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5.11 ඒ ඒ අංශයට අදාල අත/ාවශ/ IෂයාWබAධ 4^_ වැඩසටහ
සැලැස්මF ඉ8Yප
R, Hද

aලගණ ද සැල
වල

වෙහ\

I”ම

කර අධ/Fෂ ජනරා ෙ# අWමැRය ලබා ගත P6ෙ>.

5.12 අWමත කරW ලබන ‰වෙන0පාය ව/ාපෘR සදහා
¡R

අවශ/

ෙර ලාq අWගමනය කරa
ලට ෙගන ෙග+ qn

ෙAශය ද ලබා ගත P6 ෙ>.

6

qය5 aලV ගැ¡

රජෙŸ ස පාදන

අදාල ආයතන, ෙදපා තෙ

6 වල

ම අත/වශ/ වන අතර අදාල ෙ °ය ආයතන

5.13

qය5ම ව/ාපෘR සඳහා qnකළP6 ෙග+
හැ වනෙසM ව/ාපෘR ආර භ

2015.12.15 8නට ෙපර

අවස

මට

මට වග බලා ගතP6 ෙ>.

K>යා ඉල ක කරග9 වෘ9Nය OPQ වැඩසටහ" <යා9මක >mම
ඉහත ෙ±ද 2.5 යටෙ
ආයතන වN

දFවා ඇR ආයතන වN

ෙම ම අෙනK

4^_ පාඨමාලා හැදෑ මට ෙය\Hවන Rලා

„7ග

වෘ dය 4^_

සඳහා පහත සඳහ

පY8 කටP6

කළP6 ෙ>.
5.14

Rලාƒයා සහ අවශ/ වෘ dය 4^_ පාඨමාලාව හnනාග
ආයතනෙය
අෙනK

5.15

Iයද ඇස්තෙ

පSව

අදාල 4^_

6වF ලබාගත P6ෙ>. එයට පාඨමාලා ගාස්6, N„ -ව/ හා

උපකරණ ගාස්6 , ගම

Iයද ආV Iයද ඇ6ළ

කළ හැ ය.

Rලාƒයාෙ# ප ෙ ආ ²ක හැ යාව , 8Iනැ ම ජා Jල බැංKෙව ලබාගත හැ ණය
Hදල, ෙවන Jලා` හරහා ලබාගත හැ සහන, „7බඳව සලකා බලා ෙමම වැඩසටහන
යටෙ ලබා8ය හැ Jල/ දායක වය dරණය කළ P6ය. රජෙŸ දායක වය H5
ඇස්තෙ
6 Hදෙල 40% ඉFමවා ෙන\යා P6 අතර රජෙŸ දායක වය එF
ව/ාපෘRයF / එF 4AගලෙයK සඳහා s 40,000 ට වැo ෙන\Iය P6ය.
අවශ/
අවස්ථාවලV සහන කාලයFද සUතව 8Iනැ ම ජාJල බැංK ණයF ලබාVම ම!
Rලාƒයා 2 යා ගැ ෙවන ෙතF පාඨමාලාෙ> 2V q³මට වැo ෙපළඹ+මF ලබාගත
හැ වW ඇත. ෙමෙලස ලබාෙදන 60% ක Rලා දායක වෙය අවමය 20% F සෘŽ
Rලා දායක වය +ම උපYමය 40% F බැංK ණය HදලF +ම වඩා උ¦තය.

5.16 අදාල Hල/ කටP6වලV 8Iනැ ම ජාJල බැංK හරහා අදාළ ආයතන සමඟ ග_ෙද_

මට

උපYම වශෙය

සලකා බැNය P6ෙ>. පාඨමාලා ගාස්6 සෘŽවම අදාල ආයතනයට ෙග+මට

අෙනK

පාඨමාලාෙ> කාලය සලකා බලා මාqක / කා 6 වාYක වශෙය

Iයද

කටP6 කළP6 ෙ>. Rලාƒයා සහ ප ෙ
Rලාƒයා සහ ඔ^ෙ# භාර කsව

ෙග+මට

අය සමඟ •IS ගත +මද අත/ාවශ/ ෙ>. ෙමUV

එF පා ශවයකට

EරාෙABය ෙ ක ෙහ0 ඒ ෙවWවට

බලය පවරන ලද 8Iනැ ම Jලස්ථාන කළමණාකs අෙනF පා ශවයට

වන පY8 •IS

ගත Iය Pතය.

06. ව&ාපෘ# අD ෂණය,ෙමෙහE හා ඇගE කටEF
6.1

ව/ාපෘR අjFෂණය හා පS Iපර

ෙ

´ම ෙ>දයF ඔබ Iq

කටP6 කළP6 අතර ාෙABය ම$ටමටද අවශ/ උපෙදස් ලබාVම වැදග
8ස්‘F ම$ටa

ගR සමාෙල0චනය

සකස් කර ගැ¡මට
ෙ>.

ාෙABය හා

qn කළP6 අතර ජාRක ම$ටෙ

සමාෙල0චන 2ස්+ සඳහා සහභාµ Iම අත/ාවශ/ ෙ>.

7

ගR

6.2 ෙමUV ජා Jල සංIධානද ව/ාපෘR අjFෂණය සඳහා සහභාµ කරවා ගත P6 අතර, සමාජ
Iගණනය

සඳහා අවශ/ පYසරයF සකස් කරවා ගත P6 ෙ>.

ඒ අWව 8ස්‘FකෙŸ ව/ාපෘR =යා මක

6.3

ම „7බඳ මාqක ගRය ෙ සමඟ අHණා ඇR

ඇH_ අංක 04 U දැFෙවන ආකෘRයට අWව සකස් කර එළෙඹන මස 05 ෙව
මා ෙවත ලබා 8ය P6ය. ෙ

සඳහා divinegumalh@yahoo.com Iද¶

8නට ෙපර

තැපැ

N„නය

භාIතා කළ හැ ය.
පS•ය ව ෂවල =යා මක කරන ලද •වෙන0පාය ව/ාපෘRද අඛœඩව පS Iපර

6.4

ලධා

ෙ# වග ම . එම ව/ාපෘR අසා ථක + ඇ න

අවශ/ „යවර ගත P6ය. ෙමUV අදාල •IS
2 යා ඉලFක කරග

6.5

ෙතF හා ලබාග
සංව ධන

ම•

ෙගවා අවස

වන ෙතF

ෙයVමට

ම ද අත/ාවශ/ ෙ>.
Rලාƒයා 2 යා ගැ ෙවන

ජාJල සංIධානය හා 8Iනැ ම

අඛœඩව පS Iපරම qnකළ P6ෙ>.

වෘ dය 4^_ වැඩසටහන යටෙ

6.6

කාරව කටP6

වෘ dය 4^_ වැඩසටහනට අWව

ණය Hද

ලධාY

ඒ සඳහා SnS „7ය

ම

අදාළ ාෙABය/ £ාpය

සංIධාන ලවා සෘŽ පS IපරමF අඛœඩව qn

ම ම•

ලධා

හා 8Iනැ ම ජාJල

I2 යාෙව

ෙපෙලන ෙය\

ජාව 2 යා ගැ +ෙ වැඩ සටහන සා ථක කර ගත P6ෙ>.
6.7 =යා මක කරW ලබන ව/ාපෘR „7බඳව අංශ අWව,
Iස්තරා මක Iශ්ෙ ෂණය

qnකර SIෙශMෂ

Fෂණය

ණායක අWව ආ8 වශෙය
මා ෙවත වා තා කළP6 ෙ> .

ඕනෑම Iෙටක අවශ/ පY8 ලබා ගැ ම „Lස ව/ාපෘR ද ත, ඡායා·ප හා ෙත\ර6s සකස්
කර තබා ගත P6ය.
ෙ

6.8

යටෙ

භාœඩාගාර අරHද

•වෙන0පාය ච¸ය අරHද

ෙය\දා ෙගන =යා මක කරW ලබන ව/ාපෘR ෙම ම

ෙය\දාෙගන =යා මක කරW ලබන ව/ාපෘR „7බඳ ෙත\ර6s ඊ

8Iනැ ම ව/ාපෘRෙŸ (e-divineguma project) ඇR ව/ාපෘR හා වැඩසටහ
ෙම\oPලයට (Project and Program Management Module) අ6ල
පY8

යaත 8න වලම යාව

ජාRක ම$ටෙ

කාˆන

මට

කළමණාකරණ
මට

ගRය

කටP6 කළP6 ෙ>. ෙමම ෙම\oPලය ම•

ගR සමාෙල0චනය qnකරW ඇත. 8ස්‘F ම$ටෙ

ගR සමාෙල0චනයටද

එය ෙය\දා ගැ¡ම අත/ාවශ/ය.

07.

qර#පාදන
^ද

^ලාrය":-

I.

භාœඩාගාර සෘŽ Rපාදන

II.

සෘŽ Rලාƒ දායක වය
( ෙමය

ජාJල බැංK ණය,

Rලාƒයාෙ# Jලධනය,

සම Iත Iය හැ ය.)

8

q

ජා සංIධාන අරHද

වN

]#පාදන eදහස් >Iම.
ෙ

යටෙ

ඔබෙවත ලබාෙදන

Rපාදන £ාම

ලධාY වස

අතර සමානව ෙබදා හැ ම

අෙEFෂා ෙන\ෙකෙ . ඉතා ඉහළ IභවතාවයF පවRන ව/ාපෘR සඳහා Hඛතාවය ලබාVමට හැ
වන පY8 , එෙම ම ආදාය

Iෂමතාවය හා දY-තාවය අවම

මට වැo බලපෑමF ඇR වන පY8

ෙමම Rපාදන කළමණාකරණය කර ගත P6ය.
2 යා ඉලFක කරග
සඳහා Rපාදන Œමාව
අR

වෘ dය 4^_ වැඩසටහන හැර අෙනK

පහත සඳහ

•වෙන0පාය ව/ාපෘR

ණායක වලට අW‡ලව dරණය කළP6 ෙ>.

]#පාදන sමාව

e$ණායක

අංකය
01

ව/ාපෘR

ඇස්තෙ

උපYම වශෙය

6

90% F

දානයF

ෙලස ලබා Vම. (අවම වශෙය
F Rලාƒයා Iq

• ආ Äක දායක වයF ලබා8ය ෙන\හැ

Hදෙල

8 කාNන ෙර0ග වN

10%

ෙපෙල න

(වKග , „7කා වැ

දායක කළ P6ය.)

ෙලස

ෙර0ගවN

ඔ පලÅ වයස්ගත ම> „ය

q•න
ෙපෙලන,

q•න) අ

ආදාය

ලා ප
• 8 කාˆන ආබා”ත ත
සාමා‰කZ

වය ෙග

ෙපෙලන

q•න අ ආදාය ලා ප

• ආ ²ක වශෙය

බලව

•ඩාව ට

ලFÅ

වැ දÆ/ කා තා JNක අ ආදාය ලා ප
02

ව/ාපෘR ඇස්තෙ
වශෙය

6 HදN

40% F දානයF වශෙය

ලබා 8ය හැ

අතර සෘŽ

දායක වය අවම වශෙය
Iය P6ය.
ච¸ය

උපYම •

ආ ²ක හා සමාජbය වශෙය
ත

Rලා

වයට ප ව ඇR අ

(වසෙ

10% F

8Iනැ ම සංව ධන

අවාq සහගත

ආදාය ලා

ප

ලධා

Iq

අ ආදාය ලා ෙයK බවට සහRක කළ P6ය.)

ඉRY Hදල •වෙන0පාය

අරHදලට

අයකරගැ¡මට

යට ව ණය HදලF ෙලස ලබාVම.
03

සමාන වාYක වN

H5 Hදලම නැවත • ෙග+

හැ යාව ඇR ය

අයකර ච¸ය අරHදලට දායක කරගත

ම$ටමකට පැaL අ

හැ

සඳහා

පY8 ව/ාපෘR ඇස්තෙ

6

ස6…දායක ආදාය

ආදාය

ලබන

Rලා

Rපාදන ලබා Vම. • 8Iනැ ම වැඩසටහන සඳහා ඒකාබAධ +මට
ඉRY 50% ක Hදල අදාළ Rලාƒයා
කැමැ තF දFවන අ ආදාය ලබන Rලා
Iq දැYය P6ය.
සඳහා
HදN

04

50% ක

8Iනැ ම

ජා Jල බැංK / ෙවන

බැංK ණය පහSක
මඟෙප +ම qn

• වඩා

ලබාVමට අවශ/

වැo

Rලාƒ

ම.

9

ආ ²ක

සඳහා

ව ධනයF

අෙEFGත

Rලාƒයා සඳහා ව/ාපෘR අWමත
•

H5 ඇස්තෙ

6 Hදෙල

ෙ 8,
උපYම වශෙය

90% F දානයF වශෙය

ලබාෙදන IටV එU

උපYම Œමාව s. 50,000/ F Iය P6ෙ>. (ෙමම ව/ාපෘRය සඳහා 8ස්‘F ෙ ක ෙ#
අWමැRය ලබාගත P6ය)
•

•වෙන0පාය ච¸ය අරHදලට 50% F අයකර ගැ¡ෙ
ඇස්තෙ

6 Hද

´මයට ව/ාපෘRයක උපYම

Œමාව s. 75,000/ F Iය P6ෙ>. එම Œමාව ඉFමවා •යද s. 75,000/-

F ෙසM සළකා කටP6 කළ P6ය. Œමාව ඉFමවා •ය Hදල Rලාƒයා Iq
•

සාJUක ව/ාපෘR සඳහා රජෙŸ දායක වෙŸ උපYම Œමාව s 50,000/බැ•

දායක

ම ෙහ0 ඇස්තෙ

6 HදN

ච¸ය අරHදලට බැර කරන ණයF වශෙය
•

50% F

දානයF වශෙය

. එකවර 50%
හා 50% F

ලබා 8ම කළ හැ ය.

බැංK ණය ලබා Vම සඳහා ස බ jකරණය කළ P6 අතර , එම ණය Hද
ව/ාපෘR අWව ඒ ඒ බැංK Iq

•

දැYය P6ය.

„7බඳ Œමා

ලබා ෙදW ඇත.

•වෙන0පාය ච¸ය අරHදලට 50% F අයකර ගැ¡ෙ

පදනම මත ව/ාපෘR =යා මක

ෙ V ඊට අදාල සහන කාලයF ලබා ෙද ෙ ද ය න ව/ාපෘR ලාƒයාෙ# ආදාය
ම$ටම සහ අදාල ව/ාපෘRෙŸ ස්වභාවය මත dරණ වලට එළ¨ය P6 අතර, සහන කාලයF
ලබා ෙද ෙ

න උපYම සහන කාල Œමාව මාස 03ට Œමා Iය P6ය. වාYක Hද

අය කර

ගැ¡ෙ උපYම කාල Œමාව වසර 03 F ෙන\ඉFමIය P6ය.
6වෙන.පාය ච¸ය අර^දල
•වෙන0පාය සංව ධන වැඩසටහන සඳහා ලබාෙදන සෘŽ
අවස්ථාවලV ෙමම අරHදල ම!
Rපාදන යටෙ

ණය පහSක

Rපාදනය

ට ච¸ය අරHදල ම!

ෙන\වන

ලබාVමට කටP6 කළ හැ ය. තවද,රජෙŸ

ව/ාපෘR සහන සැලŒමට හැ යාව ෙන\ලැෙබන එෙහ

ගැ Iය P6 Rලා

මාණව

අ වා ෙය ම ව/ාපෘR

ණය ලබාVමට Hඛ වය 8ය P6ය.

ව/ාපෘR සඳහා ලබාෙදන •වෙන0පාය ච=ය අරHද , ව/ාපෘRෙŸ ස්වභාවය හා අවශ/තාවය
අWව නැවත අය කර ගැ¡මට මාස 03 ක උපYමයකට යට ව සහන කාලයF ලබා8ය හැ ය.
වාYක වශෙය

H5 Hදලම ෙමම අරHදෙ

දැනට =යා මක ෙප\ˆ අWපාතය මත ආපS අය කර

ගත P6 අතර අය කරW ලබන උපYම කාලය මාස 36 කට Œමා Iය P6ය.
•වෙන0පාය සංව ධන වැඩසටහන යටෙ
Hද

නැවත අය කර ගැ¡ම 6N

•IS

ච=ය අර Hදල ශFRම

නැවත ව/ාපෘR වල ෙයද+ම ඔබෙ# HNක වග§ම .
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කාරව ආපS අයකරන රජෙŸ දායක
ම කල P6 අතර එම Hද

නැවත

09.

පIපාලන යද
‰වෙන0පාය සංව ධන ව/ාපෘR =යා මක

Iයදෙම

ම සදහා අWමත ව/ාපෘR සඳහා වන රජෙŸ

1% F පYපාලන Iයද ෙලස දැ මට හැ යාව ඇත. ෙමZ

කා යාලය සදහා ද, ඉRY 0.80%, ාෙABය ෙ ක

0.20% F 8ස්‘F ෙ ක

කා යාලය සදහා ද ෙබV යන පY8 පYපාලන

Iයද දැYමට හැ ය.
ෙමම ච´ෙ ඛය „7බඳව වැo nර Iස්තර අවශ/
011-2869824/ 011-2872253 ම•
ම•

nරකතන අංක 011-2873801

ෙහ0 divinegumalh@yahoo.com Iද¶

•වෙන0පාය සංව ධන අංශය අමත ෙ
ෙමම ච´ෙ ඛ උපෙදස්, Hද

වෙහ\

තැපැ

N„නය

න මැනI.

ෙර ලාq හා රජෙŸ

ෙමම වැඩසටහන සා ථක කර ගැ¡මට ඔබ ඇ65

ස පාදන ¡R R අWගමනය කරa

ලධාY ෙග

ලැෙබන සහෙය0ගය ඉතා අගය

කරa.

ධ aක ණව ධන
අධ/Fෂ ජනරා

(වැ.බ.)

„ටප :1. qය5ම 8ස්‘F ස බ jකරණ කa… සභාපR6ම ලා

-කාs.දැ.ගැ.ස

2. qය5ම ාෙABය ස බ jකරණ කa… සභාපR6ම ලා

-කාs.දැ.ගැ.ස

3. ෙ ක ,

-කාs.දැ.ගැ.ස

වාස හා සමෘA” අමාත/ාංශය

4. අRෙ ක ෙ ක (8Iනැ ම),

වාස හා සමෘA” අමාත/ාංශය

5. Iගණකා”පR, Iගණකා”පR ෙදපා තෙ

6ව

-කාs.දැ.ගැ.ස

6.

ධාන ගණකා”කාY 8Iනැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ

7.

ධාන අභ/ තර Iගණක, 8Iනැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ

8. qය5ම අංශ ධා¡

-කාs.දැ.ගැ.ස

, 8Iනැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ

6ව
6ව

-කාs.දැ.ගැ.ස
6ව

-කාs.දැ.ගැ.ස
-අ.ක.ස

9. qය5ම ාෙABය ෙ ක වs

-කාs.දැ.ගැ.ස හා අ.ක.ස

10. qය5ම 8Iනැ ම Jලස්ථාන කළමණාකsව

-අ.ක.ස හා 8Iනැ ම ජාJල
බැංK කළමණාකsව සහ
8Iනැ ම සංව ධන
ලධා
දැWව
ම
සඳහා
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