මගේ අංකය
எனது இல

DSD/HO/MF/BR/05
……………………………………........................

My No

ඔගේ අංකය

දිනය

உமது இல

திகதி

………………………………………

Your No

2018.11.28
………………………………………

Date

rfy rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fp Kfhikahsu;fs; kw;Wk;
tq;fpr; rq;f Kfhikahsu;fSf;Fk;.

2019 Mk; Mz;Lf;F rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfs; kw;Wk;
tq;fpr; rq;fq;fspd; gjptpid GJg;gpj;jy;
rKu;j;jp

tq;fpfs;

kw;Wk;

tq;fpr;

rq;fq;fspd;

gjptpid

GJg;gpj;jy;

njhlu;ghf

mDg;gpitf;fg;gl;l Nkw;gb rk,yf;f 2018.02.01 Mk; jpfjpa fbjk; njhlu;ghf.
Fwpj;j fbjj;jpy; 2018 Mk; Mz;Lf;F rKu;j;jp tq;fpfs; kw;Wk; tq;fpr;rq;fq;fspd; gjptpid
GJg;gpg;gjw;Fj; Njitahd MNyhridfs; toq;fg;gl;bUe;jJ.
2017 khu;r; 07 Mk; jpfjp ntspaplg;gl;l 2009/08 ,yf;f ,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd;
mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; Fwpg;gpl;Ls;s fl;lisfSf;F mika rKu;j;jp tq;fpfs;
kw;Wk; rKu;j;jp tq;fpr;rq;fq;fs; xt;nthU Mz;Lk; khu;r; 31Mk; jpfjpf;F 30 ehl;fSf;F
Kd;du; (fl;lis ,yf;fk; 5(6) Fwpg;G) tpz;zg;gg;gbtj;ij mDg;gp itg;gjd; %yk; gjptpid
GJg;gpj;Jf;nfhs;s KbAk; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
mjd;
gpufhuk;
jq;fsJ
rKu;j;jp
tq;fp
kw;Wk;
tq;fpr;rq;fj;jpd;
GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gj;jpid 2019 [dtup 31Mk; jpfjpf;F Kd;du;
Ntz;Lk;.

gjptpid
rku;g;gpj;jy;

fle;j Mz;by; ,g; gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd eltbf;ifapy; cupa jpdj;jpw;F Kd;du;
tpz;zg;gg;gbtj;jpid rku;gg
; pf;fhik kw;Wk; $Ljyhd FiwghLfSld; rku;g;gpj;jy; ( cupa
cj;jpNahfj;ju; kw;Wk; r%f jiytu;fspd; xg;gk;; gjtp Kj;jpiu ,y;yhik, G+uzg;gLj;jg;glhj
tpz;zg;gq;fs;,

cupa

,izg;Gf;fs;

,izf;fg;glhik)

Mfpa

fhuzq;fshy;

tpz;zg;gg;gbtj;ij kPz;Lk; jpUg;gp mDg;g Ntz;ba re;ju;g;gq;fs; fhzg;gl;ld. vdNt 2019
[dtup 31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; rfy tq;fpfSk; jkJ gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd
tpz;zg;gg;gbtj;ijAk; mjw;fhd fhNrhiyapidAk; jkJ mjpfhug;gpuNjrj;Jf;F cl;gl;l
tq;fpr; rq;f Kfhikahsuplk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

1?? ????? ,4 ?? ???

, ??????????? , ?????????? . /1??

, 4 ??? ????

අධ්යcක්ෂ(පාන හා ආයතන)

ணிப்ாளர் தலைலநனதிதி

ணிப்ாளர் ( ிர்வாகம்/தாம்)

Director General
011-2871672/2872202
011-2889002
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

TelFax -

??????

අධ්ය-ක්ෂ ජනරාල්

Director (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

,??????????? ??????????

ප්රaධාන ගණකාධිකාරී
ிபதா கணக்காளர்
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

/1st

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධ්යLක්ෂ)ක්ෂුද්රs මුල්ය )

பணிப்பாளர் (குறு ிதி )
Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Hot Line:0112-885582

කාර්යාය
அலுவைகம்
Office
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

rKu;j;jp tq;fpr;rq;f Kfhikahsu;fs; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s check list f;F mika
tpz;zg;gg;gbtj;ij guprPyiz nra;J jkJ mjpfhug; gpuNjrj;jpd; rKu;j;jp tq;fpfspdJk;
kw;Wk; tq;fpr;rq;fj;jpdJk; tpz;zg;gg;gbtj;jpidAk; mjw;fhd fhNrhiyiaAk; gjpTj;jghy;
%yk; my;yJ jdpg;gl;l Kiwapy; nfhz;Lte;J 2019.02.15 Mk; jpfjpf;F Kd;du; FWepjpg;
gzpg;ghsuplk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
rKu;j;jp tq;fpfs; kw;wk; tq;fpr;rq;fq;fspd; gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd fl;lzk; &gh
1000/= MFk;. cupa fhNrhiyapid Kfhikahsu; ,yq;if tq;fp gj;juKy;iy, rKu;j;jp
rKjha mbg;gil tq;fpg;gpupT KjyPl;Lf; fzf;fpyf;fk; 3417925 (The Manager Bank of Ceylon
Battaramulla ,Community Based Banking Division, Investment C/A 3417925) vd vOjp jpfjpapid
60 ehl;fs; tiu ePbj;J fhNrhiyapid mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. ,g;gjptpid GJg;gpj;Jf;
nfhs;tjw;fhd fl;lzk; tq;fpkl;lj;jpy; FwpaPlL
;
,yf;fk; 2141 fzf;fpYk; tq;fpr;rq;f
kl;lj;jpy; FwpaPl;L ,yf;fk; 6213 fzf;fpYk; gw;W itf;fg;gly; Ntz;Lk;.
gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;, rKjha mbg;gil mikg;gpd; jfty;fs;
nghJr;rig

kw;Wk;

fl;Lg;ghl;Lr;rigj;

jfty;fs;,

epjpepiyf;$w;W

kw;Wk;

tUkhdf;

$w;W

vd;gtw;Wf;fhd khjpupg;gbtq;fs; rKu;j;jp ,izajsj;jpy; ,lg;gl;Ls;sJ. rKjha mbg;gil
mikg;Gfspd; jfty;fis Kd;itf;fk; NghJ Kd;du; toq;fpa jfty;fs; kPz;Lk; Kd;itg;gJ
mj;jpahtrpakw;wJ vd;gJld; khw;wq;fs;, jpUj;jq;fs; fhzg;gl;lhy; khj;jpuk; ,izg;Gr;nra;tJ
NghjkhdjhFk;.
rKu;j;jp

tq;fpfs;

kw;Wk;

tq;fpr;rq;fq;fspd;

fl;Lg;ghl;Lr;rig

kw;Wk;

epiwNtw;Wr;rig

vd;gtw;iw epakpj;Jf;nfhs;tjw;fhd MNyhridfs; r/r.m/t/2017/06 ,yf;f 2017.03.14 Mk;
jpfjpa Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; Nkw;nfhs;tJld;
khw;wk; ,y;yhky; nraw;gLjy; Ntz;Lk;.

mjid

epakpg;gjw;fhd

topfhl;ly;fspy;

2019 [dtup 31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; rKu;j;jp tq;fpfs; kw;wk; rKu;j;jp tq;fpr;rq;fq;fSf;fhd
nghJr;rigf;
$l;lj;jpid
elhj;jp
Gjpa
fl;Lg;ghl;Lr;rig
kw;wk;
epiwNtw;Wr;rig
cWg;gpdu;fis
njupT
nra;J
Gjpa
jiytu;fspd;
ifnahg;gj;Jld;
gjpTf;fhd
tpz;zg;gg;gbtj;ij cupa jpfjpf;F Kd;du; (2019.02.15 Mk; jpfjpf;F Kd;du; ) FWepjpg;
gzpg;ghsUf;F rku;gg
; pj;jy; Ntz;Lk;.
rKu;j;jp tq;fpfs; kw;wk; tq;fpr;rq;fq;fspd; tUlhe;j nghJr;rigf;$l;lj;jpid elhj;Jk; NghJ
nrytplg;gLk;

cgrhur;nryT

njhlu;ghf

toq;fg;gl;Ls;s

MNyhrid

mlq;fpa

DSD/HO/MF/SBU/05 ,yf;f 2018.01.18 Mk; jpfjpa fbjj;jpd; MNyhridfspy; khw;wkpd;wp
nraw;gLj;jTk;. mjd; gpufhuk; xU egUf;F cau;e;jgl;rk; &gh 300/= Tf;F cl;gl;l tpjj;jpy;
nryT nra;tjw;F KbAk;.
Fwpj;j

jpdj;jpy;

tq;fpr;rq;fq;fspd;

tpz;zg;gg;gbtj;jpid
gjpTf;

fl;lzj;jpw;F

50%

rku;g;gpf;fhj
jz;lg;gzk;

rKu;j;jp

tq;fpfs;

mwtplg;glTs;sJ

kw;Wk;

vd;gijAk;

Fwpg;gpl tpUk;Gfpd;Nwd;. rKu;j;jp tq;fpfs; kw;Wk; tq;fpr;rq;fq;fs; cupa fl;lisf;F mika

cupa jpdj;jpw;F Kd;du; gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;s eltbf;if vLf;f Ntz;ba nghWg;G
rKu;j;jp tq;fp kw;Wk; tq;fpr;rq;fj;jpd; KfhikahsiuNa rhUk;.
Nkw;gb MNyhridfis gpd;gw;wp rKu;j;jp tq;fpfs; kw;Wk; tq;fpr;rq;fq;fspd; 2019 Mk;
Mz;Lf;fhd gjptpid GJg;gpj;Jf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtj;ij mDg;gpitf;FkhW
tpdaKld; Ntz;Lfpd;Nwd;. ,g;gjpT eltbf;iffs; njhlu;ghf VNjDk; tpsf;fq;fs;
Njitnadpd; 011-3054528 my;yJ 011-2887469 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G
nfhs;SkhWk; Ntz;Lfpd;Nwd;.

epky; nfhl;lty nfju
gzpg;ghsu; ehafk; (g.f)
gpujpfs; :
1. nrayhsu;, tPlikg;G kw;Wk; r%f eyNdhk;Gfs; mikr;R

– jftYf;fhf

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- jftYf;fhf
- jftYf;fhf
- jftYf;fhf
- jftYf;fhf
- jftYf;fhf
- jftYf;fhf

khtl;l nrayhsu;fs;
khtl;l rKu;j;jp gzpg;ghsu;fs;
gpuNjr nrayhsu;fs;
rfy gzpg;ghsu;fSf;Fk; ( r.mgp.jp )
gpujhd fzf;fhsu;
gpujk cs;sf fzf;fhsu;fs;

TRANSLATED BY – I. ALIYAR

rKu;j;jp tq;fpfs; kw;Wk; tq;fpr;rq;fq;fspd; gjptpid GJg;gpj;jy;
gupNrhjpg;G gl;bay; (CHECK LIST)

√
01.

cupa tpz;zg;gg;gbtk; ghtpf;fg;gl;Ls;sjh ?

02.

tpz;zg;gg;gbtj;jpy; rfy tpguq;fSk; cupa Kiwapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sjh?

03. rKu;j;jp tq;fp kl;lj;jpd; ,izg;Gfs; njhlu;ghd jfty;fs;
rKjha kl;l mikg;Gf;fspd; jfty;fs; (,izg;G –01)
nghJr;rigf; $l;lk; kw;Wk; fl;Lg;ghl;Lr;rigf; $l;lj;jfty;fs; (,izg;G-02)
fl;Lg;ghl;Lr; rig njhlu;ghd jfty;fs; (,izg;G – 03)
2018.12.31 ,y; epjpepiyf; $w;W (,izg;G -04)
2018.12.31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd tUkhdf; $w;W (,izg;G -05)
nghJr;rigf; $l;lwpf;ifapd; cWjpg;gLj;jpa gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sJ

04. rKu;j;jp tq;fpr; rq;f kl;lj;jpd; ,izg;Gj; njhlu;ghd jfty;fs;
epiwNtw;Wr; rigapd; ngau;g;gl;bay; (,izg;G -01 )
2018.12.31 ,y; epjpepiyf; $w;W (,izg;G- 02)
2018.12.31 ,y; Kbtile;j Mz;Lf;fhd tUkhdf;$w;W (,izg;G -03)
nghJr;rigapd; $l;lwpf;ifapd; cWjpg;gLj;jpa gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sJ

X

tpz;zg;gg; gj;jpu ,yf;fk; D/B/R/01-A

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpfspd; gjptpid GJg;gpj;Jf;
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;
01.

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpapd; ngau; ………………………………………...

02.

rKu;j;jp tq;fpapd; gjptpyf;fk;

03.

gjpT nra;j jpfjp …………………………………………………………………

04.

Kftup …………………………………………………………………

05.

njhiyNgrp ,yf;fk; ………………

06.

tq;fpf;F cupj;jhd tq;fpr; rq;fj;jpd; ngau; ………………………………………...

07.

nghJr; rigf;$l;lj;jpd; jfty;fs; ( ,izg;G 02 ,d; %yk; rku;g;gpf;fTk;)

08.

fl;Lg;ghl;Lr; rigf;$l;lj;jpd; jfty;fs; ( ,izg;G 03 ,d; %yk; rku;g;gpf;fTk;)

09.

tq;fpapd; gq;fhsu;fs; njhlu;ghd tpguq;fs; (2018.12.31 ,y;)

ngz;
Mz;
nkhj;jk;

10.

………………………………………………………

kpd;dQ;ry; Kftup; ……………………

vz;zpf;if
…………..
…………..
…………..

njhif (&gh)
……………………
…………………....

2018.12.31 Mk; jpfjpa epjpf;$w;Wf;F mika
nkhj;j nrhj;Jf;fspd; $l;Lj;njhif ………………………..
nkhj;j nghWg;Gf;fspd; $l;Lj;njhif……………………………..
(epjpf;$w;Wf;F mikthd jfty;fs; ,izg;G 04 ,y; rku;g;gpf;fTk;)

11.

2018.12.31 Mk; jpfjpa tUkhdf; $w;Wf;F mika ,yhgk; my;yJ el;lk; ……………..
(,izg;G 5 ,d; %yk; tpguq;fs; rku;g;gpf;fTk;)

12.

gjptpid GJg;gpf;f tpz;zg;gpf;Fk; tUlk; :-

2019.

,yq;if tq;fp / kf;fs; tq;fpapd; ………………………,yf;fj;jpid nfhz;l ……………..
Me;

jpfjpa

…………………….

&gh

ngWkjpAs;s

fhNrhiy

gjptpid

GJg;gpj;Jf;

nfhs;tjw;fhd fl;lzkhf ,j;Jld; mDg;gpitf;fg;gLfpd;wJ. Nkw;gb jfty;fs; rupahdJ vd
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;
nfsut jiytupd; xg;gk; :-

nfsut nrayhsu; xg;gk; :-

ngau; -

ngau; :-

jpfjp -

jpfjp :-

cj;jpNahf G+u;t Kj;jpiu

cj;jpNahf G+u;t Kj;jpiu:-

Nkw;Fwpg;gpl;l

jfty;fs;

kw;Wk;

,izg;Gf;fs;

%yk;

fhl;lg;gl;Ls;s

jfty;fs;

cz;ikahdJk;, rupahdJkhFk; vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;f Kfhikahsupd; ngau; :rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpr; rq;fj;jpd; ngau; :xg;gk; :jpfjp :cj;jpNahfj;j G+u;t Kj;jpiu :(cupa

gupNrhjpg;G

gbtj;jpw;F

(Check list)

mika

rupghu;f;fg;gl;L

jfty;fs;

midj;Jk;

rupahdit vd cWjpg;gLj;jp rKu;j;jp tq;fpr;rq;f Kfhikahsupdhy; xg;gplg;gl;L cj;jpNahf
g+u;t Kj;jpiu nghwpf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

இணைப்பு 01
............................................rKu;j;jp சமுதா அடிப்பணை வங்கிின் அதிகாப் பிததசத்திற்கு
உட்படுகின்ம சமுதா அடிப்பணை அணப்பின் பபர்ப் பட்டில்
பிததச பசயகப் பிாிவின் பபர்:பதாைர்
இயக்கம்

சமுதா அடிப்பணை வங்கிின் பபர் :-

கிா அலுவயர் பிாிவு ற்றும் எண்

01

சமுதா அடிப்பணை
அணப்பின் பபர்

முகவாி

1
2
3
4
5

02

6
7
8
9
10

03

11
12
13
14
15

04

16
17
18
19
20

05

21
22
23
24
25

Kfhikahsu; ngau;; -

xg;gk;

gjtp Kj;jpiu

குமிப்பு
இவ் ஆவைம் முதற் தைணவாக பதிவு பசய்யும் தபாது

ாத்தித சர்ப்பிக்கப்பைல் தவண்டும்

என்பததாடு, பதிவு பசய்வதற்காக வருைாந்த தகவல்கணர சர்ப்பிக்கும் தபாது சமுதா அணப்பில்
ாற்மங்கள் ஏற்படுாின் ாத்திம் இவ் ஆவைத்தின் மூயம் பின்னர் முன்ணவக்கப்படுதல் தவண்டும். )

இணைப்பு (02)

சபாதுச் சணபக் கூட்ைம் ற்றும் கட்டுப்பாட்டுச் சணபக்
கூட்ைம்
வருைாந்த சபாதுச் சணப நணைசபற்ம திகதி

விவசை கூட்ைங்கள் நணைசபற்மதாின் அத் திகதி

கட்டுப்பாட்டுச் சணபக் கூட்ைம்
இவ் வருைத்தினுள் நணைசபற்ம கூட்ைங்களின் எண்ைிக்ணக
இறுதிாக கூட்ைம் நணைசபற்ம திகதி
கூட்ை நைப்சபண் (கூட்ை வகாம்) காைப்பைாணினால் நணைசபமாத கூட்ைங்கள்

2018.01.01 ,ypUe;J 2018.12.31 tiu eilngw;w $l;lq;fs;

Kfhikahsupd; ngau;:
xg;gk;:
jpfjp
cj;jpNahfG+u;t Kj;jpiu

குமிப்பு
சமுதா அடிப்பணை கட்டுப்பாட்டுச் சணபக்கு நினம் சசய்து சகாள்வதற்காக
நணைசபற்ம சபாதுச் சணபக் கூட்ைத்தின் அமிக்ணகிணன சமுதா அடிப்பணை வங்கி
முகாணாளாினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ை பிதிசான்றுைன் சர்ப்பிக்கப்படுதல்
வவண்டும்.

இணைப்பு (03)

கட்டுப்பாட்டுச் சணபயின் தகவல்கள்

ததாணைபபசி இைக்கம்

தணைவாின் தபயர்
உபதணைவாின் தபயர்
தசயைாளாின் தபயர்
கட்டுப்பாட்டுச் சணப அங்கத்தவர்களின்
தபயர்
(தணைவர் மற்றும் உப தணைவர் உட்பட)

பிரபதச தசயைகப் பிாிவின் தபயர்:-

முகவாி

சமுதாய அடிப்பணட
அணமப்பின் தபயர்

சமுதாய அடிப்பணட வங்கியின் தபயர்:Kfhikahsu; / nrayhsu; xg;gk;
jpfjp
gjtp Kj;jpiu

இணைப்பு (04)

........................rKu;j;jp சமுதாய அடிப்பணை வங்கி
2018.12.31 ஆந் திகதிய நிதி நிணல விபரம்
சசாத்துக்கள்

2017

2018

வித்தியாசம் %

திரவ நிணலச் சசாத்துக்கள்
திரவ நிணலயற்ற சசாத்துக்கள்
முதலீடுகள்
கைன்
எழுது சபாருள் ணகயிருப்பு
கிணைக்கப் சபற வவண்டியணவகள்
ஏணைய சசாத்துக்கள்
சசாத்துக்கள் இயந்திரங்கள் மற்றும்
உபகரைங்கள்

சமாத்த சசாத்துக்கள்
========================================================================
சபாறுப்புக்கள்
ணவப்புக்கள்
மீள் நிதியிைல்
சசலுத்தப்பை வவண்டியணவ
xJf;fq;fs;
நிதிak;
ஏணையணவ
உாித்துைணமகள்
சமாத்த சபாறுப்புக்கள்
========================================================================
…………………………… ஆந் திகதியுைன் நிணறவு சபறும் வருைத்திற்காக தயாாிக்கப்பட்ை வருமாைக்
கூற்று மற்றும் ................... ஆந் திகதியன்று தயாாிக்கப்பட்ை நிலுணவப் பத்திரத்துைன் முன்ணவக்கப்பட்ை
கைக்கியல் குறிப்புக்கள் சாியாைணவ எை சான்றுப்படுத்துகின்வறாம்.
சமுதாய அடிப்பணை வங்கி முகாணமயாளாின் ணகசயாப்பம் : -

தணலவாின் ணகசயாப்பம்:-

சபயர்:-

சபயர்:-

திகதி:gjtp Kj;jpiu

jpfjp
gjtp Kj;jpiu

இணைப்பு (05)
........................rKu;j;jp சமுதா அடிப்பணை வங்கி
2018.12.31 திகதியுைன் முடிவுறும் வருைத்துக்கான வருானக் கூற்று

2017வருைம்

2018வருைம்

வித்திாசம்%

1வட்டி வருானம்
2வட்டிச் சசலவு

3ததறி வட்டி வருானம்

4ஏணன வருானங்கள்

5 சசற்பாட்டு வருானம்
சசற்பாட்டுச் சசலவு

1 நிர்வாகச் சசலவு
2 நிறுவனச் சசலவு

3 காப்புறுதிச் சசலவுகள்
4xJf;fq;fSf;fhd ஒதுக்கPLfs;

5 ஏணன சசலவுகள்
6 ததறி இலாபம்/ (நட்ைம்)

தற்கூறப்பட்ை தகவல்கள் சாிானணவ என உறுதிப்படுத்துகின்தறன்.
சமுதா அடிப்பணை வங்கி முகாணாளாின் சபர்:-

தணலவாின் சபர்

ணகசாப்பம்:-

ணகசாப்பம்:-

jpfjp
gjtp Kj;jpiu

jpfjp
gjtp Kj;jpiu

:-

tpz;zg;gg; gj;jpu ,yf;fk; D/B/R/02-1

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpr;rq;fj;jpd; gjptpid GJg;gpj;Jf;
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;
01.

rKu;j;jp rKjha mbg;gil tq;fpr;rq;fj;jpd; ngau;………………………………...

02.

rKu;j;jp tq;fpapd; gjptpyf;fk; ………………………………………………………

03.

gjpT nra;j jpfjp ………………………………………...………………………….

04.

Kftup ………………………………………...…………………………………………

05.

njhiyNgrp ,yf;fk; ………………

06.

njupT nra;ag;gl;l epiwNtw;Wf;FO cWg;gpdu;fspd; gl;bay;

kpd;dQ;ry; Kftup; ……………………

(,izg;G 1 ,y; Fwpg;gpl;lgb ,izf;fTk;)
07.

2018.12.31 Mk; jpfjpa epjpf;$w;Wf;F mika
nkhj;j nrhj;Jf;fspd; $l;Lj;njhif…………………………………………
nkhj;j nghWg;Gfspd; $l;Lj;njhif…………………………………………
(epjpf; $w;Wf;F mika tpguq;fspid ,izg;G -02 ,d; %yk; ,izf;fTk;)

08.

09.

tUkhdf; $w;Wf;Fmika Njwpa ,yhgk; my;yJ el;lk; ..................
2018.12.31 ,y; Kbtile;j tUlj;Jf;fhd jfty;fs;),izg;G 03 ,y; Fwpg;gplTk;.
nghJr;rig $l;lk;
tUlhe;j nghJr;rig $l;lk; eilngw;w jpfjp – .............................
tpNrl nghJr;rigf; $l;lk; eilngw;w jpfjp-

10.

gjptpid GJg;gpf;f tpz;zg;gpf;Fk; tUlk; :

............................
2019.

,yq;if tq;fp / kf;fs; tq;fpapd; ………………………,yf;fj;jpid nfhz;l ……………..
Me; jpfjpa &gh……………………. ngWkjpAs;s fhNrhiy gjptpid GJg;gpj;Jf;
nfhs;tjw;fhd fl;lzkhf ,j;Jld; mDg;gpitf;fg;gLfpd;wJ. Nkw;gb jfty;fs; rupahdJ
vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;
nfsut jiytupd; xg;gk; :ngau; jpfjp cj;jpNahf G+u;t Kj;jpiu -

nfsut nrayhsupd; xg;gk;:ngau; jpfjp cj;jpNahf G+u;t Kj;jpiu -

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; kw;Wk; ,izg;Gf;fs; %yk; fhl;lg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdJk;
rupahdJk; vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
jiyikaf Kfhikahsupd; ngau;xg;gk;gpuNjr nrayfg; gpuptpd; ngau;
jpfjpcj;jpNahfj;j G+u;t Kj;jpiu

இணைப்பு01
rKu;j;jp rKjha mbg;gil வங்கிச் சங்கj;jpd; நிணமவவற்றுக் குழுவின் சபர்ப் பட்டில்
சமுதா அடிப்பணை வங்கிச் சங்கத்தின் சபர்:-

..........................................................................
தணயவாின் சபர்:-

முகவாி:-

உப தணயவாின் சபர்:-

முகவாி:-

சசயாராின் சபர்:-

முகவாி:-

சதாணயவபசி இயக்கம்

ஏணன நிணமவவற்றுக் குழு அங்கத்தவர்கரின் தகவல்கள்
சதாைர்
இயக்கம்

நிணமவவற்றுக் குழு அங்கத்தவர்கரின்
சபர்

முகவாி

Kfhikahsu; ngau;:
xg;gk; :
gjtp Kj;jpiu
jpfjp
குமிப்பு
சமுதா அடிப்பணை வங்கிச் சங்கத்திற்கு cWg;gpdu;fs; நினம் சசய்ப்பட் l வருைாந்த சபாதுச் சணபக்
கூட்ை அமிக்ணகிணன சமுதா அடிப்பணை வங்கிச் சங்கத்தின்
முகாணாராினால் சான்றுப்படுத்தி
பிதிசான்மிணன இத்துைன் சர்ப்பித்தல் வவண்டும்.

இணைப்பு 02

……………………. rKu;j;jp முதொய அடிப்ெணை வங்கிச் ங்கம்
2018.12.31 ஆம் திகதிக்கொை நிதிக் கூற்று
2017வருைம்

2018வருைம்

வித்தியொ ம்%

ச ொத்துக்கள்
திரவ நிணலச் ச ொத்துக்கள்
திரவ நிணலயற்ற ச ொத்துக்கள்
ச மிப்பு ணவப்புக்கள்
ஏணைய ச ொத்துக்கள்
கிணைக்கப் செற சவண்டியணவ
எழுது செொருள் ணகயிருப்பு
கிணைக்கப் செற சவண்டிய kPs;epjpaPl;lk;
முதலீடுகள்
Iaj;Jf;fplkhd முதலீடுகள்
ச ொத்துக்கள் இயந்திரங்கள் மற்றும் உெகரைங்கள்

சமொத்த ச ொத்துக்கள்
செொறுப்புக்கள்
ச லுத்தப் ெை சவண்டியணவ
ச லுத்தப்ெை சவண்டிய மீள் நிதியீட்ைk;
ஏணைய செொறுப்புக்கள்
நிதிak;
xJf;fq;fs;
உொித்துைணமகள்
சமொத்த செொறுப்புக்கள்
2018.12.31 ஆம் திகதியுைன் நிணறவு செறும் வருைத்திற்கொக தயொொிக்கப்ெட்ை வருமொைக் கூற்று
மற்றும்.............. ஆந் திகதியன்று தயொொிக்கப்ெட்ை நிதி கூற்றுைன் முன்ணவக்கப்ெட்ை கைக்கியல்
குறிப்புக்கள் ொியொைணவ எை ொன்றுெடுத்துகின்சறொம்.

செயர்
திகதி

நிணறசவற்றுக் குழுத் தணலவொின் ணகசயொப்ெம்
செயர்
திகதி

gjtp Kj;jpiu

gjtp Kj;jpiu

முதொய அடிப்ெணை வங்கிச் ங்கத்தின் முகொணமயொளர; xப்ெம்

,izg;G -3
........................rKu;j;jp சமுதா அடிப்படை வங்கிr;rq;fk;
2018.12.31 திகதியுைன் முடிவுறும் வருைத்துக்கான வருானக் கூற்று

2017

2018

nraw;ghl;L வருானம்
fop

சசற்பாட்டுச் சசலவு

நிர்வாகச் சசலவு
நிறுவனச் சசலவு
காப்புறுதிச் சசலவுகள்
ஒதுக்fq;fs;
ஏடன சசலவுகள்
tl;br;nryT - kPs;epjpaPl;ly; fld;

ததறி இலாபம்/ (நட்ைம்)

தற்கூறப்பட்ை தகவல்கள் சாிானடவ என உறுதிப்படுத்துகின்தறன்

முகாடாளாின் சபர்:-

தடலவாின் சபர்:-

டகசாப்பம்:jpfjp

டகசாப்பம்:jpfjp

gjtp Kj;jpiu

gjtp Kj;jpiu

