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මුදල් ක ොමිෂන් සභා චක්රකල්ඛ අං : 2015/01
ප්රධාන

ලේකම්

බස් නහිර/ මධායම/ දකුණු/ උතුරු/
ප්රාග්ධන අ අුමුදල් තේක

ැලෙ හිර/ වයඹ/ උතුරු මැද/ ඌව/ සබරෙමුව පළනත

පළා වල වාර්ෂි

සංවර් අ වැඩසේහන් ක්රිතා

රීමේකී පිළිපැදිත යුතු

පටිපාටි
ලමම චක්රලේයල
ලකොමිෂන්

සඳහන් උපලදස් 2015 අලප්රේේ 01 දි

සභනව

ය සින්

ලමයට

ලපර

FC/PSDG&CBG/Circular/2011/1 දර
FC/3/3/2013 දර

කර

ඇති

ලමම

ය ෂයයට

අදනල

අංක

2011.07.26 දි ැති චක්රලේයය හන අංක FC/PRP/C/2012 හන

2012.05.16 හන 2013.07.26 දි ැති ලිපි මගින් එම චක්රලේයයට සිදු කර

සංල ෝධා යන් සියේල 2015 අලප්රේේ 01 දි
ලමම

නිකුමක

සිට ක්රියනමකමක ය ය තුතුය ඒ අනුව, මුදේ

ලද

සිට අවලංගු ලේ

ව චක්රලේයය පිළිලයල කිරීලම්දී පළනමකවල හන ජනතික අයවැය ලදපනර්තලම්න්තුලේ ලජයෂ්ඨ

නිලධානරීන් ය සින් ලබන දුන් ලයෝජ නද සැලකිේලට ෙන් න ලදී ඒ අනුව, ප්රනග්ධනධා
පළනමකවල වනර්ෂික සංවර්ධා
1. ඉදි රීමේී

අරමුදේ යටලමක

වැඩසටහන් ක්රියනමකමක කිරීලම්දී පහත කරුණු අනුෙම ය කළ තුතු ලේ

ේයුතු

1.1. ක ොඩඅැගිලි ඉදි රීමේ
මුදේ ලකොමිෂන් සභනව ය සින් ලබන දී ඇති උපලදස් අනුව පළනමක සභන ය සින් පිළිලයළ කර මුදේ ලකොමිෂන්
සභනලේ එකඟතනවය ලබනෙමක වනර්ෂික සංවර්ධා

වැඩසටහන් තුළ අන්තර්ෙත ව

ලෙොඩ ැගිලි ඉදි කිරීම්

කටතුතු සම්බන්ධාලයන් ඇස්තලම්න්තු සැකසීලම්දී, අදනල ලදපනර්තලම්න්තු ප්රධානීන්, ඉංජිලන්රුවන් හන
කනර්මික නිලධානරින් එම ඉදිකිරීම් අව යතනවයට ෙැලලප
වෙබලන ෙත තුතුය එලමන්ම ලසෞයය, අධායනප

බවට හන ඇස්තලම්න්තුෙත මුදල සනධානරණ බවට

හන අනිකුමක අං වලට අදනල මධායම රජල යයත යන්

ය සින් ලෙොඩ ැගිලි ඉදිකිරීලම්දී දැ ට රජය පිළිලෙ

ඇති අනුමත ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම් (Type Plan)

1

අනුෙම ය කළ තුතුය එලසේ වුවද, ම න සනධානරණීකරණයක් කිරීම තුළින්, අනුමත ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම්
අව යතනවයන්ට ෙැළලප

පරිදි සංල ෝධා ය කර ෙත හැකිය

තවද, කිසියම් ඉදිකිරිමක් ලකොටස් ව ලයන් නිම කිරීමට අලේක්ෂිත

ම්, සමස්ත ඉදිකිරීම සම්බන්ධාලයන්

ඇස්තලම්න්තුවක් සකසන ඉන් පසු ලකොටස් ව ලයන් නිම කළ තුතු ලේ අලේක්ෂිත සමස්ත ඉදිකිරීම සැලසුම්
කළ පසු පළමුව එම සමස්ත සැලසුමට සහ මුළු පිරිවැයට, අලේක්ෂිත ලකොටස් සංයයනවට අ තුරුව එක්
එක් ලකොටලසේ ය යදම් ඇස්තලම්න්තුවට මුදේ ලකොමිෂන් සභනලේ එකඟතනවය ලබන ෙත තුතුය ඉන් පසුව
පළමු ලකොටලසේ ඉදිකිරීම් කටතුතු යරම්භ කළ තුතුය සෑම ලකොටසක් අවසන ල දීම එම අවසන් කරනු
ලැබු ලකොටස ප්රතිලනභීන්ලග්ධන ප්රලයෝජ ය සඳහන ලයදය ය හැකි ය ය තුතුය එලසේ ල ොව

ඉදිකිරීම් ලකොටස්

ව ලයන් ලවන් ල ොකළ තුතුය ල ොවැළැක්ය ය හැකි ලහේතුවක් මත කිසියම් ඉදි කිරීමකට අමතර වැඩ
ඇතුළමක කළ තුතු

ම්, ඒ සම්බන්ධාලයන් ම න සනධානරණීකරණයක් ඉදිරිපමක කළ තුතු ලේ එලසේම, එම

අමතර වැඩ ඇතුළමක කිරීම මගින් ඇස්තලම්න්තුෙත මුදල ඉහළ යන්ලන්
ඇස්තලම්න්තුෙත මුදල ලව ස් ල ොවන්ලන්

ම්, ප්රධාන

ම්, මුදේ ලකොමිෂන් සභනලේද,

ලේකම් ලහෝ ප්රධාන

ලේකම් ය සින් බලය පවරනු

ලැබු නිලධානරිලයකුලග්ධනද අනුමැතිය ලබන ෙත තුතු ලේ
සියලු ලෙොඩ ැගිලි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධාලයන් ඇස්තලම්න්තු සකස් කිරීම, එම වැඩ පරීක්ෂන කිරීම හන ලෙවීම්
සඳහන නිර්ලේ කිරීම සඳහන නිලධානරීන් තිලදල කුලග්ධන ලසේවය ලබන ෙැීමට කටතුතු කළ තුතුය එලසේම,
ලබන ලද

ප්රතිපනද

ලෙොඩ ැගිලි ය  නල සංයයනවක් ඉදි කිරීම සඳහන ලබදන දී, එම ලෙොඩ ැගිලිවල ලකොටස්

නිම කරනු ලවනුවට වර්ෂය තුළ ලැබී ඇති ප්රතිපනද

ප්රමුයතනවය මත ලතෝරන ෙමක ලෙොඩ ැගිලි සඳහන ලවන්

ලකොට එම වර්ෂය තුළම ඒවන නිම කිරීමට ක්රියන කළ තුතුය
ක ොඩඅැගිලි ඉදිරීමේකී සැලරීලි
i.

විත යුතු කපොදු

රුණු:

ඉදිකරනු ලබ

ලෙොඩ ැගිලිවලින් මහජ තනවට සැපයීමට අලේක්ෂිත ලසේවනව පිළිබඳව

සැලසුම්කරණල

දි ම නව අධායය ය කළ තුතු අතර, එම ලසේවනවන් සැපයීම සඳහන අතයනව ය

අංෙ පමණක් සැලසුමට ඇතුළමක කළ තුතුය ලසේවනවන් ලබනෙැීමට පැමිලණ
පහසුව
ii.

පරිදි හන කනර්යක්ෂම ලසේවනවක් ලබනදීමට හැකිව

දැ ට පළනමක තුළ පවති

මහජ තනවට

පරිදි ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම් කළ තුතුය

භනය තයට ල ොෙන් න ලෙොඩ ැගිලි පිළිබදව අධායය යක් කර, එම

ලෙොඩ ැගිලි ප්රලයෝජ වමක කනර්යයක් සඳහන ලයදවීමට පියවර ෙත තුතුය තවද,
ඉදිකිරීමට ලපර දැ ට ඉදිකරමින් පවති

හන අතරමෙ වැඩ

ව ලෙොඩ ැගිලි

වතන ඇති ලෙොඩ ැගිලිවල වැඩ

අවසන් කිරීමට පියවර ෙත තුතුය
iii.

ලෙොඩ ැගිලි ඉදිකිරීම් සැලසුම් කිරීමට සමෙනමීවම එම ලෙොඩ ැගිලි භනය තයට ෙැීමට අතයනව ය
අනිකුමක යටිතල පහසුකම්, උපකරණ හන මන ව සම්පමක පිළිබඳව ය  ්ලේෂණයන් සිදුකර ඒ
සම්බන්ධාලයන් ලතොරතුරු හන ය යදම් ඇස්තලම්න්තු වයනපිති වනර්තනවලට ඇතුළමක කළ තුතු අතර,
එමගින් ලෙොඩ ැගිේල භනය තය සඳහන ලයොදන ෙැීමට ක්රියන කළ තුතුය
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iv.

පනසැේ, ලරෝහේ ලහෝ අනිකුමක රජල
ප්රතිපනද

ලපොදු ලෙොඩ ැගිලි හන පිට්ටනි වටන තනේප ඉදිකිරීමට

ලවන් ල ොකළ තුතුය පනසැේ කනලලයන් පසු පනසැේවල ්රීඩන මිමි හන අනිකුමක ලපොදු

්රීඩන මිමි අදනල යයත වල අනුමැතිය ලබන ලෙ
සඳහන භනය තයට ෙැනිමට හැකිව
v.

මහජ තනවට ්රීඩන කටතුතු හන වයනයනම කටතුතු

පරිදි ය විතව තැබිය තුතුය

කනර්යනල ලෙොඩ ැගිලිවල ය දුලි යලලෝකය සහ වනතු සමීකරණ අවම ලලස භනය ත කිරීමට හැකි ව
පරිදි එම ලෙොඩ ැගිලි ඉදිකිරීලම් දි ම න වනතනශ්රයක් හන යලලෝකයක් ලැලබ

පරිදි සැලසුම් කළ

තුතුය
vi.

මහේ ලෙොඩ ැගිලි තැීලම්දි හැකි උපරිමලයන් මහේ ලදකකට ලහෝ තු කට සීමන ව
ලෙොඩ ැගිලි ඉදි කළ තුතු අතර, ය දුලි ලසෝපන

vii.

පරිදි එම

සය  කිරීම අවම කළ තුතුය එලසේ වුවද, ලසේවනවන්

ලබන ෙැීම පිණිස පැමිලණ

යබනධිත පුේෙලයින්ට ලෙොඩ ැගිලිවලට පිය සීමට හන අව ය

ලසේවනවන් ලබන ෙැීමට හැකිව

අතුරින් ඒවන සැලසුම් කළ තුතුය

නිලධානරින් සඳහන නිල නිවනස ඉදිකිරීලම්දි ෙරනජයන්, යලින්ද හන අල කුමක අතයව ය ලකොටස්
ඇතුළමකව මනණ්ඩලික නිලධානරින් සඳහන ඉදි කරනු ලබ
නිලධානරින් සඳහන ඉදි කරනු ලබ
නිවනස ඉදිකිරීලම්දි දැ ට පවති

නිල නිවසක් වර්ෙ අඩි 1,750 ක් ද ලසසු

නිල නිවසක් වර්ෙ අඩි 1,200 ක් ද ල ොඉක්ම ය ය තුතු ලේ නිල
සැලසුම් (Type Plan) වර්තමන

අව යතනවයන්ට ල ොෙැලලප

හන ප්රමනණලයන් ඉතන ය  නල බව නිරීක්ෂණය ලේ එබැය න් ඉහත වර්ෙ අඩි ප්රමනණයන් තුළ නිළ
නිවනස ඉදිකිරිම සඳහන සැලසුම් සකස්කර ෙත තුතුය තවද, පවමක න ඉඩම් ප්ර ස්ත ලලස භනය තන
කිරීම උලදසන ලදමහේ නිල නිවනස සැලසුම් කිරීම වඩනමක ලයෝෙය ලේ
1.2

ාර් ඉදි රීමේ

මනර්ෙ ඉදි කිරීලම්දී ලකොන්්රීට් ලහෝ තනර දැමීමට කටතුතු කළ තුතු ලේ එලසේම, මනර්ෙල
බලපන

පැවැමකමට

ලබෝක්කු, පනලම්, පැති බැමි හන පැති කනණු යදිය ඉදි ල ොකර මනර්ෙ ඉදි කිරීම ල ොකළ තුතුය

ග්රනමීය නිෂ්පනද

ලවළඳලපොළ ලවත ප්රවනහ ය කිරීම හන අල කුමක ලසේවනවන් ලබන ෙැීම සඳහන

ෙරවලට පහසුලවන් ප්රලේ වීමට හැකි ව

පරිදි පළනමක සභන හන පළනමක පනල

සමෙ සම්බන්ධා කළ තුතුය මනර්ෙ අබලන් වීම වැළැක්වීම සඳහන මනර්ෙ ඉදි කර

මනර්ෙ A හන B මනර්ෙ
අවස්ථනලේම නිරන්තර

ඩමකතුව සඳහන සුදුසු වැඩපිළිලවලක් සකස් කළ තුතුය
1.3 කුඩා වැව් හා සුළු වාරි ාර් ප්රතිසසංස ුණත
කුඩන වැේ හන සුළු වනරිමනර්ෙ සංවර්ධා ය හන ප්රතිසංස්කරණය සඳහන යලයෝජ ය කිරීලම්දී අදනල ජලන ය
හන ජලන ල සිට ලෙොය පල භූමිය දක්වන ජල සැපතුමට අතයව ය සෑම අංෙයක් පිළිබඳවම අධායය ලයන්
පසු, ජලය රැස් කර තබන ෙැීම හන ලෙොය පලවේ සඳහන ජල සැපතුම ලෙ
අංෙයක්ම ම නව ක්රියනමකමක ව

පරිදි සංවර්ධා

යනමට අව ය අදනල සෑම

කටතුතු සඳහන යලයෝජ ය කළ තුතුය එලසේ ල ොමැතිව

වනරි වයනපිති සංයයනමකමකව ය  නල ප්රමනණයක් උලදසන ලලදනයී ල ොව

අතුරින් යලයෝජ ය සිදු ල ොකළ
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තුතුය කුඩන වැේ හන සුළුවනරිමනර්ෙ සංවර්ධා ය හන ප්රතිසංස්කරණය සඳහන ලෙොය  සංය ධාන වල සහභනගිමකවය
සහ දනයකමකවය ලබන ෙැීම අතයව ය ලේ
2. ලිතාපදිංචි සමිතිස සඳහා සෘජු ක ොන්ත්රා
වරින් වර නිකුමක කරනු ලබ
පරිදි පළනතට ෙැලලප

පිරිඅැම හා පළාත තුළ සීමිත කේන්ඩර්

ජනතික ප්රසම්පනද

සීමනවන් ප්රධාන

මනර්ලෙෝපලේ යන්හි ප ව

ැඳවී

ලද සීමනවන් ල ොඉක්මව

ලේකම්ලග්ධන ප්රධාන මකවලයන් හන අදනල නිලධානරීන්ලෙන් සැදුම්ලමක

කමිටුවක නිර්ලේ ලයන් හන යණ්ඩුකනරවරයනලග්ධන අනුමැතිලයන් තීරණය කළ තුතු ලේ ලකොන්ත්රනමක
පිරි ැමීලම්දී ජනතික ප්රසම්පනද
3.

මනර්ලෙෝපලේ යන් අනුව කටතුතු කළ තුතු ලේ

ඉදිරීමේී පිළිබඳව අදාල ආතතඅ ප්ර ාියතා දැුවව

රීමේ හා ඉදිරීමේී පිළිබඳ කතොුතුරු ප්රදර්නඅත

රීමේ
කිසියම් ලටන්ඩරයක් ප්රදන ය කළ පසු ගිය සුමට අදනල ඇස්තලම්න්තුව හන ඒ අනුව සිදුකළ තුතු වැඩ
ලැයිස්තුව අදනල යයත ල ප්රධානනියන (උදන පනසේ ලෙොඩ ැගිේලක්
ලෙොඩ ැගිේලක්

ම් අදනල ලරෝහලේ ප්රධානනියන ලවත ලබන දිය තුතුය සෑම ඉදිකිරීමකදීම තීරණ ෙැීලම්

ක්රියනවලිල දී අදනල යයත ල
පිටපමක යයත

ම් පනසලේ ය දුහේපති, ලරෝහලේ

ප්රධානනියන සම්බන්ධා කරෙත තුතුය ඇස්තලම්න්තු හන වැඩ ලැයිස්තු යදී

ප්රධානනියනට ලබන දී අීක්ෂණ ක්රියනවලියට සම්බන්ධා කරෙත තුතුය අවසන් ලෙවීම්

සිදුකිරීමට ලපර අදනල යයත ල

ප්රධානනියනලෙන් වැඩ පිළිබඳව සෑහිමකට පමකව

බවට නිර්ලේ යක් ලබන

ෙත තුතු ලේ
මනර්ෙ හන ලෙොඩ ැගිලි ඇතුළු සෑම ඉදිකිරීමකම ලකොන්ත්රනමකකරුලග්ධන

ම, අීක්ෂණ නිලධානරීන්ලග්ධන

ම්,

ගිය සුම්ෙත මුදල, නිම කිරීමට අලේක්ෂිත වැඩ ලැයිස්තුව, ගිය සුම්ෙත කනලය ඇතුලමක ලතොරතුරු
ප්රතිලනභීන්ට ම නව අධායය ය කළ හැකි පරිදි ඉදිකිරීම් භූමිල ප්රදර්
ගුණනමකමකභනවය අීක්ෂණය සඳහන ස්ලේච්ඡනලවන් ඉදිරිපමකව

ය කළ තුතුය ඒ අනුව, ඉදිකිරීම්වල

ප්රතිලනභීන්ට අවස්ථනව ලබන දිය තුතුය

තවද, ඉදි කිරීම් සම්බන්ධාලයන් ෙැටළු ඇමක ම්, ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහන නිලධානරිලයකුලග්ධන
දුරකථ

අංකයද ප්රදර් ණය කළ තුතුය එවැනි ලතොරතුරු අදනල යයත ල

ම හන

ලවබ් අඩය යට ඇතුළමක

කිරීමට ක්රියන කළ තුතු ලේ
4. භාණ්ඩ මිළ

ැනීකීදි සැලරීලි

විත යුතු කපොදු

රුණු

වවදය උපකරණ ඇතුලු සියලු උපකරණ මිලදී ෙැීලම්දි අව යතන ප්රමුයතනෙත කළ තුතු අතර, දැ ට
පවති

උපකරණ හන ඒවනල

වර්තමන

තමකවය පිළිබඳව ම න අධායය යක් සිදු ලකොට එම උපකරණ

ප්ර ස්ත ලලස භනය තල ලයදවීලමන් පසු

ව උපකරණ මිලදී ෙැීමට ලයෝජ න ඉදිරිපමක කළ තුතුය මිලදී

ෙනු ලැබීමට අලේක්ෂිත උපකරණ භනය තන කිරීම සඳහන අව ය දැනුම, ලලදනයී භනය තය සඳහන අතයනව ය
කනර්ය මණ්ඩලය හන ඒවන ස්ථනපිත කිරිම සඳහන අව ය අනිකුමක යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව සැලකිලිමමක ය ය
තුතුය මිලදී ෙනු ලබ

උපකරණ

ඩමකතු කිරීම සඳහන සුදුසු වැඩපිළිලවලක් මිලදී ෙනු ලබ

අවස්ථනලේදීම

සකසන ෙත තුතුලේ
4

5. වාහඅ මිළ
වනහ

ැනී

මිලදී ෙැීලම්දි ඒ පිළිබඳව මහන භනණ්ඩනෙනරය ය සින් වරින් වර නිකුමක කරනු ලබ

චක්රලේය

අනුෙම ය කළ තුතුය ඒ පිළිබඳව මහන භනණ්ඩනෙනරල හන මුදේ ලකොමිෂන් සභනලේ පූර්ව අනුමැතිය ලබන
ෙත තුතු ලේ භනය තයට ල ොෙන් න වනහ
කටතුතු කළ තුතුය ඉන් ලැලබ

රජය පිළිෙමක ක්රමලේදයන් තුළ වනර්ෂිකව අපහරණය කිරීමට

යදනයම පළනමක අරමුදලට බැර කළ තුතුය

6. සෘජු ප්රදාඅ ලබා
වනර්ෂික සංවර්ධා

සැලසුම් තුළ ඇතුළමකව ඇති සිජු ප්රදන

(මන්ත්රී ප්රතිපනද යන් යටලමක දක්වන ඇති ය ල ේෂ

ය ධිය ධාන යන් හැර එක් එක් පුේෙලයනට ලහෝ පවුේ ඒකකයට ලපෞේෙලික ව

ලසේ ලබන දීලම්දී සිජු

ප්රදන ල වටි නකමින් අවම ව ලයන් 50%ක ප්රතිලනභී දනයකමකවයක් ලබන ෙත තුතුය ලියනපදිංචි සමිතිවලට
ලබනලද

සිජු ප්රදන

සඳහන සමිතිල

40%ක අවමයකට යටමකව ප්රධාන

ප්රති තය එක් එක් සිජු ප්රදන ල

ලේකම් ය සින් තීරණය කළ තුතු ලේ ලබන ලද

යදනයම් උමකපනද ය අරමුණුකර ලෙ
සඳහන සිජු ප්රදන

දනයකමකවල

ලබනදිය තුතු අතර, පනරිලභෝජ

ලබන ල ොදිය තුතුය ලමලලස ලබන ලද

සිජු ප්රදන

ස්වරූපල

ස්වභනවය අනුව

සියලුම සිජු ප්රදන
භනණ්ඩ මිළදී ෙැීම

උපලයෝී  කරලෙ

ඉටු කර

ලද

ක්රියනකනරකම් සහ එමගින් ලබන ෙමක ප්රතිලල පිළිබඳව පසු ය පරම් කර, වර්ෂය අවසන ල දී ප්රෙති වනර්තන
පිළිලයල කළ තුතුය
7. අපද්රවය
අපද්රවය ජ

ළ අා ුණ වයාපෘතිස
යව

ස්ථන වලදීම වර්ී කරණය කිරීම, අපද්රවය ප්රතිච්රීකරණය, අපද්රවය ලයොදවන ලෙ

කනබනික ලපොලහොර නිෂ්පනද ය හන අල කුමක අපද්රවය ලයොදවන සිදුකරනු ලබ
වයනපිති දිරි ෙැන්වීම සිදු කළ තුතුය එලසේ වුවද, පළනමක නි ්චිත සංවර්ධා
සංවර්ධා

කයතනවලයන් තුමක

ප්රතිපනද , උපමන

පනදක

ප්රතිපනද , පළනමක සභන ප්රතිපනද , ප්රනලේය ය සභන ප්රතිපනද , ජනතික අමනතයනං ප්රතිපනද , ය ලේ

වයනපිති ප්රතිපනද , රනජය ල ොව

සංය ධාන

ලහෝ ලපෞේෙලික අං ල ප්රතිපනද

ලැබූ ඕ ෑම ස්වභනවයක අපද්රවය කළමණනකර
තහවුරු ලකලර

ලයොදවන ස්ථනප ය කරනු

වයනපිතියක් අවට ප්රලේ වනසීන්ලග්ධන ලසෞයය යරක්ෂනව

ක්රමලේදයන් අනුෙම ය කරමින් ක්රියනමකමක කළ තුතුය අදනල ලසෞයය යරක්ෂණ

ක්රමලේදයන් පිළිබඳව ඒ අවට ජ තනව ම නව දැනුවමක කර එම ජ තනවලෙන්ද සමන්ය ත අීක්ෂණ
කමිටුවක් මගින් අදනල වයනපිති ලසෞයයනරක්ෂිතව ක්රියනමකමක ව
ලමම කමිටුව අදනල වසලම් ග්රනම නිළධානරි, මහජ

බවට තහවුරු කරෙත තුතුය

ලසෞයය පරීක්ෂක, අවට පූජීය ස්ථන

ඇමක ම් එහි

අධිපතිවරුන්, අවට ෙම්වනසීන් අවම ව ලයන් පස් ලදල කුලෙන් හන පළනමක සභනව තීරණය කරනු ලබ
අනිකුමක නිලධානරින්ලෙන් සමන්ය ත ය ය තුතු අතර, අවම ව ලයන් මනස තු කට වරක් අදනල වයනපිති
පිළිබදව අීක්ෂණ හන ඇෙතුම් වනර්තනවක් පළනමක සභනලේ හන ප්රනලේය ය සභනවල අදනල බලධානරීන් ය සින්
ලමම අීක්ෂණ කමිටුලවන් ලබනෙත තුතු අතර, එම වනර්තනවල දැක්ලව
ය ය තුතු තුතුය තවද, අදනල වයනපිතිය පවමකවන ලෙ

කරුණු පිළිබදව වහනම ක්රියනමකමක

යෑම සඳහන හන වැඩිදිතුණු කිරීම සඳහන ප්රතිපනද

ලබන

දීලම්දී ඉහත අීක්ෂණ කමිටුලේ නිර්ලේ ද ලබන ෙත තුතුය
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8. උප ාඅ පාද
අුව

අත

ප්රදාඅතන් තේක පළා සභා න්්රීවරුන් සඳහා ලබා කදඅ ප්රතිසපාදඅ විතදී රීමේකී
ළයුතු ක්රිතා ාර්

පළනමක සභන මන්ත්රීවරුන් සඳහන ලබන ලද

මන්ත්රී ප්රතිපනද

ය යදම් කිරීලම්දී පළනමක සභන ය සින් පහත

ප්රති තයන් අනුෙම ය කළ තුතුය
ස්වයං රැකියන ස්ථනප ය

25%

යර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධා ය

25%

සමනජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධා ය

30%

වනරිමනර්ෙ හන කිෂි කර්මනන්ත සංවර්ධා ය

10%

යෙමික, සංස්කිතික හන ්රීඩන සංවර්ධා ය

10%

එ තුව

100%

8.1 සවතං රැරීතා සථාපඅත - 25%
මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් 25% ක් ලයොදවන ලම් යටලමක යධානර ලබන දිය හැක්ලක් ස්වයං රැකියනවක් ලලස
වයවසනයන් යරම්භ කිරීමට ලහෝ යරම්භ කර ඇති වයවසනයන් වැඩිදිතුණු කිරීමට අලේක්ෂිත පුේෙලයින්ට
ඒ සඳහන අව ය උපකරණ මිළදී ෙැීම උලදසන හන පහත k හන l යටලමක පුහුණු ෙනස්තු උලදසන සිජු ප්රදන
ලබන දීමටයි සෑම වයනපිතියක් සඳහනම වයනපිති වනර්තනවක් පිළිලයල කළ තුතුය ඒ සඳහන පළනමක සභනලේ
අදනල ය ෂය භනර ලදපනර්තලම්න්තු ප්රධානනියනලෙන් ලහෝ පළනමක සැලසුම් අං ලයන් නිර්ලේ ලබන ෙත තුතුය
ලබනෙමක යධානර ලලදනයි ලලස පරිහරණය කර වයවසනය පවමකවනලෙ

ය

බවට අදනල ලදපනර්තලම්න්තු

ප්රධානනියන හන පළනමක සැලසුම් අං ය ය සින් පසු ය පරම් කළ තුතුය
ලම් යටලමක පහත සඳහන් වයවසනයන් සඳහන අව ය උපකරණ මිළදී ෙැීම ලහෝ පුහුණු සඳහන සිජු ප්රදන
ලබන දිය තුතුය
a. ෙිහ භනණ්ඩ නිෂ්පනද ය
b. ය දුලි උපකරණ අළුමකවැඩියන, වනහ

අළුමකවැඩියන සහ පෑස්සුම්

c. ඇඟළුම් කර්මනන්තය
d. රූපලනව ය හන ලකොණ්ඩන සැකසුම්
e. යහනර හන කුළුබඩු යශ්රිත අෙය එකතු කිරීලම් නිෂ්පනද
f. ය සිතුරු භනණ්ඩ හන අමකකම් නිෂ්පනද
g. ලකොහු කර්මනන්ත
h. මිරිදිය ීවර කර්මනන්තය (ඔරු හන ීවර යම්පන්
i. සමකව පනල ය
j. යබනධිත පුේෙලයින්ලග්ධන ලවළඳනම් කටතුතු
k. රැකියන ඉලක්ක කරෙමක බර වනහ

හන යන්ලත්රෝපකරණ ලමලහයවීම පිළිබඳ පුහුණුව

l. රැකියන ඉලක්ක කර ෙමක ය ලේ භනෂන පුහුණුව
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ඉහත වයවසනයන් යටලමක ස්වයං රැකියනවක් සඳහන අව ය උපකරණ කට්ටේ ලබන ෙැීමට ය

ය යදමින්

80% ක් ලහෝ එයට අඩු ප්රති තයක් සිජු ප්රදන යක් ව ලයන් ලබන දිය හැකි අතර, ඒ සඳහන මන්ත්රී
ප්රතිපනද ල
වැඩි ව

දනයකමකවල

උපරිම මුදල රු 40,000/- කි උපකරණ සඳහන අව ය මුදල රු 40,000/- කට

අවස්ථනවකදී ඉතිරි මුදල ප්රතිලනියයන ය සින් සපයනලෙ

ඇති බවට තහවුරු වූ පසු එකඟ වූ යධානර

මුදල නිදහස් කළ තුතුය ප්රතිලනභීන් ය සින් ලයදය ය තුතු ලකොටස ලයොදව
එක් එක් ප්රතිලනියයනලග්ධන යර්ථික මට්ටම සැලකිේලට ලෙ

ප්රතිලනියයන ය සින් දැරිය තුතු ප්රති තය 20%ක

අවමයකට යටමකව නියම කළ තුතු ලේ ලම් සම්බන්ධාලයන් ව
දිය තුතුය බර වනහ

බවට ද සහතික ය ය තුතුය

ය ධිය ධාන

ප්රධාන

ලේකම් ය සින් හුනන්වන

හන යන්ලත්රෝපකරණ ලමලහයවීම සඳහන පිළිෙමක ලියනපදිංචි යයත වලින් පුහුණුව

ලැබිය තුතු අතර, ඒ සඳහන රු 10,000ක උපරිමයක්ද රැකියන ඉලක්ක කරෙමක ය ලේ භනෂන පුහුණුව සඳහන
රු 9,000ක උපරිමයකටද යටමකව යධානර ලබන දිය හැක එම යයත වලින් ලබන ලද

පුහුණුව NVQ

සහතික සමෙ ෙලපන ෙැීමට කටතුතු කළ තුතුය
ලව මක ප්රතිලනභී ක්රමයකින් යවරණය ල ොවූ හන මීට ලපර ලමවැනි යධානරයක් ලැබී ල ොමැති අය ලම් සඳහන
ලතෝරන ෙත තුතුය ලමම යධානර ලබන දීලම්දී පහත අය ලකලරහි ප්රමුයතනවයක් දැක්ය ය තුතුය
1. අවු 18මක 35මක අතර සිටි

තරුණ තරුණියන්

2. වැන්දඹුවන්
3. යබනධිත පුේෙලයින්
තවද ප්රතිලනභීන් ලතෝරන ෙැීලම්දී අදනල වයවසනය යරම්භ කිරීම සඳහන අතයව ය උපකරණ මිළදී ෙැීමට
අව ය මුදල ඉේලුම්කරුලග්ධන ලපෞේෙලික වමකකම්වලින් දැරිය ල ොහැකි බවට හන අව ය මුදල බැංකු ණය
ලයෝජ න ක්රමයක් මගින් ඉේලුම්කරුට ලබන ෙැීමට අපහසු බවට බලධානරින් ය සින් සෑහිමකට පමක ය ය තුතු
ලේ එලමන්ම ලයෝජිත වයනවසනය සනර්ථකව කර ලෙ

යනලම් හැකියනව ප්රතිලනියයනට ඇති බවද බලධානරියන

ය සින් සහතික කරෙත තුතුය ස්වයං රැකියන උලදසන සංවර්ධා

බැංකු මගින් ලබන ලද

සහ

ණය ලබන

ෙැීමට ප්රතිලනභීන් ලයොමු කිරීමට ද කටතුතු කළ තුතුය
8.2 ආර්ථි

තටිතල පහසු ී සංවර් අත - 25%

ලම් යටලමක මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් 25% ක උපරිමයක් දක්වන පහත කටතුතු සඳහන මුදේ ලයදය ය හැකිය
i.

ග්රාමත ාර් සංවර් අත
ෙම තුළ හන ෙම් අතර ප්රවනහ
ස්ථන

පහසුකම් සංවර්ධා ය කිරීම ලමමගින් සිදු කළ තුතු අතර, ෙලම් ලපොදු

(පනසල, යෙමික ස්ථන , ලවළඳපළවේ, ලසෞයය සනය , ලපොදු ළිං, ලසොලහොන් බිම් වැනි

සඳහන ව

ප්රලේ මනර්ෙ සංවර්ධා ය සඳහන ප්රමුයතනවයක් ලබන දිය තුතු ලේ මනර්ෙවල පැති කනණු,

පැති බැමි, ලබෝක්කු හන කුඩන පනලම් (තැලය ලි යදිය සංවර්ධා ය සඳහන මන්ත්රී ප්රතිපනද

ලබන දිය

තුතු ලේ කුඩන පනරවේ ලකොන්්රීට් කිරීම ලකලරහි ය ල ේෂ අවධාන යක් ලයොමු කළ තුතුය ලපොදු
ෙම නෙම ය සඳහන අව ය පඩිලේළි ඉදි කිරීමද කළ හැකිය පස් වැඩ තිලබ්

ම් ප්රතිලනභී
7

දනයකමකවය ලබන ෙත තුතු අතර, පස් වැඩ සඳහන ලමම මුදේ ලබන ල ොදිය තුතුය එලසේම, සංවර්ධා
සඳහන ලතෝරන ෙනු ලබ
සංවර්ධා ය සඳහන ලබන ලද

මනර්ෙ, ග්රනම සංවර්ධා
ප්රතිපනද

මනර්ෙ, කිෂි මනර්ෙ හන හුලදකලන ෙම්මන

ලයොදවන සංවර්ධා ය කරනු ලබ

මනර්ෙ සමෙ ේය කරණය

ල ොය ය තුතුය
ii.

පානීත ජල සැපයු
සුදුසු ය කේප ජල ප්රභවයකින් පනීය ජලය ලබන දීම ලම් යටලමක සිදු කළ හැකිය ජල ප්රභවල
ලයෝෙයතනවය පිළිබඳව ජල සම්පනද
ජල වයනපිති සඳහන තමකව පනල

හන ජලනපවනහ

මණ්ඩලලයන් තහවුරු කරෙැීම කළ තුතුය

වනර්තනවක් ලබන ෙැීමටද යධානර ලබන දිය හැකිය පනීය ජල

වයනපිතියක් යරම්භ කිරීලම්දී එය භනය තයට ෙත හැකි පරිදි නිම කළ හැකි බවට අදනල බලධානරීන්
සෑහීමට පමක ය ය තුතුය
iii.

විදුලිත
අදනල පළනමක අමනතයනං

ලේකම් ය සින් තීරණය කරනු ලබ

අවම නිවනස සංයයනවක් ඇති

ප්රලේ වලට ය දුලි දිගුවක් ලබන දීම සඳහන යධානර කළ හැකිය
8.3 ස ාජ තටිතල පහසු ී සංවර් අත - 30%
ලම් යටලමක මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් 30% ක් ලයොදවන,
i. අ යාපඅත
ලම් යටලමක රජල

පනසේවල ලෙොඩ ැගිලි අළුමකවැඩියනව, යරක්ෂිත වැට හන ලග්ධනට්ටු ඉදි කිරීම,

සීපනරක්ෂක කටතුතු සහ බීමට ජලය ලබන දීම, ්රීඩන පිටි, ළමන උයන් ඉ දිකිරීම හන සංවර්ධා ය
සිදු කළ හැකිය තනේප බැඳීම සඳහන මුදේ ලවන් ල ොකළ තුතුය
ලියනපදිංචි ලපර පනසේ සඳහන ලඩස්, පුටු හන අල කුමක අතයනව ය උපකරණ ලබන ලදන්ලන්
උපරිමය රු 20,000/- ක් ය ය තුතුය ලපර පනසේවලට ලබන ලද
අමනතයනං ල

ලේකම් ය සින් තීරණය කළ තුතුය ලබන ලද

සහතිකයක් ලබන ෙත තුතු අතර, එලසේ ලබන ලද
පළනමක පනල

ම්,

උපකරණ ලැයිස්තුව අදනල පළනමක
උපකරණවල ප්රමිතිය පිළිබඳව

උපකරණවල ලේය යක් සකස් කළ තුතුය

යයත /පනසේ පුස්තකනල සඳහන ලපොමක ලබන ලදන්ලන්

ම් උපරිම වටි නකම

රු 25,000/-ක් ය ය තුතු අතර, දැ ටමමක ප්රමනණවමක ලපොමක සංයයනවක් ල ොමැති පුස්තකනල සඳහන
ප්රමුයතනවය ලබන දිය තුතුය
අධායනප යට ඉතන දක්ෂ එලහමක පවුලේ යදනයම් මට්ටම ඉතන අඩු වීම නිසන ලපොමකපමක හන
අධායනපනික උපකරණ මිලදී ෙැීමට අලපොලහොසමක සිසුන් සඳහන එක් සිසුලවකුට වසරකට
රු 5,000/-ක උපරිමයකට යටමකව ලපොමක පමක හන අධායනපනික උපකරණ ලබන දිය හැකිය පවුලේ
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යදනයම් තමකවය පිළිබඳව ග්රනම නිලධානරිලග්ධන හන අදනල සිසුවනලග්ධන දක්ෂතනවය පිළිබඳව පනසලේ
ය දුහේපතිලග්ධන නිර්ලේ ලයන් අදනල පන්ති භනර ගුරුවරයනලග්ධන මනර්ෙලයන් අදනල සිසුවනට එම
පරිතයනෙය සිදු කළ තුතු අතර, ඒ සම්බන්ධාලයන් පනසලේ අල කුමක සිසුන් දැනුවමක ල ොකළ තුතුය
සිසුන්ට ලපොදුලේ ලපොමක පමක හන උපකරණ ලබන දීම සිදු ල ොකළ තුතුය
ii. කසෞඛයත (බේහිු හා ආයුර්කව්ද)
බටහිර හන යතුර්ලේද ලසෞයය සංවර්ධා ය උලදසන ප්රතිපනද

ලයොදවන්ලන්

ම්, ග්රනමීය සනය වල

ලෙොඩ ැගිලි අළුමකවැඩියන කිරීම, ජල සැපතුම් හන සීපනරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දිතුණු කිරීම සිදු කළ
හැකිය තවද, ග්රනමීය ලසෞයය මධායස්ථන වලට අව ය පුටු/ බංකු සැපයීම සිදු කළ හැකිය සපයනු
ලබ

භනණ්ඩ අදනල ලසෞයය මධායස්ථන ල බඩු වට්ලටෝරු ලපොතට ඇතුළමක කළ තුතුය

තවද, දුී  බය න් ලපලල

පවුේවල යබනධිත පුේෙලයින්ට ය ල ේෂලයන්ම දරුවන්ට රු 35,000/-ක

උපරිමයකට යටමකව ඔවුන්ලග්ධන වදනික ජිය තය පහසු කරව

ය ල ේෂිත උපකරණ ලබන දිය හැකිය

ලමම උපකරණ ඔවුන්ලග්ධන යබනධිත තමකවය අඩුකරලීමට උපකනර ව

ය ල ේෂිත උපකරණ ය ය

තුතුය සමනජ ලසේවන අධායක්ෂලග්ධන අනුමැතිලයන් උපකරණ ලබන දිය තුතු අතර, උපකරණයක
වටි නකම රු 15,000/- ඉක්මව

අවස්ථනවලදී අදනල පළනමක අමනතයනං

ලේකම්ලග්ධන අනුමැතිය

ලබන ෙත තුතු ලේ
iii. ියවාස
නිවසක ඉදි කිරීම් කටතුතු සඳහන එක් ප්රතිලනභී පවුලකට රුපියේ 40,000/-ක උපරිමයකට යටමකව
යධානර මුදලක් ලබන දිය හැකිය ප්රතිලනියයන ය සින් පදිංචියට සුදුසු අතුරින් නිවස සනදන ෙන් න බවට
පසු ය පරම් කළ තුතුය එලසේම, ප්රතිලනභී දනයකමකවය ස්වයං උපකනරක ප්රලේ

(Aided self-help

Approach) ක්රමයට ලබන ෙත තුතුය තවද, නිවනස අමනතයනං ල වැඩපිළිලවල සමෙ ේය කරණය
ල ොය ය තුතුය
තවද, පනසේ අධායනප ය ලබ

දරුවන් සිටි

නිවනසවලට ය දුලි සම්බන්ධාතනවය ලබන ෙැීමට එක්

ප්රතිලනභී පවුලකට රු 15,000/-ක උපරිමයකට යටමකව යධානරයක් ලබන දිය හැකිය නිවසකට ය දුලිය
ලබන ෙැීම උලදසන ලබන ලද

යධානර මුදල ලෙය ය තුමකලමක ය දුලි බලය සපයනු ලබ

යයත යටයි
ඉහත යධානර සඳහන හිමිකම් ඇමකලමක පහත සඳහන් එක් කරුණක් ලහෝ සපුර පවුේ වලට පමණි
i

දිළිුන සහ නධානරලනියලයකු වීම

ii පවුලේ යදනයම උපයන් න මිය යනම නිසන අසරණභනවයට පමකව සිටීම
iii ෙිහ මූලිකයන කනන්තනවක් ව

අඩු යදනයම් ලනභී පවුලක් වීම
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iv. ග්රා සංවර් අ

ේයුතු

පළනමක සභනලේ ග්රනම සංවර්ධා

ය ෂය භනර අමනතයනං ලේකම්වරයන සෑහීමට පමකව

වඩන වැඩි කනලයක් පවමකවනලෙ

ය

වසර 2කට

දැ ට අව යතනවයන්ට ප්රමනණවමක පරිදි පුටු හන ටකරන් මඩු

ල ොමැති මරණනධානර සමිති සහ ග්රනම සංවර්ධා

සමිති සඳහන වසර 4ක් ඇතුළත එවැනි යධානරයක්

ලබන දී ල ොමැති සමිතියකට රු 30,000/-ක උපරිමයකට යටමකව පුටු සහ ටකරන් මඩු ලබන දිය
හැකිය එම උපකරණ ලපොදු සුබසනධා

කටතුතු සඳහන භනය තන කළ තුතු අතර, අදනල යයත ල

ලතොෙ ලපොතට ඇතුළමක කළ තුතුය ඉහත භනණ්ඩ ලබන දීලම්දී අදනල ප්රනලේය ය ලේකම්ලග්ධන ලහෝ
පළනමක ග්රනම සංවර්ධා

අමනතයනං ල

ලේකම්ලග්ධන නිර්ලේ

හන සම්බන්ීකරණය ලබන ෙත තුතු

අතර, ය ධිමමක පරිදි භනණ්ඩ භනරදී ලේයණෙත කිරීම කළ තුතුය
තවද පනසේ, වවදය සනය , ඩිස්ලපන්සරි හන ග්රනම සංවර්ධා

නලන වැනි ලපොදු ස්ථන වලට රුපියේ

30,000/- ක උපරිමයකට යටමකව ය දුලිය ලබන දිය හැකිය එවැනි අවස්ථනවලදී ය දුලි බලය සපය
යයත යට මුදේ ලෙය ය තුතුය
තවද, ලම් යටලමක මහජ

සීපනරක්ෂනවට බලපන

ලපොදු ලිං අළුමකවැඩියන ලහෝ ඉදිකිරීම හන එම

ලිංවල ගුණනමකමකභනවය වැඩි කිරීම සඳහන අව ය ව

ද්රවය සඳහන රු 25,000/-ක උපරිමයකට

යටමකව යධානර ලබන දිය හැකිය ලම් සඳහන ප්රතිලනභී දනයකමකවය ලබන ෙැීම අනිවනර්ය ලේ
8.4 වාරි ාර් හා

ෘෂි

ර් ාන්ත සංවර් අත - 10%

ලම් යටලමක මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් 10%ක මුදලක් ලයොදවන,
i. වාරි ාර්
වැේ ලහෝ ජලන හැර ලව මක කුඩන වනර්මනර්ෙ ඉදි කිරීම, ප්රතිසංස්කරණය, ඇල ලේලි ඉදි කිරීම හන
ප්රතිසංස්කරණය ලම් යටලමක සිදු කළ හැකිය ලමයට අමතරව ලපොදු කිෂි ලිං ඉදි කිරීම සඳහන යධානර
ලබන දිය හැකිය ලමම කටතුතු සඳහන ප්රතිලනභී දනයකමකවය ලබන ෙැීම අනිවනර්ය අතර, එක්
වයනපිතියක් සඳහන මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් ලයදය ය හැකි උපරිමය රුපියේ 40,000/- කි
ii.

ෘෂි

ර් ාන්ත

කිෂි යම්පන්

ලබන ලදන්ලන්

ම් ඒවන ලබන දිය තුමකලමක ලියනපදිංචි ලෙොය  සංය ධාන වලටයි ලෙොය 

සංය ධාන යකට ලබනදිය හැකි කිෂි යම්පන් වල වටි නකම උපරිමය රු 50,000/- කි පළනමක
කිෂිකර්ම අධායක්ෂලෙන් ලහෝ ප්රධාන
ලබන ෙනු ලබ

ලේකම් ය සින් තීරණය කරනු ලබ

නිර්ලේ පද ම් කරලෙ

නිලධානරිලයකුලෙන්

භනණ්ඩ ලබන දිය තුතු අතර, එය ලෙොය  සංය ධාන ල බඩු

වට්ලටෝරු ලපොතට ඇතුලමක කිරීමට වෙ බලන ෙත තුතුය
ලෙොය  සංය ධාන යට ලබන ලද

භනණ්ඩ ලපොදුලේ ලෙොවීන් අතර භනය තන කළ හැකි ස්වරූපල භනණ්ඩ

ය ය තුතු අතර, තනි තනි ලෙොය යනට භනය තය සීමන ව

ලසේ භනණ්ඩ නිකුමක ල ොකළ තුතුය තවද,
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ලමයට ලපර අදනල ලෙොය  සංය ධාන යට ලබන දී ඇති උපකරණ හන යම්පන්

පිළිබඳව හන ඒවනල

භනය තය පිළිබඳව ඇෙයීමක්ද සිදු කළ තුතුය
යර්ථික, සමනජ යටිතල පහසුකම් හන වනරිමනර්ෙ හන කිෂිකර්මනන්ත සංවර්ධා ය සඳහන මන්ත්රී ප්රතිපනද
ලයදවීලම්දි ලමම ක්රියනකනරකම්වලින් ප්රතිලනභ ලබ
පළනමක අමනතයනං ල

ලේකම් ය සින් පමක කරනු ලබ

අවම ප්රතිලනභීන්ලග්ධන සංයයනවන් අදනල ය ෂයය භනර
කමිටුවක් මගින් තීරණය කර අව ය නිර්ණනයක

ලබන දිය තුතුය
8.4 ආ මි , සංස ෘතිස

සහ ක්රීඩා සංවර් අත - 10%

ලම් යටලමක මන්ත්රී ප්රතිපනද ලයන් 10%ක මුදලක් ලයොදවන,
i. ආ මි

හා සංස ෘතිස

ේයුතු

ලම් යටලමක යෙමික හන සංස්කිතික උමකසව සඳහන හන පනරම්පරික

ැටුම් කණ්ඩනයම් හන කලන

කටතුතු සංරක්ෂණය කිරීම සඳහන යධානර ලබන දිය හැකිය ඒ සම්බන්ධාලයන් නිර්ණනයක හන 10%
සීමනව තුළ ලබන ලද

ප්රතිපනද

ප්රමනණයන් ය ෂයය භනර පළනමක අමනතයනං ල

ලේකම් ය සින්

පළනතට උචිත අතුරින් පැ ය ය තුතුය
ii. ක්රීඩා සංවර් අත
පළනමක ්රීඩන අධායක්ෂලග්ධන හන ය ෂයය භනර පළනමක අමනතයනං ල ලේකම් ය සින් බලය පවරනු ලැබූ
නිලධානරිලයකුලග්ධන නිර්ලේ ය මත ලියනපදිංචි ්රීඩන සමිති සඳහන රු 25,000/- ක උපරිමයකට යටමකව
්රීඩන භනණ්ඩ ලබන දිය හැක ලමහිදී, ලමයට ලපර අදනල ්රීඩන සමිතියට ලබන දී ඇති ්රීඩන භනණ්ඩ හන
යම්පන්

පිළිබඳමක ඒවනල

භනය තය පිළිබඳවමක ඇෙයීමක් සිදු කළ තුතුය දිස්ත්රික්, පළනමක ලහෝ

ජනතික මට්ටලම් ්රීඩන තරඟ නිලයෝජ ය කර

්රීඩක ්රීඩිකනවන් සඳහන අතයව ය ව

ඇඟළුම්

ලහෝ ්රීඩන භනණ්ඩ ලබන ෙැනිම සඳහන එක් ්රීඩකලයකුට දිස්ත්රික් මට්ටලම් තරඟ සඳහන රු 3,000/ක්, පළනමක මට්ටලම් තරඟ සඳහන රු 5,000/- ක් හන ජනතික මට්ටලම් තරෙ සඳහන රු 7,500/- ක්
ව ලයන් උපරිමයන්ට යටමකව සිජු යධානර ලබන දීමද සිදුකළ හැකිය තවද ලියනපදිංචි ්රීඩන සමිති
මගින් පවමකවනු ලබ
උපමන

පනදක ප්රදන

්රීඩන උමකසව සඳහන රු 5,000/- උපරිමයකට යටමකව යධානර ලබන දිය හැකිය

යටලමක මන්ත්රී ප්රතිපනද

උලදසන ලමම චක්රලේයලයන් හදුන්වන දී ඇති ය ධිය ධාන

ක්රියනමකමක කිරීම සඳහන අව ය මනර්ලෙෝපලේ යන් ඒ ඒ පළනමක සභනලේ අදනල අමනතයනං ලේකම් ය සින්
සකස් කර අදනල බලධානරියනලග්ධන අනුමැතිය ලබන ෙත තුතු ලේ උදනහරණ ලලස,
-

සිජු ප්රදන යන්වලදී මුදේ ලහෝ භනණ්ඩ ලබන ලද

-

යර්ථික හන සමනජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධා

යකනරය පිළිබඳ ය ධිය ධාන යන්
වයනපිතිවල සිටිය තුතු අවම ප්රතිලනභීන්

සංයයනව.
-

භනණ්ඩ ලබන දීලම්දි එම භනණ්ඩවල ස්වරූපය, වර්ෙ හන ඒවනල ප්රමිතිය පිළිබඳව

-

වයනපිතීන් ලතෝරන ෙැීම පිළිබඳව ය ධි ය ධාන .
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9. පරිපාලඅ විතදී
ප්රනග්ධනධා

ය යදම් සඳහන පළනමක සභනව ය සින් ලවන් කරනු ලබ

මුදේ ලවන් ල ොකළ තුතුය ලම් පිළිබඳව මන ය සින් එව

කිසිදු ප්රතිපනද යකින් පරිපනල

ලද අංක FC/3/3/2014 දර

ය යදම් සඳහන

2014 12 31 දි ැති

ලිපිලයන් ලබන දී ඇති උපලදස් තව දුරටමක බල පැවැමකලේ
ලමම චක්රලේයය පිළිබඳව ෙරු යණ්ඩුකනරතුමන, ෙරු ප්රධාන

අමනතයතුමන ඇතුලු ලේ පනල

සියලුම පළනමක අමනතයනං වල ලේකම්වරුන්, නිලයෝජය ප්රධාන

ලේකම්වරුන්, ලදපනර්තලම්න්තු/ යයත

ප්රධානීන් හන අදනල අල කුමක නිලධානරීන් ම නව දැනුවමක කර, 2015 අලප්රේේ 01 ව
චක්රලේයයට අනුව කටතුතු කර

නයකමකවය,
දි

සිට ලමම

ලමන් ඉතන කනරුණිකව දන්වමි

ඩබ් එච් මුණසිංහ
ලේකම්
මුදේ ලකොමිෂන් සභනව
පිටපමක
1. ෙරු යණ්ඩුකනරතුමන - සියලුම පළනමක
2. ජ නධිපති ලේකම්, ජ නධිපති ලේකම් කනර්යනලය
3. ලේකම්, මුදේ අමනතයනං ය
4. ලේකම්, පළනමක සභන හන පළනමක පනල

අමනතයනං ය

5. නිලයෝජය ප්රධාන

ලේකම් (සැලසුම් - සියලුම පළනමක

6. නිලයෝජය ප්රධාන

ලේකම් (මුදේ - සියලුම පළනමක

7. සහකනර ය ෙණකනධිපතිවරු - සියලුම පළනමක
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