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&'ම.

තහW

r

බවට ප8 L ළ`

ඉ

`දවා ගැbමට දැ:ව8

5. කා;තා සහභා= වය හා නායක වය සමාජගත +,ම.
සමාජෙB අවා

සහගත ත8වයට ප8

සංව ධනය කර ඔW ෙ. පW

Fය කා තාව

ඇ

කා තාව

Yළ යහප8 සමාජ පG‘ම

ෙම ම සමාජෙB නායක8ව හැ&යා ඇ

ආ {ක, සමා/ය හා මාන ක ත88වය
U මාණය කළXY ෙv.

කා තාව

සමාජ ගත ෙකQට ඔW ෙ.

ෙසoවය වැඩදාu ෙලස !ෙයjජනයට ගැbමද තව8 අවශ තාවය&.

ඒ සදහා පහත 7යාකාරක !ව ධක ව ෂෙBC 7යා8මක &'මට අෙR ෂා ෙකෙ .
I.

ග භU කා තාව ෙ. Gභසාධනය ( දැ:ව8 &' , සායන පැවැ85ම, ෙපjෂණ
වැඩසටහ , පFත ාග).

II.

අවා දායක ත8වයට ප8L

කා තාව

සඳහා P$සරණ. ( වැ ද’, සැ=යා හැර pය,

ෙදමාPය සෙහjදර P$සරණ ෙනQමැ )
III.

බ ධනාගාර ගත L සැ=ය

\න හා බ ධනාගාර ගත5 නැවත පැ=Z කා තාව

ය$

සමාජ ගත &'ම.
IV.

කා තා නායක8ව හා කා තා අ_වෘ"K ෙශoෂ වැඩසටහ .

V.

U මාණ#• ළමා පරNර

‘q &'ෙමqලා මවෙ. කා යභාරය හා වගnම P$බඳ දැ:ව8

&'ම හා අ8දැn rවමා ව ( ළ` ෙ. කාyක, මාන ක ෙපjෂණය, ෙසෙනහස, ආදරය හා
මvව

ෙ"ශගත5ෙ හාU P$බඳ අවෙබjධ කර5ම.)

06. @9 ABය Cෂ

ව වැඩසටහන

සැRතැ බ 08 ෙලjක සා ෂරතා නයට සමගා‹ව ෙමම වැඩසටහන පැවැ8 ය XY අතර වා dකව
පව8ව: ලබන
වශෙය

.500/-

G Fය gෂ 8ව වැඩසටහන ෙමම වසෙ ද 7යා8මක &'ම GMG ෙv.ෙමqC අවම
බැp

Lඑ

gෂ්ය8වය

ෙහj කැපක

මාPය ˆමය යටෙ8 වසම&

ෙතjරා

ගැbම වැදග8 ෙv. ඊට අමතරව සමාජ සංව ධන පදනෙ වා dක සැලැස්මට ඇYල8ව ෙපර පF ම
G Fය gෂ 8ව උපFම !මාණය

ලබාCමට කටXY &'ම උ–ත ව: ඇත.

07.

ජාත ;තර Aන සැමF3 වැඩසටහ;.

ජාත

තර නය ට සමගා‹ව (ජාත

තර කා තා නය/ ෙලjක M වැ\ ෙරjK නය/ ෙලjක ළමා

හා වැ^q\ නය/ ෙලjක ම8 ~ව Uවාරණ නය/ ජාත
නය යනා ........ ) !ාෙ"#ය හා ස්

ම0ට=

තර සා ෂරතා නය/ $Mකම Pcදැnෙ

වැඩසටහ

සැලG

වැඩසටහ වලට අදාළ මඟ ෙප 5 යථා කාලෙBC U‚8 කර: ලැෙ„.

කර පැවැ8 ය XYය. ඒ ඒ

08.

ආද ශ ග3මාන වැඩසටහන.

වyන Nරා Pq\ ග මාන අYF
ග මාන ආධ ා8=ක,
වැඩසටහU

ස්

කයකට එ

ග මානය

බැp

ණ ග ක, යහප8, සමෘ"Kම8 ග මාන ෙලස සංව ධනය &'ම ෙමම

අෙR ෂා ෙකෙ . ෙමෙසo ෙතjරා ග නා ග මාන ය

ෙලස ආ {කව හා සාමා/යව සංව ධනය &'මට පහත 7යාකාරක
I.

එ

II.

ස ප8 පැ කඩ Y•

මYව ඇ

III.

ඒ සදහා ෙදපා තෙ

Yෙv

ස්

රාජ

ෙතjරා ගත XY අතර එම

කය&

හා රාජ

අංශය q ඒකාබ"ධ !ෙvශය

ඉc ෙකෙර: ඇත.

සංව ධනය කළ හැ& ග මාන 01

හ%නා ගැbම.

ගැටO හා සංව ධනය කළ XY අංග හ%නා ගැbම.

ය ම අංශවල සෘ— දාය තවය හා ස්

ෙනQවන සං ධානවල සහභාf8වෙය

ම0ට=

අෙන‚8

ආද ශම8 ග මානය

ෙලස

සංව ධනය &'මට කටXY කළ XYය.
IV.

ෙමqC වසම භාර
ෙස•ඛ

නැ ම UලධාF !ජා Œල ස= ය, Šාම UලධාF, කෘdක ම UලධාF,

UලධාF, ආ {ක සංව ධන UලධාF, කළාප කළමනාක

ෙව:ෙව

UලධාF ඇYO ගම

7යා8මක ය හැ& යOම රාජ Uලධා' ෙ. මැ හ85ම ලබා ගත XY අතර

U මාණg} ෙලස සංව ධන ව ාපෘ ය සැක˜මට Uදහස ඇත.

09. ABය Jයස 6වාස සංව ධන වැඩසටහන
ෙමම ව ෂෙBC ද Fය Pයස Uවාස සංව ධන වැඩසටහන 7යා8මක &'මට අෙR ෂා ෙකෙ . ෙ
P$බඳව මාෙ. සමාංක DDD/HO/7/SD/3/DP හා 2015.02.27 නැ

චˆෙ ඛය මp

අවශ උපෙදස්

පF ඉcෙvද ය න මැන බැ}මට8, ගැටO සමාෙලjචනෙය

නව ෙයjජනා

හා මඟ ෙප 5 ෙ වන ට8 ඔබ ෙවත ලබා C ඇත.

10. *ගK සමාෙලLචන
ඉහත වැඩසටහ

U

ඉ Fප8 &'මට8 !ාෙ"#ය, ස්

I.
II.

!ාෙ"#ය ම0ටම
ස්

ම0ටම

හා ජා ක ම0ට=

!ග සමාෙලjචනය M ෙකෙර: ඇත.

-

ය වස ආවරණය වන පF මසකට වර .

-

ය ම !ාෙ"#ය ෙ ක

ෙකQ0ඨාශ

ආවරණය වන පF

මා කව
!ග

සමාෙලjචන zස්5

පැවැ8 ය XYය. ඊට අමතරව

ෛ›මා කව පැවැ8ෙවන zස්5ම සඳහා පමණ
ලබාCමට Uය=තය. ෙ සදහා L !ග

! පාදන

ආකෘ ය යථා කාලෙBC

ඔබ ෙවත ලබා ෙද: ඇත.
III.

ජා ක ම0ටම

-

ය ම ස්

ආවරණය වන පF හය මාසයකට වර .

වගNම හා ප9 Oපරම
•

ෙමම වැඩසටහ

සං ධානය කර !ාෙ"#ය ම0ට=

7යා8මක &'ම කළමනාකාර අධ

/`ලස්ථාන/කලාප හා සමාජ සංව ධන ෂයය භාර සංව ධන Uලධා'
•

ස්

අධ

ෂව

කටXY පG පර
•

ෂ

වග&ව XY ෙv.

ෙ. මඟ ෙප 5ම මත ෂයය භාර කළමනාක ව

ස්

කෙB

කළ XYය.

මා කව වැඩසටහ q !ග ය එළෙඹන මස 10 නට ෙපර ස්

ෙ ක කා යාල ෙවත අදාළ

ආකෘ යට අ:ව ලබා ය XYය.
•

ස්

ෙ ක කා යාල

එම !ග ය එළෙඹන මස 25 නට ෙපර !ධාන කා යාලෙB

සමාජ සංව ධන අංශයට වා තා කළ XYය.ෙමම !ග ය ද•8 තැපෑල
((dddsocialho@gmail.com) මp
•

ඉහත කා යය
Œල

!ධාන කා යාලයට ලබාCමට කටXY කළXY ෙv.

ඉc &'ෙ C අවශ තාවය පF ඒ ඒ වැඩසටහ

සඳහා සමාජ සංව ධන පදනෙ

දායක8වය ලබා ගත හැ& අතර ඒ සඳහා වා dක සලැස්ම Yළ අ:මත කර ගත XY

ෙv. ස්

වශෙය

හා !ාෙ"#ය වශෙය

!ධාන කා යාලයට ව ාපෘ
!ධාන කා යාලය ෙව

වා තාව

සං ධානය කර: ලබන එවැU L වැඩසටහ
එ5ෙම

අනY ව ඒ සඳහා ය

Œල

සඳහා

! පාදනය

ද ලබා ය හැ& බව තවMරට8 ද ව=.

ෙමම වැඩසටහන සා ථක &'මට ඔබ ද වන සහෙයjගය ඉතා අගය ෙකQට සලක=.

ධ3 ක Pණව ධන,
අධ Qෂ ජනරා#,
Pටප8 :01.

ෙ ක , Uවාස හා සමෘ"K අමාත ාංශය.

-

කා.දැ.ගැ.ස.
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