ව්ය ව්යසායකයන් සවිබල ගැන්වීම සදහා
SMILE 111
සාමාන්ය ය යයෝජනා ක්ුමය
උපරිම ය දලදල

රුපිය ණ මිලියන
7.5

ව්යාර්ෂික යපොලී මනුපාතය

8.0%

ආපසු යගවීය්  කාලය

ව්යසු 10

ව්යසු 02 ක සහන කාලයද ඇතුළුව්ය

තාක් ණික හුව්යමාරු සහායක ය යයෝජනා ක්ුමය (For
Laboratory equipment’s, Accounting packages,
upgrading managerial and technical skills of
staff etc.)
උපරිම

ය දලදල

රුපිය ණ මිලියන
2.5

ව්යාර්ෂික යපොලී මනුපාතය

5.0%

ආපසු යගවීය්  කාලය

ව්යසු 07

ව්යසු 02 ක සහන කාලයද ඇතුළුව්ය

Revolving Fund Loan Scheme
(චක්රී ය මුදලද ණ ය යයෝජනා ක්රගමය)
සුළු හා මධ්ය පරිමා කර්මාන්ත හා ක්ෂුද්රී කර්මාන්ත
සඳහා
පහත සඳහන් ක්ය ේත්ර  සදහා ය පහසුක්  ලබාගත හැක.
යේ සැකසු්  කර්මාන්තය, යකොහු ආශ්රිපත ෂ් ාපාදන, ුබර් ආශ්රිපත
ෂ් ාපාදන, පාව්යහන්, ප්ලාසාටික්, යුදිපිළි හා ඇඟලු් , ආහාු පාන
ෂ් ාපාදන, ඹෟ ධීය ෂ් ාපාදන, යතොුතුරු තාක් ණීක කටයුතු,
මේයන්ත්ර  යුදිපිළි හා මේක් , ස් භාණ්ඩ, ඇසුරු්  ෂ් ාපාදන,
යසුමික් ෂ්මැවු් , කුළුබඩු ආශ්රිපත ෂ් ාපාදන, ලී සහ දැව්ය ෂ්ර්මා ,
යන්ත්ර  ූතත්ර  හා යමව්යල් , ව්යායන් ෂ් ාපාදන සහ ෂ් ාපාදනය දලලික
යකොටගේ යසේව්යා කර්මාන්ත සඳහා මූල පහසුක්  ලබාගත හැක.
සුදුසුක්  ලබන ව්ය ාපාු: ව්ය ාපිය ය මව්යසන් ව්යනවිට ව්යේක් ව්යල
ආයයෝජන ව්යටිනාකම (ඉඩ්  හා යගොඩනැගිලි හැු) රුපිය ණ මිලියන
30 ට මඩු ව්ය ාපාු සුදුසුක්  ලබ .
කර්මාන්ත හා ව්යාණිජ කටයුතු මමාත ාංශය යය යටයේ ඇය  ව්ය ාපිය 
කළමනාකු ඒකකයයන්, පහත සදහන් ඕනෑම බැංකු ශය යාඛාව්යකින්
යහෝ www.industry.gov.lk යන මමාත ාංශය ය යව්යඅඩ මඩවියට
පිවිසීයමන් යහෝ යමම ය මයදු් පේ ලබාගත හැක.
ව්යැඩි විසාතු සඳහා මමතන්න.
ව්ය ාපිය  මධ්ය ක්
ව්යාපිය  කළමනාකු ඒකකය
කර්මාන්ත හා ව්යාණිජ කටයුතු මමාේයාංශය යය
73/1, ගාලු පාු, යකොළඹ- 03
දුුකථන:011-2390142

කාර්යාල
ී ය ප්ර
7යයජනයය ඳහාා
වනප්රිතිශ කළදයාකරණ
ඒකකයේ ල ංචයය
ඉලලලුම් කරය ල
ණය ු
ද ල

(ණය අයදුම්කරුවය් විඳ
ි ය් ප්ර
ි රවිය ු
යතු අයදුම්ප්රතය)
SMILE III චක්රීවය අරද
ු ල යේයත්a ණය ප්රාඳ
ුකම් ලබා ගුනීද ඳහාා අයදුම්ප්රතය
අදාල යයාවය වචය කප්රාාරිය්ය/ා
ිඳ්තුය් තබය්ය.
01. වනප්රාරයය් යද/ආයතයයය් යද

කාර්යාල
ීය ල
ා ප්ර
ි යය :කර්දාය්ත ශාලායේ ල
ා ප්ර
ි යය :-

වනප්රාර ල
ා යාප්රංචි අ අිකය :-

ඳම්බය්ධීකරණ නිළධාරියායග් යද ාා දුරකථය අිකය :-

වනප්රාරයය් ඳ්වාවාවය :-

වමප්රාරික දුරකථය අිකය :ෆුක්ඳ් අිකය :නිගද දුරකථය අිකය :-

02. ාව
ුලලකරුවය්/
අධමක්වවරුය්යග් යම්

ා
ිමිකම්
ප්ර
7තිශශතය

වි ුත් තුප්රුලල ල
ා ප්ර
ි යය :නාතිශක
ප්රංචි අ ඳ්ථායයය්
ාුඳුය
ුම්ප්රත්
ල
ා ප්ර
ි යය
අිකය

දුරකථය අිකය

03. ණය ලබාගුනීද ඳහාා කුදතිශ බුිකුව
ඳා ශාඛාව :
04. වනප්රාරය/ වනප්රිතිශය ප්ර
ිළ
ාබහ විඳ්තරය :

05. අවශම කරය
ු ලබය ණය ප්රාඳ
ුකද : (ණය ු
ද ල අවශම කරුණ ප්රුාුංචල
ා ව ඳහාය් කරය්ය)
ප්රාඳ
ුකද

ු
ද ල

06. යවයත් බුිකුවල
ා ය් ලබාගත් ණය (තිශයේයම්)
බුිකුව ඳා
ශාඛාව

ලබාගත් ප්රාඳ
ුකද
ඳා ංචයය

ලබාගත් ු
දලල ු
ද ල

වත්දය් ා
ිඟ
යශ්වය

තබා ඇතිශ ු
ඳරැකුම්

07. ූ
දලම වාර්තා යතාරතුරු :
...................................... ංචයයය් අවඳය් වර්වය ඳහාා
විකුණ
ුම් …………………………………….
ළ ලාවය …………………………………..
ශු ලධ ලාවය ………………………………….
ප්ර
ි රිවුේ
ු ද දත යගව
ූ බදු …………………..
යවළහ ණයගුතිශයයජ ……………………...

යවයත් ණයගුතිශයයජ
යවළහ ණයා
ිමියයජ
යවයත් ණයා
ිමියයජ

………………………….
………………………….
…………………………

ඉාත යතාරතුරු දායග් / අප්රයග් දැනීද ඳා විශ්වාඳය ප්ර
7කාරව නිවුරංච බවේ ප්ර
7කාශ කර ඳ
ි ටිය අතර, යදද
අයදුම් ප්රතය ලුීමයදය් ප්රඳ
ුව වනප්රිතිශ කළදයාකරණ ඒකකය / බුිකුව විඳ
ි ය් උ අත යුයි ාුයඟය ආකාරයේ
කල
ා ය් කලේ ඳ
ි දුකරය
ු ලබය විදඳ
ී ම් ඳහාා දද/අප්ර
ි එකඟ යවමි/ එකඟ යවද
ු.
1.
2.
3.
4.

අයදුම්කරුයග්/කරුවය්යග් යද/යම්
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

අත්ඳය
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

ංචයය …………………………..

කාර්යාල
ීය ප්ර
7යයජනයය ඳහාා ප්රදණි

කළදයාකරු
…………………
…………………
…………………
ප්රාරියවජග
ිකයායග් යද : …………………………………………………………………………………………..
අයදුම්කරය ල ණය ු
ද ල : ……………………………………………………………………………………
බුිකුව ඳා ශාඛාව : ……………………………………………………………………………………………..
යයාද
ු අිකය : …………………………………………………………………………………………………….
..…………… ංචය ප්රුවතිශ ක්රි…යාකාරී කමිේ
ු රැඳ්වීයම්දී ඉාත අයදුම්ප්රතය ඳාක්ඡාාවේ බඳුය් කළ අතර, යයජජිත
වනප්රිතිශය ණය යයජනයාවල
ා යේ අයත් යදයාය
ුම් උප්රය ඳ් ඳදග එකඟ වය / එකඟ යයාවය බුවිය්, අයදුම්ප්රත
වුඩිදුර ප්ර
ි යවර ගුනීද ප්ර
ි ණිඳ ඉංචරිප්රත් කරමි / යයාකරමි.'
ඳුලකිය ු
යතුයි - ු
ඳදුඳ
ුකම් ලබය වමප්රිතිශ ඳහාා ණය ප්ර
7දායය කිරීද ඳම්ප්ර
ුර්ණයයය්ද අදාල බුිකුයේ ණය
ඇගයීම් දත ඳ
ි දු යේ.
ංචයය :- …………………..

වනප්රිතිශ කළදයාකරණ ඒකකය /කර්දාය්ත ාා වාණින කේය
ු තු අදාතනිශය

