ජතික ප්රතිඳත්ති,ආර්ථික කටයුතු, නලත ඳදිංචි කිරීම් හ පුනරුත්ථඳන, උතුරු ඳළත්
සිංලර්ධන, ලෘත්තීය පුහුණු හ නිපුණත සිංලර්ධන සහ යයෞලන කටයුතු අමතිංය
Njrpa nfhs;iffs;>nghUshjhu tptfhuk;> kPs;FbNaw;wk; kw;Wk;
Gdu;tho;tspg;G> tlkhfhz mgptpUj;jp> njhopw; gapw;rp> jpwd;fs;
mgptpUj;jp kw;Wk; ,isQu; tptfhuq;fs; mikr;R
Ministry of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and
Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational
Training&Skills Development and Youth Affairs
“මිලෝදා” පෂමු මශෂ, බ්රිව්ටල් වීදිය, ල ොෂඹ 01. „kpNyhjh‟> 1Mk; khb> gpup];ly; tPjp> nfhOk;G 01.“Miloda” 1st Floor, Bristol Street, Colombo 01.
මලේඅං ය

vdJ ,y
My No

ඔලබ් අං ය

MNPEA/PLN/Pl/2019

දිනය

ckJ ,y

jpfjp

Your No

Date

10.01.2019

චක්රලල් අඅං අMNPEA 02/2019
සියළුමඅඅමාත්ාංඅලල් රුල්,
පෂාත්අවභාඅප්රධාානඅලල් රුල්,
පෂාත්අආණ්ඩු ාරඅලල් රුල්,
ලදපාර්ත්ලරු,තුඅප්රධාාීන,
දිව්ත්රික් ලඅලල් රුල්,
සියළුඅරාජ්අවංව්ාා අලලව්ාාිතත්අමණ්ල අරජ්යඅවතුඅලාපාරලඅප්රධාාීන,
රජ ආආයය ජන ආසහ ආසිංලර්ධන ආලෘඳෘති ආයය ජන ආිදපතඳත් ආකිරීම ආසහ ආමර්ය

ඳයද්

රාජ්අ ආලයෝජ්නඅ වලලව්මටඅ වංලර්ධානඅ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාඅ ඇතුෂත්අ රීම මඅ වාශාඅ ලයෝජ්නාඅ ඉදිරිපත්අ
රීම ලරුඅක්රමලදදයඅනලලත්අව ාඅැලීමමටඅරජ්යටඅඅලලඅ යුණි. අජ්ා ය අප්ර යපත් ය අආර්ථි අ ටයුතු අ
නලලත්අ පදිංචිඅ රීම රුඅ ශාඅ පුන්ත්ාාපන අ උතු්අ පෂාත්අ වංලර්ධාන අ ලිත්තීයඅ පුහුණුඅ ශාඅ නිපුණත්ාඅ
වංලර්ධානඅ වශඅ ලයෞලනඅ

ටයුතුඅ අමාත්ාංයඅ මධා ාීමනඅ අයලලයඅ රාමුලඅ තුෂඅ රජ්ල අ ආලයෝජ්නඅ

ප්රමු ත්ාඅවපුරාඅැලීනමඅවශඅලාපි යඅශනානාඅැලීනම අඉදිරිපත්අරීම මඅවශඅත්ක් ලලවු්අරීම ලරුඅරියාලයනය,අ
තුළි,අලලාත්අඅදාෂඅශාඅප්ර යල මත්අපදනරුලඅලාපි යඅආලයෝජ්නඅවාශාඅශනානාඅැලීනමඅවාශාඅලාපි යඅ
අනුමත්අරීම ලරුඅරියාලයනයඅධිමතමත්අරීම මටඅිතයලරඅලැනඅ යලබ්
එමනිවාඅලමමඅමාර්ලැෝපලේඅමගි,අලර්ඛීයඅඅමාත්ාං අපෂාත්අවභා අලදපාර්ත්ලරු,තු අරාජ්අවංව්ාා අ
වමාැරුඅශාඅරජ්යඅවතුඅලාපාරඅවාශාඅා ාැේධාඅඅරමුදඅයටලත්අරියාත්ම අරීම මටඅැාලපොලරොත්තුඅ
ලනඅ ලාපි යඅ වාශාඅ ප්රාලයෝගි අ මැලප,වීමක් ලඅ රීම මටඅ ැාලපොලරොත්තුඅ ලද අ රජ්ල අ සියළුමඅ නලඅ
ලාපි යඅශාඅලියන අඅරමුණුඅලලනව්අවීඅඇ යඅ ලරා ාරඅලශෝඅවඅරාජ්අආලයෝජ්නඅත්ක් ලලවු්අරීම මක් ලඅලශෝඅ
ාඅ වරුැ,ධාඅ ලාපි යඅ ඇැයීමඅ ලමමඅ මාර්ලැෝපලේල අ අභිප්රායඅ ලද අ ෑන මඅ රාජ්අ වංව්ාාලක් ල අ
වමාැමක් ලඅ ලශෝඅ රජ්යඅ වතුඅ ලාපාරයක් ලඅ රාජ්අ මුදල්ලයන,අ ආලයෝජ්නයඅ රීම මටඅ ැාලපොලරොත්තුඅ
ල,ල,අනරුඅඑමඅආයත්නඅදඅලමමඅමාර්ලැෝපලේඅඅනුැමනයඅ ෂඅයුතුය
දුරකථන
njhiyNgrp
Telephone

 011- 4461500

ෆක්ස
njhiyefy;
Fax

 011- 2322867
011-2339732

විද්යුත් තඳ්
kpd;dQ;ry;
E-mail

Website

info@mnpea.gov.lk
www.mnpea.gov.lk

ලමමඅචක්රලල් යඅශරශාඅධිව්ත්රඅ රනඅමාර්ලැෝපලේඅමගි,අපශත්අරියාලීම, උ ශාඅැත්අශලරීය අ
1. ලාපි යඅලැොලනලමේලරු/  අව ව්අරීම ලරු/ 
2. ලාපි යඅඉදිරිපත්අරීම ලරු/ අශාඅත්ක් ලලවු්අරීම ලරු/ 
3. ලාපි යඅනිර්ලේ අඅනුමත්අරීම ලරුඅරියාලයනල / අ
ලමමඅචක්රලල් ල අධිව්ත්රඅ රඅඇ යඅමාර්ලැෝපලේඅිතළිපලදියඅයුතුය
1. ලෘඳෘති ආය නැනම/මස ආසකස ආකිරීම
1.1 ලඳෘති ආය නැනම/ම
අ)අ එක් ලඅ එක් ලඅ අංලඅ අලත්ාඅ අනුලඅ නලඅ ලාපි යඅ ශාඅ වං ල්පඅ ශනානාඅ ැලීනමඅ අදාෂඅ රාජ්අ
ආයත්නලඅ ලැකීමඅ ලද අ නලඅ ලාපි යඅ මගි,අ  යරවරඅ ආර්ථි අ වංලර්ධානයක් ලඅ ශාඅ ජ්නත්ාලලේඅ
වමව්ත්අ සුභවාධානයඅ ලලඩිඅ දියුණුඅ ලනඅ / ර්ඝඅ

ාය අ සිටඅ අදාෂඅ අංලඅ  යබූඅ අලත්ාලය,අ

ආම,ත්රණයඅ ලනඅ පරිදිඅ රජ්ල අ උපායමාර්ගි අ ප්රමු ත්ාඅ වශඅ අේධිතීයඅ වශඅ නලඅ අදශව්අ ආලරණයඅ
රීම මඅඅරමුණුඅ රඅැත්අයුතුය
ආ)අරජ්ල අආර්ථි අශාඅවමාජ්යීයඅඅරමුණුඅමත්අලාපි යය අලයෝැත්ාලයඅලශෝඅවුසසුඅනුසුුසසුඅැලඅ
තීරණයඅලද අජ්ා ය අමට්ටලරුඅලාපිතී,අහුලද ාලඅව ව්අ ලනොධියඅයුතුඅඅත්ර අාලාඅපුලුල්අජ්ා ය අ
ලශෝඅ ආංශි අ අරමුණුඅ වාක් ලාත්අ

රැත්ශලරීඅ ලල,අ වඅ වංරච අ ධියඅ යුතුය අ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාලඅ

තුළි,අ ශුේධාඅ ආර්ථි අ වශ අ ලශෝඅ වමාජ්අ ප්ර යාභඅ ලප,ලාඅ දියඅ යුතුය අ ිතරිලලයඅ ප්ර යාභඅ වශඅ
ලාපි යයක් ලඅ ඇ යලඅ වශඅ ලනොමල යලඅ යනඅ අලව්ාාල,දී/ අ ලාපි යඅ ප්ර යාභඅ ධි්රශය,අ ලයෝජ්නාලඅ
තුළි,අපලශලදියනඅ ෂඅයුතුය අ
ඇ)අ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාලඅ ලිඅ ශාඅ ආර්ථි අ ව්ාායිත්ාලයක් ලඅ පලත්ලාලැනඅ යමි,අ දලනටඅ ලලාඅ ඉශෂඅ
ආර්ථි අලර්ධානයක් ලඅඇ යරීම ම අරැරීයාඅඋත්පාදනය අදරිද්රත්ාලයඅුසරීමම අීවලනඅමට්ටමඅඉශෂඅනලංවීම අ
වාධාාරණඅලවඅආදායරුඅලැ/ යාම ටඅඉලඅලදන අධිලේඅධිනිමයඅඉතු්ලනඅවශඅඅපනයනඅලර්ධානයඅ
රනඅ එ ක් ලඅ ැලටඅ වාධාාරණීය රණයඅ රීම මක් ලඅ සිුසධියඅ යුතුඅ අත්රඅ පුේැයන අ අංල අ පල යනඅ
රියා ාරිත්ලය,ටඅ ැාධාාඅ ලනොලනඅ වශඅ ලිමයඅ වශඅ ආර්ථි මයඅ ව්ාාලරත්ලයඅ ආරක් ලාඅ රනඅ
ලාපි යඅලයෝජ්නාලක් ලඅධියඅයුතුය
ඈ)අඅලමඅධියදමරී,අවශඅැලටළුඅවාශාඅආම,ත්රණයඅ ෂඅශලරීඅලශොාමඅ ත්ාලයක් ලඅඇ යඅධිවනාමඅ
ලාපි යයඅතුළි,අව ාඅැලයනයඅයුතුය අරජ්ල අසියළුමඅආලයෝජ්නඅපල යනඅත්ත්ලයටඅලලාත්අලශොාඅ

අනාැත්යක් ලඅඅරමුණුඅ රැනිමි,අව ව්අ ෂඅයුතුය අල ලවුඅ වුලද අසීමිත්අ වරුපත්අප්රමාණයක් ලඅතුෂඅ
ආලයෝජ්නඅප්රමු ත්ාඅලපෂැලව්වීලරුඅඅලත්ාලයඅදලඩිඅලනුඅඇත්
ඉ)අශනානාැත්අලාපි ය අආර්ථි

අවමාජ්අශාඅපාරිවරි අත්ක් ලලවු්ල,අවශඅත්ාක් ලි. අඅභිප්රායය,අ

එළිදක් ලලමි, අ මතුධියඅ ශලරීඅ අලදානරුඅ වලරීල්ටඅ ැනිමි,අ ෑන මඅ වාධා ය,අ මත්අ රියාත්ම අ
රීම මටඅ  ත්ාලයක් ලඅ ඇ යඅ ලාපි යයක් ලඅ ැලඅ වශ ය අ රීම මඅ අත්ාලය අ ඉශත්අ අභිප්රායය,අ
වලකීලරු/ අ අලදානරුඅ

ෂමනා රණයඅ ශාඅ අලමඅ

රඅ ැලීනමඅ වාශාඅ අලයඅ උපක්රමඅ ඉදිරිපත්අ

ෂයුතුය
ඊ)අ ාඅ අනුල අ ලිපි යඅ ලයෝජ්නාඅ

ෂමනා රණල / 

ාරාමු අ යාාලයෝමේඅ ැලඅ වශඅ ලත්ොරතු්අ

ෂමනා රණල අ/ අඅලං භාලයඅප්රදර්ණයඅශනානාඅැලීනමඅඅලඅලද අආංශි ල අඅමාත්ාංල අ
ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ වශඅ අංඅ අත්රඅ අමාත්ාංඅ ලශෝඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුඅ අත්රඅ රියා ාර රුලඅ
ේධි රණය වීරුඅලෂක් ලලාඅැත්අයුතුඅලද
එ) ලිපි යල අ යරවරැලඅරැ ැලීනමඅවාශාඅඅනාැත්අලමලශයුරුඅශාඅනලත්තුඅලලලිතළිලලඅිතළිැාඅ
ප්රමාණලත්අඅලධාානයක් ලඅලයොමුඅ ෂඅයුතුය
1.2 ලාපි යඅලර්මේ රණයඅ
ලාපි යය අමුළුඅධියදමඅමත්අපදනරුලඅමශාඅ(Mega), ධිාඅ(Large ) , මධාමඅ(Medium ), කුලාඅ
(Small )වශඅක් ලෂුද්රඅ(Micro ) ලවඅපශත්අවදශ,අපරිදිඅලර්ැඅ අශලරීය.
ලාපි යඅලර්ැයඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅමුළුඅධියදමඅ(්. මියනයනඅ)
මශාඅ(Mega)
10,000 ටඅලලඩිඅඅඅ
ධිාඅ(Large )
1,000 -10,000
මධාමඅ(Medium )
100 -1000
කුලාඅ(Small )
10 -100
ක් ලෂුද්රඅ(Micro )
10 ටඅඅඩු
ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලදඅ අනුමල යයඅ ැාැලීනමරී,අ ලත්ොරලඅ අදාඅ ලර්ියයඅ
අමාත්ාංල අ ලල් රුලේඅ අනුමල යලය,අ ක් ලෂුද්රඅ ලාපි යඅ රියාත්ම අ අ ශලරීය. ලමහි/ , ලාපි යයඅ
අදියරඅ ලලය,අ රියාත්ම අ රීම මඅ ලශෝඅ ලල,වඅ ල ොටව්අ ලවඅ ලශෝඅ කුලාඅ ල ොටව්අ ලවඅ ලල, රඅ
ලශෝඅ රියාත්ම අ රීම මඅ අනුමත්අ ලනොල ලර්. ත්ලද, ලාපිතී,අ අමාත්ාංල අ වලසුරුඅ අංයඅ මගි,අ
ඇැයීමඅ
යුතුඅ අත්රඅ ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ ශාඅ ජ්ා ය අ අයලලයඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ ිතටපත්අ වහිත්ලඅ අමාත්ාංඅ ලල් රුලේඅ යනියත්අ අනුමල යය, ලාපි යයඅ රියාත්ම අ
රීම මඅවාශාඅැාඅදියඅයුතුය.
මශා, ධිා, මධාමඅවශඅකුලාඅලාපි යඅපශත්අදලක් ලලලනඅපරිදිඅලාපි යඅඉදිරිපත්අරීම ලරුඅශාඅඇැයීලරුඅ
රියාලයනයඅ අනුැමනයඅ අ යුතුය. ල ලවුඅ වුලදඅ කුලාඅ ලාපි යඅ වාශාඅ පමණක් ලඅ ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුලදඅ අනුමල යඅ අලවානඅ අනුමල යයඅ ලවඅ වලලක් ල. එලශත්අ ඇත්ලරුඅ කුලාඅ ලාපි යඅ
ලයෝජ්නාඅ වාශාඅ අමාත්අ මණ්ලල අ අනුමල යයඅ ැාඅ ැත්අ යුතුඅ යලයිඅ ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅඅදශව්අ ර,ල,අනරු, ජ්ා ය අඅයලලයඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅාඅඅනුලඅරියා රනුඅඇත්.
2. ලාපි යයඅඉදිරිපත්අරීම මඅශාඅඇැයීමඅ
 ලාපි යඅිතළිලයෂඅරීම ලම,අපසුඅඅමාත්ාංඅලල් රු/ ප්රධාානඅලල් රුඅශරශාඅඔහුලේ/ ඇයලේඅ
වරුමු යයඅශාඅනිර්ලේඅමත්අඇැයීරුඅරීම මඅවාශාඅජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅලලත්අ
ඉදිරිපත්අ ෂඅයුතුය. ල ලවුඅලලත්ත්, පෂාත්අප්රධාානඅලල් රුල්,අධිසි,අඉදිරිපත්අ රනුඅැනඅ
ලාපි යඅලයෝජ්නාඅඅදාඅලර්ියයඅඅමාත්ාංයඅශරශාඅඉදිරිපත්අ ෂඅයුතුය.



ලාපි යඅ ලයෝජ්නාල,අ ලමෙලම,අ පසුලඅ අදියරඅ ලද
රියාලයනයඅසිුසඅ රනුඅැයි.

අ ඇැයීලරුඅ ක්රමයඅ මත්අ ඇැයීලරුඅ

2.1 ලියන අඇැයීමඅඅ
ලාපි යඅ වං ල්පය, ඇමිණුමඅ 1- ලාපි යඅ ඉදිරිපත්අ රීම ලරුඅ ආ ි යයඅ ශාඅ ාර්යවං්රශය,
www.mnpea.gov.lk/ www.npd.gov.lk යටලත්අ ඉදිරිපත් රඅ ඇ යඅ ආ ි යයඅ ප්රලයෝජ්නයටඅ ැනිමි,අ
ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅලලත්අඉදිරිපත්අ ෂඅයුතුය.
වධිව්ත්රාත්ම අඅධායන/ පූර්ලඅ ත්ාඅඅධායනඅලලනිඅලාර්ත්ාඅලමමඅඅදියලර්/ අඉදිරිපත්අරීම මඅඇැයීරුඅ
රියාලයනයඅ වාශාඅ ප්රලයෝජ්නලත්අ ලනුඅ ඇත්. ලාපි යඅ ලයෝජ්නාලඅ ඉදිරිපත්අ රඅ ව යඅ ලද ක් ලඅ ඇතුත්අ
ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ ඇැයීරුඅ ටයුතුඅ ආරරුභඅ රනුඅ ඇත්. අත්ලඅ ලත්ොරතු්අ
ලශෝඅදත්ත්අලාපි යඅලාර්ත්ාලලහිඅඅලං නඅලනොමල යඅනරුඅඅදාඅඅ යලර් අලත්ොරතු්අජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුල, ලයෝජ්නාලඅ ඉදිරිපත්අ ෂඅ අමාත්ාංලය,අ ධිමවනුඅ ඇත්. ලාපි යයඅ ිතළිැ,ල,අ
නරු, ලාපි යල අවංකීර්ණත්ලයඅවශඅප්රමාණයඅඅනුලඅලාපි යයඅඉදිපත්අ ෂඅආයත්නයඅධිසි,අ ත්ාඅ
අධානයක් ලඅසිුසඅ ෂඅයුතුදඅය,නඅලශෝඅලලඩිුසරඅධිමර්නයක් ලඅරීම මඅඅලදඅය,නඅජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅමගි,අද,ලනුඅඇත්.
ලියන අඇැයීරුඅඅදියලර්/ අඇැයීරුඅරීම මඅවාශාඅභාධිත්ාඅ රනුඅැනඅලියන අනිර්නාය අල,ල,;
අඅ ) දඅයාපි යයඅ ව ව්අ රඅ ඇත්ලත්අ රජ්ල අ අරමුණුලටඅ වශඅ ජ්ා ය අ වශඅ ආංශි අ ප්ර යපත් යඅ ලටඅ
අනුකුලදඅය,න
ආ)ධිව්ත්රාත්ම ලඅ ැණනයඅ ෂඅ ශලරීඅ ලාපිතී,ලේඅ  යරවාරඅ භාලයඅ වමපඅ ිතරිලලයඅ ශාඅ ප්ර යාභඅ
ැණනයඅරීම මඅ
2.2 ධිව්ත්රාත්ම අඇැයීමඅ
ලදලලනිඅඅදියලර්/ අවරුපූර්ණඅ ත්ාඅඅධානයඅවහිත්ලඅවධිව්ත්රාත්ම අලාපි යඅලාර්ත්ාලඅලුණණුඅපසුඅ
ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ ධිසි,අ වධිව්ත්රාත්ම ලඅ ඇැයීමඅ රනුඅ ඇත්. ිතළිැත්අ
නිර්ණාය අලටඅඅනුලඅලාපි යල අලයෝැත්ාලයඅශාඅිතළිැලීනම, ලාපි යයඅඅරමුදල්අවාශාඅනිර්ලේඅ
රීම මටඅලපරඅඇ යඅඅලවානඅඇැයීමඅලවඅිතළිලැනඅඇත්. ලමමඅඅලව්ාාලද/ අ ත්ාඅඅධානයඅමගි,,
ධිදාත්ම අක්රමඅභාධිත්ාඅ රමි,අඅරමුණුඅඋචිත්අලවඅඉ යරිලඅපලතීදඅය,න, ධියදමඅ ෂමනා රණයඅ
ෂඅ ශලරීඅ සිමාලදඅ පලතීදඅ ය,න, ලාපි යයඅ ත්ාක් ලි. අ ලලය,, ආර්ථි අ ලලය,, වමාීවයඅ ශාඅ
පාරිවරි අලලය,අඉශෂඅ ත්ාලයක් ලඅඇත්දඅය,නඅශාඅඅලදානරුඅඅලමඅරීම මඅවාශාඅලලලිතළිලලක් ලඅ
ශනානාලැනඅ යලබ්දඅයනඅ ්ණුඅතුයන,අඇැයීරුඅ රනුඅඇත්.
3. ලාපි යයඅවාශාඅනිර්ලේ/ අනුමල යයඅැාඅ/ මඅ
ලියන අශාඅඅලවානඅලවඅඅදියරඅලද රී,අවම,ධිත්අඇැයීරුඅක්රමයඅමශා, ධිාඅශාඅමධාමඅපරිමාණල අ
ලාපි යඅවාශාඅඋපලයෝමේඅ රැනුඅලලබ්.
3.1 ලියන අඇැයීමඅ
ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅමගි,අලියන අඇැයීරුඅසිුස අපසුඅධිලේඅඅරමුදල්අවරුපාදනයඅ
වාශාඅඅදාඅලර්ියයඅඅමාත්ාංයටඅිතටපත්ක් ලඅවහිත්ලඅධිලේඅවරුපත්අඅලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅඅලශෝඅලේ යඅ
අරමුදල්අවරුපාදනයටඅජ්ා ය අඅයලලයඅලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅනිර්ලේඅඉදිරිපත්අ රනුඅලලබ්.
ලමමඅ අදියරඅ වරුපූර්ණඅ වඅ පසු, අමාත්අ මණ්ලල අ ලියන අ අනුමල යයඅ ැාඅ ැලීනමඅ වාශාඅ ජ්ා ය අ
ක්රමවරුපාදනඅ අ ලදපාර්ත්ලරු,තුලදඅ නිර්ලේයදඅ වහිත්ලඅ අමාත්අ මණ්ලයටඅ ඉදිරිපත්අ ෂඅ යුතුය.
ලාපි යඅවං ල්පයඅවාශාඅලියන අඅනුමල යයඅැාඅැලීනලම,අපසු, වධිව්ත්රාත්ම අලාපි යඅලාර්ත්ාලක් ල/
 ත්ාඅඅධානයක් ලඅසිුසඅ ෂඅයුතුඅැලටඅඅමාත්අමණ්ලයඅතීරණයඅ රනුඅඇත්.
වධිව්ත්රාත්ම අලාපි යඅලාර්ත්ාලඅතුයන,අලාපි යල අවරුපූර්ණඅධියපාය, ධියදරුඅධිව්ත්රයඅවශඅමු,
වමාීවය, ත්ාක් ලි. අ අලධාානමඅ වශඅ පාරිවරි අ ත්ක් ලලවු්ලඅ ආලරණයඅ රනුඅ ඇත්. ධිලේඅ අරමුදල්අ
අලේක් ලාඅ ර,ල,අ නරු, ලාපි යල අ ව්ලභාලයඅ අනුලඅ ලලාත්අ සුුසසුඅ ධිලේඅ ලිඅ ආයත්නයක් ලඅ
වරුැ,ධාලඅධිලේඅවරුපත්අලදපාර්ත්ලරු,තුලඅධිසි,අත්ක් ලලවු්අරීම මඅසිුසඅ රනුඅඇත්.
පශත්අවාශ,අනිර්ලේය,ටඅඅනුලඅලිඅප්රභලයඅතීරණයඅ රනුඅඇත්;
අ) ආංශි අ ලිඅ සීමාලටඅ යටත්ලඅ කුමනඅ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාඅ ලේ යඅ අරමුදල්අ වාශාඅ
ලයොමු ර,ල,ද?
ආ) ධිලේඅලිනයඅවශඅවා ්ඡාාඅවාශාඅකුමනඅලාපි යඅලයොමු ර,ල,දඅය,නඅ
ඇඅ) රාජ්- ලපෞේැයන අා ාැේධාඅආලයෝජ්නඅවාශාඅකුමනඅලාපි යඅඉදිරිපත්අ ෂඅයුතුදඅය,නඅ
ඈ) ලේ යඅ ැලංකුඅ මඟි,අ ලිනයඅ රඅ ැලීනමඅ වාශාඅ කුමනඅ ලාපි යඅ ඉදිරිපත්අ ර,ල,දඅ
ය,නඅ
ඉඅ ) දලනටඅ පල යනඅ වරුපත්අ ලඅ සීමාලඅ ලශුතුලල,, ඉදිරිල / අ රියාත්ම අ රීම මටඅ ලයෝජ්නාඅ
රනඅලාපි යඅ ලලර්දඅය,න

3.2 අලවානඅඅනුමල යය
 ත්ාඅ අධායනයඅ සිුසරීම මටඅ අලඅ වඅ ලාපි යයටඅ අදාඅ වරුපූර්ණඅ ධියඅ පායඅ ලශෝඅ වංලෝධානඅ
වහිත්අ ලාපි යයඅ ලයෝත ත්අ ලිනයඅ සිුස රනඅ ආ ාරයඅ වමඟි,අ අනුමත්අ රීම මඅ ලමමඅ අදියලර්/ අ සිුසඅ
රයි. ලමහි/ අ  ත්ාඅ අධායනයඅ ලාර්ත්ාලඅ ඇැයීමඅ වාශාඅ ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ
ලලත්අඉදිරිපත්අ අයුතුය. ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලදඅනිර්ලේයඅදඅපසුඅඅදාඅලර්ඛීයඅ
අමාත්ාංයඅ ධිසි,අ ාඅ වාශාඅ අලවානඅ අනුමල යයඅ ැාැලීනමටඅ අමාත්මණ්ලයඅ ලලත්අ ඉදිරිපත්අ ෂඅ
යුතුය. අමාත්මණ්ලඅ අනුමල යයඅ ැාැලීනලම,අ පසුඅ ධිලේඅ වරුපත්අ ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ ධිලේඅ
ලිනයඅවාශාඅඅදාඅආධාාරඅආයත්නයඅවමපඅඅලවානඅවා ්ඡාාඅ(negotiations) ආරරුභඅ ෂඅශලරීය.
ලාපි යයඅවාශාඅඅමාත්මණ්ලඅඅනුමල යයඅලමෙලම,අපසුඅඑයඅඅයලලයඅඇව්ත්ලරු,තුලටඅඇතුත්අ
ෂඅ ශලරීය. අයලලයඅ ප්ර යපාදනඅ ැාැලීනමඅ වාශාඅ නියමිත්අ ායඅ තු/ අ අදාඅ ලර්ඛීයඅ අමාත්ාංයඅ
ධිසි,අජ්ා ය අඅයලලයඅඅඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅලලත්අඅනුමත්අලාපි යයඅඉදිරිපත්අ ෂඅයුතුය.
4.  ත්ාඅඅධායනය
ඇත්ලරුධිටඅ  ත්ාඅ අධායනයඅ සිුසරීම මඅ වාශාඅ ැාහිරඅ (ධිලේාධාාරඅ ආයත්න) වශායඅ අලේක් ලාඅ ෂඅ
ශලරීය. ල ලවුලලත්ත්අ එලලනිඅ අලව්ාාලඅ / අ අදාඅ රාජ්අ ආයත්නල අ මලදිශත්වීමඅ ශාඅ  ත්ාඅ
අධායනල අ හිමි මඅ අයත්ලනඅ පරිදිඅ එයඅ සිුසරීම මටඅ අත්ාලඅ ලද. පූර්ලඅ ලශෝඅ වධිව්ත්රාත්ම අ
 ත්ාඅ අධායනයක් ලඅ අලඅ ලනොලනඅ ලාපි යඅ අමාත්මණ්ලඅ අනුමල යයඅ ැාැලීනලම,අ පසුඅඅ
ජ්ා ය අ අයලලයඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ ලශෝඅ ධිලේඅ වරුපත්අ ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ විජුලඅ ඉදිරිපත්අ ෂඅ
ශලරීය.
5. ලාපි යඅප්රමු ත්ාැත්අරීම ම
පශත්අ වාශ,අ අදියරඅ තුනඅ යටලත්අ ලාපි යඅ ප්රමු ත්ාැත්අ රීම මඅ නල රණයඅ රීම මටඅ දඅ ලයෝජ්නාඅ
ල ලර්.
 ලර්ඛීයඅ අමාත්ාංලඅ ලාපි යඅ ලපෂැලව්මඅ පදනරු රලැනඅ අදාඅ අමාත්ාංලය,අ ධිමවාඅ
ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅමගි,අආංශි අලාපි යඅලපෂැලව්මඅව ව්අරීම ම.


ව ව් ෂ ලාපි යඅ ලපෂැලව්මඅ ජ්ා ය අ ක්රමවරුපාදනඅ ලදපාර්ත්ලරු,තුලටඅ මඟි,අ රාජ්අ
ආලයෝජ්නඅ වලලව්මටඅ ඇතුෂත්අ රීම මඅ ශාඅ වංලෝමතත්අ රාජ්අ ආලයෝජ්නඅ වලලව්මඅ ව මඅ
ලර්ය මඅජූයනඅමවඅ31 දිනටඅප්ර ායටඅපත්අරීම ම.



ලයෝත ත්අරාජ්අලිඅ ෂමණා රණඅපනත්අමඟි,අව්ාාිතත්අරීම මටඅලයෝජ්නාඅ රඅඇ යඅරාජ්අ
ආලයෝජ්නඅ රුටුලඅ ධිසි,අ රාජ්අ ආලයෝජ්නඅ වලලව්මටඅ ඇතුෂත්අ රඅ ඇ යඅ ලාපි යඅ ප්රමු ත්ාඅ
ැත්අ රනුඅලලබ්. අදාඅපනත්අරියාත්ම අලනතු්අ(enacted) අලනකුත්අවරුැ,මතත්අආයත්නඅ
ශාඅවමපඅඑක් ලලඅලාපි යඅප්රමු ත්ාැත්අරීම මඅසිුස රනුඅඇත්.

6. ධිලේඅලියනය
නිඅ වංලර්ධානඅ වශලයෝගිත්ාලයඅ අ (Official Development Assistance) රජ්ල අ ආලයෝජ්නඅ
වලසුරුල/ අ වලරීයඅ යුතුඅ ාර්යභාරයක් ලඅ අ ණ්ලලඅ සිුස රනුඅ ැයි. ලර්ඛීයඅ අමාත්ාංඅ මඟි,අ
ඉදිරිපත්අ රනුඅ ැනඅ වංලර්ධානඅ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාඅ ප්රමාණල අ සිුසලඅ ඇ යඅ ලර්ධානයත්අ වමපඅ
ම ත් ාීමනලඅ ධිලේඅ ලිනයඅ වාශාලනඅ ඉල්ලුමදඅ වලරීයයුතුඅ ලවඅ ඉශෂලැොව්අ ඇත්. එලවුවුලද,
ධිලේඅලිනයඅවාශාඅපල යනඅීන යමයඅශාඅආයත්නි අසීමාල,අජ්ා ය අඅයලලයඅවාශාඅඇතුත්අ රැත්අ
ශලරීඅ සීමාල,අ ලම,මඅ රජ්යඅ ලරුඅ ලනධිටඅ ැලඳීරුඅ සිුස රලැනඅ ඇ යඅ ණයඅ ආපසුලැවීරුඅ ව්ාාලරලඅ
පලත්ලාලැනඅ යාඅ යුතුඅ වීමඅ ලලනිඅ ්ණුඅ ලශුතුලල,අ ල ටි ාීමනලඅ ඉල්ලුමටඅ වමානලඅ ධිලේඅ ණයඅ
ැාැලීනමඅ සීමාලඅ ඉශෂ නලංවීමටඅ අපශසුඅ වී  යලබ්. එැලධි,අ ලර්ඛීයඅ අමාත්ාංඅ ධිලේඅ ලිනයඅ
ලලාත්අ සුුසසුඅ ලාපි යඅ ධිලේඅ ලිනයඅ වාශාඅ ඉදිරිපත්අ රඅ ේවී රණයක් ලඅ වීමඅ ලලලක් ලවීමඅ වාශාත්අ
අලඅිතයලරඅැත්අයුතුලද.
6.1 ජ්ා ය අ ප්ර යපත් යඅ රාමුලටඅ අනුකලනඅ ලවුඅ ලාපි යඅ ධියපාය,අ ශාඅ ලාපි යඅ ව ව්රීම ලරුඅ
ප්රලනත්ාලයඅ තීරණයඅ රීම මඅ ලර්ඛීයඅ අමාත්ාං/ආයත්නඅ ලලත්අ හිමිව ාර්යයක් ලඅ ලනඅ අත්ර, ධිලුෂිත්අ
අලත්ාඅ මත්අ ව ව් රනුඅ ැනඅ ලාපි යඅ වං ල්පඅ වාශාඅ ලයෝත ත්අ ිතයනැලීනරුඅ දඅ පසුඅ ිතටපත්අ ලමමඅ
රියාලයනයටඅ ආධාාරඅ ආයත්නලටඅ වරුැ,ධාඅ ලයඅ ශලරීය. එමනිවාඅ ව ාැනුඅ ැනඅ ලාපි යයඅ

රියාත්ම අ රීම මඅ වාශාඅ ධිමතමත්අ අනුමල යයක් ලඅ ලමෙමරී,අ ලත්ොරලඅ රාජ්අ ආයත්නඅ ධිලේඅ ලිනයඅ
වාශාඅවංලර්ධානඅලාපි යඅිතළිලයඅරීම මටඅආධාාරඅආයත්නඅවමපඅවිජුලඅවරුැ,ධාඅලනොධියඅයුතුය.
6.2 වාර්ලඅරාජ්අලි ප්ර යපත් යයඅවාශාඅලනඅැප ම, ධිලේඅණයඅවාශාඅලනඅධියදම, ධිලේඅණයඅශාඅ
ආධාාරඅ ාර්යක් ලමලඅ අ ප්රලයෝජ්නයටඅ ැලීනම, ණයඅ ැාලදනඅ ආයත්නල අ ල ො,ලේසිඅ (ලිමයඅ ශාඅ
ලිමයඅලනොලන), අදාඅරියාපටිපාටි, අදාඅණයඅලදනඅආයත්නල අත්ාක් ලි. අනිපුණත්ාලය, ැලඳීරුඅ
වශඅ ආපසුලැවීරුඅ ශලරීයාලඅ වශඅ ලාපි යල අ  යරවාරත්ලයඅ යනඅ රණුඅ ව ාඅ ධිලේඅ ලිනයඅ
ලලනුලටඅඇ යඅරාජ්අලපෞේැයන අවශලයෝගිත්ාලයඅමත්අලිනයඅසිුසරීම මඅලලනිඅඅලනකුත්අආ ාරය,අ
(modality) වලරීල්ටඅ ැලීනමඅ ලලනිඅ ්ණුඅ ිතළිැාලඅ දලඩිඅ අලධාානයක් ලඅ ලයොමුඅ ලනො රඅ ලර්ඛීයඅ
අමාත්ාංඅ ශාඅ රාජ්අ ආයත්නඅ අපනයනඅ ණයඅ ලදනඅ ආයත්නඅ (Export Credit Agencies) ඇතුළුලඅ
වංලර්ධානඅවශලයෝගිත්ාඅපාර්ල ්ල,අලල ය,අලියනයඅසිුස රැලීනමඅඋලදවාඅලාපි යඅ ිතළිලයඅ
රනුඅැනඅැලඅනිම ක් ලනයඅවීඅඇත්. ලමමඅභාධිත්ය, රජ්ල අධිලේඅලිනයඅඋපායමාර්ැඅවශඅඅයලලයඅ
රියාලයනයඅ ුසර්ලඅ රීම මටත්, / ර්ඝ ාීමනලඅ එලලනිඅ ලාපි යලඅ  යරවාරභාලයඅ ිතළිැාලඅ ැලටළුඅ
ඇ යවීමටත්අැපාඅඇත්.
6.3 රජ්ල අධිලේඅමුනයඅඋපායමාර්ැඅලවඅශනානාලැනඅඇත්ලත්අධිලේඅලිනතුයන,අරියාත්ම අ
රනුඅ ැනඅ ලාපි යඅ මඟි,අ අනාැත්ල /  ැුසඅ ආදායමඅ ඉශෂඅ නංලනඅ වශඅ ලලනත්අ ආදායරුඅ මාර්ැඅ
ඇ ය රමි,අ ණයඅ ආපසුඅ ලැවීරුඅ රීම මටඅ වශායලනඅ අයුරි,අ ආර්ථි අ රියා ාර රුඅ ශාඅ ලත් රුඅ
ා රා ලනඅලලලිතයනලලක් ලඅඇ යධියඅයුතුඅැලයි
6.4 ධිලේඅමුනයඅැනුලදනුඅවාශාඅලනඅඉශෂඅධියදම, ධිාඅලවඅඅධිමතමත්අකුලාඅලාපි යඅරැවක් ලඅ
ෂමනා රණයඅරීම ලරු/ අඇ යලනඅවංකීර්ණත්ා, ධිලේඅධිලුඥය,ලේඅලවුලයඅවාශාඅවලරීයඅයුතුඅ
ධියදමක් ලඅ දලරියඅ යුතුඅ වීම, ධිලේඅ ධූත්අ ණ්ලායරුඅ ධිාඅ ප්රමාණයක් ලඅ පලමිණීමඅ ශාඅ ආධාාරඅ ආයත්නඅ
මගි,මඅ රියාත්ම අ රනුඅ ැනඅ ලලලවටශ,අ රියාත්ම අ වීමඅ ලලනිඅ ලශුතුඅ නිවාඅ කුලාඅ ලාපි යඅ වාශාඅ
ලනඅධිලේඅමුනයඅඅෛධාර්යමත්අ රනුඅලලබ්.
6.5 ධිලේඅ ලියනඅ ලිා්රයඅ තීරණයඅ රීම ලරු/ , ධිධිධාඅ ආර්ථි අ අංඅ ල/ අ වශඅ වංලර්ධානඅ ලාපි යඅ
වාශාඅධිධිධාඅණයඅලදනඅආයත්නලඅඇ යඅලාසිදාය අත්ත්ලය,, ලශොදි,අඇැයීම ටඅක් ලඅල ලර්. ණයඅ
ැලීනමඅවාශාඅලනඅිතරිලලය, පසුගියඅඅත්දලකීරුඅරියාිතයනලලඅවශඅරියාපටිපාටි, ල ො,ලේසිඅඅදාෂඅණයඅ
ලදනඅආයත්නය,ලේඅත්ාක් ලි. අප්රවීනත්ලයඅආ/ අප්රධාානඅඅංැය,අවලරීල්ටඅැනුඅලලබ්. රජ්යඅවශඅ
අදාෂඅ ණයඅ ලදනඅ ආයත්නඅ ලඅ ලාර්ෂි අ උපලේනඅ රියාලයනයඅ තු/ අ අනුමත්අ වංලර්ධානඅ ලාපි යඅඅ
ලයෝජ්නාඅ අදාෂඅ ණයඅ ලදනඅ ආයත්නලඅ ලාපි යඅ ලපෂැලව්මටඅ (Pipeline) ඇතුත්අ රීම මටඅ ධිලේඅ
වරුපත්අ ලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ රියාඅ රනුඅ ලලබ්. එක් ලඅ වංලර්ධානඅ පාර්ල ්ලලකුලේඅ මධා ායනනඅ
ලාපි යඅ ලපෂැලව්මටඅ ඇතුත්අ රීම මටඅ ශනානාැත්අ ලාපිතී,අ වාශාඅ ත්ලත්අ වංලර්ධානඅ
පාර්ල ්ලලකුඅ ලල ය,අ ධිලේඅ මුනයඅ වාශාඅ ඉල්ීමරුඅ ලනො ෂඅ යුතුය. ණයඅ ගිධිවැලීනලරුඅ
වා ්ඡාාඅ ලඅ (Aid Negotiations) ප්ර යලය,අ ලවඅ ලියන අ ලාපි යඅ වලසුලරුඅ වලරීයඅ යුතුඅ
ලලනව් රුඅ සිුසවීමඅ මත්අ ලාපි යල අ ිතරිලලයටඅ ලශෝඅ ප්ර යාභලඅ වලරීයයුතුඅ ලලනව් රුඅ සිුසල,ල,අ
නරුඅ අදාෂඅ ලලනව් රුඅ ලාපි යයටඅ ඇතුත්අ රීම මඅ වාශාඅ අමාත්අ මණ්ලල අ අනුමල යයඅ ැාඅ ැත්අ
යුතුය.
6.6 සියඅ ලමලත්ලත්,අඉදිරිපත්අ රනුඅැනඅලාපි යඅලයෝජ්නාඅ(Unsolicited Project Proposals) ාඅ
ලලනුලල,අනිකුත්අ රණුඅැනඅප්රවරුපාදනඅමාර්ලැෝපලේයඅඅනුලඅරියාත්ම අරීම මටඅ ටයුතුඅ ෂඅ
යුතුය. මාධාඅ ාීමනඅ අයලලයඅ රාමුලක් ලඅ යටලත්අ ව ව්අ රණුඅ ැනඅ ජ්ා ය අ අයලලයඅ රියාලයනයඅ තු,
මධාඅ ාීමනඅ රාමුලඅ තුඅ පලත්නාඅ වරුපත්අ (ප්ර යපාදන) වලරීල්ටඅ ැනිමි,, ලර්ියයඅ අමාත්ාංඅ ශාඅ
ලදපාර්ත්ලරු,තුඅ ලටඅ ත්මඅ වංලර්ධානඅ ලාපි යඅ ලයෝජ්නාඅ වලසුරුඅ රීම මටඅ ලලඩිඅ නමත්ාලක් ලඅ ැාඅ / අ
 යලබ්.
අ/ ලෂුඅවී. සිලඥානලවෝ ය
ලල් රුඅ
ිතටපත්:
01 ජ්නාමතප යඅලල් රුඅ

02 අැමල යඅලල් රුඅ
03 අමාත්මණ්ලඅලල් රුඅ
04 ධිැණ ාමතප යඅ
05 වභාප ය, මුදල්අල ොමි,අවභාලඅ
06 අධාක් ලඅජ්නරාල්, ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ
07 අධාක් ලඅජ්නරාල්, ජ්ා ය අඅයලලයඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅඅ
08 අධාක් ලඅජ්නරාල්, ධිලේඅවරුපත්අලදපාර්ත්ලරු,තුලඅ
ලමමඅ චක්රලල් යඅ 2019 ජ්නලාරිඅ 01 දිනඅ සිටඅ රියාත්ම අ ලද. ලමමඅ චක්රලල් යඅ වරුැ,ධාලඅ ලියන අ
ලල් නයඅ ල,ල,අ ලල් රුඅ ලරයාඅ අත්ව,අ ෂඅ ඉංග්රීසිඅ ිතටපත්යි අ ඔලබ්අ පශසුලඅ වාශාඅ ලමයඅ සිංශඅ
භාාලටඅ පරිලර්ානයඅ රඅ ඇත් අ ලමමඅ චක්රලල් යඅ වරුැ,ධාලය,අ අලඅ පලශලදියනඅ රැලීනරුඅ වාශාඅ
ජ්ා ය අක්රමවරුපාදනඅලදපාර්ත්ලරු,තුලඅධිමව,න.
(ුසර ානඅ0112484612/ 0112484576 ලශෝඅධිදුත්අත්ලප : dgnp@npd.treasury.gov.lk )

