මසේ අ කය
எது இ

ගDSD/HO/05/MF/15/13/ක්රර් 2021
……………………………………........................

My No

ඔසේ අ කය
உநது இ

දිනය
திகதி

………………………………………

Your No

2021.07.13

………………………………………

Date

ප්රධනනගඅීකක්ෂ කගාමභනනාු ග ගඅීකක්ෂ කගාමභනනාු ග ගඅීකක්ෂ කගිළමධනී ,
අීකක්ෂ කගඒාාය,
...............................
ක්ෂෂුද්රගූල්යගඅශයර ගරභරහයු් ගපඳරද්ගක්රර් ගිපි ගඅශාග43ග ගරදනනගකාතුන.
ෙමෘද්ධි ප්රජාාූල බක ු  හා බක ු  ෙිති  අීක්ෂණයය ෙහහා අීක්ෂණය කකක ප්රි ෙ ිධාානය ිරීමම.
01.ගහැඳින්වීභග: දිවිනැගුභගප්රනනූල්ග්ශවිධනනගනයූහයගහනගක්ෂෂුද්රගූල්යගඵැශකුගඳ්ධධතියගිළයනභනයගඅීකක්ෂ කයග
හනග විණකනයග ්හනග අනයයග ඵ්ත්ග 2013ග අශාග 1ග දාකග දිවිනැගුභග ඳනතින්ගඵ්යග ්ඵනග දීග
ඇත.ග ර් ග නනවි ග දීඳනයනප්තවතනග ඵැශකුග 1073ග හනග ඵැශකුග ්තිතිග 331ග ්ථනි තග ාාග ඇතිග අතාග
ප්රනනූල්ග්ශවිධනනගනන්යගය ර ගප්රනනූල්ග්ශවිධනනග30021ගහනගප්රනර්ධය යග්ශවිධනනග331ගහනග
දි්ත්රික්ෂගාතිටුග25ගක්ෂගි හිටුනනගඇත.
දිවිනැගුභග ඳනර ග අශාග 05ග අ,ග ඊ,ග හනග ඌග රේදග ය ර ග රදඳනර්තර් න්තුනග විසින්ග ප්රනනූල්ග
ඵැශකු,ග ඵැශකුග ්තිති,ග ප්රනනූල්ග ්ශවිධනන,ග ප්රනර්ධය යග ්ශවිධනන,ග දි්ත්රික්ෂග ාතිටුග ි හිටුවීභග
්් ඵන්ධගප්රභනකන ගඅීකක්ෂ කයක්ෂගකිී භ ගඅනයයගඵ්ත්ග්ඵනදීගඇතිගඅතාගඒගඅනුනගකභග
ානර්යයන්ග අීකක්ෂ කය ග ණැ්රඳනග ඳරිදිග ්භෘ්ධිකග අීකක්ෂ කග ඒාාග ප්රති්ශවිධනනයග කිී ් ග
්හනග ක්ෂෂුද්රග ූල්යග අශයර ග රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග ිපි ග අශාග 43ග ග හනග 43

ග ඳමුලගග

කාතුන ග අභතාන,ග රභභග රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග ිපි ග අශාග 43ග ග රදනනග කාතුනග
ිළකු ගාානුගඇත.
02.ගදැක්ෂභග: ප්රය්ථගක්ෂෂුද්රගූල්යගර්නනනක්ෂගහනගයක්ෂතිභ ගප්රනනූල්ගග්ශවිධනනග්රියනනිපයක්ෂ.

1ලන අදියර
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධයක්ෂ ගනනාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

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

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන් )ඳන්නගහනගආයතන)

ප්රධනනගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධයක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ානර්යන්යග

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

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

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Officeග
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887

03.ගරභරහනාග: දිළිඳුාභගි ටුගදැකීර් ගහනගජීනනගභට් භගප්්ගකිී ර් ගපඳනයභනර්ගිාග්ැ්සු් ගර්්ග්භෘ්ධිකග
නයනඳනායගභගින්ගරණනගනණනගඇතිගක්ෂෂුද්රගූල්යගඵැශකුගඳ්ධධතියග්හගප්රනනූල්ග්ශවිධනනගනන්යග
නගන ගානර්යක්ෂ භනග්හග්ප්දනයිනග්රියන භාගාාවීභග්හනග්භෘ්ධිකගඵැශකු,ගඵැශකුග්තිතිග
හනගප්රනනූල්ග්ශවිධනනගනයූහයගඅීකක්ෂ කයගහනගිළයනභනයගකිී භ.
04.ගඅාුලණුග:1. ්භෘ්ධිකග ්ශනර්ධනග රදඳනර්තර් න්තුනග භගින්ග ිළකු ග ාාග ඇතිග ක්රර් නග හනග රභරහයු් ග
පඳරද්ගඅනුනගඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිති,ගප්රනනූල්ග්ශවිධනනගා යුතුගරභරහයවීභ.
2. භනනගක්ෂෂුද්රගූල්යගඳරිකයක්ෂගඇතිගකිී භග්හනගිළාන්තාගඳසුවිඳාභ.ගග
3. ක්ෂෂුද්රගූල්යගඵැශකුගඳ්ධධතිර ගඇතිගවියගහැකිගඅනධනන් ගඅනභගකිී භග්හනගභණරඳන්වීභ.
4. ප්රය්ථග ාමභනනාාකග ්රියනනිපයක්ෂග ්භෘ්ධිකග ඵැශකුග නන්යතු්ග රණනගනැම භග ්හනග
දනයාවීභ.
5. වියනන්නීයගසුහදය ලීගවිිළවිදගණණුරදනුානාගර්නනනක්ෂගඇතිගකිී භ ගදනයාවීභ.
6. තිා්නාග්නයශගූල්යගභතගඳදන් ගූ ගක්ෂෂුද්රගූල්යගඵැශකුගඳ්ධධතියක්ෂගිහහිකිී භ.
7. ප්රනනූල්ග හනග ක්ෂෂුද්රග ූල්යග ්ශා්ඳයග ්භෘ්ධිකග ඵැශකුනග තුිපන්ග ්රියන භාවීභග ි ළිඵනග
ඇණයීභක්ෂගහනගඳසුගවිඳාභක්ෂගසිදුගකිී භගහනගනනර්තනාාකය
05.ගානර්යයන්ග:-ග
1. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගතැන්ඳතුගා යුතුගඳී ක්ෂ නගකිී භගහනගිළනැාදිගකිී භ.
2. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගකයගා යුතුගඳී ක්ෂ නගකිී භගහනගිළනැාදිගකිී භ.
3. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගආරයෝනනගා යුතුගඳී ක්ෂ නගකිී භගහනගිළනැාදිගකිී භ.
4. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගගිණු් ග්රියනනිපයගඳී ක්ෂ නගකිී භගහනගිළනැාදිගකිී භ.
5. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගආයතනගහනගඳන්නගා යුතුගඳී ක්ෂ නගකිී භගහනගිළනැාදිගකිී භ.
6. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගරබෞතිාග්් ඳ ගඅීකක්ෂ කය.
7. ක්ෂර ත්රගා යුතුගඅීකක්ෂ කයගකිී භ.
8. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින්ගවිණකනගවිභසු් ග්හනගි ළිතුු ග්ැඳයීභගි ළිඵගඳී ක්ෂ නගකිී භග ග
ිළනැාදිගකිී භගහනගඳසුවිඳා් ගකිී භ.
9. ඵැශකුග හනග ඵැශකුග ්තිතින්ග ප්රණතියග ර්නයනග ඵැලීභග ග ප්රණතිග ්භනර්ෝකනග ග ප්රණතිග
නනර්තනාාකය.ග
10. ඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතින් ගඅදන්නගරයනුලනනගවිරය ගඳී ක්ෂ ක.
11. ප්රනනූල්ග්ශවිධනනගනයූහයගඅීකක්ෂ කය ග්ක්ෂගකිී භ.
12. දි්ත්රික්ෂගහනගනනතිාගභට් තින්ගප්රණතිග්භනර්ෝකනගඳැනැ වීභග්හග්හබනගිවීභ.
13. ඵැශකු,ගඵැශකුග්තිතිගභනසිාගවිරය ගදීභනනග්ඵනගණැනීභගි ළිඵගඳසුවිඳා් ග්රියනනිපය.

14. සියළුභගඵැශකුගහනගඵැශකුග්තිතිගරය ගි රික්ෂසු් ගතු්නයගකිී භ ගඅදන්ගනනර්තනගඊමඟගභන්ර ග
15ගදින ගරඳාග්ඵනගරණනග20ගදින ගරඳාගප්රධනනගානර්යන්යගරනතග්ඵනගදීභ.ගග
15. ක්ෂෂුද්රගූල්යගඅශයයගානලීනනගඳනානගඅීකක්ෂ කගානනානරි.
16. ඵැශකුගඳරිණකාණතගකිී භග්් ඵන්ධරයන්ගඅීකක්ෂ කයගහනගනනර්තනගකිී භ.
17. දි්ත්රික්ෂග ඵැශකුග හනග ඵැශකුග ්තිතිග භගින්ග ඳන නනුග ්ඵනග ප්රණතිග ්භනර්ෝකනග ා යුතුග
අීකක්ෂ කයගහනගනනර්තනගකිී භ.
18. කයග ්ඵනග දීර් ග ගුකන භාබනනයග ක්ෂර ත්රග ඳී ක්ෂ කග තුිපන්ග අීකක්ෂ කයග කිී භග හනග
නනර්තනාාකය.
19. ප්රනනග නනයා නය ග ණු  නයග හනග අිමභනනයග ැරානග ආානාය ග ඵැශකුග ානර්යග භණ්ග්යග
ා යුතුගාාන්රන්දැයිගඳසුවිඳා් ගකිී භගහනගනනර්තනාාකයගකිී භ.ග
06.ගඅීකක්ෂ කගා යුතුග්ැ්සු් ගකිී ර් ග්රභරදදයග:1. දි්ත්රික්ෂගඅීකක්ෂ කගඒාාන්ගිළමධනී න්ගභනසිානගිදිරිගනැග් හන්ගිදිරිඳ ගාාගඅනුභැතියග
්ඵනගණතගයුතුය.
2. ානර්යන්ග දිනයග හැාග අරනකු ග දිනග 04ග ක්ෂර ත්රග ා යුතුග සිදුග ා්ග යුතුග අතාග අනයයග
අන්ථනන්ගිළනනඩුගදිනගර්නර ගරයදීභගා්ගයුතුය.
3. අීකක්ෂ කරයන්ග ඳසුග ිළනැාදිග ා්ග ාු ණුග හනග තනදුා

ග ිළනැාදිග ා්යුතුග ාු ණුග ි ළිඵග

නනර්තනනක්ෂග ි ළිරය්ග ාාග දි්ත්රික්ෂග අධයක්ෂ ග භගින්ග ප්රධනනග ානර්යන්ය ග රයනුලා්ග යුතුය.ග
)විදු ගතැඳ ්ගභගින් -ගsupervisionmfd@gmail.com).ගරභභගනනර්තනනගි  ඳ ග2ගන්ග්ා්ග
ාාග කක්ෂග ි  ඳතක්ෂග ප්රනර්ධය යග ර්ා් ග භගින්ග අදන්ග ඵැශකුනග රහෝග ඵැශකුග ්තිතිය ග යැවියග
යුතුය.ග කර්භග අීකක්ෂ කග ඒාාග විසින්ග ්ඵනග රදනග නනර්තනග න් ග අදන්නග රාජි්තායක්ෂග
සියළුභග ඵැශකුග හනග ඵැශකුග ්තිතිග විසින්ග නග තුග ා්ග යුතුග ග අතාග රභභග නනර්තනග රනනභග
රණනනුනාගරණනනුගාාගතැිහයගයුතුය.ග
4. දි්ත්රික්ෂගානර්යන්ගන් ග්ැරඵනගරඳ ්් ,ගඳැතිළිළි,ගදුාාථනගඇභතු් ගි ළිඵගඇුලණුභග02ග
ආාෘතිය ගඅනුනගරාජි්තායක්ෂගඳන නනරණනගයනගයුතුය.

07.ගනණකීභගහනගඵ්ත්ග:අීකක්ෂ කග ඒාාග භගින්ග ්රියන භාග ාානුග ්ඵනග ිහතග ානර්යයන්ග ිටුග කිී භ ග දි්ත්රික්ෂග
අීකක්ෂ කග ඒාාන්ග ාමභනනාු නන් ග හනග ිළමධනී න් ග අනයයග ඵ්යග හනග නණකීභග
රභභගින්ගඳනානුග්ැරේ.ග
\

දි්ත්රික්ෂග අීකක්ෂ කග ඒාාන්ග ාමභනනාු නන්ග හනග ිළමධනී න්රසග ්ථනනභනු ග
්් ඵන්ධරයන්ග ්භෘ්ධිකග ්ශනර්ධනග රදඳනර්තර් න්තුරදග ක්ෂෂුද්රග ූල්යග අශයයග භගින්ග ිළකු ග
ාාග ඇතිග ග රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග ිපි ග අශාග 43ග හිග ග 2ග :ග 2ග නණන්තියග ඳරිදිග ා යුතුග
ා්යුතුග නනග අතාග තනදග ්නග ාැභැ රතන්ග අීකක්ෂ කග ඒාාරයන්ග ින ග වීභ ග අදහ්ග
ාාන්රන්න් ග කභග ිළමධනරියනග අධයක්ෂ ග නනාන්ග නායනරසග අන්ායග භතග අීකක්ෂ කග
ඒාාරයන්ගින ගවියගයුතුගරද.
08.ගරඳනදුගාු ණු.
1. රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග ිපි ග අශාග 43ග හිග ග 2ග :ග 1.1ග හිග ඇුලණුභග 01ග භගින්ග දක්ෂනනග ඇතිග
අනුභතගිළමධනී ග්ශ යනනගරභභගකාතුරදගඇුලණුභග03ගභගින්ගදක්ෂනනගඇතිගඳරිදිග්ශරයෝධනයග
ාානුග්ැරේ.
2. නනතිාග භට් ර් ග ප්රණතිග ්භනර්ෝකන,ග ානර්තුග භට් තින්ග ඳැනැ වීභ ග ා යුතුග ාානුග ඇත.ග
කරභන්භගදි්ත්රික්ෂගභට් රභන්ගඵැශකුගප්රණතිග්භනර්ෝකනග් භගභන්ග03ග ගනාක්ෂගඳැනැ වීභ ග
දි්ත්රික්ෂගඵැශකුගඅීකක්ෂ කගඒාාගා යුතුගා්ගයුතුගරද.ගදි්ත්රික්ෂගඵැශකුගඅීකක්ෂ කගඒාාරයන්ග
ඳන නනුග ්ඵනග ප්රණතිග ැ්වීර් ග ආාෘතියග ඇුලණුභග 04ග භගින්ග දක්ෂනනග ඇතිග අතාග ානලීනග
අනයයතනනයන් ගණැ්රඳනගඳරිදිග්ශරයෝධනයගාාගබනවිතය ගණැනීභ ගා යුතුගා්ගයුතුය.ග
දි්ත්රික්ෂග භට් ර් ග ප්රණතිග ්භනර්ෝකනර දීග ඳහතග ්හන්ග ගුකන භාග ාු ණුග දග ්නාච්ඡනග
ා්ගයුතුරද.
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භහනනගඳැභැළිළි

III.

ගිණු් ග්රියනනිපර ගරදෝ ග)නදිළාග ගභනසිාග ගනනර්කා)

IV.

ප්රණතිගනනර්තනගහනගප්රණතිග්භනර්ෝකනගඳැනැ වීභ

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

ඳන්ාගභණ්ග්ගැ්වී් ගඳැනැ වීභ
තැන්ඳතුගණැ ළු
ක්ෂර ත්රගුලද්ග්ැබී් ගණැ ළු
කයගරදෝ
ගප්රනනග්ශවිධනනගා යුතු
ගආයතිළාග ගඳන්නගණැ ළු
ගවිණකනගවිභසු් ග ගඅීකක්ෂ කගනනර්තනගන් ගි ළිතුු ග්ැඳයීභ

3. දි්ත්රික්ෂගඅීකක්ෂ කගඒාාග්හනගඅනයයගඳහසුා් ගිදිරිර දීග්ඵනගදීභ ගා යුතුගාානුගඇත.ග
රභභග කාතුරනන්ග්ශරයෝිකතග ාු ණුග හැාග රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග ිපි ග අශාග 43ග හනග
ඊ ගඳමුලගකාතුරදග්හන්ගඅරනකු ගසියළුගාු ණුගරනනරනන්නගඳනතී.
4. දි්ත්රික්ෂග අීකක්ෂ කග ඒාාග ්හනග ානනානරිග ඳැනී භග අධයක්ෂ ග ක්ෂෂුද්රග ූල්යග භගින්ග දි්ත්රික්ෂග
්භෘ්ධිකග අධයක්ෂ ග හාහනග ්ඵනග දීභ ග ා යුතුග ාානුග ්ැරේ.ග )රභරහයු් ග පඳරද්ග ක්රර් ග
ිපි ගඅශාග43ග ගරදනනගකාතුරදගඇුලණුභග05,ගඇුලණුභග06ග්හගඇුලණුභග07ගඳරිදි.)ග

ක්.ඒ.ක්.ගවි්රභසිශහ,
අධයක්ෂ ගක්ෂෂුද්රගූල්යග)ගනැ.ආ.),
අධයක්ෂ ගනනාන්ගරනනුන .

ගි  ඳ ග:1. ර්ා් ග-ග්භෘ්ධික,ගණෘහගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රගූල්ය,ග්නයශැකියනගහනගනයනඳනාග්ශනර්ධන
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-ගදැ.්.

