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ෙස-ඛ හා ෙප/ෂණ ම&ටම වැ1 23ම, 42යා අවස්ථාව6 78

23ම 9:6 :;කම ඉතා අවම

ම&ටමකට ප=23ම පරමා ථ කරෙගන ?යා=මක වන අතර එමA6 ෙBCය Dෂ්පා තයට අ
ආදාය ලා" EජාවෙF දායක=වය ඉහළ නැං,මට අෙG Hතය.
Eජා Iල සං ධාන,

නැ ම Eජා Jල බැංL සහ

නැ ම Dලධා36 ෙම6ම අදාල තා ෂMක

සහාය ෙසNවා සපයන අෙනL= රාජ හා රාජ ෙනOවන ආයතන වල ඒකාබBධතාවෙය6 Q9ව ඉතා
ඉහළ සංව ධන

භවතාවය

සSත Tවෙන/පාය ව ාපෘ

හ;නා ගැDම=, Lඩා පWමාණ

ව වසායය6 Eව ධනය=, නව ව වසායකX6 YS 23ම=, 42යා ෙවළදෙපOලට සWලන 7Z[
\]කX6 සඳහා වෘ=_ය 7Z[ව ලබා`ම= අරI[ කර ගD]6 ව ාපෘ සැලa කළ Q9 ෙb.
ස්

කයට ෙව6 කරc ලබන E පාදන Eමාණය, සමාcපා කව EාෙBdය ෙ ක

ෙකO&ඨාශ

ම&ට]6 ෙබදා හැWම ෙනOකල Q9 අතර පහත පW ඒ ඒ අංශය6S E ශතය6ට EIඛ=වය ලබා
ෙද]6 ව ාපා
අධ යනය

?යා=මක කළ Q9 ෙb. ෙමම ව ෂය අවසන ස බල ගැ6$ E ලා"6 g:බඳව

2Wමට අෙG ෂා කර ඇත.
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5

කෘH කා ]ක සංව ධනය
පt ස ප= සංව ධනය
wවර කටQ9 සංව ධනය
a8 පWමාණ ක මා6ත හා ව වසායසංව ධනය
42යා ඉල ක කරග= වෘ=_ය 7Z[ වැඩසටහන

1
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E ශතය (%)
20
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22
40

ෙශNෂ කm[
අත ාවශ
ෙb න
පමණ
ෙමම E ශතය6 5% 26 අ
ෙහ/ වැ1 වන ෙලස ගලපාගත
හැ2ය. ( 60% ක උපWමය 9ල)
ෙමම yමාව 2zෙසN= අ
ෙනOකල Q9ය. (අවමය 40% 2.)

1. කෘ' සංව ධන වැඩසටහන.
ෙය (ත වැඩසටහ*.
1.1 කෘH ෙබ/ග ආ{ත අගය එක9 කල Dෂ්පාදන Eව ධනය.
1.2. කැ| ම හා z9m ශාක වගාව.
1.3. අවාරෙi ෙබ/ග වගාව ඇ98 ෙශNෂ කෘH ව ාපෘ .

1.1. කෘ' ෙබ ග ආ.ත අගය එක0 කල 2ෂ්පාදන 6ව ධනය.
පහත දැ ෙවන ආකාරෙi ව ාපෘ ෙ යටෙ=?යා=මක කල හැ2ය.
•
•
•
•
•
•

1.2.

කැ78 ම
•
•

1.3.

ෙගOරකා ෙGස්&, a} ~[, ෙන •, ෙවර8, අඹ, අ6නාz, zයඹලා වැD පල9m
Dෂ්පාදන (ච&D, ජෑ ,ෙක/1ය වැD).
]Wස්, 9නපහ, කහ වැD L8බ Dෂ්පාදන.
ෙBCය අල ව•6 සකස් කර ග= Dෂ්පාදන (උදා:- බX& ව ග)
Lර ක6/ 29 g… Dෂ්පාදන
ෙBCය ඹෟෂwය පානය6 ( ෙක/මාWකා, Lm;, ෙගO‡ෙකOළ, ආඩෙත/ඩා වැD).
2W ආ{ත Dෂ්පාදන (ෙය/ග&, ෙබ/ත කල 2W , 2W ෙටOg, Iදව7 2W).
හා 90: ශාක වගාව.

ඇ69Wය ,ඕ2‰, කාෙ6ෂ6 වැD ම
z9m ශාක ව ග.

ව ග.

අවාරෙ> ෙබ ග වගාව ඇ0@ ෙශAෂ කෘ' වBාපෘC DයාEමක FGම.

ඉහළ ]ල සSතව වඩා ෙහOඳ ෙදස් ෙදස් ෙවළදෙපOල තහ$m 23මට හැ2 බැ 6 අවාරය
9ල` වගා කල හැ2 ෙබ/ග ව ග සහ a}a EෙBශ කෘHක ම ෙදපා තෙ 69ෙවS D ෙBශය
සSතව හ;නාගත Q9 ෙb.

අවාරෙ> වගා කල හැF ෙබ ග ව ග.
i. ෙලOL ~[
iii. ]Wස්

ii. අ තාප
iv. ෙකෙස , අඹ, ගස්ලŒ, වැ

ෙදOඩ , ර•ට6 වැD පල9m ව ග.

•

ම6නාරම, හ බ6ෙතOට, ෙමOණරාගල, වbDයාව වැD ස්
ක වල ෙම6ම ද• ල හා
ත6 Wමෙ වැD EෙBශවලද අවාරයට ෙලHI JK වගා FGෙ8 හැFයාව පවL.

•

යාපනය ස්
කය 9ල අවාරයට අ තාප සා ථකව වගා 2Wම, බ} ල ස්
කෙi
Hydroponics tunnel 9ල Mජ අ තාප 2ෂ්පාදනය z} කරන බැ 6 එම EෙBශය6
9ල ෙමම ව ාපෘ Eච•ත 23ෙ
භවය පව .

•

අI ]Wස් සඳහා ෙBCයව ඉහල ඉ Žම පව_න බැ 6 ය• කලාපෙයS a}a •]වල
අවාරෙi` OPස් වගාව Pගැ*Qම 9Rකල හැFය.

•

කෘHක ම ෙදපා තෙ 69ෙb මැ හ= ,ෙම6 ෙ වන ට= ස්කැෙව*Sස්, ඇU ,
ෙක VIWX, රතඹලා, ආනමා@ වැ2 ෙකෙස 2ෂ්පාදන සැපZම සදහා ෙBශ ෙවළද
2

• a වලට එලඹ ඇ බැ 6 එම ෙදපා තෙ 69ව හා ඒකාබBධ
23ම හා පව න වගාව6 වැ1 Q[ කළQ9 ෙb..

නව වගාව6 ඇ

•

ෙBCයව ඉහල ඉ Žම පව න අවාරෙiද ඵල දරණ අඹ 6ෙ[දය\ වන TJC (Tom
Ejc) අ_රාධ`රය, ෙපHෙළH*න:ව, වb2යාව, cලCb, FVෙනHdd, මඩකල`ව,
eIණාමලය, අ8පාර, හ8බ*ෙතHට, ෙමHණරාගල, `Eතලම ආg යh කලාiය
ස්e\කවල ඉතා සා ථක ෙලස වගා FPමට භවය\ පවC. ෙ සඳහා කෘHක ම
ෙදපා තෙ 69ව හා ෙකOළඹ ශ්ව ද ාලෙi කෘHක ම හා ’ා“ය ද ායතනය සමඟ
ඒකාබBධව තා ෂMක දැcම ලබා ගැDම කල Q9ය.

•

ඉහත ෙබ ගය*ට අමතරව, ඉහළ ඉ mම\ සnත ෙබ ගය*ද ෙ යටෙ= වගා 23මට
ෙගO,6 Wම= කල Q9ය.

2. පo ස8පE සංව ධන වැඩසටහන.
2.1.
2.2.

ගවගා ඉ 23ම හා වැ1 Q[ 23ම.
ගෘහා{තව 22:ය6 ඇ 23ෙ ව ාපෘ ය.

2.1. ගවගා

ඉ FGම හා වැS pK FGම

පt ෛවද Dලධා3 ෙහ/ ස==ව සංව ධන උපෙBශක ම•6 ගවගාෙලS සැලැස්ම
ලබාෙගන ඔ$6ෙF D ෙBශය මත ඉ 23 කටQ9 z} කල Q9 ෙb.

2.3. ගෘහා.තව FFhය* ඇC FGෙ8 වBාපෘCය.
•
ෙමම ව ාපෘ ෙi` මස වයසැ වාMජ හා ෙBCය ෙදIZ6 (උදා:- කරඳෙගO ල
Eෙ—දය) 22: පැට$6 10 – 20 Eමාණය ගෘහස්ථව ෙහ/ 22: පැට$6 100 ක
Eමාණය වාMජව එ E ලා"ෙයL ෙවත ලබා ය හැ2ය.
•
මස වයසැ පැට$6 ෙසOයා ගැ™ම අපහa අවස්ථාව6S පමණ
න වයසැ
පැට$6 ලබා` එම ස96 4ක බලා ගැ™ම g:බඳව E ලා"6ට අවශ තා ෂMක දැcම
ලබා`ම අත ාවශ ෙb.
•
ස96 සඳහා š ව අවශ වන අතර Y=තර 4 ක,ෙම6 නැවත පැට$6 ලබාගත
හැ2 බැ 6 gW] පැට$6 ෙදෙදෙනL ද ෙමම ව ාපෘ ය සඳහා ලබා`ම වැදග= ෙb
.
•
කෘ›ම ආහාර ව•6 ෙතOර ග Y=තර සඳහා වැ1 ඉ Žම පව . එෙම6ම LL8
ෙපOෙහOර ෙගව9 වගාව සඳහා භා තා කල හැ2 බැ 6 ඒ සඳහා E ලා"6 උන6} 2Wම
අත ාවශ ෙb.

3. qවර ක මා*ත සංව ධනය.
œවර ෙදපා තෙ 69ව හා ජල T, වගා සංව ධන අœකාWෙi සහාය ඇ ව EෙBශයට ගැලෙපන
පW පහත සඳහ6 wවර ව ාපෘ_6 ?යා=මක 23මට කටQ9 කළ Q9 ෙb.
3.1 z9m ම=ස හා ජලජ පැලෑ… වගාව.
3.2 කරවල, උ බලකඩ, ජා1 වැD අගය එක9 කල œවර Dෂ්පාදන Eව ධනය.
3.3 IZ} පැලෑ… වගාව ( ෙශNෂෙය6 යාපනය හා Iල b යන ස්
ක වල).
3

4. r@ ක මා*ත හා වBවසාය සංව ධන වැඩසටහන.
Lඩා පWමාණ Dෂ්පාදන ක මා6ත Wගැ6,ම හා ව වසායක=වය Eව ධනය සඳහා පහත සඳහ6
ව ාපෘ ?යා=මක කලQ9 ෙb.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Lඩා පWමාණ ඇඹm මධ ස්ථාන ඇ 23ම.
ජංගම }රකථන අ8=වැ1යා හා ස6Dෙbදන මධ ස්ථාන gS‡,ම.
ත , ෙපO , 29 ආ{ත Dෂ්පාදන.
Eධාන Dෂ්පාදන ක මා6ත වලට අවශ අමතර ෙකOටස් Dෂ්පාදනය 23ම.
ඔෙට/ ෙමOබX ෙසNවා.(ෙම/ට කා ]ක, …6කW6, gංතාm 23ම, ෙසNවා මධ ස්ථාන,
Lෂ6 වැඩපලව වැD)

5. tFයා අucඛ වෘELය `vK පාඨමාලා වැඩසටහන.
අ ආදාය ලා" ප$ වල පාසැ අධ ාපනය අවස6 කර \ම බලකායට එක9 වන වයස අ$m}
18 -35 අතර තmණ තmMය6 ඉල ක කරගD]6 ?යා=මක කළQ9 ෙb.
DයාEමක FPමට අෙx\'ත පාඨමාලා සදහා උදාහරණ
ෙහ/ට
ෙෂN•ෙi 7Z[ව / මැH6 ?යාකාW 7Z[ව / බර වාහන Wය}m 7Z[ව
ෙම/ට කා ]කX6 / }• හා ඉෙල ෙžODක පාඨමාලා / ෙහද සහයක සහXකා 7Z[ව

වැඩසටහන DයාEමක FPම
පහත සඳහ6 උපෙදස් අcගමනය කර]6 ඇI[ම 01 මA6 ද වා ඇ වෘ=_ය 7Z[
ආයතන ෙහ/ ඔබ EෙBශෙi ඇ ෙවන= g:ග= රාජ / ෙප-Bග•ක වෘ=_ය 7Z[
ආයතනවල සහාය ලබා ගD]6 වැඩසටහන ?යා=මක කල Q9ෙb.

අ. 42යා අෙG ෂාෙව6 z…න තmණ තmMය6ෙF Tව ද=ත ලබාෙගන ඔ$6ෙF
අධ ාපDක ත==වයට හා කැමැ
ෂය ෙෂN•යට ගැලෙපන පW අDවා ෙය6ම
42යා අවස්ථාව6 ලබා ගත හැ2 වන ෙසN වෘ=_ය 7Z[වකට ෙයOI කළ Q9 ෙb.

ආ.පාර පWක වෘ=_6වල ෙයෙදන තmණ තmMය6 ද
කැමැ=ත

ෙBශ 42යා සඳහා
ද වන තmණ Eජාව ෙකෙරS ද අවධානය ෙයOI කල Q9ය.

ඇ. හ}නාග=

7Z[ පාඨමාලාව සඳහා
යද ඇස්තෙ 69ව
ආයතනෙය6 ලබාගත Q9 අතර එයට පාඨමාලා ගාස්9, •g Ÿව
උපකරණ ගාස්9 , ගම6 යද ආ` යද ඇ9ළ= කළ හැ2ය.

අදාල 7Z[
හා අෙනL=

ඈ. පාඨමාලාව ෙනO]ෙ ලබාෙදන අවස්ථාවක` $වද 7Z[ලා¡යාෙF ආ ¢ක ත==වය
සැල2 ලට ෙගන ආහාර, ගම6
ඇස්තෙ 69වට ඇ9ල= කල හැ2ය.

යද

හා නවාතැ6 පහaක

ආ ය

යද

ඉ. 7Z[ කාලය වසර 2Sපය26 Q9 කා ]ක / තා ෂMක
පාඨමාලාව6 සඳහා ෙමම වසර සඳහා වන යද දරා ව ාපෘ
අ යරය6 ඒ ඒ වසෙ ?යාකා3 සැලැස්මට ඇ9ල= කල හැ2ය.

ෙෂN•ෙi 7Z[
ආර භ කර අෙනL=

ඊ. E ලා¡යා 42යා ගැ6ෙවන ෙත හා ලබාග= ණය Iද ෙගවා අවස6 වන ෙත Eජා
Jල සං ධානය හා නැ ම සංව ධන DලධාW ම•6 අඛ¤ඩව පa පර 2Wම 9•6
වැඩසටහන සා ථක කර ගත Q9 ෙb.
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6. ෙපHR උපෙදස්
6.1 ’ා“ය සමෘBœ ස] ය ස¥යව පව_න , හ;නාගc ලබන ව ාපෘ ය එම
සමෘBœ ස] ෙi` සමාෙල/චනය කර සභා ස මත කර 4ස්, වා තාවට ඇ9ල=
කරගත Q9 ෙb.
6.2 පa•ය ව ෂ ෙදෙකS භා¤ඩ ය6ෙ•/පකරණ ආ ය ලබා}6 ප$ සඳහා EIඛතාවය
ලබා ෙනO ය Q9 අතර ෙප-Bග•ක Sතව=ක ෙනOසලකා ඉහළ භවතාවය26 Q9
ඵලදාX ව ාපෘ ෙත/රා ගත Q9ය.
6.3 ව ෂ 9නකට අ කාලයක` සැල2ය Q9 ඉහළ ආදාය ම&ටම26 ස බල ගැ6 ය
හැ2 E ලා"6 ව ාපෘ ගැ6,මට කටQ9 කල Q9 ෙb. ශාල E ලා"6 gWසකට
සහන සැලyෙ අරIෙණ6 භා¤ඩ, ය6• උපකරණ, මහන මැH6 ]ල` ෙගන
ෙබදා`ම 2zෙසN= ෙනOකල Q9 ෙb. (හ;නාගc ලබන ය ව ාපෘ යක එ
?යාකාරකම ෙලස ය භා¤ඩය / උපකරණය ෙහ/ ¦පය ]ල` ගැ™මට
බාධාව ෙනOමැත.)
6.4.ව ාපෘ සැලa 2Wෙ
අෙල කරණය g:බදව අධ යනය කර රාජ හා රාජ
ෙනOවන ආයතන සමඟ ඉ W ෙවළඳ • a වලට එළ§ම අත ාවශ වc ඇත.
6.5 ව ාපෘ වා තා සකස් 2Wම නැ ම ච¨ෙ ඛ අංක 2015/7 S ඇI[ අංක 01 පW
ෙb සෑම ව ාපෘ ෙය/ජනාව ම අදාල සමෘBœ ස] ෙi සභාප / ෙ ක ෙF හා
නැ ම සංව ධන DලධාW, කලාප කළමණාකm , ව ාපෘ කළමණාකmෙF
D ෙBශය සSතව Jලස්ථාන කළමණාකm ෙවත ඉ Wප= කළ Q9ය. තවද අදාල
තා ෂMක Dලධා36ෙF හා ෙ ªය ආයතන වල D ෙBශය6ද ලබා ගත Q9ය.
6.6 Jලස්ථාන කළමණාකm z6 අදාල ව ාපෘ වා තා තම D ෙBශ සSතව EාෙBCය
ස බ6wකරණ ක]‡ව ස?යව ෙ« න එS එකඟ=වය ද ලබාෙගන EාෙBCය
ෙ ක ෙF අcමැ ය ලබාගත Q9ය.
6.7 එ එ වැඩසටහ6 යටෙ= ද වා ඇ අකාරයට E ලා" දායක=වය ලබා ය Q9
අතර එය \මය, අIŸව ෙහ/ Iද මය දායක=වය ය හැ2ය.
6.8 EාෙBCය ෙ ක
z6 අcමත කරන ලද ව ාපෘ ෙය/ජනා සඳහා E පාදන හා අ
Iද ලබා ගැ™මට ස්
නැ ම අ ෙ ක අධ ෂ ජනරා / ස්
නැ ම
අධ ෂ ෙවත ඉ ¬ ෙයOI කල Q9 අතර ඒ අcව අ-ම ලබා ගැ™මට අධ ෂ
ජනරා ෙව 6 (ඇcK8 අංක 02 මz*) ඉ ¬ කළ Q9ය.
6.9 අවාරෙi ෙබ/ග වගාව ඇ98 ෙශNෂ කෘH ව ාපෘ (1.3 යටෙ=) සඳහා EාෙBCය
ෙ ක ෙF D ෙBශය සහ ස්
ෙ ක / ස්
නැ ම අ ෙ ක අධ ෂ
ජනරා ෙF D ෙBශය සSතව අදාල ව ාපෘ ෙය/ජනා අcමැ ය හා E පාදන ලබා
ගැ™ම සඳහා Eධාන කා යාලෙi Tවෙන/පාය සංව ධන අංශය ෙවත ෙයOI කල Q9ය.

6.10

ව ාපෘ ආර භ 23ම, අඛ¤ඩව පව=වාෙගන යාම, E ලා" දායක=වය ලබා
ගැ™ම හා ණය වාWක ෙග, Dz පW z} කරන බවට E ලා"6 සමග • a ගත ය
Q9ය. EාෙBCය ෙ ක ෙහ/ ඒ ෙවcවට බලය පවරන ලද
නැ ම Jලස්ථාන
කළමණාකm, E ලා"6 සමඟ • aමකට එළ¯ම අත ාවශ ෙb. (ෙ සඳහා 2015/7

ච¨ෙ ඛෙi ආද ශ ආකෘ ය භා තා කර6න.)
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6.11

වෘ=_ය 7Z[ පාඨමාලා හැර අෙනL= අංශ වල ව ාපෘ සඳහා අත ාවශ
ෂයාcබBධ 7Z[ වැඩසටහ6 ලබා`ම අවශ $වෙහO= œම= සැලැස්ම ඉ Wප=
කර අධ ෂ ජනරා ෙF අcමැ ය ලබා ගත Q9ෙb.

?යා=මක කරc ලබන සෑම ව ාපෘ ය ස බ6ධවම වසර ¦පය ඉ Wයට පa
පර කල Q9 අතර එම ව ාපෘ මA6 ඒ ඒ L‡ භෙයS ආ ¢ක සමාජ වශෙය6 ඇ
, ඇ ෙවනස්ක (ආදාය / යද /ෙප/ෂණය ආ` ) ඇග°මට ල කල Q9 ෙb.

6.12

6.13 ව ාපෘ සඳහා අවස6 ෙග, 2016.12.15 නට ෙපර අවස6 23මට හැ2 වන ෙසN
ව ාපෘ ආර භ 23මට වග බලා ගතQ9 අතර 2zෙසN= අb±ෙ²ද ෙනOකල Q9ය
6.14 වඩා= ඵලදා° ව ාපෘ ෙත/රා ගැDමට කලාප සහකාර , කලාප / ව ාපෘ
කළමණාකm, මහා සංග කලමණාකාර අධ ෂ හා Iලස්ථාන කලමණාකm ෙග6
සැ} ල= ක]‡ව ප= 2Wම අත ාවශ වන අතර ෙමම වසෙ ?යා=මක ව ාපෘ
අසා ථක $ව ෙහO= එයට ෙමම ක]‡ව ෙම6ම ව ාපෘ කළමණාකm ෙප-Bග•කව
වග2ම දැWය Q9ය.

6.15 Iද
ව ාපෘ

අ-ම Dදහස් 2Wමට Eථම EාෙBCය / ස්
Dලධා36 ෙයOදවා හ;නාග=
ව•6 10%
ව= ෙත/රා ෙගන ඒවා ඵලදා° හා රසාර ව ාපෘ ද ය6න

තහ$m කර ඇග° වා තාව

ලබා ගත Q9ය.

7. කාල රාcව
අ_ අංකය
1
2
3
4
5
6

Dයාකාරකම
ච¨ෙ ඛය g:බඳව Dලධා36 දැcව= 23ම
’ා“ය ම&ටෙ zය8 පා ශවය6 එ ව ව ාපෘ හ;නා ගැ™ම හා සමෘBœ
ස] ෙi` එය EIඛ ව ාපෘ ය බවට ස මත කර ගැ™ම
ව ාපෘ සැලa 23ම/ D ෙBශ ලබා ගැ™ම / අcමත කර ගැDම
Iද අ-ම ඉ ¬ම
ව ාපෘ Dම 2Wම
Eග ය වා තා 23ම

නය
2016.05.10 ට ෙපර
2016.05.31 ට ෙපර
2016.06.07 ට ෙපර
2016.06.10 ට ෙපර
2016.11.15 ට ෙපර
අඛ¤ඩව

8. වBාපෘC අq\ෂණය,ෙමෙහp8 හා ඇගp8 කටp0
8.1 EාෙBCය ම&ටමට අවශ උපෙදස් ලබාෙද]6 සමස්ත ව ාපෘ අw ෂණය හා පa පර
23ෙ Eග සමාෙල/චන ¨මෙbදය හා සමාජ ගණනය සඳහා අවශ පWසරය
ඔබ z6 සකස් කර ගැ™මට කටQ9 කල Q9ෙb.
8.2 Eග ආකෘ ප• ( පaවට එ,මට Dය]තය) මA6, මාzක Eග ය එළෙඹන මස 2 ෙවD
නට ෙපර ස්
නැ ම අධ ෂ z6 ෙමම ෙදපා තෙ 69ව ෙවත එ ය Q9ෙb.
(jeevonopaya@gmail.com,

divinegumalh@yahoo.com), ෆැ ස් අංක 011-2872253,

0112872201)
8.3 ෙමම වැඩසටහන යටෙ= ?යා=මක කරc ලබන ව ාපෘ g:බඳ ෙතOර9m ඊ නැ ම ව ාපෘ ෙi (e - divineguma Project) ඇ ව ාපෘ හා වැඩසටහ6
කළමණාකරණ ෙමO1Qලයට (Project & Programme Management Module) ඇ9ල=
23මට= Eග ය Dz පW Dය]ත නටම යාව=කා¬න 23මට= ව ාපෘ කළමණාකm
කටQ9 කල Q9 ෙb.
8.4 අවශ ඕනෑම ටක ලබා ගැ™මට හැ2 වන පW ව ාපෘ
සකස් කර තබා ගත Q9ය.
6

ද=ත, ෙතOර9m හා ඡායාµප

10. වෙන පාය ච}ය අරcදල
නැ ම Eජා Iල බැංL ම•6 Tවෙන/පාය ච¥ය ණය ලබා`ම ස බ6wකරණය කළ Q9ය.
ෙමම වසෙ ?යා=මක ව ාපෘ සදහා 50% ක E ලා¡ දායක=වය ලබා ය ෙනOහැ2 ට
ව ාපෘ ෙi ස්වභාවය අcව මාස 03 සහන කාලය සSතව Dය]ත ෙපO¬ අcපාතයට යට=ව
කටQ9 කල Q9ය. වාWක අය2Wෙ උපWම කාල yමාව මාස 36 ,ම වඩා a}a වc ඇත.
පහaම EාFධන ස පාදන මා ගය ඔබ ස9 වන බැ 6 Tවෙන/පාය සංව ධන වැඩසටහන
සඳහා ලබාෙදන සෘ¶ E පාදනය6 Eමාණව= ෙනOවන අවස්ථාවල` ෙමම අරIදල මA6 හැ2
හැම ටම ණය පහaක ලබා`මට කටQ9 කල Q9ය.

11. පPපාලන යද8
ෙමම වැඩසටහන යටෙ= දරc ලබන රජෙi යදෙම6 1.5%
පWපාලන යද ෙලස දැ3මට
හැ2යාව ඇත. ෙමX6 0.5%
ස්
ෙ ක කා යාලය සදහා ද, ඉ W 1% EාෙBCය ෙ ක
කා යාලය සඳහා ද ෙබ` යන පW ය Q9ය.
ෙමම ච¨ෙ ඛය g:බඳව වැ1 }ර ස්තර අවශ $වෙහO= }රකතන අංක 011-2873801
011-2869824/ 011-2872253 ම•6 ෙහ/ divinegumalh@yahoo.com ද·= තැපැ •gනය
මA6 ෙමම කා යාලෙi Tවෙන/පාය සංව ධන අංශය අමත6ෙ6 න මැන .
ෙමම ච¨ෙ ඛ උපෙදස්, Iද ෙර ලාz, රජෙi Eස පාදන ™ 3 අcගමනය කර]6 හා අදාල
ෙ ¸ය ආයතන වල D ෙBශය6ද ලබා ගD]6 ෙමම වැඩසටහන සා ථක කර ගැ™මට ඔබ ඇ98
DලධාW6ෙග6 ලැෙබන සහෙය/ගය ඉතා අගය කර].

ච6Ÿා ¨මzංහ
අධ ෂ ජනරා
gටප=:1. සමාජ ස බලගැ6, හා aභසාධන ගm අමාත එස්.¹ සානායක මැ 9මා

- කා.දැ.ගැ.g.
2. සමාජ ස බලගැ6, හා aභසාධන ගm Dෙය/ජ අමාත රංජ6 රාමනායක මැ 9මා - කා.දැ.ගැ.g.
3. zය8ම ස්
ස බ6wකරණ ක]‡ සභාප 9ම6ලා
- කා.දැ.ගැ.ස.
3. zය8ම EාෙBCය ස බ6wකරණ ක]‡ සභාප 9ම6ලා
4. ෙ ක , සමාජ ස බලගැ6, හා aභසාධන අමාත ාංශය
5. අ ෙ ක ෙ ක ( නැ ම), සමාජ ස බලගැ6,
හා aභසාධන අමාත ාංශය
6.
ගණකාœප , ගණකාœප ෙදපා තෙ 69ව
7. Eධාන ගණකාœකාW නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ 69ව
8. Eධාන අභ 6තර ගණක, නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ 69ව
9. zය8ම අංශ Eධා™6 , නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ 69ව
10. zය8ම EාෙBCය ෙ ක වm6
11. zය8ම නැ ම Jලස්ථාන කළමණාකmව6

7

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

අ.ක.ස හා මහා ස ග කළමණාකාර අධ ෂ /
නැ ම
ව ාපෘ
/Eජා
Jල
බැංL
කළමණාකmව6 සහ
නැ ම සංව ධන
Dලධා36 දැcව= 23ම සඳහා

ඇI[ අංක 01

වෘ=_ය 7Z[ ආයතන
අ_
අංක
i.
ii.

ආයතනය

Rරකථන අංක

º ලංකා වෘ=_ය 7Z[ අœකාWය, 354/2, 4 වන මහල, D7නතා gයස,

011-2596516

ඇ

011-2581904

…ගල මාවත, නාරාෙහN6gට, ෙකOළඹ 05

ජා ක ආ»Dක=ව හා කා ]ක 7Z[ 23ෙ

අœකාWය, වැ•කඩ,

රාජ•Wය
iii.

011-2876386
011-2888782-7

]Dස් බල හා 42ර ෂා ෙදපා තෙ 69ව. 9 වන මහල, ෙස=zWපාය 2

011-2187131

අ යර, බ=තරI ල.

011-2186022
011-2186023

iv.

º ලංකා සංචාරක හා ෙහ/ට

කළමණාකරන ආයතනය, 78, ගාŽ පාර,

011-2382201

ෙකOළඹ 03

011-2382212

Lඩා ව ාපාර සංව ධන කා යාංශය, තmණ කටQ9 අමාත ාංශය, 420,

011-2669240

ෙබ-Bධාෙල/ක මාවත,ෙකOළඹ-07.

011-2665292

vi.

කා ]ක සංව ධන ම¤ඩලය, 615,ගාŽ පාර, ක‡බැBද, ෙමOර‡ව.

011-2605278

vii.

ලංකා ජ ම6 කා ]ක අභ ාස ආයතනය, අංක 582, ගාŽපාර,

011-2605625

ග 2ස්ස.

011-2623490

v.

011-2638686
viii.
ix.

කා ]ක අධ ාපන හා 7Z[ 23ෙ ෙදපා තෙ 69ව, අංක 557,

011-3137290

ඕ ක& මාවත, ෙකOළඹ 10

011-2431288

ඉ 23 අභ ාස හා සංව ධන ආයතනය , අංක 123, සbzWපාය,

011-2686092

ෙ¼රාම මාවත, ෙකOළඹ-07

011-2686236
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