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1.

හැ

ම.

+වාස හා සමෘ./ අමාත#ාංශෙ1 උපෙදස් ප5 2015 ව!ෂය සඳහා එම අමාත#ාංශයට ෙව
කරන ලද : පාදන උපෙය;< කරෙගන >වෙන;පාය සංව!ධන ච?ය ණය වැඩසටහන
BයාCමක DEමට Fරණය කරG ලැHය. ඒ අGව අJ ආදාය ලාL පM වල >වෙන;පාය
සංව!ධනය ඉල ක කරග+O

ෙමම ච?ය ණය වැඩසටහන BයාCමක කළ QRෙS.

ෙමයට අදාලව +වාස හා සමෘ./ අමාත#ාංශෙ1 ෙ ක
2015.03.31 නැ

සමෘ./ ච

උපෙදස් ප5 ෙමමX

ෙ ඛ අංක 1/2015 අවලං වන බව අමාත#ාංශ ෙ ක ෙW

ද වG ලැෙY.

කෘZක!ම, ප[ ස පC, /වර, ගෘහ ක!මා ත හා අෙල
ස්වයං _Dයා ඇ

DEමC, ව#වසායකa

අරcණ ෙS. ෙ යටෙC ණය ලබාeය හැD
1.1.

කෘ!කා "ක කට#$ - ෙමය hෙද
QR වගාව ට පහjක

සැපkම

යන අංශ ඔස්ෙස\ ගෘහස්ථ ම^ටO

සංව!ධනය DEමC ෙමම වැඩසටහෙනb cdක
ෙෂ\f සහ ව#ාපෘ සඳහා උදාහරණ පහත දැ ෙS.
ලබාෙදGෙ1 ඒ ඒ අවස්ථාGiලව :ව!ධනය කළ
වශෙය+. අවස්ථාGiලව හා කාලාGlපව වැදගC

යa හmනාගG ලබන ෙබ;ග :ව!ධනයට ෙමමX
ඉහළ ඉ nම

ඔබ ෙවත එවන ලද

අවකාශ සැලෙසන අතර, ෙවළදපෙ

පව න වගාව ට :cඛCවය ලබා ය QRෙS. o ම

අගය එකR කල කෘZ ආpත +ෂ්පාදන සඳහා ද ෙමම ණය

වගාව ෙම ම

මය උපෙය;< කර ගත

හැDය.
1.2.

ස%%ව පාලන කට#$ - ගෘහස්ථ ම^ටO
ගවගා , rr

සR

ඇ

DEම, සR

Oලe ගැqම,

rJ ආ ය සකස් කර ගැqම, තෘණ වගාව, සCCව ආහාර +පදsම හා

අගය එකR කළ +ෂ්පාදන tරව!ධනය DEම හා ඒ සඳහා අවශ# උපකරණ Oලe ගැq
ආeය සඳහා ද ෙමම ණය උපෙය;< කරගත හැක.

1

1.3

(වර කට#$ -

O5 ය මCස# වගාව,

R

මCස# වගාව, ජලජ පැළෑv වගාව,අගය

එකR කල +ෂ්පාදන ක!මා ත (උ බලකඩ, කරවල,මCස# +ෂ්පාදන ක!මා ත)

1.4

ගෘහ ක මා ත - ඒ ඒ :ෙ.ශ වලට ආෙS+ක හා අczව#

මා{iලව හා අඛ|ඩව ලබා

ගත හැD ගෘහස්ත ක!මා ත වලට අවශ# ෙයදM උපකරණ හා rඩා ය f ආ ය Oළ ගැ+මට හා
වJ , ෙ ස , }d කා!Oක, ජලනල වැ+ වෘC කය

සදහා අවශ# උපකරණ ක^ටල Oළ ගැ+ම,

ආහාර සැකj ක!මා ත ඇR අගය එකR කල +ෂ්පාදන ක!මා ත
1.5

අෙල- .ව ධන - ෙවළද rv,

ල!, rඩා වෑ

රථ, කරCත, බa ක , ෙම;ට! සaක

ආe ජංගම ෙවළදාමට අවශ# වාහන සහ ඒවාට අවශ# උපකරණ Oළ ගැ+ම, අමතර ෙක~ටස්
අෙල ය හා ෙත~ග සහ

ලර ෙවළඳාම, ඇj

ගත +ෂ්පාදන හා ෙදස් ෙදස් සංචාරක :ව!ධනය

ඉල ක කරගC +ෂ්පාදන හා අෙල කටQR

2.0 /යා%මක 0මෙ1දය
2.1 .3ලා4

හ5නා ගැ6ම
: ලා•

හmනා ගැ+ෙ

නැ ම සහනාධාරලා• පM

සහ අJආදාය ලා• පM

හmනාගත QR අතර අදාල ණය ඉ n පfය ඇc{ අංක 01 b සඳහ
: ලා•යා

2.2 .3ලා7

ආකෘ යට අGව

සකස් කර ඉ 5පC කල QRය.

ෙත රා ගැ8ම
ණය වැඩසටහන සඳහා : ලාL

ෙත;රා ගැqෙ e අදාල ණය cදල ෙය~දා ගැqමට

අෙt Zත ව#ාපෘ ය +ශ්€තව හmනාගත QR අතර එය ඵලදාk ව#ාපෘ ය

ද ය න

හmනාගැqම සඳහා ව#ාපෘ

වා!තාව

වා!තාව

සකස් DEම අවශ# ෙS. ෙමම ව#ාපෘ

ඇc{ 02 b ආකෘ යට අGව අදාල වසෙ

නැ ම සංව!ධන +ලධා5යා

කල QRය. ඒ අGව ව#ාපෘ යට අවශ# තා ෂ‚ක සහාය අදාල +ලධාE
නැ ම >වෙන;පාය ච ෙ ඛ අංක 2015/07 මX

එවා ඇ

මX

සකස්
ලබාeමට

උපෙදස් අGව „යවර ගත

QR ෙS.
ව#ාපෘ

ෙත;රා ගැqෙ e : ලාLයාෙW කැමැCත, හැDයාව,පල… .ද, …h{ව, අczව#

හා ෙවළදෙප~ල වැ+ ක { ෙවත අවධානය ෙය~c කළ QR අතර : ලාLයාෙW >වන
තCවය වඩා ව!ධනය කර ගත හැD හා පMෙ

ආදායම වැ† කර ගත හැD ව#ාපෘ

ෙය;ජනා ෙකෙරb :cඛCවය ලබා ය QRය.
ඉ n

කරG ලබන ණය cදල ඵලදාa ෙලස ෙයදsමට න

අවස්ථාව

(Economic opportunity) එම ව#ාපෘ යට

රසාරභාවය ෙකෙරb බලපෑ හැD
QRය.

2

ය

ඉතා ෙහ~ඳ ආ!‡කමය

oය QRය. ෙමb ව#ාපෘ ෙයb

සාධක „”බඳව

ෙශ\ෂ අවධානය ෙය~c කල

: ලා•යා

ඉ 5පC කරG ලබන ණය ඉ n

සංව!ධන +ලධා5

පfය පාදක කර ග+O

සකස් කරG ලබන ව#ාපෘ

නැ ම

වා!තාෙS ව#ාපෘ ය ආර භ DEම,

ව#ාපෘ ය අඛ|ඩව පවCවාෙගන යෑම, ව#ාපෘ යට : ලා•යාෙW දායකCවය සහ ණය
වා5ක ආපj ෙගsමට ඇ

උන }ව „”බඳව

නැ ම :ජා •ල සං ධාන සෑbමතට පC

ය QR අතරම අදාල : ලා•යා ෙවත ණය cදල ලබාeම j}j බවට +!ෙ.ශ ලබාeම ද
අවශ# ෙS.
නැ ම :ජා •ල බැංr කළමණාක
+!ෙ.ශ කර ව#ාපෘ

කළමණාක

හා පාලක ම|ඩල සභාප එ– ව#ාපෘ වා!තාව

හා •ලස්ථාන කළමණාක

ෙවත ඉ 5පC කල QRය.

ෙමbe ණය ඉ n ක ෙW …!ව බැංr ග{ෙදG „”බඳව සලකා බැ—ම වැදගC වG ඇත.
ව#ාපෘ

කළමණාක

හා •ලස්ථාන කළමණාක

අදාල ව#ාපෘ

වා!තාව සඳහා තම

+!ෙ.ශය ලබා ය QRෙS.
එෙස\ම ෙමම ණය ඉ n ක ව
සමා˜කa

ණය ලබා ග නා අවස්ථාව වන

ය QR අතර අවම වශෙය

ට

නැ ම බැංr

500/- ෙක~ටස වC oම අත#ාවශ# ෙS.

2.3 ණය අ9මත :;ම
•ලස්ථාන කළමණාක

අදාළ +!ෙ.ශ සbත ව#ාපෘ

අGමැ ය සඳහා :ාෙ.™ය ෙ ක

වා!තා :cඛතාවය අGව ෙපළගස්වා ණය

ෙවත ඉ 5පC කල QRය. :ාෙ.™ය ෙ ක

ණය අGමත DEමC ඒ සඳහා වන ෙගs වලට අදාළ ණය cද

අදාල ව#ාපෘ

නැ ම :ජා •ල බැංr කළමණාක

ෙවත +දහස් D5මC කලQRෙS.

2.4 ණය =මාව
: ලා•යාෙW අවශ#තාවයට අGව ලබා ය හැD උප5ම ණය šමාව

„ය

ල ෂය

( . 100,000/- )

ෙS.
2.5 වා !ක ෙප>? අ9පාතය
ෙමම ණය වැඩ සටහන යටෙC ලබා ෙදන ණය cද
ෙමbe œන වන ෙශ\ෂ

සඳහා අය කරන වා!Zක ෙප~— අGපාතය 5% D.

මයට ෙප~”ය ගණනය කල QRෙS.

2.6 ඇප BCDE
නැ ම ච

ෙ ඛ අංක 2015/2 හා 2015.02.25 න +rC කර ඇ

5ය ස ය ණය ෙය;ජනා

මයට

අදාල ඇප j_r ෙමම වැඩසටහන සඳහා ද ෙය~දා ගත හැක. එන ,
1. ෙමම ණයලාL

ක|ඩාය

සඳහා දායක කර ගැqම

}කල QR බැ

ක|ඩාය

සාමා˜කa ෙW ඇපය :මාණවC ෙS.
2. ෙමම ණයලාL
බැX

ක|ඩායම

තැ පR cදල

ෙලස ක|ඩාය

ගතෙS න

එ

එ

ණයලාL

. 500/-

තැoය QR අතර දැනටමC පව න ක|ඩායමකට එකR s ණය ග ෙ
3

න ණයලා•යා පමණ
මත ක|ඩායෙ

3.

. 500/- ක ණය තැ පR cදල

තැHම :මාණවC ෙS. ෙමම තැ පRව

ය ෙදනාට ණය ඉ n DEෙ හැDයාව ලබාe ඇත.

ඉහත 1 හා 2 සඳහ

ප5

ක|ඩාය

ඇපය ඉ 5පC DEමට ෙන~හැD ෙහ; ඉ 5පC කරන

ක|ඩාය „”බඳ සෑœමකට පC ෙන~වන අවස්ථාවක රාජ# ෙස\වෙයb +රත +ලධා5ෙයrෙW හා
අJ ආදාය ලාL ෙන~වන ෙවනC අෙයrෙW ඇප ලබා ගත QRය. ෙමbe රාජ# ෙස\වෙ1 +QR
අයෙW ඉ 5 ෙස\වා කාලය ( •ාම යාමට ෙපරාRව) ඇප අCස
අවම වශෙය

ව!ෂ 4

කරන න

ට ඉ 5යට තව}රටC

වC oය QRය.

2.7 G-BEගත ම
අGමත ව#ාපෘ

සඳහා ණය cද

+දහස් DEෙ e

නැ ම :ජා •ල බැංr කළමණාක

සමඟ Ÿ jමකට එළ ය QR අතර ඒ සඳහා දැනට ච?ය අරcදd

: ලා•යා

ණය ලබාeෙ e ෙය~දාග නා Ÿ j

පfය භා තා කල හැක.

3.0 .3පාදන ෙව
•

ස්

:Hම සහ 6දහස් :Hම

ක සඳහා : පාදන ෙව

පාදක කර ග+O

} කර ඇත. ෙ

යටෙC ෙමම ෙදපා!තෙ
•

නැ ම

ස්

DEම ද5zතා ද!ශකය හා

Rව

අධ# ෂව

නැ ම සහනාධාරලාL

සංඛ#ාව

සඳහා වන : පාදන වැය ™!ෂ අංක 123-02-06-4-2105
ඔබ ෙවත එsමට +යOතය.
:ාෙ.™ය ෙ ක

ෙක~^ඨාශවd

ඉ 5පC වන ණය

:මාණයට අදාළ : පාදන, :ාෙ.™ය ෙ ක ෙවත +දහස් කල QRෙS. :ාෙ.™ය ෙ ක ෙක~^ඨාශ
සඳහා : පාදන ලබා eෙ e ඉහත +!ණායක අදාළ කර ගැqම වඩාC ෙය;ග# ෙS. ෙමb සෑම
:ාෙ.™ය ෙ ක

ෙක~^ඨාශයකටම සමාන ෙලස : පාදන ෙව

අතර ඉ n කරG ලබන :cඛතාවය මත : පාදන ලබා eෙම
: පාදන ෙවGෙව
•

M cද

ස්

කයට ෙව

සඳහා :ාෙ.™ය ෙ ක

ඉ 5පC වන ණය ඉ n පf වල ණය වvනාකම පාදක කර ග+O

බැංr ෙවත cද

කර ඇ

c

අ£ම වැය කරG ඇතැa අෙt Zතය.

ෙමම ණය වැඩ සටහන යටෙC BයාCමක කරන ව#ාපෘ
බැංr මX

DEම අෙt ෂා ෙන~ෙකෙරන

+දහස් කරG ලබන අතර :ජා •ල බැංr කළමණාක

ඉ n පf සඳහා ණය +rC කල QRෙS. ෙමb සෑම ස්
ඉතා ලදාk ව#ාපෘ සඳහා පමණ

කයකටම ෙව

:ජා •ල
අදාළ :ජා •ල
අGමත ණය

M : පාදන šමා Rල

: පාදන ෙයදsමට වග බලා ගත QRය.

4.0 ෙමෙහ#E -යදE
ෙමම වැඩ සටහන සඳහා 0.5% ක ෙමෙහQ
කා!යාලයට හා 0.4 %

යදම

දැEමට හැDයාව ඇත. එය 0.1 %

:ාෙ.™ය ෙ ක කා!යාලයට වශෙය

අGව ෙමම ප5පාලන යද දැEය QRෙS.

4

ස්

ෙ ක

ය QRය. +දහස් කරG ලබන ණය cදලට

5.0 ණය ආපB අය කර ගැ6ම
•

ණය ආපj අය කර ගැqෙ

•

ණය ලබා }

•

ණය cදෙ

œන වන ෙශ\ෂ

න ට වසර 03

මයට අGව c ණය cදලම අය කර ගත QRය.

ඇRලත c ණය cදලම අයකර ගත QRය.

වvනාකම, එ– ණය cදල ලබා ගG ලබන ව#ාපෘ ෙ1 ස්වභාවය එන

: ඵල ලබා eමට පට

ග නා කාලය අGව

ව#ාපෘ ෙ1

රණය කල QRෙS. ණයලා•යාෙW ආ!‡ක හැDයාව

„”බඳව සලකා බලා අදාළ බැංr කළමණාක

මාස හයකට ෙන~වැ† ණය සහන කාලය

ලබා ය හැDය.
•

ආපj අය කරG ලබන ණය වා5ක හා ෙප~— cදල
පවCවාෙගන යG ලබන >වෙන;පාය ච?ය අරcද

නැ ම :ජා •ල බැංr ම^ටO

දැනටමC

Ÿ{මට බැර කල QRය.

6.0 පB -පරම හා .ග3 සමාෙල චනය
•

ව#ාපෘ යට අදාළ වසෙ
ලඟා කර eෙ

නැ ම සංව!ධන +ලධාE

ස බ ¤කරණය +ර තරව

නැ ම :ජා•ල බැංr කළමණාක
කළමණාක

ෙමම ව#ාපෘ යට අදාළ සහාය ෙස\වා

} කල QR අතර ව#ාපෘ

ෙවත ඉ 5පC කල QRය.

ෙභ¥ ක හා cල# tරග ය කලාප :ග

වල ෙභ¥ ක :ග ය
නැ ම :ජා•ල බැංr

_ස්s වලe

මšමට ල

කල

QRෙS.
•

නැ ම :ජා •ල බැංr කළමණාක
ෙදස යකට වර
:ග _ස්sෙ

•

එ

¦ාම +ලධා5 වසෙ ව#ාපෘ

වල :ග ය

:ාෙ.§ය ෙ ක ෙවත වා!තා කල QR අතර :ාෙ.§ය ෙ ක
ෙමම ව#ාපෘ වලට අදාළ :ග ය සාක¨ජාවට ල

:ාෙ.™ය ෙ ක ෙක~^ඨාශ ම^ටO
අංක 3 ආකෘ

එ

ස්

නැ ම

කල QRය.

නැ ම අධ# ෂ ෙවත ලබා ෙදන :ග ය ඇc{

පfයට අGව සකසා :ග ය සමඟ අ£ම ලබා ගැqම සඳහා ෙදස යකට වර

නැ ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ

RෙS :ධාන කා!යාලෙ1 >වෙන;පාය සංව!ධන අංශය ෙවත ෙය~c

කල QRය. (Fax – 011 2872253, 011 2872201, email – livelihood@divineguma.gov.lk)
•

ෙමම වැඩ සටහෙනb :ග ය දැනට BයාCමක >වෙන;පාය චBය අරcදෙ
ෙක~ට හ}නා ගැqම අවශ# බැ

අදාළ :ග

ආකෘ ෙ1 ඉහළ ව

ච ෙ ඛ 2015/11” යටෙC ලබා ෙදන : පාදන යGෙව
ෙමම වැඩ සටහනට අදාළ ව#ාපෘ „”බඳ ෙත~රR
සටහ

හා :ග ය

:ග ෙය
“

නැ ම

නැ ම ව#ාපෘ ෙ1 ඇ ව#ාපෘ

හා වැඩ

සඳහ

ෙකළවෙ!

ෙව

කලQR ෙS.

කළමණාකරණ ෙම~†Qලයට (Project and Programme management Module) ඇRලC D5මට හා

+ ප5 යාවCකා—න DEමට කටQR කල QRෙS.

5

ෙමෙලස සමස්ථ :ග ය වා!තා DEෙ වග–ම පහත ප5 පැවෙරG ඇත.
•

¦ා¯ය ම^ටම

-

•

:ජා cල බැංr ම^ටම

- බැංr කළමණාක

•

:ාෙ.™ය ම^ටම

- :ාෙ.™ය ෙ ක / cලස්ථාන කළමණාක

•

ස්

ම^ටම

නැ ම සංව!ධන +ලධාE

- ස්

ෙ ක / ස්

නැ ම අධ# ෂ / ස්

ආදාය උCපාදන

කළමණාක
ෙමම ච ෙ ඛෙ1 උපෙදස් අGගමනය කරO

>වෙන;පාය සංව!ධන ච?ය ණය වැඩසටහන සා!ථක කර

ගැqම සඳහා ඔබ ඇR කා!යය ම|ඩලය ද වන සහාය ඉතා අගය ෙක~ට සලකO.

ධ Oක ණව!ධන
අධ# ෂ ජනරා (වැ.බ.)
„ටපC:1. ෙ ක , +වාස හා සමෘ./ අමාත#ාංශය
2. අ ෙ!ක ෙ ක (¦ාOය සංව!ධන,

නැ ම) +වාස හා සමෘ./ අමාත#ාංශය

3. :ධාන ගණකා/කාE, +වාස හා සමෘ./ අමාත#ාංශය
4. :ධාන ගණකා/කාE,

නැ ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ

5. :ධාන අභ# තර ගණක,

නැ ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ

6.

ගණකා/ප , ගණකා/ප ෙදපා!තෙ

7.

ය ම අංශ :ධාq ,

Rව

නැ ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ
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කා.දැ.ගැ.„. හා අ.ක.ස.
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