ඇමුණුම 1

ව්යාපෘති ඉදිරිපෘත් කිරිමේ ආකති පෘත්රය*
1. ව්යාපෘතිමේ නම:
2. අංශය**:
3. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබන ස්ථානය:
පෘළාත/පෘළාත්

දිස්ික්කය/දිස්ික්ක

ප්රා. මේ. මකාට්ඨාශය
/මකාට්ඨාශ

ග්රා. නි. මකාට්ඨාශය
/මකාට්ඨාශ

4. ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩේ අව්ශයතාව් (අදාළ නේ)
4.1 ව්යාපෘතිය සඳහා අව්ශ්ය මුළු ඉඩමේ/ඉඩේව්ල ප්රමාණ ම ාපෘතමණද?
4.2 අදාළ ඉඩම/ඉඩේ හඳුනාමෙන යමේද? එමසේ නේ,
සඳහන් රන්න

රුණා ර ඉඩමේ/ඉඩේව්ල පිහිටීම පිළිබඳව්

4.3 ඉඩමේ හිමි ාරිත්ව් පිළිබඳ විසේතර
අංකය
1
2
3

හිමිකාරිත්ව්ය

ප්රමායය
(මහක්ටයාර)

ව්යාපෘතිය ක්රි ාත්ම
කිරීමේ ආ තන
ඉඩේ
මව්නත් රාජ්ය ආ තන සතු ඉඩේ
මපෘතෞද්ෙලි අංශ් සතු ඉඩේ

4.4 ම ෝජිත ඉඩම මිලදී ෙැනීම මහෝ අත්පෘතත්
4.5 එමසේ මිලදී ෙැනීම / අත්පෘතත්

ර ෙැනීම සිදු

සතු

ර ෙැනීම සිදු

ළ යුතු ද?

රන්මන් නේ, පිරිව්ැ සඳහන්

රන්න.

5. ව්යාපෘතිමේ මූලික ක්රියාකාරකේ:
අයිතමය
ඔව්
නැත
පූර්ව් ශ් යතා අධ්ය න
ශ් යතා අධ්ය න
සවිසේතරාත්ම සැලැසේම
උපෘතා මාර්ි පෘතාරිසරි ඇෙයීම (SEA)
මූලි පෘතාරිසරි පෘතරික්ෂණ (IEE)
පෘතාරිසරි බලපෘතෑම ඇෙයීම (EIA)
ආපෘතදා අව්දානම ඇෙයීම
NBRO අනුමැය (අව්ශ්ය නේ)
පුරාවිදයාත්ම අනුමැය (අව්ශ්ය නේ)
අදාළ පෘතාර්ශ්ව් න්මෙන් ඉඩේ නිරවුල් කිරීම
සමාජ් බලපෘතෑම ඇෙයීම
මව්නත් (සඳහන් රන්න)
සටහන: ඉහත ව්ාර්තා ලබා ගත හැකි නේ කරුයාකර අමුයා එව්න්න.

අව්ශය මනාමව්

NBRO: ජාික මගාඩනැගිලි පෘර්මේෂය සංවිධානය
* මමම ආකතිය පිරවීම සඳහා මාර්මගෝපෘමේශ, මේ සමග අමුයා ඇි උපෘමදස් මාලාමව්හි සඳහන් මව්.
** උපෘමදස් මාලාමව්හි (Operational Manual) අංක 2 යටමත් සඳහන් අංශය මතෝරාගත යුතු ය.
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6. ව්යාපෘතිමේ අරමුණු:
අරමුණ i.
අරමුණ ii.
අරමුණ iii.
7. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීමේ අව්ශයතාව් තහුරරු කිීමේ තාර්කික පෘසුබිම:
7.1 ව්යාපෘතිය මගින් විසඳිය යුතු සුවිමශ්ෂී ගැටළු සහ අව්ශයතා
7.1.1 පෘතව්යන ෙැටළුව්, අව්ශ්යතාව් මහෝ පෘතව්ත්නා හිඩැස (existing gap)/ ඌණතාව් කුමක්ද?
7.1.2 ව්යාපෘතිය මඟින් පිළි ේ ම දීමට අදහසේ රන ෙැටළුව් මහෝ අව්ශ්යතාව් ට දා
පෘතාද මහේතු සහ ආසන්නතම මහේතු මමානව්ාද?
7.1.3 මමම ව්යාපෘතිය අංශ්මේ පෘතව්යන හිඩැස පි වීම සඳහා දා

ව්න මූල සාධ් ,

ව්න්මන් ම මසේද?

7.1.4 ෙැටළු විසඳා ෙැනීම සඳහා මමම ව්යාපෘතිය මැදිහත් ව්න ආ ාර ?
7.1.5 මැදිහත් වි හැකි වි ල්පෘත මාර්ෙ, යමේ නේ.
7.2 ඉලක්කගත ප්රිලාභීන්
ප්රිලාභීන්

ප්රිලාභීන් සංඛ්යාව්

ස්ී/පුරුෂ අනුපෘාතය
(Gender Ratio)

සතජු
i.
ii.

ව්ක්ර
i.
ii.
8. ජාික ප්රිපෘත්ි සහ උපෘායමාර්ගව්ලට ව්යාපෘතිමේ පෘව්ින සේබන්ධතාව්ය:
8.1 අදාළ ව්යාපෘතිය ජාික ප්රිපෘත්ි රාමුව් සමග පෘව්ින සේබන්ධතාව්ය
8.1.1 ව්යාපෘතිය ට ව්ඩාත්ම අදාළ ව්න ජ්ාය

ප්රයපෘතත්ය රාමුමව්හි මූලි ාංෙ (elements)

8.1.2 ඉහත සඳහන් එක් එක් ප්රයපෘතත්යම මූලි ාංෙ සඳහා ව්යාපෘතියම න් ලබා දි හැකි දා

ත්ව්

8.2 ආංශික ප්රධාන සැලැස්මට (Sectoral Master Plan) ඇි සේබන්ධතාව්ය (අමාතයාංශමේ, උපෘඅංශමේ මහෝ අංශමේ)
8.2.1 අමාතය මණ්ඩල විසින් අනුමත

රන ලද අදාළ ආංශි

ප්රධ්ාන සැලැසේම පිළිබඳ විසේතර

8.2.2 ආංශි ප්රධ්ාන සැලැසේමමහි ඉහළ ප්රමුඛතා ව්යාපෘතිය ක් මලස මමම ව්යාපෘතිය ඇතුළත් ර යමේද?
(ඔව්/නැත). එමසේ මනාමැය නේ, ව්යාපෘතිය ඇතුළත් මනාකිරීමට මහේතු සහ, ව්යාපෘතිය ම ෝජ්නාව්
ඇෙයීම සඳහා ඉදිරිපෘතත් කිරීමට මහේතු
8.2.3 ආංශි ප්රධ්ාන සැලැසේම සඳහා ව්යාපෘතිය ක් මලස මමම ව්යාපෘතිය ඇතුළත් ර යමේද? (ඔව්/
නැත). එමසේ මනාමැය නේ, ව්යාපෘතිය ඇතුළත් මනාකිරීමට මහේතු සහ ව්යාපෘතිය ම ෝජ්නාව් ඇෙයීම
සඳහා ඉදිරිපෘතත් කිරීමට මහේතු
8.3. ව්යාපෘතියට අදාළ අංශමේ උපෘායමාර්ගය කුමක්ද?
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9. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම සඳහා පෘාර්ශව්කරුව්න් සහ හුරේකරුව්න් අතර සේබන්ීකරයය:
ආයතනමේ නම

මැදිහත්වීමේ
ස්ව්භාව්ය

මැදිහත්වීමේ
ව්ර්තමාන
තත්ව්ය

මමම මැදිහත්වීම මයෝජිත
ව්යාපෘතිය තුළ මමම
සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකම
ඇතුළත් කර ිමේද? (ඔව්/
නැත)

පෘාර්ශව්කරුව්න්

හුරේකරුව්න්

Stakeholders - Individuals, people, organizations or groups who can influence the
implementation of the Project or achievement of its result. Stakeholders may include: Project
clients and non-beneficiaries from the target group, those who can influence the decisions of
the Project, project/ministry staff associations; those with an interest in the Project (advocacy
group, central agencies); and those who are adversely or unintentionally affected by the
Project.

පෘාර්ශව්කරුව්න් - ව්යාපෘතිය ක්රි ාත්ම

කිරීම සඳහා මහෝ එහි ප්රයඵල සාක්ෂාත් ර ෙැනීම සඳහා
බලපෘතෑේ ළ හැකි පුද්ෙලම කු මහෝ පුද්ෙලයින්, සංවිධ්ාන මහෝ ණ්ඩා ේ. ව්යාපෘතිය මසේව්ාලාභීන් සහ
ඉලක් ෙත ණ්ඩා මමන් ප්රයලා මනාලබන්නන්, ව්යාපෘතියමේ තීරණව්ලට බලපෘතෑේ ළ හැකි අ ,
ව්යාපෘතිය / අමාතයාංශ් ාර් මණ්ඩල සංෙේ, ව්යාපෘතිය සඳහා උනන්දුව්ක් ඇය අ (උපෘතමද්ශ්න
ණ්ඩා මක්, ප්රධ්ාන ආ තන); සහ ව්යාපෘතිය ට අහිත ර මහෝ අවිධිමත් මලස බලපෘතාන අ ද
පෘතාර්ශ්ව් රුව්න්ට ඇතුළත් ළ හැකි මව්.
Partner: The partner is the parties who join the executor in implementing the Project. The
partners often undertaken some components of the Project. E.g. Ministry of Health (MoH) in a
Rural Water Supply Project where MoH implements the health and hygienic education
component of the Project.

හුරේකරු - ව්යාපෘතිය

ක්රි ාත්ම කිරීමේදී ක්රි ාත්ම
රන ආ තන සමඟ සේබන්ධ් ව්න
පෘතාර්ශ්ව් න් හවුල් රුව්න්මව්. මමම හවුල් රුමව්ෝ මබාමහෝ විට ව්යාපෘතියමේ ේ සංරච ක්
(component) ාර ෙනිය. උදා: ග්රාමී ජ්ල සේපෘතාදන ව්යාපෘතිය දී, මසෞඛය අමාතයංශ් ව්යාපෘතියමේ
මසෞඛය සහ සනීපෘතාරක්ෂ අධ්යාපෘතන ම ාටස ක්රි ාත්ම
රනු ලබයි.
10. ව්යාපෘතිමේ බලපෘෑේ (impacts), ප්රිඵල (outcomes), නිමැුරේ (outputs)/ ව්යාපෘතිමේ ප්රිඵල
රාමුව්/ ව්යාපෘතිමේ කාර්යසාධන රාමුව්
10.1 ව්යාපෘතිමේ බලපෘෑේ
ආර්ික

උදා: ජ්නන වූ රැකි ා ප්රමාණ / අපෘතන න ආන න පෘතරිමාව්/ නිෂේපෘතාදන
විමද්ශ් විනිම ඉතුරුේ

පෘාරිසරික

උදා: ව්ායු විමමෝචන අඩු වීම

සමාජයීය

උදා: දුප්පෘතත් ම අඩුවීම/ කුටුේ ආදා ම ව්ැඩිවීම

ව්ැඩිවීම/
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10.2 ව්යාපෘතිමේ ප්රිඵල
අංකය

ප්රිඵලය

දර්ශක
ය /KPI

මිනුේ
ඒකකය

දත්ත
මූලාශ්රය

පෘාදක
දත්ත
සහ
ව්ර්ෂය

මිනුේ
ඒකකය

දත්ත
මූලාශ්රය

පෘාදක
දත්ත
සහ
ව්ර්ෂය

1.
ව්ර්.

2.
ව්ර්.

ඉලක්ක
3.
4.
ව්ර්. ව්ර්.

5.
ව්ර්.

1.
ව්ර්.

ඉලක්ක
2.
3.
4.
ව්ර්. ව්ර්. ව්ර්.

5.
ව්ර්.

1
2
3
4
5
KPI: ප්රධ්ාන

ාර් සාධ්න දර්ශ්

10.3 ව්යාපෘතිමේ නිමැුරම
අංකය

නිමැුරම

දර්ශක
ය /KPI

1
2
3
4
5

10.4 නිමැුරම ලඟාකර ගැනීම සඳහා සැලසුේ කර ඇි ක්රියාකාරකේ
ඉහත සඳහන් නිමැවුම සාක්ෂාත් රෙැනීම සඳහා අව්ශ්ය ව්න ක්රි ා ාර ේ සඳහන්
පෘතත්රි ාව් ඇත්නේ එ ඇමුණුම 1 මලස අමුණා තබන්න)
නිමැුරම 1 සඳහා ක්රියාකාරකේ
ක්රියාකාරකේ
නිමැුරම 2 සඳහා ක්රියාකාරකේ
ක්රියාකාරකේ
නිමැුරම 3 සඳහා ක්රියාකාරකේ
ක්රියාකාරකේ
-

රන්න (මව්නම

කාල සීමාව්

කාල සීමාව්

කාල සීමාව්
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නිමැුරම 4 සඳහා ක්රියාකාරකේ
ක්රියාකාරකේ
නිමැුරම 5 සඳහා ක්රියාකාරකේ
ක්රියාකාරකේ
-

කාල සීමාව්

කාල සීමාව්

11. අදාළ ිරසර සංව්ර්ධන ඉලක්කය/ ඉලක්ක සමග ව්යාපෘතිමේ අරමුය/ අරමුණු අනුගත වීම
සතජුව්
අනුගත
ඉලක්ක
ව්න්මන් ලඟාකරගැනීම
සතජු
ව්ක්ර
ිරසර සංව්ර්ධන
නේ,
ට අමේක්ිත
අනුගත
අනුගත
ඉලක්කය/ඉලක්ක
මැනිය
දායකත්ව්ය
වීම
වීම
හැකි
(%.)
(ඔව්/නැත) (ඔව්/නැත) දර්ශකය/
දර්ශක
SDG සඳහා අදාළත්ව්ය

ිරසර සංව්ර්ධන
අරමුය/ අරමුණු

12. ව්යාපෘතිය මගින් සමාජ ආර්ික ක්රියාකාරකේ හා පෘරිසරය මත ඇිවිය හැකි සතයාත්මක බලපෘෑේ
අයිතමය
නිව්ාස
පෘතාසැල්
මරෝහල්
නිර්මිත ප්රමද්ශ්

ඔව්

(Build-up

නැත

අයිතමය
ෙංො / දි පෘතහරව්ල්
ලපු
මතත් බිේ
මඩාලාන

ඔව්

නැත

areas)

මෙව්තු
කුඹුරු/මොවි බිේ
අමනකුත් ිෂි ාර්මි ඉඩේ
පුරාවිදයාත්ම සේථාන
ආෙමි සේථාන
සටහන: "ඔව්" නේ මමම ඍණාත්ම
රන්න

මව්රළ තීර (coastal scrub)
ජ්ලාධ්ාර/ මපෘතෝෂ ප්රමද්ශ්
ලඳු ැලෑ
මව්නත් (සඳහන් රන්න)
බලපෘතෑේ අව්ම කිරීම සඳහා සැලසුේ

රනු ලබන ක්රි ා ාර ේ ඉදිරිපෘතත්

13. අව්දානේ සහ උපෘකේපෘන:
i. ප්රධ්ාන උපෘත ල්පෘතන මමානව්ාද?
ii. අව්දානේ සහ ඒව්ා අව්ම කිරීමේ පි ව්ර මමානව්ාද?
iii. ව්යාපෘතිය ක්රි ා ාර ේව්ල මමම අව්ම කිරීමේ පි ව්ර ඇතුළත්
විසේතර රන්න).

ර යමේද? ( රුණා ර
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14. ආපෘදා අව්දානම අව්ම කිීමේ ක්රමමව්දයන් ව්යාපෘතිය හා අනුගත කිීම:
i.

හඳුනාෙත් ආපෘතදා අව්දානේ මමානව්ාද (ඇත්නේ)?

ii.

අව්ශ්ය ආපෘතදා අව්ම කිරීමේ ක්රි ා ාර ේ / ආපෘතදාව්න්ට ඔමරාත්තු දීම සඳහා මෙන ඇය පි ව්ර
(Resilience features) මමානව්ාද?

iii.

ඉහත සඳහන් ආපෘතදා අව්ම කිරීමේ ක්රි ා ාර ේ/ ආපෘතදාව්න්ට ඔමරාත්තු දීම සඳහා මෙන ඇය
පි ව්ර (Resilience features) සඳහා අව්ශ්ය අයමර් වි දම (රු.මි.)

iv.

ව්යාපෘතිය ආපෘතදා අව්දානම අව්ම කිරීම හා අනුෙත වීම තුළින් ලඟා ර ෙැනීමට අමප්ක්ෂිත සමාජ්ආර්ථි ප්රයලා ?

15. ව්යාපෘති අීක්ෂයය හා ඇගයුේ සැලැස්ම:
15.1 ව්යාපෘති අීක්ෂය (monitoring) සැලැස්ම:
ප්රිඵලය

දර්ශකය
/ප්රධාන
කාර්ය සාධන
දර්ශකය
(KPI)

මිනුේ
ඒකකය

දත්ත
මූලාශ්රය

තහුරරු කර
ගැනීමේ
(verificati
on)
ක්රමමව්දය

ව්ාර
ගයන

ව්ගකීම

ප්රිඵල
(outcome
)
ප්රයඵල 1:
ප්රයඵල 2:
ප්රයඵල 3:

නිමැුරේ
නිමැවුම 1:
නිමැවුම 2:
නිමැවුම 3:
නිමැවුම 4:
නිමැවුම 5:

15.2 ව්යාපෘති ඇගයීමේ (evaluation) සැලැස්ම:
15.2.1 මීට ඉහතදී ක්රි ාත්ම
රන ලද සමාන ආ ාරමේ ව්යාපෘතියව්ල ඇෙයීේ ව්ලින් ලබාෙත් අත්දැකීේ
මමම ව්යාපෘතිය ස සේ කිරීමේදී ම ාදා ෙත්මත් ද න ව්ෙ. එමසේ ම ාදාෙත්මත් නේ විසේතර සපෘත න්න.
15.2.2 මධ්යම, විශ්ාල සහ මහා පෘතරිමාණ ව්යපෘතිය සඳහා අදාළ ාල රාමුව් සමෙ ව්යාපෘතිය ක්රි ාත්ම
රනු ලබන ාල තුළදී (ongoing)/ පෘතසු ඇෙයුේ (ex-post evaluation) සැලැසුේ ඇත්නේ ඉදිරිපෘතත්
රන්න.
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16. ව්යාපෘති පිරිව්ැය:
16.1 පිරිව්ැය ප්රමදදනය (breakdown)
ව්යාපෘති කාලය සඳහා පිරිව්ැය
(රු. මි.)
ව්සර 1
ව්සර 2
ව්සර 3

පිරිව්ැය සංරචකය

මුළු පිරිව්ැය
(රු. මි.)

ව්යාපෘතිය සැ සීමේ මූලි පිරිව්ැ
ඉඩේ අත්පෘතත් ර ෙැනීම
නැව්ත පෘතදිංචි කිරීමේ ටයුතු
ඉදිකිරීම / සේථාපෘතන *
උපෘත රණ මිලදී ෙැනීම*
ව්ාහන මිලදී ෙැනීම*
පුහුණු - මද්ශී
පුහුණු - විමද්ශී
සුපෘතරික්ෂණ උපෘතමද්ශ්න – මද්ශී
සුපෘතරික්ෂණ උපෘතමද්ශ්න – විමද්ශී
මමමහයුේ, නඩත්තු සහ ළමනා රණ
බදු සහ ොසේතු
ආපෘතදා අව්දානේ අඩු කිරීම
අං 12 හි හඳුනාෙත් සිණාත්ම බලපෘතෑේ
අව්ම කිරීමේ ක්රි ාමාර්ෙ
xv. මව්නත් (සඳහන් රන්න)
මුළු පිරිව්ැය
සටහන: ක්රි ා ාර ේ පිළිබඳ විසේතර 16.2 ව්ගුමව්හි සඳහන් වි යුතු
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

16.2 ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ විස්තර (ඉදිකිීේ, උපෘකරය සහ ව්ාහන මිලට ගැනීම)
ක්රියාකාරකම

පිරිව්ැය
(රු.මි.)

ඒකක සංඛ්යාව්
(උදා: කි.මී., ව්ර්ග
මී., ගයන)

ඒකක පිරිව්ැය
(රු.)

සේමත පිරිව්ැය
(Standard Cost) (රු.)
මේශීය
ජාතයන්තර

සටහන: මොඩනැිලි සැලසුේ, ප්රමාණ පෘත්ර (BOQ), උපෘත රණ ලැයිසේතුව් ව්ැනි ආධ්ාර
යුතු

මල්ඛන අමුණා එවි

17. මූලයන සැලැස්ම:
17. 1 මූලයන ක්රමමව්දය
මූලය ප්රභව්ය
මේශීය අරමුදේ
විමද්ශී මූලාශ්ර
- ණ
- ප්රදාන
ම ෝජ් අරමුදල් (proponent funding)
ප්රයලාභීන්මේ දා ත්ව්
සහ-මූලය රණ
( රුණා ර නිම ෝජිත
මූලාශ්ර සඳහන් රන්න

මුදල (රු.මි.)

ආ තන /
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රාජ්ය මපෘතෞද්ෙලි හවුල් ාරිත්ව් (PPP)
මව්නත් (සඳහන් රන්න)
එකතුව්

17.2 ආදායේ පුමරෝකථනය
සංරචකය

ව්සර 1

ව්සර 2

ව්සර 3

ව්සර ...

ව්සර …

එකතුව්
(රු.මි.)

17.3 ව්යාපෘතිය අව්සන් කිීමමන් අනතුරුව් මමමහයුේ හා නඩත්තු පිරිව්ැය
සංරචකය

අරමුදේ
ප්රභව්ය

ව්සර 1

ව්සර 2

ව්සර 3

ව්සර 4

ව්සර 5

එකතුව්
(රු.මි.)

ප්රාග්ධන
i.
ii.

පුනරාව්ර්තන
i.
ii.
එකතුව්
18. නැව්ත පෘදිංචි කිීමේ කටයුතු (අදාළ මව් නේ):
සංරචකය
ප්රමායය / ස්ථානය
හඳුනාෙන්නා ලද නැව්ත සේථානෙත
කිරීමේ (relocation) කිරීමේ ප්රමද්ශ්
පෘතවුල් සංඛයාව්
නිව්ාස සංඛයාව්
මව්නත් (සඳහන් රන්න)
සටහන: ඉහත සඳහන් ක්රි ා ාර ේව්ලට අමතරව් තව්දුරටත් නැව්ත පෘතදිංචි කිරීමේ ක්රි ා ාර ේ ව්යාපෘතිය ට
ඇතුළත් වුව්මහාත්, පිරිව්ැ ප්රමදදන සහිතව් විසේතරාත්ම ව් සඳහන් රන්න
19. ස්ී/පුරුෂ සමාජභාව්ය ආශ්රිත කරුණු:
19.1 ව්යාපෘතිය
රන්න.

සේී/පුරුෂ සමාජ් ාව්

මහේතුමව්න් ඇයව්න පෘතරතර න් හඳුනාෙනීද? එමසේ නේ විසේතර

19.2 සේී/ පුරුෂ සමාජ් ාව් මහේතුමව්න් ඇයව්න අසමතුලිතතාව් න් අව්ම කිරීම සඳහා ව්යාපෘතියමේ
උපෘතා මාර්ෙ න් මමානව්ාද?
20. විමශ්ෂ අව්ශයතා ඇි පුේගලයින් ආශ්රිත කරුණු:
20.1 ව්යාපෘතිය මින් විමශ්ේෂ අව්ශ්යතා ඇය පුද්ෙලයින් මේ අව්ශ්යතා හඳුනාමෙන ඇත්ද? එමසේ නේ අදාළ
ක්රි ා ාර ේ විසේතර රන්න (මමම ක්රි ා ාර ේව්ල පිරිව්ැ මුළු ව්යාපෘතිය පිරිව්ැමේ ම ාටසක් වි
යුතු )
21. ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීමේ ක්රමමව්දය:
21.1. විධ්ා
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21.2. ක්රි ාත්ම

කිරීමේ ආ තන (Implementing Agency) -

21.3. ක්රි ාත්ම කිරීමේ ාන්්රණ පිළිබඳ මතාරතුරු (උදා: ව්යාපෘතිය ළමනා රණ ඒ
(PMU),
මහෝ අදාළ ආ තන විසින් ම ක්රි ාත්ම
රනු ලබන, මමමහයුේ මිටු සහ ඒව්ාමේ සංයුය ,
හවුල් ාරිත්ව් න්/ රාජ්ය-මපෘතෞද්ෙලි හවුල් ාරිත්ව් න් (PPPs) ආදි )
21.4. ව්යාපෘතිය ක්රි ාත්ම

කිරීම සඳහා

කාර්යමණ්ඩලය ව්ර්ගය
විධ්ා
/ ළමනා රණ
උපෘතමද්ශ්
තාක්ෂණි
තාක්ෂණි මනාව්න
මව්නත් (සඳහන් රන්න)

ාර් මණ්ඩල අව්ශ්යතාව් :

කාර්යමණ්ඩල අව්ශයතාව්ය (සංඛ්යාව්)
මේශීය
ජාතයන්තර
නව්
බඳව්ා
නව් බඳව්ා
දැනට සිටින
දැනට සිටින
ගැනීේ
ගැනීේ

22. ව්යාපෘතිය සේූර්ය කිීමමන් පෘසුව් ිරසාරභාව්ය, මමමහයවීම හා නඩත්තුව් සඳහා සේපෘාදනය කර
ඇි කටයුතු
අයිතමය

ව්යාපෘතිය මගින් ආව්රයය
කරනු ලැමේ
ඔව්
නැත

ව්ගකිව් යුතු ආයතනය

මමමහයුේ හා නඩත්තු කිරීම
උපෘත රණ සහ ෙිහ ාණ්ඩ
ද්රව්ය
නි ාමන ාන්්රණ
මව්නත්
22.1 ව්යාපෘතිය මින් ආව්රණ මනාම මර් නේ, යරසාර ාව්
සංවිධ්ාන සැලැසේම පෘතැහැදිලි රන්න.

සඳහා ව්ෙකිව් යුතු ආ තන

සමෙ

22.2 සේූර්ය කරන ලද ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම හා නඩත්තු කිීම (අදාළ නේ)

කාර්යමණ්ඩල ව්ර්ගය
විධ්ා
/ ළමනා රණ
උපෘතමද්ශ්
තාක්ෂණි
තාක්ෂණි මනාව්න
මව්නත් (සඳහන් රන්න)

කාර්යමණ්ඩල අව්ශයතාව්ය (සංඛ්යාව්)
මේශීය
ජාතයන්තර
නව්
බඳව්ා
නව් බඳව්ා
දැනට සිටින
දැනට සිටින
ගැනීේ
ගැනීේ

23. ආර්ික හා මූලය විශ්මේෂය ප්රිඵල:
ආර්ථි / මූලය අ යන්තර ඵලදා අනුපෘතාය
(EIRR / FIRR)
ආර්ථි / මූලය ශුද්ධ් ව්ර්තමාන අෙ (ENPV / FNPV)
ආපෘතසු මෙවීමේ ාල
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පිරිව්ැ ප්රයලා අනුපෘතාත
විමශ්ේෂම න්ම සමාජ් ටිතල පෘතහසු ේ ව්යාපෘතිය සඳහා පිරිව්ැ ඵලදායිතා විශ්ේමල්ෂණ
සටහන: ඉහත ෙණන කිරීේ හා සේබන්ද ව්ැඩ පෘතත්රි ා ව්යාපෘතිය ම ෝජ්නාව් සමඟ අමුණා එවි යුතු

24. අයදුේකරුමග් මතාරතුරු:
24.1 ව්යාපෘතිය ම ෝජ්
24.1.1 ආ තනමේ නම ………………………………………………….......................
24.1.2 ලිපින ……………………………………………………………....................
24.1.3 දුර ථන ……………………………………………………………..….............
24.1.4 ෆැක්සේ …………………………………………………………………..............
24.1.5
සේබන්ධ් ර ෙත යුතු නිලධ්ාරී 1
i.) තත්ව් (Title) : ආචාර් / පූජ්ය/ මහතා/මහත්මි /මමනවි
ii.) නම ………………………………………………………………………….....
iii.) තනතුර …………………………………………………………………….......
iv.) දුර ථන ………………………………………………………………………….
v.) ෆැක්සේ ……………………………………………………………………………
vi.) විදුත් තැපෘතෑල ………………………………………………………………………
24.1.6 සේබන්ධ් ර ෙත යුතු නිලධ්ාරී 2
i.) තත්ව් (Title): ආචාර් / පූජ්ය/ මහතා/මහත්මි /මමනවි
ii.) නම …………………………………………………………………………......
iii.) තනතුර ……………………………………………………………………........
iv.) දුර ථන ………………………………………………………………………….
v.) ෆැක්සේ ……………………………………………………………………………
vi.) විදුත් තැපෘතෑල ……………………………………………………………………
24.2 ඉදිරිපෘතත්
24.2.1
24.2.2
24.2.3
24.2.4

රනු ලබන අමාතයාංශ් / පෘතළාත් ස ාව්
ආ තනමේ නම ………………………………………………………………
ලිපින ……………………………………………………………………….
දුර ථන………………………………………………………………………
ෆැක්සේ ………………………………………………………………………..

24.2.5 සේබන්ධ් ර ෙත යුතු නිලධ්ාරී 1
i.) තත්ව් (Title): ආචාර් / පූජ්ය/ මහතා/මහත්මි /මමනවි
ii.) නම ………………………………………………………………………….
iii.) තනතුර ……………………………………………………………………
iv.) දුර ථන ………………………………………………………………………….
v.) ෆැක්සේ ……………………………………………………………………………
vi.) විදුත් තැපෘතෑල ………………………………………………………………………
24.2.6 සේබන්ධ් ර ෙත යුතු නිලධ්ාරී 2
i.) තත්ව් (Title): ආචාර් / පූජ්ය/ මහතා/මහත්මි /මමනවි
ii.) නම ………………………………………………………………………….
iii.) තනතුර ……………………………………………………………………
iv.) දුර ථන ………………………………………………………………………….
v.) ෆැක්සේ ……………………………………………………………………………
vi.) විදුත් තැපෘතෑල ………………………………………………………………………
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