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ච
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ජාත
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නැ ම අධ

ෂව

ෂ ජනරා ව

ෙවත,

තර සා ෂරතා න වැඩසටහන හා !" #ය %ෂ &ව වැඩසටහන. – 2015 සැ)තැ*බ, 08.

සෑම වසරකම සැ%තැ බ 08 වන නට ෙයෙදන ජාත
වැඩසටහන ෙමවරද ඉතා ඵලදා4 අ ද5
=දාන

තර සා ෂරතා නයට සමගා,ව

6යා.මක 78මට

ය -ෂ .ව

නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ

;ව කට<;

කර ඇත. ප @ය වසර 7Aපය ;ළ සCයව 6යා.මක ෙනDE ෙමම වැඩසටහන, 2015 වසෙ

ඉල කගත වැඩසටහන
02.

,

ෙලස 6යා.මක 78මට අරIJ කර ෙK.

ෙශMෂෙය ම N ලංකාෙO සා ෂරතා මPටම ෙලQකෙR ෙවන. රටව

සැල7ය <; ද
ඇත. එබැ

ට

U ස

ධ E Vෂ්කරතා ෙහM;ෙව

YVකම UZදැ[ෙ

අරI\

හා සැසSෙ S ඉ

ෙය

Tයද

එම සා ෂරතා මPටම ෙනDලබා අසරණ ත.වයට ප.ව

ස්ථාUත ආයතනය

ෙලස

නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ

;ව

ෙ සදහා වැ_ දායක.වය ලබාSම V ෙO.
03.

ඉහත [ ද ව ෙග

බව වා තා ෙO. සැබැ

බaතරය ව;කරෙR., නාග ක පැ ප. bෙcශවල. ෙවෙසන අd ආදාය ලාe

ම ෙමම සා ෂරතා ෙනDහැ7යාව රටක YVකම බව ෙකෙරAද සෘg ෙලස බලපෑ ඇ

කෙරන සාධකය7. ද ව ට අධ ාපනය ලැhම, ළමා අ4 වා කම
ලබාSම වැ_ATය ෙk වග[ම
ලැm අ.දැ[ මත ඉ

ද ෙO. එෙහ4 , ෙමෙත

වනවා ෙසMම, ඔj

ෙමම වැඩසටහන 6යා.මක 78ෙ S lලධා8

කට<; V 78ම වඩා. ඵලාදාn වo ඇත.
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ස ය

;ළ ,ට අදාළ ෙශMෂ වැඩසටහ

වැඩසටහන ක_න5

ෙවත අධ ාපනය

<a vව

ට (2015.09.08)

uරා

6යා.මක 78මට කට<; කරන ෙලස කා \කව දැo ෙද5. ෙමම

V 78මට

උ.සාහෙයA අස්වැ න ෙනxම උෙදසා ද ව

ග වන ෙම

ද වා

අඛzඩව පාසැ

T5. අප සැෙවDම එ ව ග නා E ෙමම

ෙවත ෙයDI ව ෙ ද ය න ප

පර ද V

78මට වග බලා ගත <; ෙO. ෙමම වැඩසටහනට දායක{ම යo, රාජකා | තෙR ලබන ඉහළම තෘ% ය ද
වo ෙනDඅoමානය.
05.

එAS පහත සදහ

6යාව}ය සහ ඔබෙk l මාණ~} දායක.වයද උපෙයQ• කර ගl5

වැඩසටහන සා ථක කර ගත හැ7 ෙO යැ4 අෙ% ෂා කර5.
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සා ෂරතා ගැටv UYබඳ

නැ ම කළමණාක ව

නැ ම සංව ධන lලධා8

ම@

සහ සමාජ සංව ධන සහකාරව

ග මාන ස5 සභාප ව

/

සහ ළමා සමාජ සාමා‚ක4

දැoව. 7 ම හා ඔj ෙk සCය දායක.වය වැඩසටහනට ලබා ගැƒම.
(ii)

i.

පාසැ

යන, එෙහ. ද „තාවය මත ඉතා අපහ ෙව

සuරා ගl5

පාසැ

යන ද ව

තම අවශ තා

හVනා ගැƒම.

ii.

එම ද ව

iii..

අj V 5 – 14 . අතර වයස් කාzඩවලට අය. පාසැ
ද ව

සදහා

ය -ෂ .ව ලබාSම.
ෙනDයන

හVනා ගැƒම.

iv.

හ†නා ග. එම ද ව

iv.

පාසැ

පාසැ වලට ඇ;ළ. 78ම.

ගත කළ ෙනDහැ7 ද ව

ෙO න , ඔj

ඒකකය සමග ඒකාබcධ{ වැඩසටහ

සඳහා bාෙc~ය ෙනD ‡ම. අධ ාපන

සකස් 78ම.

(iii).

ෙමම වැඩසටහන 6යා.මක 78ෙ S පළා. අධ ාපන අමාත ාංශය, කලාˆය ෙනD ‡ම.
අධ ාපන කා යාලය ඇ;v, වැදග. ෙO යැ4 අදහස් කරන අl‰. රාජ හා රාජ ෙනDවන
ආයතනවලද සහාය ලබා ගැƒම.

(iv)

පාසැ වලට භාර ෙදන ද

දැ ය ෙk ෙපD. ප., පාසැ

හ†නා ෙගන, bෙcශෙR bŠව
අවශ තා හැ7තා
(v).

ඉහත ද ව

ෙk හා සමාජ සංව ධන පදනෙ

අරIද

ආS අවශ තා

ෙයDදා ගl5

එම

සuරාxම.

සදහා කැපක

ෙකDට ෙගන
(අ)

lල ඇV , පාවහ

මාUය දායක ‹මය යටෙ. හා සමාජ සංව ධන පදනම උපෙයQ•

ය -ෂ .ව ‹මය

6යාවට නැං{ම.

ප"/ය වසරවල1 ලැ2 අ&දැ4ම ව6ෙ7 ෙම න 8
පාසැ වලට ඇ>ළ& කලද, ඔB

කර ෙගන :ශාල <#ස

අතරමග1 නැවත& පාසැ

ෙනCයන Dවාහයට

එ FමG. එයට ::ධ ෙහI> JKක F LMණද, ආ,Pක ෙනCහැQයාව JKකම ගැටRවQ.
එබැ:

ෙමවර අවම වශෙය

>ළ ෙමවැS එ

දTෙවUට ෙහV %ෂ &ව

ළගා කර1මට අෙ) ෂා ෙකෙ,. මා!කව T. 500/- බැ/

6,000/-

වන %ෂ &වය , හZනා ග නා එ
මය >\

කැපකTව

YVකෙ ෙහM;ෙව

ලබාSමට සැල
පාසැ

වසරකට T<ය

දTෙවUට ලබා1මට අෙ) ෂා කළ
හ] වා1ම ද තව& අර8ණQ.

ඊට අමතරව සමාජ සංව ධන පදනම හරහා එම වTනාක5
bමාණය

(vi)

වසම

අවස්ථාව

[>ය. කැපකT මා<ය දායක
(ආ)

එ

<. -ෂ .ව හැ7තා

කළ<; ෙO.

ෙනDයන ද ව ෙk පj

ගැƒම උ•තය.
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ස බලකරණය සදහා

ධාකාරE Uයවර

ෙමබ† පj වල පව න Vෂ්කරතා හා ආ Žක 6යාකාරක
lලධා

හරහා ෙතDර;

UYබඳව

ෙශMෂ අවධානය7

Sමට. ෙශMෂ වැඩ UYෙවල

ෙයDදන ෙලස ඉ ලා T5. තවද එම ෙතDර;

•මටද වැඩ UYෙවල

2015 සැ%තැ බ 08 සා ෂරතා නය I
U ස

II.

වැ_ම

bමාණයකට -ෂ .ව සපයා ෙද න.

III.

වැ_ම

සංඛ ාවකට කැපක

පාසැලට ඇ;ල. 78මට වැඩ UYෙවල

ලබාෙදන lලධා8

ෙදනා ස්

කරo ලැෙK.

,ට අමතරව ජා ක ඇගn

07.

සකස් කර න.

මාUය ‹මය හV වා ෙද න.

ඉහත i, ii හා iii කා යය ට උප ම දායක.වය
ඇගnමට ල

අප ෙවත වා තා

කර ගl5 ,

වැ_ම

lලධා8

<;ව කට<; 78මට. ඊට සහාය

ෙයSම මැන .

I.

මPට5

සංව ධන

නැ ම බැං‰ ණය ලබාSම හා ෙවන.

ව ාපෘ ඇර•ෙ S ෙමම පj
78මටද bග ය U
06.

ඒකරා~ කර ගැƒමට.

UYබදව අදාළ වසෙ

අවස්ථාෙOS ෙ

සදහා ඉහල දායක.වය

ලබා ෙදන

සදහා හැ7 b ලාභ ලබාSමටද අෙ% ’තය.

ෙමම වැඩසටහනට අදාළව,

නැ ම lලධා

, අධ ාපන

ෙෂM”යට ස බ ධ lලධා8 ද ඒ සඳහා

වැදග. ෙO යැ4 අදහස් කරන අl‰. අයද කැඳවා

ෙශMෂ සාක•ඡාව

ඉ ල5. එ[ සාක•ඡාව සඳහා සමාජ සංව ධන පදන

ෙව

පැවැ.{මට කට<; කරන ෙම

. 10,000/- ක Iදල

වැය කළ හැ7 බවද

දැo ෙද5.
08.

ෙ

UYබදව මා ක bග ය ඇIJ

අංක 01 භා තා ෙකDට ඒ ඒ ස්

කය A bග

වා තා සෑම

මසකම 10 වන නට ෙපර මා ෙවත එ ය <;ය.
09.

සා ෂරතා ෙනCහැQයාෙව

<_දැ4ෙම`ලා Dබල සාධය

ෙපෙළන දTව

8දවා ගැ^මට ද වන දායක&වය,

වන බැ: , ෙම`ලා ඔබ ද වන සහාය ඉතා අගයෙකCට සලකන බව& සැබැ: ම

ෙමය bණ කට[&ත ද වන බව& කාTcකව සඳහ

කරe.

ධ 5ක ණව ධන,
අධ

ෂ ජනරා . (වැ.බ.)

Uටප. :1.

ෙ ක , lවාස හා සමෘc‡ අමාත ාංශය.

-

දැ.ගැ.ස. හා අ. ක. ස.

2.

ෙ ක , අධ ාපන අමාත ාංශය

-

දැ.ගැ.ස. හා අ. ක. ස.

3.

අ ෙ කෙ ක ,(

-

දැ.ගැ.ස. හා අ. ක. ස.

4.
5.

bාෙc~ය ෙ ක , ..........................
සභාප , ළමා ආර ෂක අ‡කා ය.

-

දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.
දැ.ගැ.ස.

6.

\]කම

නැ ම)

යvම අංශ bධාƒ .
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