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இல

My No

MINISTRY OF SOCIAL EMPOWERMENT AND WELFARE

02/08/ච7ෙ ඛ

ඔෙG අංකය
உம

இல ………………………………………

Your No

2016.09.21

7නය

1වන අ යර,4 වන මහල, ෙස

පාය, බ තර

க ட ,4 வ
மா ,ெச சிறிபாய ப தர
1st 4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla
1

திகதி

ල.
ல

………………………………………

Date

-.නැ0ම 1ජා2ල බැං5 ච7ෙ
ෙ ඛ අංක :- 2016/06
9ය:ම -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 කළමණාක=ව>/
කළමණාක=ව> -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සl' කළමණාක=ව>,
කළමණාක=ව>

2016 ඔ4ෙත5 බ6 01 7නට ෙයෙදන ජාත

තර ළමා 7නය අළලා Iයා මක කරන කැJK/

රක ළමා ඉ=> ?ව6ධන
ව6ධන වැඩසටහන
වැඩසටහන.
1. හැ:

ම.

-.නැ0ම 1ජා2ල බැං5 වැඩසටහෙ>,
වැඩසටහෙ> ඉM=O තැ>පM ඉහළ නැංRම අර_m>
අර_m>, 2016 ඔ ෙතXOබ) මස 01
-නට ෙයෙදන ජාත >තර ළමා -නයට සමගාoව 9pරක/ කැ5: ළමා ඉM=O fNO 1ව)ධන
1
ස'ය

-යG

කරD ලබE.
ෙමම වැඩසටහන FයාGමක
යාGමක HIම හා 'Jණ ලබාKම ඇM: ක=N සOබ>ධව මඟ ෙප>Rම ෙමමS> 9T ෙU.
ෙU
2. ඉ=> ?ව6ධන වැඩසටහන පැවැ ෙවන කාල Dමාව
2016 ඔ ෙතXOබ) මස 01 -න 9ට 09 -න ද වා ඉM=O 1ව)ධන
ව)ධන වැඩසටහන පැවැGෙU.
3. ඉ=> ?ව6ධන වැඩසටහෙ

ඉල4ක.
ඉල4ක

03.01. ෙමම ළමා ඉM=O 1ව)ධන වැඩසටහෙ> K ඉ'a HIO සඳහා ඉල ක ලබාKෙOK පහත
ක=N ෙකෙර[ .ෙශ]ෂ අවධානය ෙය^_ කල `Mය.
`Mය
i. ද= දැaය>
aය> සඳහා නව ළමා fNO ආරOභ කර, ඉM=O HIමට s= HIම.
ii. දැනටමG ආරOභ කර ඇ' 9pරක/ කැ5: fNO සඳහා
සඳහා, තැ>පM _ද

tස් HIම.

iii. අeය ළමා fNO සeය
සe තGවයකට නැවත පG HIම.

TelFax -

E-mail-

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2873802/2872202
011-2889002
dg@divineguma.gov.lk

අ'ෙ)ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2871672
2871672
011-2887280
2887280
adg@divineguma.gov.lk

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள
(நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

කා)යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)
Desktop - Isuri- AnuraCircular

03.02. ෙමම වැඩසටහෙ>K, -.නැ0ම 1ජා2ල බැං5ව ෙම>ම බැං5 සl'ය, -ස්v ක හා ජා'ක
මwටම ද වා, ඒ ඒ අංශ .9> ඉල ක සකස් කර, සyරා ගත `Mය. -.නැ0ම 1ජා2ල බැං5
මS> වසO සඳහාද ඉල ක ලබාKම 9T කල `Mය.
03.03. එ

එ

-.නැ0ම 1ජා2ල බැං5ව .9> අවම වශෙය> නව ළමා fNO 50

ආරOභ HIමට

සැලpO කල `Mය. අ:'>ම ආරOභ කරන හා දැනට පව'න ළමා fNO සඳහා තැ>පM අවම
වශෙය> =.300,000 tස් කල `Mය. එෙස] |වද යO බැං5 බල 1ෙ}ශයකට අයG ~ාම වසO
ගණන 10ට අ• අවස්ථාවක එ

වසමකට නව ළමා fNO අවම 4 බැf>ද, එ

වසමකට ළමා

තැ>පM අවම ඉල කය =.25,000/- බැf> සකස් කර ගත හැක. එ[K සමස්ථ බැං5ෙව[
ඉල කය වසO ගණන අDව •රණය කර ගත හැක.
03.04. -.නැ0ම 1ජා2ල බැං5 සl'ය .9> තම බල 1ෙ}ශෙ‚ ƒ[„ සමස්ථ බැං5වල ඉල කවල
වන එකMව බැං5 සl'ෙ‚ ඉල කය .ය `Mය. එම ඉල කය ඉ මවා නව fNO ආරOභ
HIම හා තැ>පM tස් HIමට අවශ සහාය බැං5 සඳහා -ය `Mය.
03.05. එ

එ

-ස්v කෙ‚ ඉල කය ෙලස තම -ස්v

බල 1ෙ}ශෙ‚ ƒ[„ බැං5 සඳහා K ඇ'

ඉල ක 9ය ෙල[ එකMව -ස්v කෙ‚ ඉල කය ෙU. එම ඉල කය සyරා ගැ…මට
†ලධාI> ෙමෙහයRමට කට`M කල `Mය.
4. MNණ ලබාPම හා යද දැQම.
04.01. අදාල †ශ්‡ත කාලය Mල =.500/- ෙහX ඊට වැ‰ ඉ'a HIO සඳහා 'Jණය බැf> ලබා-ය
`Mය.
එ[K, එ

එ

බැං5වක tස් කරන _: තැ>පM _දලට සාෙŠ ෂව 3% ෙන^ඉ මවන _දල

'Œණ සඳහා බැං5 අර_ද•> වැය කල හැHය. .යදO දැIෙOK, වැය fNම - බැං5 කට`M
1ව)ධන කට`M fNමට හර කල `Mය.
04.02. =.500/- අ• _දල
_ද

තැ>පG කරන fNO[lය>ට =.50/- ෙන^ඉ මවන ව„නාකම

එකM කරන කැටය

ලබා-ය `Mය.

එෙම>ම, අ:'>ම ළමා fNම

ආරOභ කරන අවස්ථාවක =.500 ෙහX ඊට වැ‰ _දල

ආරOභක තැ>පMව ෙලස තැ>පM කරන .ටක, 'Jණයට අමතර, _ද
කැටය

ස[ත

එකM කරන

ලබා-ය හැක.

04.03. තැ>පMක=ව>ට ලබා-ය `M 'Œණ ෙතXරා ගැ…ම බැං5 පාලක මŽඩලෙ‚ එකඟතාවය මත
9T.ය `M අතර, එෙම>ම 'Jණ lලK ගැ…ම 2ල .†.දභාවය tෙකන පa- 9T කල `Mය.
'Jණ සඳහා අEතO ෙතXරාගැ…ෙOK බැං5වට 1චාරණ සහෙයXගය
අGපG කර ගැ…මට හැHවන පa- 9T කල `Mය.

හා •)'නාමය

04.04. ළමා ඉM=O 1ව)ධන වැඩසටහන ƒJබඳ, ළ_> හා ෙදමUƒය> පාසැ

දැDවG HIමට අG

පvකාව> ෙහX බැන) සකස් HIම සඳහා =.2,000/- ක උපaම _දල

බැං5 අර_ද•>

වැයකල හැක.

5. ?ගM වා6තා ලබාPම.
05.01. ඇ_NO 01[ ආකෘ'ය භා.තා කර, බැං5ව .9> 2016.10.19 -නට ෙපර -.නැ0ම 1ජා2ල
බැං5 සl'යට 1ග'ය ඉ-aපG කල `M අතර, බැං5 සl'ය ආකෘ' 02 භා.තා කර,
2016.10.25 -නට ෙපර වා)තාව සකස් කර, -ස්v
05.02. ඇ_NO 02 භා.තා කර, -ස්v

-.නැ0ම අංශයට භාර -ය `Mය.

-.නැ0ම අංශය -ස්v

-.නැ0ම අධ

ෂකෙ’ අGස†>

“” 2ල අංශෙ‚ ෙය^_ කල `Mය. ඒ සඳහා bank@divineguma.gov.lk .ද›G •ƒනය
හරහා 2016.11.04 -නට ෙපර එRම අ†වා)ය බව ද>වl.

6. -.නැ0ම 1ජා2ල බැං5/ බැං5 සl' සඳහා ක‰නl> ඉ-aෙ‚K හœ>වා ෙදD ලබන ඇගැ•O වැඩසටහන හා
බැං5 ෙž]mගත (Grading) HIෙOK, ෙමම ඉM=O 1ව)ධන වැඩසටහෙ> 1ග'ය ද ඇගැ•මට සලකා බලන
බවද ද>වl.

Ÿ.ඒ.pන>දා ƒය •,
අධ

ෂ ( “” 2ල )

ƒටපG :- 01. ෙ කO, සමාජ ස.බලගැ>RO හා pභසාධන අමාත ංශය

-

කා.දැ.ස.

-

කා.දැ.ස.

-

කා.දැ.ස.

04. 9ය:ම 1ාෙ}¡ය ෙ කOව=>, 1ාෙ}¢ය ෙ කO කා)යාලය

-

කා.දැ.ස.

05. 1ධාන අභ >තර .ගණක, -.නැ0ම සංව)ධන ෙදපා)තෙO>Mව

-

කා.දැ.ස.

02. 9ය:ම -ස්v

ෙ කOව=>, -ස්v

03. 9ය:ම -ස්v

-.නැ0ම අධ

ෙ කO කා)යාලය

ෂව=>, -ස්v

ෙ කO කා)යාලය

ඇ Tම - 01

2016 ඔ4ෙත5 බ6 01 ජාMක ළමා 7නයට සමගාUව Iයා මක V
ළමා ඉ=> ?ව6ධන වැඩසටහෙනW ?ගMය
............................................ 7 නැXම ?ජා Yල බැංJව

ස්තරය

[T සංඛ ාව

]ස්කරන ලද
තැ ප= දල (>.)

ෙවන

*
අ:'>ම .වෘත කරන ලද
දැනට FයාGමක fNO සඳහා tස්කරන
ලද

එක=ව

∗

ඒ ඒ ඉල ක ෙවDෙව> tස්කරන ලද තැ>පG _දල සඳහ> කල `Mය.

ඇ Tම - 02

2016 ඔ4ෙත5 බ6 01 ජාත

තර ළමා 7නයට සමගාUව Iයා මක V
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