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ඔෙබ් අංකය
உம இல
Your No

.......................................................

දිනය
திகதி

2014.08.

Date

24/
24/4, කාසල් වීදිය,
වීදිය, ෙකොළඹ -8.
24//4, காச
தி,
24
தி, ெகா
24/
24/4, Castle street , Colombo - 08.
08.

......................................................

දිවිනැගුම චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ අංක 07/
07/2014
සියළුම දිවිනැගුම පජාමුල
පජාමුල බැංකු කළමනාකරුවන් ෙවත,
ෙවත,

දිවි නැගුම සහන අරුණ
හැදින්විම :- පතිලාභින්ෙග්
තිලාභින්ෙග් ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීෙම් අරමුණින් ෙම් වන විට දිවිනැගුම පජා
ප මුල බැංකු හා බැංකු
සමිති මගින් ලබාෙදනු ලබන ක්ෂුද මුල ණය පහසුකම් වලට අමතර වශෙයන් කියාත්මක
කි
කිරිමට
අෙප්ක්ෂිත ජිවෙනෝපාය සංවර්ධන වාපෘති
වා
සදහා සහන ණය කමයක්
මයක් ෙලස “දිවිනැගුම සහන
අරුණ” ගරු ආර්ථික සංවර්ධන අමාතතුමාෙග්
අමාත
උපෙදස් මත කියාත්මක
යාත්මක කිරිමට තීරණය කර ඇත.
ඇත
දිවිනැගුම පතිලාභින්
තිලාභින් ෙවනුෙවන් ෙමම ණය මුදල ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
ෙකෙර්
01.

ණය සදහා හිමිකම් ලබන්නන් :දිවිනැගුම පතිලාභින්
තිලාභින් ෙමම ණය මුදල ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.
ලබයි

02.
02.

ණය ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිත කාර්යයන් :1.

පාරිෙභෝගික අවශතාවයන්
තාවයන් සදහා.
සදහා

2.

පතිලාභින්
තිලාභින් විසින් ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වාපෘතිවල
වා
දව මිලදී ගැනීම්,
මූලික උපකරණ මිලදී ගැනීම් හා ශමය
ශ
සදහා වන ෙගවීම් වැනි කටයුතු..

03.

3.

ණය මුදලක් පියවීම සඳහා.
සඳහා

4.

හදිසි අවශතාවයක්
තාවයක් සදහා.
සදහා

ලබාෙදනු ලබන මුදල් සීමාව :ෙම් යටෙත් ලබා දිය හැකි අවම ණය මුදල රු.5,000/රු
ක් වන අතර, උපරිම සිමාව රු.50,000/-ක්
රු
ෙව්.
පාරිෙභෝගික අවශතා
තා සදහා ලබාදිය හැකි මුදල රු.5,000/රු
කට සීමා ෙව්.
අෙනකුත් ණය වර්ග සඳහා රු.. 50,000/-ක උපරිමයක් දක්වා ණය ලබාදිය හැකිය.
හැකිය

04.

වාර්ෂික ෙපොලි අනුපාතය හා ආපසු ෙගවිම් කාලය
1.

වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතය 4% කි.

2.

පාරිෙභෝගික ණය සඳහා වසරක
ක සහන කාලයක් ලබාෙදන අතර ඉන් පසුව වාරික 24 කින් අයකර ගත
යුතුය.

3.

ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන ණය සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබාෙදන අතර ඉන් පසුව සමාන වාරික
වලින් අදාල ණය මුදල අයකරගත යුතුය.
යුතුය

4.

ණය ලබා ගැනීම සදහා වයස සීමාවක් නැත.
නැත
අධක්ෂ ජනරාල්

பணி பாள தலைமயதிபதி

பணி பாள (நி வாக )

අධක්ෂ (පාලන)

පධාන
ධාන ගණකාධිකාරී

பிரதான கண காள

அ

කාර්යාලය

Director General

Director (Administration)

Chief Accountant

Office

දුරකථන/ ெதாைலேபசி/Telephone:
ෆැක්ස්/ ெதாைலமட/Fax:

011-2669703

011- 2669700

011--2685888

011-2669725

011-2669709

011-2678203

011--2695579

011-2669725

ඊ-ෙම්ල්/
ෙම්ල්/ மினச/E-Mail:

dgdivineguma@gmail.com

hrddivineguma@gmail.com

divinegumaaccbranch@gmail.com

வலக

05.

ෙවනත් කරුණු :1.
2.

06.

ණය සංරක්ෂණ හා සමූහ සංරක්ෂණ සදහා දිවිනැගුම සහන ණය අදාල කරගත යුතු ෙනොෙව්.
ෙනොෙව්
සාමාන ණය නිකුත් කිරිෙම්දි ෙකොටස් ගිණුෙම් හා කණ්ඩායම් ගිණුෙම් පවත්වාගත
පවත්වා
යුතු ෙශේෂ ෙම්
සදහා අදාල කරගත යුතු ෙනොෙව්.
ෙනොෙව්.
3.
ෙම් යටෙත් ලබාෙදනු ලබන පාරිෙභෝගික ණය දැනට කියාත්මක
කියාත්මක වන පාරිෙභෝගික ණය කමයට
කමයට
අමතරව ෙව්.
ෙව්.
4.
ඉහත අංක 02 හි හදුන්වාදී ඇති ණය අතුරින් පාරිෙභෝගික අවශතාවයන්
අවශතාවයන් සදහා වන ණය වර්ගයට
අමතරව තවත් එක් ණය වර්ගයක් පමණක් ලබා ගැනීමට පතිලාභින්ට හිමිකම් ඇත.
ඇත.
ණය අනුමත කිරිම.
කිරිම.
1.
ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලුම්පතය
ඉල්ලුම්පත අනුව ණය ඉල්ලුම් කිරීමට පතිලාභින් දැනුවත් කළ යුතුය.
2.
අදාල ණය ඉල්ලුම්පත බැංකුව ෙවත ලද පසු කළමනාකරුෙග් අනුමැතිය මත ණය නිදහස් කිරිමට
කටයුතු කළ යුතුය.
3.
දිවිනැගුම සහනාධාර පතිලාභින්ට
ප
ෙමම ඉල්ලුම්පත පහසුෙවන් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි දිවිනැගුම
සංවර්ධන නිලධාරීන් ෙවත පමාණවත්
ප
අයදුම්පත් සංඛාවක්
වක් ලබා දීමට කටයුතු කල යුතුෙව්.
යුතුෙව්
4.
දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරින් විසින් බැංකු සාමාජිකෙයකු බවට ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශය මත ණය
මුදල ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු ෙව්.
ෙව්

07.

කියාත්මක
යාත්මක කරන කාල පරාසය :කි
(i)
(ii)

08.
08.

පතිලාභින් දැනුවත් කිරිම
ණය නිකුත් කිරිම

:- 2014/08/25 දින සිට ණය ඉල්ලුම්පත ලබා ගැනිම
:- 1.පාරිෙභෝගික අවශතාවයන්
තාවයන් සදහා වන ණය අයදුම්පත්
කළ දිනෙය්ම ණය නිකුත් කිරිමට කටයුතු කළ යුතුෙව්.
යුතුෙව්
2.අෙනකුත්
අෙනකුත් ණය අයදුම්පත් ලැබී දින 03 ක් ඇතුළත ණය
නිකුත් කිරිමට කටයුතු කළ යුතුෙව්.

පගතිය
ගතිය වාර්තා කිරීම :ෙමම ණය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක
යාත්මක කිරිම පිළිබදව පගතිය ෙම් සමඟ අමුණා ඇති ආකෘති පත අංක 02 පරිදි
සම්පූර්ණ කර දිවිනැගුම පජා
ජා මූල බැංකු සමිතිය මගින් කලාප අතිෙර්ක අධක්ෂ
අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත සෑම මසක්
අවසානෙය්දීම ලබාදිය යුතුය.
යාත්මක කිරිම සදහා
සද ඔබෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ද වැඩිදුරටත්
ෙමම ණය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක
දන්වමි.

ආර්,රණවක .ෙක්.ඒ.ඒ.
අධක්ෂ ජනරාල්,
දිවිනැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව.
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පිටපත් :1.
සියළුම පාෙද්ශීය
ෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්.
2.
ෙල්කම්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාතාංශය.
අමාතාං
3.
ෙල්කම්, මුදල් අමාතාංශය.
අමාතාං
4.
දිවිනැගුම අතිෙර්ක අධක්ෂ
අධ
ජනරාල්වරුන්.
5.
දිස්තික් අතිෙර්ක අධක්ෂ
ක්ෂ ජනරාල්වරුන්.
ජනරාල්වරුන්
6.
පාෙද්ශිය
ෙද්ශිය ෙල්කම්වරුන්.
ෙල්කම්වරුන්
7.
සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන්.
වරුන්
8.
සියළුම දිස්තික් දිවිනැගුම නිලධාරින්.
නිලධාරින්
9.
දිවිනැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියළුම අධක්ෂවරුන්.
අධ
10.
දිවිනැගුම පජා
ජා මූල බැංකු සමිති කළමනාකරුවන්.
කළමනාකරුවන්
11.
දිවිනැගුම පජාමුල
ජාමුල සංවිධානයන්.
සංවිධාන
12.
පධාන අභන්තර
න්තර විගණක.
විගණක

