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මුදල් ක ොමිෂන් සභා චක්රකල්ඛ අං : 2016/01
ප්රධාන

ලේකම්

බස් නහිර/මධායම/කුණු/උතුරු/ ැලෙ හිර/වයඹ/උතුරු මැක/ඌව/සබරෙමුව පළනත
ප්රාග්ධන අ අුමුදල් තේක

පළා

වාර්ෂි

සංවර් අ වැඩසේහන් ක්රිතා

රීමේකී පිළිපැදිත යුතු

ක්රිතා ාර්
ලමම චක්රලේයය 2016 ජ වනරි 01 දි

සිට බලපැවැත්ලේ. ඒ අනුව, මුකේ ලකොමිෂන් සභනව විසින්

ලමයට ලපර ලමම විෂයයට අකනලව 2015.03.25 දි

නිුණත් කර ඇති අංක 2015/1 කර

චක්රලේයය

ලමයින් අවලංගු ලේ.
ලමම චක්රලේයල
කර

ප්රනග්ධනධා

අරමුකේ ලලස නිවචවච ය ලකලරනුල , පනවචලිලම්න්තුව විසින් අනුමත

ලක අයවැය ඇස්තලම්න්තුවල සඳහන් පළනත් නිශ්චිත සංවවචධා

පළනත්වල ක්රියනත්මක කරනු ලබ
ස්වකීය ආකනයලමන් ප්රනග්ධනධා
ලයොකවන පළනත් සංවවචධා

ප්රකන , උපමන

පනකක ප්රකන ,

ලව ත් ලීය ය හන විලීය ය වයනපෘති අරමුකේ සහ පළනත් විසින්

ප්රතිපනක

ලලස සලකනු ලබ

සියුමම අරමුකේ ය. ලමම අරමුකේ

වැඩසටහන් ක්රියනත්මක රීමලම් දී පහත කැක්ලව

ක්රියනමනවචෙ අනුෙම ය

කළ යුතු ලේ.
1. ඉදි රීමේී

ේයුතු

1.1. ක ොඩඅැගිලි:
1.1.1.

ලෙොඩ ැගිලි ඉදිරීමම් පළනලත් අවශයතනවයට ෙැලලප

පරිදි හන ඊට අකනල පිරිවැය

ඇස්තලම්න්තු යථනවචතවනදී අයුරින් සැකසීමට පළනත් අමනතයනංශ ලේකම්වරුන්,
ලකපනවචතලම්න්තු ප්රධානීනන්, ඉංජිලන්රුවරුන් හන කනවචමික නිලධානමන් විසින් වෙබලන
ෙත යුතුය.
1.1.2.

අකනල ආයත ය සතුව නිරවුේ හිමිකම පවති

ඉඩම්වල පමණක් ලෙොඩ ැගිලි ඉදි

රීමම කළ යුතුය.
1.1.3.

ජනතික මට්ටලම් රනජය ආයත යන් විසින් ලෙොඩ ැගිලි ඉදිරීමලම් දී කැ ට පිළිලෙ
ඇති අනුමත ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම් (Type Plans) පළනත් විසින් ක අනුෙම ය කළ
යුතුය.
1

1.1.4.

2016 වවචෂල
අනුෙත ව

සිට ක්රියනත්මක රීමමට නියමිත ශූ ය පනකක අයවැය ප්රලේශයට

පරිදි, සෑම ඉදිරීමම් කනවචයයක්ම අකනල වවචෂය සඳහන ඉලක්ක කළ පරිදි

නිම කළ යුතු ලේ. රීසියම් ඉදිරීමමක් එම වවචෂය තුළ සම්පූවචණලයන් නිම රීමමට
අපහසු වන්ලන්

ම්, එම කනවචයය අදියරෙතකර

සඳහන සකස් කරනු ලබ

සංවවචධා

ව වයනපෘතියක් ලලස ඉදිරි වවචෂ

සැලසුම්වලට ඇතුළත් කළ යුතු ලේ. අලේක්ෂිත

සමස්ත ඉදිරීමම් වයනපෘතිය සඳහන ඇස්තලම්න්තුෙත මුළු පිරිවැයට මුකේ ලකොමිෂන්
සභනලේ එකඟතනවය ලබන ෙත යුතුය. සෑම අදියරක්ම සැලසුම් කළ යුත්ලත්, එම
අදියර නිම කළ පසුව ප්රමනකයරීන් ලතොරව ප්රතිලනීනන්ලග්ධන ප්රලයජජ ය සඳහන එය
ලයකවිය හැරී ව
1.1.5.

පරිදිය.

මහජ තනවට ලසේවනවන් සැපයීම පහසු හන කනවචයක්ෂමව සිදු කළ හැරී ව

පරිදි

ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම් කළ යුතු අතර, විලශේෂ අවශයතන සහිත පුීෙලයින් සඳහන සුදුසු
ප්රලේශ පහසුකම් සැලසිය යුතුය.
1.1.6.

කැ ට පළනත් ආයත

සතු භනවිතයට ල ොෙන් න ලෙොඩ ැගිලි පිළිබඳව අධායය යක්

සිදු කර, හඳු නෙත් එවැනි ලෙොඩ ැගිලි ලව ත් සුදුසු ආයත යක ප්රලයජජ ය සඳහන
විධිමත් ලලස භනර දීමට පියවර ෙත යුතුය.
1.1.7.

ලෙොඩ ැගිලි සැලසුම් රීමමට සමෙනමීව එම ලෙොඩ ැගිලි භනවිතයට ෙැීනමට
අතයනවශය යිතතල පහසුකම්, උපකරණ හන අල ුණත් සම්පත් පිළිබඳව තක්ලසේරුවක්
සිදුකර, ඒවනල පිරිවැය හන එමගින් අලේක්ෂිත ප්රතිලල වයනපෘති වනවචතනවලට ඇතුළත්
කළ යුතුය.

1.1.8.

කනවචයනල ලෙොඩ ැගිලිවල විදුලි ආලලජකය සහ වනයු සමීකරණ අවම ලලස භනවිත
රීමමට හැරී ව
ආලලජකයක් ලැලබ

1.1.9.

පරිදි එම ලෙොඩ ැගිලි ඉදිරීමලම් දී ම න වනතනශ්රයක් හන
පරිදි සැලසුම් කළ යුතුය.

ලෙොඩ ැගිලි, ක්රීඩනමිමි හන අල ුණත් ලපොදු ස්ථන

වටන ආරක්ෂිත තනේප හන වැටවේ

ඉදිරීමලම්දී හැරීතනක් දුරට පිරිවැය අවම කළ යුතුය.
1.1.10. ෙරනජ, ආලින්ක හන අල ුණත් අතයවශය අංෙ ඇතුළත්ව මනණ්ඩලික නිලධානරින් සඳහන

ඉදිකරනු ලබ
ලබ

නිල නිවසක් වවචෙ අඩි 1,750 ක් ක ලසසු නිලධානරින් සඳහන ඉදිකරනු

නිල නිවසක් වවචෙ අඩි 1,200 ක් ක ල ොඉක්ම විය යුතු ලේ. පවත් න ඉඩම්

ප්රශස්ත ලලස භනවිතන රීමම උලකසන ලකමහේ නිල නිවනස සැලසුම් රීමම වඩනත්
ලයජෙය ලේ.
1.2 ාර් :
පළනත් සහ පළනත් පනල

මනවචෙ ඉදිරීමලම් දී ලමන්ම වැඩිදියුු රීමලම් දී ඒවන කේ පවත් න අයුරින්

පවත්වනෙැීනම සඳහන කනපට් රීමම, තනර කැමීම ලහජ ලකොන්ක්රීට් රීමම කළ යුතු අතර, ලබොරළු කැමීම
වැනි තනවකනලික ක්රියනමනවචෙ සිදු ල ොකළ යුතුය. ලමහිදී, මනවචෙල

තිරසනර පැවැත්මට බලපන

ලබජක්ුණ, පනලම්, පැති බැමි හන පැති කනු ආදිය ඉදි රීමම ලකලරහික ප්රමුයතනවය දිය යුතුය. ග්රනමීය
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නිෂ්පනක , ලවළඳලපොළ ලවත ප්රවනහ ය රීමම හන අල ුණත් ලසේවනවන් ලබන ෙැීනම සඳහන
පහසුලවන් ප්රලේශ ීමමට හැරී ව

පරිදි පළනත් හන පළනත් පනල

මනවචෙ, ජනතික මනවචෙ පීධාතිය සමෙ

සම්බන්ධා කළ යුතුය. නිරතුරුවම මනවචෙ අබලන් ීමම අවම රීමම සඳහන මනවචෙ ඉදි කර
කර

අවස්ථනලේදීම ඒවන

ෙරවලට

හන වැඩිදියුු

ඩත්තු රීමම සඳහන සුදුසු ක්රමලේක සකස් කළ යුතුය.

1.3 කුඩා වැව් හා සුළු වාරි ාර් :
ුණඩන වැේ හන සුළු වනරිමනවචෙ ඉදිරීමම, සංවවචධා ය, ප්රතිසංස්කරණය හන
ලයකීමලම්දී, අකනල ජලනශල

ඩත්තුව සඳහන අරමුකේ

සිට ලෙොවිබිම් කක්වන ජල සැපයුමට අතයවශය සෑම අංෙයක් පිළිබඳවම

අවධාන ය ලයොමු කළ යුතුය. ලමහිදී, ලෙොවි සංවිධාන වල සක්රීය කනයකත්වය ලබනෙත යුතු අතර, එම
කනයකත්වය පිරිවැය ඇස්තලම්න්තුවල ඇතුළත් විය යුතුය.
2. ඉදිරීමේී ක ොන්ත්රා

පිරිඅැම :

වරින්වර නිුණත් කරනු ලබ
ල ොඉක්මව

ජනතික ප්රසම්පනක

මනවචලෙජපලීශ මගින් ප ව

ලක සීමනවන්

පරිදි ඉදිරීමම් ලකොන්ත්රනත් පිරි ැමීම සිදු කළ යුතුය. විශනල පරිමනණ ඉදිරීමම් විවෘත

ලටන්ඩවච පරිපනිතයට අනුව සිදු කළ යුතු අතර, නියමිත මූලය සීමනව ඇතුළත පළනත් සභනලේ / දිස්ත්රික්
ලේකම් කනවචයනලල ලියනපදිංචි ලකොන්ත්රනත්කරුවන් අතරින් මිල ෙණන් කැඳවන සුදුස්සන් ලතජරනලෙ
ලකොන්ත්රනත් පිරි ැමීම මගින් අල ුණත් ඉදිරීමම් කළ යුතුය. එලසේම, සෘජු ලකොන්ත්රනත් ක්රමය යටලත්
ලියනපදිංචි සමිතිවලට ලකොන්ත්රනත් පිරි ැමීලම්දී, ප්රසම්පනක
විධිවිධාන

මනවචලෙජපලීශ සංග්රහල

සඳහන්

අනුව කටයුතු රීමම අතයවශය ලේ.

3. භාණ්ඩ හා තන්කත්රෝප ුණ මිල

ැනී හා භාවිතත:

ව මිලදී ෙැීනම්වලට ලපර කැ ට පවති

භනණ්ඩ හන යන්ලත්රජපකරණවල තත්ත්වය පිළිබඳව ම න

අධායය යක් සිදුකර, අවශයතනවල ප්රමුයත්වය මත පමණක්

ව මිලදී ෙැීනම් සිදු කළ යුතුය. මිලදී

ෙැීනමට අලේක්ෂිත භනණ්ඩ හන යන්ලත්රජපකරණ භනවිතන රීමම සඳහන අවශය කැනුම, ලලකනයී භනවිතය
සඳහන අතයවශය කනවචය මණ්ඩලය හන ඒවන ස්ථනපිත රීරිම සඳහන අවශය අනිුණත් යිතතල පහසුකම්
පිළිබඳව සැලරීලිමත් විය යුතුය. භනණ්ඩ හන යන්ලත්රජපකරණ මිලදී ෙනු ලබ

අවස්ථනලේදීම ඒවන

ඩත්තු රීමම සඳහන සුදුසු වැඩපිළිලවලක් සකසන ෙත යුතු ලේ. සියුම මිලදී ෙැීනම් රජල
ප්රසම්පනක

ක්රියනවලියට අනුව සිදු කළ යුතුය.

4. වාහඅ මිල
වනහ

අනුමත

ැනී හා භාවිතත:

මිලදී ෙැීනලම් දී, ඒ පිළිබඳව මහන භනණ්ඩනෙනරය විසින් වරින් වර නිුණත් කරනු ලබ

චක්රලේයවල කැක්ලව

විධිවිධාන

අනුෙම ය කළ යුතු ලේ. වනහ

මිළදී ෙැීනලම්දී මුකේ ලකොමිෂන්

සභනලේ පූවචව අනුමැතිය සහිතව මහන භනණ්ඩනෙනරය ලවත ඉේලීම් කළ යුතු ලේ. භනවිතයට ල ොෙන් න
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වනහ

රජල

පිළිෙත් ක්රමලේකයන් තුළ පැවමම ලහජ අපහරණය රීමම කළ යුතු අතර, ඉන් ලැලබ

ආකනයම පළනත් අරමුකලට බැර කළ යුතුය.
නිල වනහ

ලබන දී ඇති නිලධානමන්ට රීසිදු විටක සංචිත වනහ

නිලධානමන් සඳහන වනහ

ලබන දීම සම්බන්ධාලයන් ආයත

ලබන දීමට කටයුතු ල ොකළ යුතු අතර,
ප්රධානනියනලග්ධන කැඩි අීකක්ෂණය ලයොමු විය

යුතු විය යුතුය.
5. ස්වතං රැරීතා දිරි ැන්වී :
විධිමත් ක්රමලේකයකට අනුව ලතජරනෙත් ප්රතිලනීනන්ට ස්වයං ැකරීයන ආරම්භ රීමම දිරිෙැන්ීමම සඳහන
අකනල ස්වයං ැකරීයනවට ෙැලලප

පරිදි භනණ්ඩ හන උපකරණ ලබනෙැීනම පිණිස සනනුබල සැපයීමක්

ලලස රීසියම් ප්රකන යක් ලබනදිය හැරීය. සංවවචධා
ලබ

ප්රතිපනක

හැර, අල ුණත් ප්රනග්ධනධා

ලපෞීෙලික ව
ලබනලක

කටයුතු සඳහන පළනත් මන්ත්රීවරුන්ට ලබනලකනු

ප්රතිපනක වලින් එක් එක් පුීෙලයනට ලහජ පවුේ ඒකකයකට

ලසේ සනනුබල දීම න ලබනදීලම් දී රු.100,000/- ක උපරිමයට යටත් විය යුතු අතර, එලසේ

සනනුබල දීම නලේ විත නකමින් අවම වශලයන් 50% ක ප්රතිලනීන කනයකත්වයක් අයකර ෙත

යුතුය.
ස්වයං ැකරීයනවන් දිරිෙැන්ීමමට අකනලව කටයුතු කර

ලියනපදිංචි සමිතිවලට ලබනලක

සනනුබල

දීම නව රු.200,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව ලබනදිය යුතු අතර, සමිතිල කනයකත්වය අවම වශලයන්
50% ක් විය යුතුය. ලමලලස ලබන ලක
ලබනදිය යුතු අතර, පනරිලභජජ

සියුමම සනනුබල දීම න ආකනයම් උත්පනක ය අරමුු කරලෙ

ස්වරූපල

භනණ්ඩ මිලදී ෙැීනම සඳහන ඒවන ලබන ල ොදිය යුතුය.

ලමලලස ස්වයං ැකරීයන දිරිෙැන්ීමමට ලබනලක

සනනුබල දීම න මගින් සිදු කරනු ලබ

පිළිබඳව පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර, ඒ පිළිබඳව අවචධා වනවචෂිකව ප්රධාන

කනවචයයන්

ලේකම් ලවත ප්රෙතිය

වනවචතන කළ යුතුය.
6. පරිසු සංුක්ෂණත:
හරිත සංවවචධා

සංකේපයට අනුෙත ලවමින් සෑම ආකනරයකම ඉදිරීමම්වල දී පරිසරය සුැකලක

රජය විසින් හඳුන්වනදී ඇති පනරිසරික සංරක්ෂණ ීනතිමතිවලට අකනල මූලික විධිවිධාන
යුතු ලේ. ඉදිකර

අවස්ථනලේ දී සහ ඉන් පසුව ක අකනල ආයත

පරිදි

අනුෙම ය කළ

විසින් පරිසර දූෂණය වළක්වනලීම

සඳහන සුදුසු තනක්ෂණය භනවිතන කරමින් ඒ සඳහන අවශය පියවර ෙත යුතුය.
7. උප ාඅ පාද
වයාපතතිප

ප්රතිපපාදඅ තේක

පළා

සභා න්ත්රීවනන් විසින් කතෝජඅා

සියුමම පළනත් සභන මන්ත්රීවරුන් සඳහන ලවන් ලකලර
කැක්ලව

උපමන

පනකක ප්රකන

ුනු ලබඅ සංවර් අ

වියකම් රීමලම් දී පහත

කනවචයයන් සඳහන ඒවන ඉදිරිලයන් කක්වන ඇති ප්රතිශතයන් අනුෙම ය කළ යුතුය.
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ආවචථික යිතතල පහසුකම්

30%

සමනජ යිතතල පහසුකම්

30%

ස්වයං ැකරීයන ප්රවවචධා ය

20%

වනරිමනවචෙ හන කෘෂි කවචම

10%

ආෙමික, සංස්කෘතික හන කලන කටයුතු

10%

එ තුව
7.1
i.

ආර්ථි

100%
තටිතල පහසු ී - 30%

ග්රාමත ාර්
 ෙම තුළ හන ෙම් අතර ප්රවනහ

පහසුකම් සංවවචධා ය කළ යුතු අතර, ෙලම් ලපොදු ස්ථන

(පනසල, ආෙමික ස්ථන , ලවළඳපළවේ, ලසෞයය සනය , ලපොදු ළිං, සුසන
සඳහන ව

මිමි වැනි

ප්රලේශ මනවචෙ සංවවචධා ය සඳහන ප්රමුයතනවයක් ලබන දිය යුතු ලේ.

 මනවචෙවල පැති කනු, පැති බැමි, ලබජක්ුණ හන ුණඩන පනලම් ආදිය සංවවචධා ය සඳහන
ප්රතිපනක

ලබන දිය යුතු ලේ.

 ලපොදුලේ භනවිතයට ෙනු ලබ

ුණඩන පනරවේ ලකොන්ක්රීට් රීමම ලකලරහි විලශේෂ

අවධාන යක් ලයොමු කළ යුතුය.
 ලම් යටලත් සංවවචධා ය සඳහන ලතජරන ෙනු ලබ
මනවචෙ හන ඌණ ලසේවන ෙම්මන

සඳහන ලබනලක

ලව ත් අරමුකේ ලයොකවන සංවවචධා ය කරනු ලබ

මනවචෙ, ග්රනම සංවවචධා
පළනත් නිශ්චිත සංවවචධා

මනවචෙ, කෘෂි
ප්රකන

හන

මනවචෙ සමෙ ීවිකරණය ල ොවිය

යුතුය.
ii.

පානීත ජලත
සුදුසු ජල මූලනශ්රයරීන් පනීනය ජලය ලබනදීම ලම් යටලත් සිදු කළ හැරීය. ජල මූලනශ්රල ප්රමිතිය
පිළිබඳව ජල සම්පනක
තත්ව පනල

මණ්ඩලය ලවතින් තහවුරු කරෙත යුතු අතර, ඒ සඳහන

වනවචතනවක්ක ලබනෙත යුතුය. පනීනය ජල වයනපෘතියක් සැලසුම් රීමලම්දී,

ක්රියනත්මක රීමලම්දී හන
iii.

හන ජලනපවනහ

ඩත්තු රීමලම්දී ප්රජන කනයකත්වය ලබන ෙැීනම අතයනවශය ලේ.

විදුලිත
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පිළිෙනු ලබ

ප්රමනණවත් නිවනස සංයයනවක් ඇති ප්රලීශවලට

ලපොදු විදුලි දිගුවක් ලබනදීම සඳහන ලමම අරමුකේ භනවිතයට ෙත හැක.
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7.2

ස ාජ තටිතල පහසු ී - 30%
i. අ යාපඅත


ලව ත් අරමුකේ ප්රභවයන් ලයොකවන ක්රියනත්මක කරනු ලබ
ල ොව

පරිදි රජල

වයනපෘති සමෙ ීවිකරණය

පනසේවල ලෙොඩ ැගිලි අුමත්වැඩියනව, ආරක්ෂිත වැට හන ලග්ධනට්ටු

ඉදිරීමම, සීනපනරක්ෂක කටයුතු සහ පනීනය ජලය ලබන දීම, ක්රීඩන මිමි, ළමන උකයන
ඉදිරීමම හන සංවවචධා ය සිදු කළ හැරීය.


ලියනපදිංචි ලපර පනසේ සඳහන ලඩස්, පුටු හන අල ුණත් අතයනවශය උපකරණ ලබනදීලම් දී
උපරිම ප්රතිපනක ය රු. 30,000/- ක් විය යුතුය. වසර පහක් ඇතුළත එකම ආයත යකට
ලමබඳු උපකරණ



පළනත් පනල

ැවත ලබන ල ොදිය යුතුය.

ආයත

ලහජ පනසේවලට අයත් පුස්තකනල සඳහන ලපොත් ලබනදීලම් දී

උපරිමය රු.25,000/- ක් විය යුතු අතර, කැ ටමත් ප්රමනණවත් ලපොත් සංයයනවක් ල ොමැති
පුස්තකනල සඳහන ප්රමුයතනවය ලබන දිය යුතුය.


අධායනප යට කක්ෂ එලහත් පවුලේ ආකනයම් මට්ටම අ ව ීමම නිසන ලපොත්පත් හන අධායනපනික
උපකරණ මිලදී ෙැීනමට අලපොලහොසත් සිසුන් සඳහන එක් සිසුලවුණට වසරකට රු. 5,000/ක උපරිමයකට යටත්ව අධායනපනික උපකරණ (ලපොත්පත්, පෑන් පැන්සේ, කවකටු ලපට්ිත
හන ලපොත් බෑග්ධන වැනිකෑ

ලබන දිය හැරීය. පවුලේ ආකනයම් තත්ත්වය පිළිබඳව ග්රනම

නිලධානරිලග්ධන හන අකනල සිසුවනලග්ධන කක්ෂතනවය පිළිබඳව පනසලේ විදුහේපතිලග්ධන නිවචලීශය
ලබන ෙැීනලමන් අ තුරුව අකනල පන්ති භනර ගුරුවරයන මනවචෙලයන් අකනල සිසුවනට එම
පරිතයනෙය සිදු කළ යුතු ලේ. ඒ සම්බන්ධාලයන් පනසලේ අල ුණත් සිසුන් කැනුවත් ල ොකළ
යුතු අතර, ලමම අරමුකේ භනවිතයට ලෙ

සිසුන්ට ලපොදුලේ ලපොත් පත් හන උපකරණ

ලබනදීම සිදු ල ොකළ යුතුය.
ii. කසෞඛයත හා ස ාජ කසේවා


ග්රනමීය ලසෞයය සනය

පවත්වනු ලබ

ලෙොඩ ැගිලි අුමත්වැඩියන රීමම, ජල සැපයුම

ලබනදීම හන සීනපනරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුු රීමම සිදු කළ හැරීය.


ග්රනමීය ලසෞයය මධායස්ථන වලට අවශය පුටු හන බංුණ වැනි උපකරණ සැපයිය හැරී අතර,
සපයනු ලබ

භනණ්ඩ අකනල ලසෞයය මධායස්ථන ල

භනණ්ඩ ලේය යට ඇතුළත් කළ

යුතුය.
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අ ව ආකනයම්ලනීන පවුේවල විලශේෂ අවශයතන සහිත පුීෙලයින්ට, විලශේෂලයන් පනසේ ය
වයලසේ කරුවන්ට රු.35,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව ඔවුන්ලග්ධන දකනික ජිවිතය පහසු
කරව

විලශේෂිත උපකනරක උපකරණ එක් වරක් පමණක් ලබන දිය හැරීය. ලමම

උපකරණ ඔවුන්ලග්ධන විලශේෂ අවශයතනවන්ට ෙැලලප

පරිදි විය යුතුය. ලමවැනි උපකරණ

ලබනදීලම් දී ඒ සඳහන දවකය නිවචලීශය සහ පළනත් සමනජ ලසේවන අධායක්ෂලග්ධන අනුමැතිය
ලබන ෙත යුතු ලේ.
iii. නිවාස


නිවසක ඉදිරීමම් ලහජ අුමත්වැඩියන කටයුතු සඳහන එක් ප්රතිලනීන පවුලකට රුපියේ
40,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව, ඉඩලම් හිමිකම තහවුරු කරෙැීනලමන් පසු අනුග්රනහක
මුකලක් ලබන දිය හැරීය. ලමහිදී ප්රතිලනීන කනයකත්වය හන ස්වයං උපකනරක ප්රලේශය ය
මූලධාවචම අනුෙම ය කළ යුතු අතර, ප්රෙතිය මත පක ම්ව ලකොටස් වශලයන් අනුග්රනහක
අරමුකේ ලබන දිය යුතුය. තවක, ලමය නිවනස අමනතයනංශල

ජනතික වැඩපිළිලවල සමෙ

ීවිකරණය ල ොවිය යුතුය.


ලමම අනුග්රනහක මුකල සඳහන හිමිකම් ඇත්ලත් පහත සඳහන් එක් කරුණක් සපුර
පවුේවලට පමණි.ලමම කරුු අකනළ ග්රනම නිලධානම මන්න් සහතික කර ෙත යුතුය.
i

දිළිඳු සහ නධානරලනභිලයුණ ීමම

ii පවුලේ ආකනයම උපයන් න මිය යනම නිසන අසරණභනවයට පත්ව සිටීම
iii ෙෘහ මූලිකයන කනන්තනවක් ව


පනසේ අධායනප ය ලබ

කරුවන් සිිත

අ ව ආකනයම්ලනීන පවුලක් ීමම
අ ව ආකනයම්ලනීන පවුේවලට අයත් නිවනස සඳහන

විදුලි සම්බන්ධාතනවය ලබන ෙැීනමට එක් ප්රතිලනීන පවුලකට රු.15,000/- ක උපරිමයකට
යටත්ව අනුග්රනහක මුකලක් ලබන දිය හැරීය. ආකනයම් තත්වය පිළිබඳව ග්රනම නිලධානමලග්ධන
සහතිකයක් ලබනෙත යුතුය. නිවසකට විදුලිය ලබන ෙැීනම උලකසන ලබනලක
ලෙවිය යුත්ලත් විදුලි බලය සපයනු ලබ

ලමම මුකල

ආයත යටය.

iv. ග්රා සංවර් අත


වසර 02 කට වඩන වැඩි කනලයක් අයණ්ඩව පවත්වනලෙ
සහ ග්රනම සංවවචධා

යනු ලබ

ලියනපංදිචි මරණනධානර

සමිති සඳහන අවශයතනවය මත පක ම්ව පුටු හන එකලස් කළ හැරී

තනවකනලික ආවරණ රු. 30,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව ලබන දිය හැරීය. වසර පහක්
ඇතුළත එකම සමිතියකට ලමබඳු උපකරණ


එම උපකරණ ලපොදු සුභසනධා

ැවත ලබන ල ොදිය යුතුය.

කටයුතු සඳහන භනවිතන කළ යුතු අතර, අකනල ආයත ල

භනණ්ඩ වට්ලටජරු ලේය යට ඒවන ඇතුළත් කළ යුතුය.
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ඉහත භනණ්ඩ ලබන දීලම්දී අකනල ප්රනලීය ය ලේකම්ලග්ධන නිවචලීශය හන ග්රනම සංවවචධා
නිලධානමලග්ධන සම්බන්ීකකරණය ලබන ෙත යුතු අතර, විධිමත් පරිදි භනණ්ඩ භනරදී ලේය ෙත
රීමම කළ යුතුය.



පනසේ, දවකය සනය , මධායම ලබලහත් ශනලන හන ග්රනම සංවවචධා

ශනලන වැනි ලපොදු

ස්ථන වලට රුපියේ 30,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව විදුලිය ලබන දිය හැරී අතර, එවැනි
අවස්ථනවල දී විදුලි බලය සපය


ආයත යට මුකේ ලයොමු කළ යුතුය.

පනීනය අවශයතන ලහජ ස් න ය සඳහන භනවිතන කරනු ලබ

ලපොදු ළිං ඉදිරීමම ලහජ

අුමත්වැඩියනව සඳහන රු. 25,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව අනුග්රනහකත්වය ලබන දිය
හැරීය. එම අනුග්රනහකත්වය ලබනදිය යුත්ලත් ලියනපදිංචි සමිතියක් හරහන පමණි. ලම් සඳහන
ග්රනම සංවවචධා

නිලධානරිවරයනලග්ධන සම්බන්ීකකරණය ලබනෙත යුතුය. ලමහිදී ප්රතිලනීන

කනයකත්වය ලබන ෙැීනම අනිවනවචය ලේ.
v. ක්රීඩා


ේයුතු

පළනත් ක්රීඩන අධායක්ෂලග්ධන හන විෂයය භනර පළනත් අමනතයනංශල

ලේකම් විසින් බලය

පවරනු ලැබූ ක්රීඩන නිලධානරිලයුණලග්ධන නිවචලීශය මත ලියනපදිංචි ක්රීඩන සමිති සඳහන
රු.25,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව වසර 05 කට වරක් ක්රීඩන භනණ්ඩ ලබන දිය හැක.


ලමයට ලපර අකනල ක්රීඩන සමිතියට ලබන දී ඇති ක්රීඩන භනණ්ඩ හන ආම්පන්

පිළිබඳව හන

ඒවනල භනවිතය පිළිබඳව ඇෙයීමක් සිදු කළ යුතුය.


දිස්ත්රික්, පළනත්, ජනතික හන අන්තවචජනතික මට්ටලම් ක්රීඩන තරඟ නිලයජජ ය කර
ක්රීඩිකනවන්ට අතයවශය ව

ක්රීඩක

ඇඳුම්, පනවහන් ලහජ ක්රීඩන භනණ්ඩ ලබන ෙැනිම සඳහන, අ ව

ආකනයම්ලනීන පවුේවලට අයත් එක් ක්රීඩකලයුණට දිස්ත්රික් මට්ටලම් තරඟ සඳහන රු. 4,000/ක්, පළනත් මට්ටලම් තරඟ සඳහන රු. 6,000/- ක් හන ජනතික මට්ටලම් තරෙ සඳහන රු.8,000/ක් සහ ජනතයන්තර මට්ටලම් තරෙ සඳහන රු. 10,000/- ක් ව

පරිදි අනුග්රනහක දීම න ලබන

දීම ක සිදුකළ හැරීය.
7.3

ස්වතං රැරීතා ප්රවර් අත -

20%

ලම් යටලත් සනනුබල දීම න ලබන දිය හැරී වනුල

ස්වයං ැකරීයනවක් අළුතින් ආරම්භ රීමමට ලහජ

ආරම්භ කර ඇති ස්වයං ැකරීයනවක් වැඩිදියුු රීමමට අලේක්ෂන කරනු ලබ
කරනු ලබ

පුීෙලයින්ට අවශය

උපකරණ මිලට ෙැීනම සහ ැකරීයනභිමුය පුහුුීමම් කටයුතු ලවනුලවන් ලෙවිය යුතු

ෙනස්තු ආවරණය කර ෙැීනම සඳහන ලේ. ලමහිදී, පහත කැක්ලව

කරුු ලකලරහි විලශේෂ අවධාන ය

ලයොමු කළ යුතුය.
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රීසියම් වයනපෘතියක් සඳහන එක් පුීෙලලයුණට උපරිමය රු. 75,000/- ක් ව
සංවවචධා ය

සඳහන අවශය ව

ලසේ වයවසනය

උපකරණ ලබනදිය හැරී අතර, ලමහිදී 50% ප්රතිලනීන

කනයකත්වය ලබන ෙත යුතු ලේ. ලම් යටලත් පනරිලභජගික භනණ්ඩ ලබකන දීම රීසිලසේත්ම සිදු
ල ොකළ යුතුය.


එබඳු සෑම වයනපෘතියක් සඳහනම වයනපෘති වනවචතනවක් පිළිලයල කළ යුතු අතර, එයට අකනල
විෂය භනර ලකපනවචතලම්න්තු ප්රධානනියනලෙන් හන පළනත් සැලසුම් අංශලයන් නිවචලීශ ලබන ෙත
යුතුය.



ැකරීයනභිමුය පුහුු පනඨමනලනවක් සඳහන ය

වියකමින් 80% ක ප්රතිශතයක් අනුග්රනහක

දීම නවක් ලලස ලබන දිය හැරී අතර, ඒ සඳහන මන්ත්රී ප්රතිපනක

යටලත් එක් පුීෙලලයුණට

ලබන දිය හැරී උපරිම මුකල රු. 20,000/- රී.


ැකරීයනභිමුය පුහුු පනඨමනලනවක් සඳහන අවශය මුකල රු. 20,000/- ඉක්මව

අවස්ථනවක දී

ඉතිරි මුකල ප්රතිලනභියන විසින් ලෙවන ඇති බව තහවුරු වු පසු එකඟ වු මුකල ලයජජිත පුහුු
ආයත


ලවත නිකහස් කළ යුතුය.

ෙෘහ භනණ්ඩ නිෂ්පනක ය, විදුලි උපකරණ අුමත්වැඩියනව, වනහ
වනහ

අුමත්වැඩියනව, පෑස්සුම්, බර

හන යන්ලත්රජපකරණ ලමලහයීමම සහ විලීශ භනෂන වැනි පුහුු පනඨමනලන සඳහන

අනුග්රනහක දීම න ලබනදීලම් දී එම පුහුුව අකනල ජනතික වෘත්ය ය සුදුසුකම් (NVQ රනමුවට
අනුකූල විය යුතුය.


ලව ත් ක්රමයරීන් ආවරණය ල ොවූ හන මීට ලපර ලමවැනි අනුග්රනහක දීම නවක් ලැ
ල ොමැති අය ලම් සඳහන ලතජරන ෙත යුතු අතර, ලමම දීම න ලබනදීලම් දී පහත කැක්ලව
පුීෙල කනණ්ඩ ලකලරහි ප්රමුයතනවයක් කැක්විය යුතුය.



i.

අවු: 18 ත් 35 ත් අතර සිිත

ii.

වැන්කඹුවන්

iii.

විලශේෂ අවශයතන සහිත පුීෙලයින්

පුහුු දීම න ලබනෙත් ප්රතිලනීනන් පුහුුලවන් පසු වයවසනය කටයුතු අයණ්ඩව පවත්වනලෙ
ය

බවට අකනල ලකපනවචතලම්න්තු ප්රධානනියන හන පළනත් සැලසුම් අංශය විසින් පසු විපරම් කළ

යුතු අතර, ඒ පිළිබඳ ප්රෙතිය ප්රධාන
7.4

තරුණ තරුණියන්

වාරි ාර් හා

ලේකම් ලවත වනවචතන කළ යුතුය.

තෂි ර් - 10%

i. වාරි ාර්


ුණඩන වනරිමනවචෙ, ඇළලේලි හන අමුු ඉදිරීමම හන ප්රතිසංස්කරණය ලම් යටලත් සිදු කළ
හැරීය.
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ලෙොවි සංවිධාන

ලහජ ලෙොවි කණ්ඩනයමක් විසින්

ඩත්තු කරනු ලබ

ලපොදු කෘෂි ළිං ඉදි

රීමම හන ප්රතිසංස්කරණය සඳහන අරමුකේ ලබන දිය හැරීය. ලමම කටයුතු සඳහන 50% ක
ප්රතිලනීන කනයකත්වය ලබනෙැීනම අනිවනවචය ව

අතර, එක් වයනපෘතියක් සඳහන ලයකවිය

හැරී උපරිම මුකල රු. 40,000/- රී.
ii.

තෂි ර් ත


කෘෂි ආම්පන්

ලබනදිය යුත්ලත් ලියනපදිංචි ලෙොවි සංවිධාන වලට පමණි. ලෙොවි

සංවිධාන යකට ලබනදිය හැරී කෘෂි ආම්පන් වල විත නකලමහි උපරිමය රු.50,000/- ක්
විය යුතු අතර, ඒවන වසර 05 කට වරක් පමණක් ලබනදිය යුතුය. ලමහිදී 50% ක ප්රතිලනීන
කනයකත්වය ලබනෙැීනම අනිවනවචය ලේ.


ඉහත පරිදි කෘෂි ආම්පන්
යුතු අතර, එලලස ලබනලක

ලබනදීලම් දී පළනත් කෘෂිකවචම අධායක්ෂලග්ධන නිවචලීශය ලබනෙත
ආම්පන්

ලෙොවි සංවිධාන ල භනණ්ඩ වට්ලටජරු ලේය යට

ඇතුළත් රීමමට වෙ බලනෙත යුතුය.


ලෙොවි සංවිධාන යට ලබනලක

ආම්පන්

ලපොදුලේ ලෙොීමන් විසින් භනවිතන කළ යුතු අතර,

ඒවන පුීෙලික මට්ටමින් නිුණත් ල ොකළ යුතුය. තවක, ලමයට ලපර අකනල ලෙොවි
සංවිධාන යට ලබන දී ඇති උපකරණ හන ආම්පන්

පිළිබඳව හන ඒවනල භනවිතය පිළිබඳව

ඇෙයීමක්ක සිදු කළ යුතුය.
7.5

ආ මි , සංස් තතිප

හා

ලා

ේයුතු - 10%

 ආෙමික ස්ථන වල ලෙොඩ ැගිලි අළුත්වැඩියනව, පනරම්පරික

ැටුම් හන ලව ත් කලන

කටයුතු සංරක්ෂණය හන ප්රවවචධා ය සහ ආෙමික, සංස්කෘතික හන කලන කටයුතු යටලත්
ෙැසට් මගින් ප්රකනශයට පත්කර

ලක ලපරහැර පැවැත්ීමම සඳහන අනුග්රනහක මුකලක්

ලබනදිය හැරීය. ලම්වන ලතජරන ෙැීනලම් දී පළනත් සංස්කෘතික නිලධානමන්ලග්ධන නිවචලීශය
ලබනෙත යුතුය.


කහම් පනසේ සඳහන අවශය කරනු ලබ
තහවුරු කරලෙ

උපකරණ හන ්රවය ලබනදීලම් දී සැබෑ අවශයතනවය

සංස්කෘතික නිලධානමන්ලග්ධන සම්බන්ීකකරණය යටලත් එය සිදු කළ

යුතුය.

8. පරිපාලඅ විතදී
ප්රනග්ධනධා

වියකම් යටලත් ලවන් කරනු ලබ

අතර, එකී වියකම් පු රනවවචත
අංක FC/3/3/2014 කර

රීසිදු ප්රතිපනක යරීන් පරිපනල

වියකම් ල ොකැරිය යුතු

වියකම් තුළින් ෙලපන ෙත යුතුය. ලම් පිළිබඳව මුකේ ලකොමිෂන් සභනලේ

2014.12.31 දි ැති ලිපිලයන් ලබන දී ඇති උපලකස් තවදුරටත් බල පැවැත්ලේ.
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9. කපොදු
i.

නණු
භනණ්ඩ, උපකරණ, ආම්පන්

හන ්රවය ලබනදීලම් දී රීසිම පුීෙලලයුණලග්ධන ලපෞීෙලික

ම්, ජනයනරූප ලහජ සංලක්ත ආදිය ඒවනල සඳහන් ල ොකළ යුතුය.
ii.

විවිධා ආෙමික කටයුතු සඳහන පුීෙලයින් විසින් භනවිතන කරනු ලබ

ුණම

ආකනරයක

ලහජ පනරිලභජගික භනණ්ඩ ලහජ ්රවය ලබකනදීම සිදු ල ොකළ යුතුය.
iii.

වයනපෘති ඇරමටමට ලපර ශකයතන අධායය ය පිළිබඳ නිසි සැලරීේලක් කැක්ීමම සහ ඒ
සඳහන අවශය

ම් විලශේෂ

ආයත වලින් උපලකස් හන මෙ ලපන්ීමම් ලබන ෙැීනමට කටයුතු

කළ යුතු අතර, පසුවිපරම් හන ඇෙයීම් ශක්තිමත් රීමමට පියවර ෙත යුතුය.
iv.

වයනපෘති හඳු න ෙැීනමට ලපර එක් එක් ආයත යන්ට හිමිව ඇති විෂය පථය සීමනව
නිමක්ෂණය කළ යුතු අතර, එකම ප්රතිලනීන කණ්ඩනයමක් සඳහන ආයත

කීපයරීන් සමන

වයනපෘති හඳු න ෙැීනම ල ොකළ යුතුය.
ලමම චක්රලේයය පිළිබඳව ෙරු ආණ් වකනරතුමන, ෙරු ප්රධාන

අමනතයතුමන, ෙරු අමනතයවරුන්, ෙරු

මන්ත්රීවරුන් සහ සියුමම පළනත් අමනතයනංශවල ලේකම්වරුන්, නිලයජජය ප්රධාන
ලකපනවචතලම්න්තු / ආයත
2016 ජ වනරි 01 දි

ලේකම්වරුන්,

ප්රධානීනන් හන අකනල අල ුණත් නිලධානමන් කැනුවත් කළ යුතුය.

සිට බලපැවැත්ලව

පරිදි ලමම චක්රලේයය නිුණත් කරනු ලැලේ.

ඩේ.එච්.මුණසිංහ
ලේකම්
මුකේ ලකොමිෂන් සභනව
පිටපත්:
1. ජ නධිපති ලේකම්, ජ නධිපති කනවචයනලය
2. අග්රනමනතය ලේකම්, අග්රනමනතය කනවචයනලය
3. ලේකම්, ජනතික ප්රතිපත්ති හන ආවචථික කටයුතු අමනතයනංශය
4. ලේකම්, මුකේ අමනතයනංශය
5. ලේකම්, පළනත් සභන හන පළනත් පනල අමනතයනංශය
6. විෙණකනධිපති, විෙණකනධිපති ලකපනවචතලම්න්තුව
7. භනණ්ඩනෙනර නිලයජජය ලේකම්, මහන භනණ්ඩනෙනරය
8. අධායක්ෂ ජ රනේ, ජනතික අයවැය ලකපනවචතලම්න්තුව
9. අධායක්ෂ ජ රනේ, ජනතික ක්රමසම්පනක ලකපනවචතලම්න්තුව
10. නිලයජජය ප්රධාන ලේකම් (සැලසුම්
11. නිලයජජය ප්රධාන ලේකම් (මුකේ
12. සහකනර විෙණකනධිපති

- කන.කැ.ස.
- කැ.කැ.ස.
- කැ.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- කන.කැ.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
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