ඇමණුම 01

“ළමා ල ෝකයයි - වැඩිහිටි වියයි” පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීලේ වැඩසටහන පැවැත්වීම සඳහා
උපලදස්
ගිලිහි යන සාරධර්ම හමුවේ දැවේ දූ දරුවන්ට වැඩිහිටියන් පිළිබඳ අවවබෝධයක් ලබා දීමටත්, වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳ
යහපත් දැක්මක් හා ඔවුන් අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය වගොඩනැැංවීමත් අරමුණු කර ගනිමින් වමම වැඩසටහන
දියත් කරනු ලබයි.
.
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉල්ලීේ අනුව සිදුකිරීම


අධීක්ෂණය - අධයක්,, ජාතික වැඩිහිටි මහවේකම් කාර්යාලය හා දිස්ත්රික් වේකම්, දිස්ත්රික් වේකම්
කාර්යාලය



ක්රියාත්මක කිරීම - වතෝරාගනු ලබන පාසල තුල දැනුවත් කිරීවම් වැඩසටහන්
පැවැත්වීම.



සේපත් දායකත්වය අනු
අැංකය
01
02
03
04



පිළිගත් විශ්ව විදයාලයක වජය,්ම මහාරාර්යවරුන් හා වවදය
වරුන්
පිළිගත් විශ්ව විදයාලයක වජය,්ම කකාකාරාර්යවරුන් ශ රී ලැංකා
පරිපාලන වසේවවේ හා ඊට සමාන්තර වසේවාවල 1වරේණියේවේ
නිලධාරීන්
පශරාත් උපාධිධාරීන්
අනිකුත් සුදුසුකමි සහිත වේශකයින්

වැඩසටහන පැවැත්වීවම්දී පහත සඳහන් මාතෘකාවලට අනුව සිදුකළ යුතුය.
අනු
අැංකය
01
02

03



සම්පත්දායකයින්

මාතෘකාව

අරමුණ

60 න් පසු ජිවීතය

වැඩිහිටි ජනතාව සමාජය තුළ ජීවත් වන
ආකාරය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දීම.
වැඩිහිටි විවේ වසෞඛ්ය වබෝ වවන වරෝග, වැඩිහිටි ජනතාවට වබෝවවන හා වබෝ
වබෝ වනොවවන වරෝග හා මානසික වරෝග වනොවවන වරෝග පිළිඳව සිසුන් දැනුවත් කිරීම
පිළිබඳව )
තුළින් වැඩිහිටි තැනැත්තන්වේ නිවරෝගී
භාවයක් ඇති කිරීම.
වැඩිහිටියන් පිළිබඳව සමාජවේ වගකීම.
පාසේ දරුවන් හා වැඩිහිටියාවේ අන්තර්
සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කිරීම.

ක්රියාත්මක ක න ාකා ය  ඔබ විසින් වතෝරාගත් පාසේ දරුවන් 7, 8, 9 .10, 11, 12, 13 වරේණියේවල ෂ්,ය, ෂ්,යාවන්
200 ක් වමම වැඩසටහන සඳහා සහභාගි කරවිය යුතුය.
 වැඩසටහන පැවැත්විය යුතු අවම කාලය පැය තුනක් විය යුතුය.

 වතොරා ගත් පාසේ වලට අයත් ප්රාවේය ය වේකම් කාර්යාලවේ වැඩිහිටි වි,ය භාර
නිලධාරියා විසින් වැඩසටහන් සැංවිධානය කළයුතුය. වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන සහකාර
ශ සමාජ වසේවා නිලධාරි ශ සමාජ වසේවා නිලධාරි - පළාත් ශ සැංවර්ධන නිලධාරි)
 සුදුසු සම්පත් දායකයින් සම්බන්ධ කරවීම. සම්පත් දායකයන් සඳහා දීමනා වගවීවම්දී
රජවේ අනුමත රක්රවේඛ්නය අනුව සිදුවිය යුතුය.)
 සියළු වැඩසටහන් …………ශ………ශ……… දිනට පවත්වා අවසන් ප්රගතිය වවීමට කටයුතු කළ
යුතුය.
 ස්ත්රි ශ රුරු, වයදයකින් වතොරව වදපිරිසම වැඩසටහන සඳහා සහභාගි කරවිය යුතුය.
 පාසල පිහිටා ඇති ප්රාවේය ය වේකම්වේ අක්ක්,ණය මත වැඩසටහන් පැවැත්වීම සිදු කළ
යුතුය .
 වක් වැඩසටහනක් සඳහා රු. 27,500.00 ක්
වේකම්වරුන් වවත මුදේ නිදහස් කරනු ලැවේ.

බැගින් වන පරිදි අදාල ප්රාවේෂ්ය

 වැඩසටහන පවත්වා අවසන්කර වහාම ඒ සම්බන්ධව සවිස්තර වාර්තාවක්
NSE/DEV/ESSF/02/I (ඇමණුම 02) ආකෘතියට අනුව ප්රාවේය ය වේකම්වරුන් විසින් ජාතික

වැඩිහිටි මහ වේකම් කාර්යාලය වවත 2019ශ 12ශ 16 ප්රථමම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඇමණුම 02

NSE/DEV /12/I ආකෘති
පත්රය)

“ළමා ල ෝකයයි - වැඩිහිටි වියයි” පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීලේ වැඩසටහලනහි ප්රගතියය හා වියදේ
වාර්තාව.
1. දිස්ත්රික්කය

:- ..........................................................................................................................

2. ප්රාවේෂ්ය වේකම් කාර්යාලය

:- ..........................................................................................................................

3. වැඩසටහන පවත්තන්නට වයදුනු
පාසවේ නම
:- ..........................................................................................................................
4. වැඩසටහන පැවැත් වු දිනය

:- ...........................................................................................................................

5. සහභාගී වූ සිසුන් සැංඛ්යාව

:- ..........................................................................................................................

6. සහභාගි වු සම්පත් දායකයින්වේ විස්තරය
අනු
අැංකය
01
02
03

සම්පත් දායකයාවේ නම

තනතුර

වේශන මාතෘකාව

7. වියදම් විස්තරය
අනු
කාරණය
අැංකය
01
වගවන ලද සම්පත් දායක දීමනා
02

සැංග්රහ වියදම්

03

වවනත්

04

වකතුව

සකස්කවේ :- ..........................
වි,ය භාර නිලධාරි
නිල මුද්රව

සතය වියදම රු)

පරික්, කවළේ :-...........................
ගණකාධිකාරි
නිල මුද්රව

ඉතිරි මුදල රු)

වවනත්

අනුමත කවේ :- .............................
ප්රාවේය ය වේකම්
නිල මුද්රව

