මසේ අ කය
எது இ

DSD/HO/05/MF/01/ක්ර්ඛ

……………………………………........................

My No

ඔසේ අ කය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

.2020.11.11

………………………………………

Date

ෙමෘද්ධි ප්රජා ූල බක ු  ක්රසල්ඛ :- 2020/14 ට ඳළමු එකතුල.

සියළුමගවිධානයාගාමිටු/ගපනලාගමණ්ඩලගසභනපතිවරුන්,
සමෘද්ිකගප්රනනගූලලගැංක ු/ගැංක ුගසමිතිගාළමකනාරුවන්ග,

ෙමෘද්ධි බක ු / බක ු  ෙමිති මඟින් බක ු  ොමාජිකයින් ෙහා ක්රියාත්මක ණය
සයෝජනා ්රමල ලා්ෂික ණය සඳොලි අනුඳාතයන් නකලත ෙ සෝධනය කිරීම
2020.09.29ග දි ග නිුත්ග ාා ග ලදග සමෘද්ිකග ප්රනනූලලග ැංක ුග ක්ගර්ඛග අ ාග 2020/14ග මගින්ග
ක්රියනත්මාග කයගරපී අගඅනුපනතයන් 2020.10.15 දි ග පකවකතිග ගසමෘද්ිකගැංක ුගසහගැංක ුගසමිතිග
ාළම නාාකගමණ්ඩලගතීාකයගඅනුවගපහතගපරිදිගස ර ෝධා යගාා ගැංවගදන්වමි.
02.ගපහතගසඳහන්ගකයගරයෝන නගයටරත්ගනිුත්ගාා ග වගකයගුලද්ගසඳහනග2020.11.25ගදි ග
සිටගවනේෂිාගකයගරපීලිගඅනුපනතගස ර ෝධා යගාා ගැංවගදන්වමි.
ග
ණය ලකඩෙටහන
ලා්ෂික ණය සඳොලි
අනුඳාතය
ණෘහගඒාාගයටිතලගපහසුාම්ග(නිවනස)
9%
පනරිරභෝගිාගකය
9%
හදිසිගආපදනගකය
8%

1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිඳාය,
සෙත්සිරිඳාය, බත්තරමුල්
බත්තරමුල්.. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධායක්ෂ ගන ාන්

අතිරේාගඅධායක්ෂ ගන ාන් (පනල ගහනගආයත )

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

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

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

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி )

Hot Line:0112-885582

ානේයනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112882202

Hot Line: 011- 2887722

03. සමෘද්ිකගැංක ුගවලගක්රියනත්මාගආපදනගකයගරයෝන නග්මයගමින්ගදදිරියටගහදිසි ආඳදා ණයග
රලසගහඳුන්වනුගලැංයි.ගඑරමන්මගරමමගකයගවකඩසටහ ගයටරත්ගකයගලැංනදීරම්දීගසතයගව රයන්ග
සිදුව ගආපදනගරහේතුගාාරණ ගපක ග ඟි ගුලද්ගඅව යතනගරවනුරවන්ගකයගුලද්ගනිුත්ගාා ග
රලසගදන්වමි.
04. නිරාෝධානය ග ාටයුතුග සඳහනග ප ව ග ලදග රපීලිස්ග ඇදිරිග නීතියග සහග ස කාකග සීමනවන්ග
ප වනගඇතිගප්රරද් ගවලගසහගදදිරිරදදීගඑමගතත්ත්වයන්ටගයටත්ගව ගප්රරද් ග වලගකයාරුවන්ටග
කයගරණවීරම්දීගමනසිාගකයගවනරිායගරණවීමගප්රමනදගව ගගඅවස්ානවලගඅයාා ග5%ගදඩගරපීලියග
දවත්ගාා ගැංවගදන්වමි.ගදක ටමත්ගඅයගාාරණ ගඇතිගදඩගරපීලියක්ෂගඇත් ම්ග කවතගකයගාරුග
රවතගලැංනදීමටගාටයුතුගාළගයුතුගරේ.ගරමමගඋපරදස්ග ඒගඒගප්රරද් වලගදහතගනිරාෝධානය ගනීතින්ග
දවත්ගාා ගතුරුගපමකක්ෂගැංවදගතවදුාටත්ගානරුණිාවගදන්වමි.
05.ගසමෘද්ිකගඅභිමනනීගකයගරයෝන නග්මයගයටරත්ගලැංනරදනුගලැං ගකයගුලද්ගආපසුගඅයග ාාග
ණකනීරම්ගානලගසීමනවගමනසග12ගසිටගඋපරිමගමනසග24ගක්ෂගරලසගස ර ෝධා යගාලගැංවගදගතවදුාටත්ග
දන්වනගසිටිමි.

ආේ.පී.බී.ගතිලාසිරි,
අධායක්ෂ ගන ාන්.
පිටඳත් :1.
ර්ාම්,සමෘද්ික,ගණෘහගආේථිා,ගක්ෂෂුද්රගුලලය,ගස්වය ගැකියයන,ග
වයනපනාගස වේධා ගානනයගඅමනතයන ය.ග
ගගගගගග-ගගාන.දක.ස.
2.
ගදිස්ත්රික්ෂගර්ාම්වරුන්ග/දිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධායක්ෂ ගන ාන්වරුන්,
දිස්ත්රික්ෂගර්ාම්ගානේයනලය
ගගගගගග-ගගාන.දක.සගහනගඅ.ා.ස.
3.
ප්රධාන ගඅභයන්තාගවිණකා -ගසමෘද්ිකගස වේධා ගරදපනේතරම්න්තුව
ගගගගගග-ගගඅ.ා.ස.
4.
දිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධායක්ෂ වරුන්,ගදිස්ත්රික්ෂගර්ාම්ගානේයනලය
ගගගගගග-ගගාන.දක.ස.ගසහගඅ.ා.ස.
5.
ප්රනරද්ය යගර්ාම්වරුන්ග,ප්රනරද්ය යගර්ාම්ගානේයනලය
ගගගගගග-ගගාන.දක.ස.ගහනගඅ.ා.ස.
6.
අ ගප්රධානනීන්ගසමෘද්ිකගස වේධා ගරදපනේතරම්න්තුව
ගගගගගගගගගග ගගගගගග-ගගඅ.ා.ස.
7.
නිරයෝනයගඅධායක්ෂ වරුන්/ගසහානාගඅධායක්ෂ වරුන් ,ගදිස්ත්රික්ෂගර්ාම්ගානේයනලගගග-ගඅ.ා.ස.ග

