මාගේ අංකය: PS/SD/GS/MF/01
තිරවර වංලර්ධන අංය
ග්රාමතිති තන ා ලයාඳාරය
2019/01/
දිස්ත්රික් ලේකම් මඟින්,
අධයක්ෂ ක්රමවම්ඳාදන)
දිව්ත්රිති ගේකම් කාර්යාය
……………………………………

සම්පත්දායක ැයිස්තුල - ක්ෂුද්ර ූලය පුහුණු ලැඩසටහන, ග්රාමක් ජ තන ා ලයාපාරය
තනාධිඳති කාර්යාගේ, තිරවර වංලර්ධන අංය යටගේ ලන ග්රාමතිති තන ා ලයාඳාරය තුෂ
ක්රියාේමක තිද්ර මූය ලඩසවටශන ග්රාමීය ය මටමටන් ස ව්පාත  රීමේගම් ක ඩාසා කඩාසායම්, ඳර්ද ශා
ග්රාමීය ය ුතුම්ම් ශා ෝගයනතන රලර්ධන වංිධධානල කටුතතු කරන වන්ති නිධාමේ ස තිද්ර මූය
ලඩසවටශන ත ළිබල රාගයනකවකල දඩනුලේ රීමේම අලය ගේ.
02.
ඒ වශා ග්රාමතිති තන ා ලයාඳාරය මඟි ස දිව්ත්රිති මටමටන් ස වම්ඳේදායක වංචි යති
ග නරාඳේ කරගෙන ඇති අ ර, ඳෂමු අදියර යටගේ ු ස ග නරාෙේ ත රිවති වශා ගදදින පුහුණුලති
බා  කමට අඳ ෝය නය කටුතතු කෂ අ ර එම පුහුණුලට වශභාකවවී අදාෂ පුහුණුවීම් ඩබූ
වම්ඳේදායක වංචි ගේ ඩයිව්තුල ගම් වමඟ ුදිරිඳේ කරන්. එබඩිධ ස ග්රාමීය ය මටමටන් ස අලයය පුහුණු
බා කගම්  ක ගමම වම්ඳේදායකය සගේ ගවේලය බාෙඩනීමට කටුතතු කරන ගම ස කාම්ණිකල ද සලා
සිටින්.
03.
ග්රාමීය ය මටමටන් ස පුහුණු ලඩසවටශ ස වංිධධානය රීමේගම්  ක ගමම වම්ඳේදායකයි ස වශා අදාෂ
ගෙවීම් ඒ ඒ වන්තියට ගල ස කෂ ධාරි ා වංලර්ධනය වශා ගල ස ව 30% ක මුදලි ස වන්ති ශරශා
ගෙවීම් සිදු රීමේමටේ, එම ගෙවීම් සිදු කීමේගම් ක ඳශ වශ ස ඳරිදි ගෙිධම් කටුතතු සිදු රීමේමට රාගේශිය
ගේකම් කාර්යා මඟි ස එම වන්ති දඩනුලේ රීමේමට අලය කටුතතු වංිධධානය කරගදන ගවේ
කාම්ණිකල ුේා සිටින්.
අනු
අංකය
01
02
03
04

සම්පත්දායක කාණ්ඩය
ඳ්චාේ උඳාධිය වහි
ිධය ත ළිබ
ිධගේඥයඩා වශා
රපම උඳාධිය වහි
ිධය ත ළිබ
ිධගේඥයඩා වශා
උඳාධිය රහි ිධය ත ළිබ ලවර 05 ට
ලඩඩි ඳෂපුම්ේද වහි වම්ඳේදායකයඩා
වශා
උඳාධිය රහි ිධය ත ළිබ ලවර 01 ේ 04
ේ අ ර ඳෂපුම්ේද වහි වම්ඳේදායකයඩා
වශා

ගාස්තුල
(පැයකට රු.)
2500.00

දිනක් සඳහා උපරිම පැය
ගණන
ඳඩය 04

2000.00

ඳඩය 04

1500.00

ඳඩය 04

1000.00

ඳඩය 04

04.
රතගේ නිධාරි ස වශා වම්ඳේදායක  කමනා ගෙිධගම් ක දිව්ත්රිති ගේකම් කාර්යා ප රාගේශිය
ගේකම් කාර්යා වශා ගඳොදුගේ අනුම වී ඇති වම්ඳේදායක දිමනා ත ළිබ වන්ති දඩනුලේ රීමේමට
කටුතතු රීරිම මඩනිධ.
05.
ලද දිව්ත්රිති මටමටන් ස ඳේකර ඇති ග්රාමතිති ඳශසුකාරකයි ස ගමම ලඩසවටශන වශා
ගයොමු රීමේගම් ක ඔවු ස ගල ඳලරා ඇති රාතකාමේ ලට බාධාලති ගනොලන ගවේ ගමම ලඩසවටශ ස ලට
වම්ඳේදායකේලය වඩඳයිම වම්බ සධගය ස දඩනුලේ කරන ගම ස ද කාම්ණිකල ුේා සිටින්.
06.

ගම් ත ළිබ ඔබගේ වශගයනෙය අෙයගකොට වකන්.

සි.ඩි.කළුආරච්චි
අධයති තනරාේ කග්රාමතිති)
තනාධිඳති ගේකම් ගලනුලට.

Micro Finance Resources Person Name List
No

Name(In English)

Address

Districts of Training

Tel: Number

E-Mail

1

K. M Priyantha Bandara

Akkara 5,Maligathenna Junction,Badalakubura.

Monaragala

0718141407

bandara.planning@gmail.com

2

H.Sanjeewa Thilakarathna

Rathnapura

A.M.Lokubandara

Kegalle/Kurunegala

0773580862
0702069198
0716151248

sanjeewat@nifplc.com

3

96/B/1,Dahalikanuwa,Kolabage
Ara,Embilipitiya.
Uthuwankanda,Mawanella.

4

“Dharmasiri”,Narangoda,weragala

Kegalle/Rathnapura/Kandy

0719044155

rohothadar01@gmail.com

5

S.H.M.Ajith Rohith Kumara
Dharmasena
B.L.Chandrika

Nethisura,Samagimawatha,Relhena,Pelmadulla

Rathnapura

0712340355

chandrikaliyanage04@gmail.com

6

S.A.Wasanthi

444/4,Halmillewa,Thissamaharama.

Hambanthota

0776392736

sawasanthi1969@gmail.com

7

M.P.Piyumi

“HRM”Hakmana Road,Muduna,Walasmulla.

Hambanthota

0717989361

-

8

G.C.Pathma kumara

Kalotuwawa,Kolonna.

Rathnapura

0715905580

cpkumara2014@gmail.com

9

B.K.S.Rathnasekara

409/19,wijesooriya mawatha, Panadura.

Kaluthara

0773400040

bksr27@gmail.com

10
11

310/B,Gatalawa,Galenbindunuwewa.
No:10,Atgaalawatta,Gampola

Anuradhapura
Kandy

“Isuri”Ambagamuwa,Udabulathgama.

13

G.P.E.Premasiri

187,Singhe Lane,Hittetiya Central, Matara

Badulla/Nuwara
Eliya/Kegalle/Monaragala/
Polonnaruwa
Matara/Galle

0718129364
0716443001
0777897327
0726080758

-

12

M.G.Kusuma Gunawardena
W.M.Thusithananda
Wikramasinghe.
V.G.Sunil Piyasiri

0777166469

gpepemasiri@gmail.com

15

A.J.M.G. Lal Jayasundara

Nawalapitiya Road,Jayamalapura,Gampola.

Kandy

0718222532

lal.hrc@gmail.com

16

G.R.N.Padmasiri

Mainnoluwa,Weragala,Warakapola.

Kegalle

0716626198

grnpadmasiri@gmail.com

-

-

17

T.M.Mala Malkanthi

“lakmali”Kudaullpatha,Ella

Badulla

0714351947

-

18

Lasika Sarojani Wattuhewa

“Janahitha” Thalalla,Gangara

Matara

0779706802

lasika@gmail.com

19

R.M.K.Priyanthi

No:141,Kalotuwewa,Kalagedihena.

Gampaha

0715352791

rajapaksha.priyanthi@gmail.com

20

S.M.Asela Premakumara

No:94,Ethumalpitiya,Polonnaruwa

0715795666

smasela76@gmail.com

21

A.Premachandra Athukorala
G.G.C.Premakumara

Matara

0727090002
0719000165
0765297341

gemisarana@gmail.com

22

Senasuma,Gemisarana
Road,Kanagalla,Thunthota.
Sirisewana,Thenneheena,Diyadaawa,Deniyaya

Polonnaruwa/Rathnapura/
Monaragala
Kegalle/Matale

23

W.P.Nilmini Kusumseeli

225/A,Pusella,Parakaduwa

Rathnapura

0714490395

-

24

T.K.Prishanthi

Shanthimi pilana ,Aungulugahe

Polonnaruwa

0714113987

prishanthitk@gmail.com

25

Alexander Senarathne

Kaluthara

K.P.G.Wimal Nishantha
Jayaweera

0719012447
0382237363
0784573068
0762822420

alexsenarathne@yahoo.com

26

296/C,Kudapokuna
Road,Thanthirimilla,Panadura
No:04,Giripokuna,Dewagala

27

Mahanama Kahingala

Colombo

R.H.M.Ariyarathne
Rajakaruna
E.M.W.W.N.S.B.Ekanayaka

0779109322
0722756035
0714443674
0322252746
0714901697

mahanama.kh@gmail.com

28

260/1,Sirisumana
Mawatha,Lenagala,Dedigamuwa.
430/F,Mudiyansewatta,Ihala
mahawewa,Mahawewa
286/A/B,Ranawana,Katugasthota

29

Polonnaruwa/Badulla/Rath
napura

Puttalama
Kandy

-

wimal.jayaweera@yahoo.com

sasinduumayangaaa@gmail.com
nalakansb@gmail.com

