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“ දෆනුමමන් ශළ කුවතළලමයන් ඳරිපර්ණ,
මලල්වහමවේ යශඳත් අනළගත ඳරපුරක්
උමදවළ අත්ලෆල් බෆ ගනිමු.”

ඳටුන

I.

වංවිධළනය පිළිබ මූලික ශෆඳින්වීම

පිටු අංක 1

II.

වංවිධළනමේ කළර්යය භළරය වශ මමමතක් ප්රගිය

පිටු අංක 3

III.

වංවිධළනමේ ඳදනමේ මූය ලළර්ාළල

පිටු අංක 4

IV.

ආධළර අමේක්ෂිත ක්රම

පිටු අංක 5

V.

“නැණ ඳශන” ලෆඩවටශමන් මමමතක් ප්රගිය ශළ මලනවහ කිරීම

පිටු අංක 5

VI.

ක්රියළත්මක කිරීේ ශළ ප්රිළීනන් මත්රීම

පිටු අංක 8

VII.

මූලික වියදේ ඇවහතමේන්තුල

පිටු අංක 8

VIII.

රජමේ අමළතයළං, මමානරළග ්තවහරික් මශජන නිමයිතයතන්න්,
මේශීය විමේශීය රළජය මනාලන වංවිධළන, ඳරිතයළගශීන්න් ශළ
ඳරිතයළගශීන් ආයතන/වංවිධළන මලත කරනු බන මයිජනළ

පිටු අංක 8

IX.

ඳරිතයළගශීලින් ඇගමම

පිටු අංක 9

X.

ඳදනම මලත ආධළර බළ ්තය ශෆකි ආකළරය.

පිටු අංක 9

“නැණ පහන” අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව
I.

ැසටහහන

මූලික ශැඳින්වීභ

01.

ලයළඳිිමේ නම

:-

“නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන

02.

ක්රියළත්මක කිරීම

:-

නලරත්න විමේමකින් ඳදනම
ඳෂමු මශ, වමුඳකළර ජනවවි මන්්තරය,
ඳරණ කච්මච්රිය ඳළර, මමානරළග

03.

අන්තර්ජළ ලිපිනය

:-

www.nawarathnawijekoon.com

04.

විදුත් තෆඳෆල් ලිපිනය

:-

nawarathnawijekoonfoundation@gmail.com

05.

ආරේභ ක ්තනය

:-

2011 ජනලළරි මව 30 ලෆනි ්තන

06.

රජමේ ලියළඳ්තංචි අංකය

:-

මමා/වවං/30/වහ.වං./30/2310

07.

ලියළඳ්තංචි ක ්තනය

:-

2012 ජලි 17 ලෆනි ්තන

08.

ලියළඳ්තංචි ක ආයතනය

:-

මමානරළග ප්රළමේශිය මශ මල්කේ කළර්යළය

09.

ප්රධළන ඳරිඳළන ිණුම

:-

ංකළ බෆංකුමේ මමානරළග ළඛළමේ අංක 71861033
දරණ ඉිරිකිරීමේ ිණුම

10.

භළවිතළ ලන මවසු ිණුේ
:සියළුම ිණුේ මමානරළග ළඛළල ඉිරිකිරීමේ ිණුේ මේ.
 ංකළ බෆංකුමේ අංක 71992129
 මමානරළග කඳුකර වමුඳකළර ග්රළමීය ය බෆංකුමේ අංක 7503-1112-32508
 මශජන බෆංකුමේ අංක 068-2-001-6-0023642
 ජළික ඉිරිකිරීමේ බෆංකුමේ අංක 1-0046-02-96562
 මකාමර්ල් බෆංකුමේ අංක 8120911711

11.

ක්රියළත්මක බ ප්රමේය

12.

ආයතනමේ කළර්යය මණ්ඩය

:-

මමානරළග ඳරිඳළන ්තවහරික්කය
:-

ගරු අනුාවකලරු
 පජය කන්දඋඩඳංුවමේ සුධේම නළහිමි. (ඌල මලල්වහව මද්තවළමේ ප්රධළන
වංඝණළයක. දු.අං. 077-7110754, 055-2276084)
 ගරු උඳළලි ජයමවේකර මශතළ. (ප්රළමේශීය මශ මල්කේ -මමානරළග. දු.අං. 0718034747, 055-2276238)
 ගරු ආර්.එේ.ඩී .රත්නළයක මශතළ. (වලදය අිකකළරී, මශ මරිශ - මමානරළග.
දු.අං. 071-8127663, 055-2276261)
1

ගරු උඳදේකලරු
 නීිඥ ටී.යූ. සිසිර බංඩළර මශතළ. (ගරු නීි උඳමේක. දු.අං. 071-8072556)
 මක්.එවහ.ඩබ්. විමේමවේකර මශතළ (ගරු විඝණක උඳමේක. දු.අං. 071-8084743)
නිෂධාරී භණ්ඩය
 වාභවිනිසුරු නලරත්න එේ.බී .විමේමකින් මශතළ - රළජය මවේලකමයකි.
(ගරු වබාඳති, අංක 111, විශළරමුල්, මමානරළග. දු.අ. 071-4298008)
 නින්ත පුහඳකුමළර මශතළ - මඳෞේගලික අංමේ විධළයක නිෂධළරිමයකි.
(ගරු දේකම්, “මලද මෆදුර” , මශාමරාේබුල, මමානරළග. දු.අ. 077-7538290)
 තරංග ්තවළනළයක මශතළ - රළජය අංමේ බෆංකු නිෂධළරිමයකි
(ගරු බාණ්ඩාගාරික, අංක 562/25, මරිශ අව, සිරිග, මමානරළග. දු.අ. 077-3415016)
 අනුර මුතුකුමළරණ මශතළ - රළජය මවේලකමයකි.
(ගරු උඳ වබාඳති, අංක 33/5, ප්රජළළළල ඳළර, මමානරළග. දු.අ. 071-2633560)
 ලවන්ත පුහඳකුමළර මශතළ - රළජය මවේලකමයකි.
(ගරු උඳ දේකම්, අංක 33/3, දුටුගෆමුු ඳෂමු ඳටුමග, මමානරළග. දු.අ. 055-3600625)
 සුජීල මප්රේමළල් මශතළ - රළජය මවේලකමයකි.
(ගරු ලයාඳිති දේකම්, ලෆටමක්ආර ඳළර, හුංදළල දකුණ, මමා/ග. දු.අ. 071-4226118)
 එන්.ඩී. වංජීල බංඩළර මශතළ - මළධයමේ්තමයකි.
(ගරු භාධය දේකම්, දුටුගෆමුු ඳළර, මමානරළග. දු.අ. 071-8200773)
 මක්.ලන්.ඒ .සුදත් ළන්ත මශතළ - ලයළඳළරිකමයකි.
(ගරු විධායක වභික, කච්මච්රිය ශං්තය, මමානරළග. දු.අ. 071-6662555)
 සුමනත් ශත්ශලත්ත මශතළ - මඳෞේගලික අංමේ විධළයක නිෂධළරිමයකි.
(ගරු විධායක වභික, කුමළරපුර ඳෂමු ඳටුමග, මමානරළග. දු.අ. 072-7188444)
 කුමළරි විමේසුන්දර මිය - රළජය මවේවිකළලකි.
(ගරු විධායක වභික, අංක 422, ලෆල්ලළය ඳළර, මමානරළග. දු.අ. 071-8200025)
 ලතයරළ ්තවළනළයක මිය - ලයළඳළරිකමයකි. වමළජ මවේවිකළලකි.
(ගරු විධායක වභික, අක්කර 25 අව, හුංදළල, මමානරළග. දු.අ. 072-4071143)
 ඕ.ජී.ඩබ්. රුලන් කුමළර - මඳෞේගලික අංමේ විධළයක නිෂධළරිමයකි.
(ගරු විධායක වභික, හුංදළල ශං්තය, මමානරළග. දු.අ. 077-4621503)
 එල්.බී. ළන්ත මශතළ - ලයළඳළරිකමයකි.
(ගරු විධායක වභික, කච්මච්රිය ශං්තය, මමානරළග. දු.අ. 071-3042909)
ගිණුම් ඳරීක්ක
 ආර්.පී. රණසිංශ මශතළ - රළජය මවේලකමයකි.
(3 1/4 කුල, අේඳළර ඳළර, සියඹළණ්ඩුල. දු.අ. 071-7715955)

2

II.

ඳදනදම් කාර්යය බාරයන් වශ දභදෙක් ප්රගතිය.

“දීර්ඝායු” අරමුද
මමානරළග ්තවහරික්කමේ වහතීර ඳ්තංචි, මමාෂය, ශදලත ශළ ලකුගඩු ආශ්රිත අවරණ මරින්න්ම
යකර්ම වියදේ පියවීමේ අරමුිනන් ඳදනම විසින් ක්රියළත්මක කරනු බන ලෆඩවටශනකි. මේ ලනවිට
මමානරළග ප්රළමේශීය මල්කේ මකාඨාශළමේ ලකුගඩු යකර්ම මදකකට ද, මඩුල් ප්රළමේශිය මල්කේ
මකාඨාශළමේ එක් ලකුගඩු යකර්මයකට ද, බිබි ප්රළමේශීය මල්කේ මකාඨාශළමේ ශදලත්
යකර්ම මදකකට ද, මමානරළග ප්රළමේශීය මල්කේ මකාඨාශළමේ එක් මමාෂමේ යකර්මයකට ද
අඳ විසින් මූය ඳරිතයළග ශයක් (06) බළ ඇ ඇත.
“නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශන
මමානරළග ්තවහරික්කමේ වහතීර ඳ්තංචි, ආර්ථික අඳශසුතළ ඇි, ඉමගනීමට දක්, අ.මඳා.ව. (උ/මඳෂ)
ශදළරණ අඩු ආදළයේළීන මශි වමිේික වශනළධළර බන ්තළිඳු ඳවුල්ල දරුලන්ම අධයළඳන අලයතළ
වශළ ප්රජළලට අනුග්රශය දෆක්වීමට ශෆකිලන ඳරි්ත අඳ විසින් ක්රියළත්මක කරනු ෆබ “නැණ ඳශන”
කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශන 2011 ශළ 2012, 2013 වශ 2014 ලර්ල ක්රියළත්මක ක එක්
වළර්ාක ලයළඳිියකි. 2014 ලර්මේ අලවළනය ලන විට මමානරළග ්තවහරික්කය පුරළ අඳ
වේබන්ධීකරණය කරන ද “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ප්රමළණය 47කි. 2015 ලර්මේ
සිට “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශන,“නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල
ලෆඩවටශන මව ක්රියළත්මක කිරීමට වෆසුේ කර ඇත.
“සුලදවෙ” ලෆඩවටශන
මමානරළග ්තවහරික්කය තු පිහිටි ්තළිඳු ඳළවෆල්, දශේ ඳළවෆල්, ෂදරු ඳළවෆල් වශ මතිරළගත් ්තළිඳු
මඨාටමේ සුදුසු මඳාදු වහාළන වශළ ප්රාමළධළර ඒකකයක් බළ ඇමට කටුතතු කිරීම මිණන් එලෆනි වහාළන
වශළ ප්රාමළධළර ඳශසුකේ වෆීමම “සුලදවෙ” ප්රාමළධළර ඒකක බළ ඇමේ අඳම අරමුණ මේ. මමම
ලෆඩවටශන 2013 ලර්මේ සිට ආරේභ කර 2014 අලවළනය ලනවිට අඳ විසින් ප්රාමළධළර ඒකක 31ක්
බළ ඇ ඇත.
දලනත් ලැඩවටශන්
ඳසුිණය කළය තු මමානරළග මඳෞේගලික රක්ණ වමළගමක අනුග්රශය ඇිල ප්රවීණ භදන විදයා
උඳදේක ආචාර්ය දයා දර ශණ අතුදක ර ශූරීන් විසින් ඳලත්ලනු ෆබ ධනළත්මක චින්තනය,
ආකල්ඳ ශළ කුවතළ වංලර්ධන ලෆඩමුළු 03ක් ඳශත වශන් අං වශළ වංවිධළනය කිරීමට අඳට
ශෆකිවිය.
 මමානරළග ්තවහරික්කය පුරළ පිහිටි සියළුම වමුඳකළර වමිිල අධයක් මණ්ඩ
වළමළතයකන්න්, විධළයක මඨාටමේ නිෂධළරීන් වශ වශ මමානරළග වමුඳකළර උඳ
මකාමවළරිවහ කළර්යළමේ කළර්යය මණ්ඩය වශළ.
 මමානරළග ්තවහරික්කමේ රළජය, මඳෞේගලික ශළ වමුඳකළර ආයතනල මවේලකන්න්
වශ මවසු ප්රජළල වශළ.
 මමානරළග අධයළඳන කෂළඳමේ ගරු විදුශල්ඳිලරුන් වශ ුවරු භලතුන් වශළ.
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III.

2011/01/30 සිට 2014/12/31 දිනට ඳදනදම් මූය ෙත්ත්ලය

2011/01/30 ්තන සිට 2014/12/31 ්තනට ෆබීේ ශළ මගවීේ ිණුම
ආරේභක බෆංකු මේය
වළමළතයක මුදල් ෆබීේ
විජු ආධළර ෆබීේ
 ඇර්ඝළුත අරමුද වශළ
සුලමවත ප්රාමළධළර ඒකක වශළ
(ද්රලය ආධළර ශෆර)
අත් ඳරිකළ/ප්රචාළරණය වශළ
කළර්යළන්ය ගිශ භළණ්ඩ වශළ
වීදුරු මංජුවළ ව ඇම වශළ
වමරු කෂළඳ වශළ බළ ඇමට
ඳරිඳළන වියදේ වශළ
කළර්යළය විලිත කිරීමේ ඇ ෆබීේ
දලනත් ැබීම්
2013 මලවක් ධර්ම යළත්රළල වශළ
(රු. 120,000/))
වීදුරු මුදල් මංජුවළලලින් ෆබීේ
(රු. 23,395/))
අනිකුත් මලනත් ෆබීේ
(රු. 12,810/))
ශඳුනා දනොගත් ැබීම්
ංකළ බෆංකුමේ ප්රධළන ිණුම
(නෆත)
ංකළ බෆංකුමේ මවසු ිණුම
(රු. 39,840/))
වමුඳකළර ග්රළමීය ය බෆංකුමේ ිණුම
(රු. 8,082/))
මශජන බෆංකුමේ ිණුම
(රු. 8,110/))
ජළික ඉිරිකිරීමේ බෆංකු ිණුම
(රු. 23,100/))
මකාමර්ල් බෆංකුමේ ිණුම
(රු. 4,200/))
ටිකට් දඳොත් අදවිදයන්
ඳෂමු අ්තයර (රු. 90,010/))
මදලන අ්තයර (රු. 65,860/))
කළය තු ද බෆංකු මඳාළිය
මඳෞේගලිකල ක මයදවීේ

500.00 දීර්ඝායු අරමුදදේ ඳරිෙයාග
4,070.00 ලකුගඩු යකර්ම 03 (රු.45,000/))
168,105.00 ශදලත් යකර්ම 02 (රු.30,000/))
මමාෂමේ යකර්ම 01 (රු.15,000/))
ලිපිද්රලය වියදේ
ප්රලළශන වියදේ
මුද්රණ වියදේ (ේරචාළරක)
මුේදර වියදේ
වංග්රශ වියදේ
කළර්යළමේ විදුලිබි මගවීම
දුරකාන බිල්ඳත් මගවීම

90,000.00

156,205.00 කාර්යා කුලිය දගවීභ
2013 ලර්ය වශළ (රු. 18,000/))
2014 ලර්ය වශළ (රු. 24,000/))
දලනත් වියදම්
 සුලමවත ප්රාමළධළර ඒකක
වශළ මුදලින් ඳමණක් ෆබීේ
වියදම (රු. 32,378/))
83,332.00
 වීදුරු මුදල් මංජුවළ වශ උඳළංග
වශළ (රු. 54,780/))
 2013 මලවක් ධර්ම යළත්රළල
වශළ (රු. 120,000/))
 කළර්යළය අළුත්ලෆඩියළලට
(රු. 30,729/))
 වමරු කෂළඳ වශළ
(රු. 6,000/))
 කළර්යළන්ය ගිශ භළණ්ඩ මිෂ ඇ
ගෆනීමට (රු. 17,000/))
 අනිකුත් මලනත් වියදේ
(රු. 22,045/))
155,870.00 කළය තු බෆංකු අයකිරීේ
2014/12/31 ්තනට මේය
බෆංකු මේය (රු. 77,910.02)
මුදල් මේය (නෆත)
7379.59
38,842.00
614,303.59

42,000.00

4

12,970.00
19,230.00
54,924.00
14,785.00
8,170.00
7,870.00
3,501.00

282,932.00

11.57
77,910.02

614,303.59

IV.

“නැණ ඳශන” අධයාඳන ශියත්ල ලැඩවටශන වශා ආධාර අදේක්ෂිෙ ක්රභ





රජමේ අමළතයළං ප්රිඳළදන මිණන්.
මමානරළග ්තවහරික් මශජන නිමයිතයතන්න්ම ප්රිඳළදන මිණන්.
මේශීය විමේශීය රළජය මනාලන වංවිධළනල ආධළර මිණන්.
මේශීය විමේශීය ඳරිතයළගශීන් ආයතනල වශ වංවිධළනල
ආධළර මිණන් .
(කළර්යළ/වමිි වමළගේ/ක්රීඩළ වමළජ/පුණයළයතන/වහමලච් ළ වංවිධළන/මලනත්..)
 මේශීය විමේශීය ඳරිතයළගශීන්න්ම මඳෞේගලික ආධළර මිණන්.

V.

“නැණ ඳශන” ලැඩවටශදන් දභදෙක් ප්රගතිය වශ දලනව් කිරීභ.

“නැණ ඳශන” ලෆඩවටශන 2011-2014 කළීමමළල තු “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල
ලෆඩවටශන මව ක්රියළත්මක ක අඳම වමළජ වත්කළරයකි. ඳසුිණය කළය තු ශඳුනළගත් ඇතෆේ ගෆටළු
මශේතුමලන් එය 2015 ලර්මේ සිට “නැණ ඳශන” අධයාඳන ශියත්ල ලැඩවටශන මව ලෆඩි ඳරළවයක් තු
ක්රියළත්මක කිරීමට අඳ විසින් වෆසුේ කර ඇත.
“නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශන
 මමානරළග ්තවහරික්කමේ වහතීර ඳ්තංචි, ආර්ථික අඳශසුතළ ඇි, ඉමගනීමට දක්, අ.මඳා.ව.
(උ/මඳෂ) ශදළරණ අඩු ආදළයේළීන මශි වමිේික වශනළධළර බන ්තළිඳු ඳවුල්ල දරුලන්ම
අධයළඳන අලයතළ වශළ ප්රජළලට අනුග්රශය දෆක්වීමට ශෆකිලන ඳරි්ත ක්රියළත්මක ක “නැණ
ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශන අඳ විසින් 2011 ශළ 2012, 2013 වශ 2014
ලර්ල ක්රියළත්මක ක එක් වළර්ාක ලයළඳිියකි.
 2014 ලර්මේ අලවළනය ලන විට අඳ විසින් මමානරළග ්තවහරික්කය පුරළ පිහිටි ඳළවෆල් 31ක් ශළ
එක් පිරිමලන් ආයතනයක් වශළ
“නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල 45ක්
වේබන්ධීකරණය කර ඇත.
 ඊට අමතරල මමම කළය තු බදුල් ශළ මශනුලර පිහිටි ඳළවෆල් 2ක අධයළඳනය බන
මලල්වහමවේ වහතීර ඳ්තංචි දරුලන් මදමදමනකු වශළ ද “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශිහයත්ල
02 ක් වේබන්ධීකරණය කර ඇත.
 ඒ අනුල 2011 – 2014 කළය තු අඳ ඳදනම විසින් වේබන්ධීකරණය කරන ද “නැණ ඳශන”
කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ප්රමළණය 47කි.
 2011 ලර්මේ ඇ ඳෂමු අ්තයර ආරේභ කිරීමේ ඇ අ.මඳා.ව. (වළ/මඳෂ) සිසුන් වශළ මවකට රු.
250/)කින් ආරේභ ක ආධළර මුද එම ලර්මේ ඇම අ.මඳා.ව. (උ/මඳෂ) ශියත්ල වශළ රු.
500/) මව බළ මදන  ඇ. 2012 ලර්මේ සිට අ.මඳා.ව. (වළ/මඳෂ) නල ශියත්ල බළ ඇම නතර
ක අතර 2013 ලර්මේ සිට “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ආධළර මුද රු. 1,000/)
දක්ලළ ලෆඩි කරන  ඇ.
 “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය ශියත්ල ලෆඩවටශමන් මමමතක් ප්රගිය ඳශත වශන් කර
ඇත.
2011 ලර්දේ ශියත්ල ඵාදුන් ඳාවැේ වශ ශියත්ල ප්රභාණය
1
2
3
4
5

හිඳිකිවු ක.වි.
ටෆංලත්ත ක.වි.
මුතරිණරි ක.වි.
හුංදළල දකුණ ක.වි.
ජනඳද ක.වි.

- මමානරළග
- මමානරළග
- මමානරළග
- මමානරළග
- ඔක්කේපිටිය
5

- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

රළජකීය ජළික ඳළවෆ
මශළනළම ම.ම.වි.
කුඹුක්කන ම.වි
විපුළනන්ද ම.වි.
කුමළරදළව ම.වි.
ඔබ්මබ්මගාඩ ම.වි.
සිරි පියරතන පිරිමලණ
මුතුමකළියළල ම.වි
විදයළමික ම.වි.
නමලිදයළ ම.වි.
මතනගල්න්ද ම.වි.
මල්ත්තළල ම.ම.වි.
නන්නපුරළල ම.ම.වි.

- මමානරළග
- මමානරළග
- මමානරළග
- මමානරළග
- ලෆල්ලළය
- ඔබ්මබ්මගාඩ
- මමානරළග
- බඩල්කුඹුර
- මමානරළග
- ඳෆල්ලත්ත, බුත්ත
- මමානරළග
- ලෆල්ලළය
- බිබි

- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 02
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 02
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01

2012 ලර්දේ ශියත්ල ඵාදුන් ඳාවැේ වශ ශියත්ල ප්රභාණය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

මශළනළම ම.ම.වි.
විජයබළහු ම.වි.
මශළමළතය ම.වි.
රළජකීය ජළික ඳළවෆ
නමලිදයළ ම.වි.
නමලිදයළ ම.වි.
ජළික ඳළවෆ
මළලිගළතෆන්න ම.වි
ජළික ඳළවෆ
මවලනග ම.වි.

- මමානරළග
- ඔක්කේපිටිය
- බිබි
- මමානරළග
- අල්පිටිය, මඩුල්
- සියඹළණ්ඩුල
- මෆදගම
- බඩල්කුඹුර
- තණමල්වි
- මවලනග

- ශියත්ල 03
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 02
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01

2013 ලර්දේ ශියත්ල ඵාදුන් ඳාවැේ වශ ශියත්ල ප්රභාණය
1
2
3
4
5
6
7

ඇිලිලෆල ම.වි.
මලල්වහව ම.ම.වි.
නමලිදයළ ම.වි.
නමලිදයළ ම.වි.
දුටුගෆමුු ම.ම.වි.
මශළනළම ම.ම.වි.
බදුල් ම.ම.වි.

- තණමල්වි
- බිබි
- හිඟුරුකඩුල
- සියඹළණ්ඩුල
- බුත්ත
- මමානරළග
- බදුල්

- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 02
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 02
- ශියත්ල 01

2014 ලර්දේ ශියත්ල ඵාදුන් ඳාවැේ වශ ශියත්ල ප්රභාණය
1
2
3
4
5

මශළනළම ම.ම.වි.
බුේධම ම.වි
නමලිදයළ ම.වි.
විශළරමශළමේවී ම.වි
ජනළිකඳි ම.ම.වි.

- මමානරළග
- සියඹළණ්ඩුල
- සියඹළණ්ඩුල
- මශනුලර
- කතරගම
6

- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01
- ශියත්ල 01

වම ලර්යකම ජනලළරි සිට අමගිවහතු දක්ලළ කළය තු ඉ්තරි ලර් මදක (2) වශළ ශියත්ල
භළර ගෆනීමට අමේක්ළ කර කෆඳකරු මේපියන්මගන් අයදුේඳත් බළ ගන්නළ අතර ෆබී ඇි
අයදුේඳත් ප්රමළණය මත එම ලර්මේ අමගිවහතු සිට මදවෆේබර් දක්ලළ කළය තු අ.මඳා.ව.
(උ/මඳෂ) අධයළඳනය ආරේභ කරන දරුලන් මතිරළ එකී දරුලන්ම විවහතර කෆඳකරු
මේපියන්ට බළ ඇම මිණන් ඔවුන් විසින්ම ශියත්ල මුද දරුලළම බෆංකු ිණුමට බළ ඇමට
අලය විිකමත් වේබන්ධීකරණය අඳ විසින් බළ ඇම මිණන් මමම ලෆඩවටශන ක්රියළත්මක කරන
 ඇ.
 ප්රිළීන දරුලන් මත්රීම විදුශල්ඳි තුමළම වශ ග්රළම නිෂධළරී ලරයළම නිර්මේ මත ඳමණක්
සිදුකරන  ඇ.
 මේ යටමත් ප්රිළීන දරුලළ අ.මඳා.ව. (උ/මඳෂ) ශදළරණ කළය තු (උඳරිම මළව 25ක්) මවකට
රු. 1,000/=ක දළයකත්ල මුදක් බළ ඇමට මයිජනළ කරන  ඇ. ඒ අනුල එක් දරුලකු මලනුමලන්
ඳරිතයළගශීලියකු මශි ඳරිතයළගශීන් ආයතනයක්/වංවිධළනයක් දරනු ෆබ වේපර්ණ වියදම රු.
25,000/= ක් (රුපියල් විසි ඳන් දශවක්) විය.
 මමම ලෆඩවටශන යටමත් 2015 ලර්මේ ඇ අලම ලමයන් “නැණ ඳශන” කෆඳකරු මේපිය
ශියත්ල 100ක් බළ ඇම අඳම ඉක්කය විය.


ශඳුනාගත් ගැටළු ශා නල ක්රියාත්භක කිරීභ
අඳ විසින් කෆඳකරු මේපියන් ශළ දරුලන් අතර වේබන්ධීකරණය සිදුක ඳසු ඇතෆේ දරුලන් එකී
වේබන්ධතළලය විිකමත්ල ඳලත්ලළමගන මනායම තු ඇතෆේ ශියත්ල අතරමග නෆලතීම.
 ඇතෆේ කෆඳකරු මේපියන්ශට ඳසුකළන්නල ක්ලන ආර්ථික අඳශසුතළ මශේතුමලන් දළයක මුදල්
බළ ඇම නලතළ දෆමීය ම වශ කෆඳකරු මේපියන් හිතළමතළම තම දළයක මුදල් බළ ඇම නලතළ දෆමීය ම.
 මේ මශේතුමලන් ඊට පිළියමක් මව “නැණ ඳශන” අධයාඳන ශියත්ල ලැඩවටශන මව නල
ක්රමමේදයකට මමම ලෆඩවටශන ක්රියළත්මක කිරීමට වෆසුේ කර ඇත.


“නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන
ඳදනම විසින් මමම “නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන වශළ මලනම අරමුදක් ඇි
කිරීම. මූලික අරමුද වශළ ඳරිතයළගශීන්න්ම විමේ මශි මළසික වහාළලර දළයක මුදල්, අඳම
ප්රධළන ඳරිඳළන ිණුම ලන, ංකළ බෆංකුමේ මමානරළග ළඛළමේ අංක 71861033 දරණ
ඉිරිකිරීමේ ිණුම මලත රැවහ කිරීම.
 ඊට අමතරල ආධළර ටිකඨා, ප්රචාළරක අත් ඳෂනළ වශ මලනත් සුදුසු ක්රියළකළරකේ මිණන් අරමුද
ප්රලර්ධනය කිරීම.
 එම අරමුදට එක්රැවහලන මුදලින් වහාළලර තෆන්ඳතුලක් ආරේභ කර එම මඳාලිමයන් ඳදනමේ
විජු අධීක්ණය යටමත් 2016 ලර්මේ සිට අ.මඳා.ව. (උ/මඳෂ) දරුලන් වදශළ මවකට රු.
1,000/)ක් බෆිණන් උඳරිම මළව 25ක් ශියත්ල මුදල් බළ ඇම.
 2015 ලර්මේ ඇ වෆකිය ුතතු ශියත්ල ප්රමළණයක් මූලික අරමුදලින් බළ ඇම වශ අරමුදමල්
ප්රගිය වකළ 2017 ලර්මේ සිට අ.මඳා.ව. (වළ/මඳෂ) ශළ විහල විදයළ අධයළඳනය ශදළරණ
්තළිඳු දරුලන් වශළ ශියත්ල බළ ඇමට වෆසුේ කිරීම.


අදේක්ෂිෙ ප්රතිප




විිකමත් ඳරි්ත ශියත්ල මුදල් දරුලන් මලත බළ ඇම.
එමිණන් ඔවුන් තු විහලළවය පිළිබ වංකල්ඳ ඇි කිරීම.
ඳරිතයළගශීන් නිවෆකලම මශළ කුව කර්මයක මකාටවහ කරුලන් කිරීම.
7

ක්රියාත්භක කිරීම් වශ ප්රතිාීනන් දෙොර
් ා ගැීමභ.

VI.

 “නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන ක්රියළත්මක කිරීම, රජමේ අමළතයළං, මමානරළග
්තවහරික් මශජන නිමයිතයතන්න්ම , මේශීය විමේශීය රළජය මනාලන වංවිධළන, මේශීය විමේශීය
ඳරිතයළගශීන් ආයතන/වංවිධළන වශ මේශීය විමේශීය ඳරිතයළගශීන්න්ම
කළරුිනක ආධළර
උඳකළර බළ ඇම මතම ඳදනේ මේ.
 එම ආධළර බළමගන මමකී ඉක්ක වපුරළ ගෆනීම වශළ වශළ නලරත්න විදේදක න් ඳදනභ
උඳරිම ක්ි ප්රමළණමයන් ක්රියළකරන බල නිශතමළනීල දන්ලළ සිටිනු ෆමබ්.
 “නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන වශළ දරුලන් මතිරළ ගනු බන්මන් ග්රළම නිෂධළරී
ලරයළම වශ විදුශල්ඳි ලරයළම නිර්මේය මත ඳමණක් ලන අතර සියළුම ප්රිළීන දරුලන්
මමානරළග ්තවහරික්කය තු වහතීර ඳ්තංචි අය මේ.
 ලළර්ෂිකල බළ්තය ශෆකි ශියත්ල ප්රමළණය වකළ මමානරළග ්තවහරික්කමේ වම ප්රළමේශීය
මල්කේ මකාඨාශළයකටම වමමවේ මබ ඇ යන ඳරි්ත ශියත්ල බළමදන අතර ලළර්ෂිකල අලම
ශියත්ල 11ක් බළ ඇම අමේක්ළ කරනු ෆමබ්.

VII. “නැණ ඳශන” අධයාඳන ශියත්ල ලැඩවටශන ක්රියාත්භක කිරීභ වශා
වියදම් ඇව්ෙදම්න්තුල.
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06

කාරණය

ඒකකයක
මිෂ (රු.)

ප්රභාණය වම්පූර්ණ වියදභ
(රුපියේ)
මළධය වළකච් ළල
7,000/)
45,021.60
පුලත්ඳත් දෆන්වීම (සිංශ කළුසුදු පිටු ½) 45,021.60 1
ප්රචාළරක අත් ඳරිකළ මුද්රණය කිරීම
3/) 11,000
33,000/)
ආධළර ටිකඨා මුද්රණය (ටිකඨා 50 මඳාත්)
100/) 100
10,000/)
මුද්රිත අත් ඳෂනළ ව ඇම
50/) 1000
50,000/)
ප්රලළශන වශ ඳරිඳළන වියදේ
35,000/)
වම්පූර්ණ ඇව්ෙදම්න්තු මුද
180,021.60

VIII. රජදේ අභාෙයාං, දභොනරාග දිව්ත්රික් භශජන නිදය ජිෙයින්, දේශීය විදේශීය රාජය
දනොලන වංවිධාන, ඳරිෙයාගශීන්න් ශා ඳරිෙයාගශීන් ආයෙන/වංවිධාන දලෙ කරනු ඵන
දය ජනා
01. “නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශන ආරේභ කිරීම වශළ ලන ඉශත VII හි මූලික වියදේ
02.
03.
04.
05.

මකාටවක් වශළ කළරුිනක අනුග්රශය.
“නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශමන් ප්රලර්ධනය වශළ විමේ ඳරිතයළග.
අ.මඳා.ව. (උ/මඳෂ) එක් දරුලකු මලනුමලන් රු. 25,000/=ක් (රුපියල් විසි ඳන්දශවක්) ලටිනළ
ශියත්ල 1ක් මශි කෆමි ප්රමළණයක් වශළ කළරුිනක අනුග්රශය.
මමම අරමුද ප්රලර්ධනය වශළ ඔබම ශෆකියළල ඳරි්ත බෆංකු වහාළලර නිමයිග, මුදල් ඇණවුේ,
mCash, මශි eZcash මිණන් කළරුිනක අනුග්රශය.
ශෆකි වම විටම ප්රජළල දෆනුලත් කර ඳරිතයළගශීන්න් වේබන්ධ කිරීම වදශළ මඳෞේගලික ඳරීතයළගශීන්න්
මලින් කළරුිනකල ඉල්ළ සිටිනු ෆමබ්.
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IX.

ඳරිෙයාගශීලින් ඇගමභ
01. ශෆකි වම විටම ඒ ඒ ප්රචාළරක අන්තම මිණන් ඇගමම.
02. විදුත් ශළ මුද්රිත මළධය මිණන් ඇගමම.
03. ඊට අමතරල “නැණ ඳශන” අධයළඳන ශියත්ල ලෆඩවටශමන් ප්රචාළරක වශ ප්රලර්ධන කටුතතු වශළ
කළරුිනක අනුග්රශය දක්ලන සියළුම
රජමේ
අමළතයළං,
මමානරළග ්තවහරික් මශජන
නිමයිතයතන්න්, මේශීය විමේශීය
රළජය මනාලන වංවිධළන, මේශීය විමේශීය ඳරිතයළගශීන්
ආයතන/වංවිධළන වශ මේශීය විමේශීය මඳෞේගලික ඳරිතයළගශීන්න් ම /ල දළයකත්ලය පිළිබල අඳ
ඳදනමේ ගරු වභළඳි, වළමවිනිසුරු නලරත්න එේ.බී. විමේමකින් මශතළම මඳෞේගලික මලබ් අඩවිය
ලන www.nawarathnawijekoon.com මිණන් පුළුල් ප්රචාළරයක් බළමදනු ෆමබ්.

X.

“නැණ ඳශන” අධයාඳන ශියත්ල ලැඩවටශන දලෙ ආධාර ඵා දිය ශැකි ආකාරය.

01.

අමළතයළං ප්රිඳළදන වශ මමානරළග ්තවහරික් මශජන නිමයිතයතන්න්ම ප්රිඳළදන මමානරළග
ප්රළමේශීය මශ මල්කේ ලරයළ මිණන් අදළ නියමයන්ට අනුකල බළ්තය ශෆකිය.
රළජය මනාලන වංවිධළන, මඳෞේගලික ඳරිතයළගශීන්න් මශි ඳරිතයළගශීන් ආයතන/වංවිධළන මිණන්
බළමදන ආධළර ඉශත ඳරි්ත මමානරළග ප්රළමේශීය මශ මල්කේ ලරයළ මිණන් මශි විජුලම බළ්තය
ශෆකිය.
වහාළලර නිමයිග මිණන් බළමදන සියළුම ආධළර ංකළ බෆංකුමේ මමානරළග ළඛළමේ අංක
71861033 දරණ ඉිරිකිරීමේ ිණුම මලත බෆර කරන මව ඉල්ළ සිටින අතර ඳරිතයළගශීන්න්ම
ඳශසුල උමදවළ අඳ මලත දෆනුේ ඇ ඉශත වශන් අඳම මලනත් බෆංකු ිණුමක් මලතද බළ්තය ශෆකිය.
විමේ ආධළර ඉශත බෆංකු ිණුමට මශි ගරු වභළඳි, මල්කේ මශි භළණ්ඩළගළරික තුමන්ළ අමතළ
මුදලින් මශි මචාක්ඳත් මිණන් විිකමත්ල බළ්තය ශෆකිය.
සියළුම මචාක්ඳත් “නැණ ඳශන - නලරත්න විදේදක න් ඳදනභ” නමට ලියළ දර්ඛණය කරන මව
කළරුිනකල දන්ලළ සිටිනු ෆමබ්.
“වබාඳති - නලරත්න විදේදක න් ඳදනභ” නමට බළගත්, මගලන කළර්යළය මමානරළග මව
වශන් මුදල් ඇණවුමක් මිණන් ඳරිතයළග බළ්තය ශෆකිය.
මමාබිමටල් mCash මවේලළල ශරශළ 071-0448900 අංකමයන් මශි ඩයමා eZcash මවේලළල ශරශළ
077-7493487 අංකමයන් ශෆකියළල ඳරි්ත ආධළරයක් බළ්තය ශෆකිය.
ඩයමා දුරකාන ඳළරිමභිිණකන්න්ශට REG NWF මව වශන් කර 77177ට මයාමු කිරීමමන්
“නැණ ඳශන” වශා ්තනකට රු. 2/-ක ආධළරයක් බළ ඇමට ඳශසුකේ වවළ ඇත.
බෆංකු වහාළලර නිමයිග ශළ බෆංකු මලත විජු බෆර කිරීේ ශෆර මුදලින් ශළ මචාක්ඳත් මිණන් බළමදන
සියළුම ආධළර වශළ විිකමත් දුඳතක් නිකුත් කරනු ෆමබ්.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

වැ.යු. සියළු විමීමේ වශළ දුරකාන අංක 071-4298008, 078-9698008, 055-2277350 මිණන් මශි
සෆක්වහ අංක 055-2277351, 055-2277371, 055-4498106 මිණන් ගරු වභළඳි තුමළ විමවන්න.
එේ. නින්ත පුහඳ කුමළර
ප්රධළන මල්කේ
2015 ජලිමව 01 ලෆනි ්තන  ඇය

නිභාල.
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