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ය ම ස්

නැ ම අධ

ෂව

ෙවත,

න 100 සංව ධන වැඩසටහන
උ ත ක ණට අදාලව, 'වාස හා සමෘ*+ අමාත ාංශෙ. අ/ෙ0ක ෙ1ක2 ('වාස හා සංව0ධන)
එවා
ඇ/, අංක 3/3/5/8 හා 2015.01.30 නැ/ 9:ය ම; , න 100 ක<න2 සංව0ධන වැඩසටහන යටෙ> අප
ෙදපා0තෙ2 @ව
Aයා>මක BCමට සැලD2 කර ඇ/ පහත සදහ ව ාපෘ/වලට අදාල Aයා>මක
සැලැස්ම පහත ෙතFර@ ද ඇ@ල>ෙකFට අමාත ාංශය ෙවත ඉ Hප> කරන ෙලස ද වා ඇත. එන2, ව ාපෘ/
ස්තරය, ඉල ක, I/පාදන Jදල, එBෙනක ව ාපෘ/යට අදාලව ඉKකල L@ කා0යය , එම කා0යය
ඉKBCමට අදාලව වගN2 දරන පා0ශවය , එBෙනක කා0යය 'ම BCමට අදාල කාලරාJව යනා ය.
න 100 ක න වැඩසටහන යටෙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

යා මක

මට අෙ

ත ව ාපෘ"

සමෘ*+ සහනාධාර ලබාPෙ2 පව/න QමෙRදය +ම> BCම හා එS ' දභාවය තහU BCම
සමෘ*+ සහනාධාරය 200% B වැ<BCම
නැ ම සහන ණය Qමය හW වාPම
XWකම නැවත අ0ථ 'Zපණය සඳහා '0ණායක හW වාPමට *ව> ක\Kව ප>BCම
ග2 36,000 වැඩසටහන
]2වැ^ ෙර_+ අරJදෙ1 පව/න .\.90
ස්
මaට\ ව ාපෘ/ Aයා>මක BCමට ෙබදාPම
ග2මාන 36,000 සඳහා ස2ප> පැ/කඩ :Xෙයල BCම
මැ/වරණ ෙකFaඨාශ 160 @ල 'වාස 4,800 ඉcBCම
නැ ම සංව0ධන ෙදපා0තෙ2 @ව I/වdහගත BCම

02.
ඉහත දැ eමට අfව, න 100 ක<න2 වැඩසටහන යටෙ> ෙමම ෙදපා0තෙ2 @ව
Aයා>මක
BCමට සැලD2 කර ඇ/ ඉහත සඳහ ව ාපෘ/වලට අදාල Aයා>මක සැලැස්ම :Xෙයල ෙකFට, එම සැලැස්ම
අමාත ාංශය ෙවත ඉ Hප> කරන ල .
03.
ඔබෙh දැනගැiම සඳහා, එම Aයා>මක සැලැස්ම,
නැ ම සංව0ධන ෙදපා0තෙ2 @ෙR ෙවj
අඩ ෙ. පලකරf ලැබ ඇත. එම ෙවj අඩ ෙ. 9:නය www.divineguma.gov.lk ෙR.
04.
ඉහත ෙයFJගත අමාත ාංශෙය එවා ඇ/ 9:ෙය තව]රට> ද වා ඇ>ෙ>, ෙමම ව ාපෘ/වලට
අදාල Aයා>මක Iග/ය ස/පතා, (එන2, සෑම ස/යකම mරාදා නට) දd> තැපෑල ම; අමාත ාංශය
ෙවත එවන ෙලසn.
05.
ඒ අfව, ෙමS සඳහ එම එBෙනක ව ාපෘ/ Aයා>මක BCමට අදාල Iග/ය ස/පතා, එන2, සෑම
ස/යකම බදාදා නට ෙපර ෙමම ෙදපා0තෙ2 @ෙR සැලD2 අංශෙ., divinegumapm@gmail.com යන
දd> තැපැ1 9:නයට එවන ෙලස ෙමn උපෙදස් ෙද\. ඒ සඳහා භා තා කල L@ ආකෘ/ පෙq.
ආද0ශය ෙ2 සමඟ එවා ඇත. එෙසsම, එම ප කාවද ඉහත ෙවj අඩ යට ඇ@ල> කර ඇත. ඒ අfව, එම;
අදාල ආකෘ/ෙ. :ටප> ලබා ග නා ෙලසද කා tකව ද ව\.

ෙමම ක ෙu ඇ/ වැදග>කම සලකා,
සලකා ෙ2 :Xබඳව ඔබෙh ඉහලම IJඛතාවය
Jඛතාවය P කටL@ කරන ෙලස
වැ<]රට> ද ව\.

ආ .ඒ.ඒ.ෙ . රණවක
අ"ෙ ක ෙ(ක ( * නැ+ම)
අධ ෂ ජනරා( - * නැ+ම සංව ධන ෙදපා තෙ 01ව

2ටප :01. අ/ෙ0ක ෙ1ක2 ('වාස
'වාස හා සංව0ධන)
සංව0ධන - 'වාස හා සමෘ*+ අමාත ාංශය
ශය
02. ය ම ස්
ෙ1ක2ව
ෙවත

- කා.දැ.ගැ.ස.
- කා.දැ.ගැ.ස. .සහ අ.ක.ස.

