කාර්යාලීය ප්රගයජජනය සඳහා
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ඇමුණූම - 01
වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධනය සඳහාවන ජාතික අරමුදල මඟින්
මධයසථාානවල පකකර ලබාීමම සහා අරමුද්  ිදදහසථ ිරීමම - 2021

වැඩිහිටි

දිවා

පකගදසථ කත්රිකාව
01. වයාකිතිය ළිබඳබඳ හැන්න්මම
ග්රාමිය ය මටම ගිදි වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධන හා ආදායි පත්කාදන වැඩස හන් හා අධයාත්මිය ක
වැඩස හන් කැවැත්මම ගමන්ම සාමුහික ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩස හන් සඳහා ගමම මධයසථාාන
ප්රගද්යග වැඩිහිටි ළිිසස තාා ප්රගයජජනවත් ග. ඒ අුවව ප්තා වැඩස හන් කැවැත්මම ිවිවධ ාා්ඩඩ
හා පකකර
අවයයය වන අාර වැඩිහිටි සමිය තිවල ගි සඳහා මුලයය වත්කි ගනොමැා දිවා
මධයසථාානයක වැඩිහිටියන් ගක ව 8 සි ක ව 5 කම වනතුරු රැසථිව වැඩස හන් සංිවධානය කරන
බැිවන් ඒ සඳහා අවයයය ාා්ඩඩ හා පකකරන ලබාදිම වැඩිහිටි දිවා මධයසථාාන සංක් කග
සාර්ාකත්වය තවහ්  ග.
ඒ අුවව සෑම දිසථත්රි්තකය්තම ිදගයජජනය වන කිසදි ගමම වර් ය තුර රුළිය්  500,000 00 ක
පකිසමයක ය ත්ව දිවා මධයසථාාන 40 ්ත සඳහා ප්රතිකාදන ලබාදිම මුද්  ගවන්කර ඇා ගි ය ගත්
2019 හා 2020 වර් වල ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය මගින් තදිකරන ලද වැඩිහිටි දිවා
මධයසථාානවල ප්රමුඛාා හිමිය ග. අවයයාාවය මා තහා පකිසම ීමමාව ය ත්ව ගකොටමාායග දිවා
මධයසථාාන ීපකයක ාා්ඩඩ හා පකකර ලබා ීමම ගකගර් ිවගරජධාාවය්ත ගනොමැා සගස පවත් සම
මධයසථාාන සංඛයාව 4 ්ත ගනොත්තම ිවය තුතුය

02. සුදුසුකි/ ප්රතිලාීනන් ගාජරා ැැීමගි ිදර්නායක
1. සක්රීය වැඩිහිටි සමිය තිය්ත හා සිබන්ධ දිවා මධයසථාානය්ත ිවය තුතු අාර වැඩිහිටි මහග් කි
කාර්යාලය මගින් තදිකරන ලද ගහජ දැන ිදරවු්  ගැොඩනැඟි් ලක කවත්වාගැන යුව ලබන
වැඩිහිටි දිවා මධයසථාානය්ත ිවය තුතුය
2. වැඩිහිටි සමිය තිග ත් ලීි ලිළිය
3. වර්ාමාන ක්රියාකාිසත්වය ළිබඳබඳ ිව ය ාාර ්තග ර ිදලධාිසවරයාගේ වාර්ාාව
4. ිව යාාර ්තග ර ිදලධාීමවරයාගේ ිදර්ගද්සය සහිා කසුගිය වර් ග කර වැඩස හන
5. ගමම වර් ය සඳහා අුවමා කරන ලද ගයජජිා වැඩ සැලැසථම
6. ප්රාගද්ශිය ග් කි ගේ අුව අත්සන සහිා ාා්ඩඩ ිවසථාරය හා ඇසථාගින්තුව
7. ාා්ඩඩ හා පකකර ගවනත් කාර් වයක ගහජ පුද්ැලගයකු ගනොකවරන බව ලිළිය හා
ාා්ඩඩ ාාරකාිසත්වය හා ආර්ත ාව සිබන්ධ ාාරකරුගේ සකඟාා ප්රකාශිා ලිළිය
8. ත් ලීි ලැගබන ප්රමුඛාා අුවළිබඳගවර හා අවයයාාවග ප්රමුඛාාවය මා මුද්  ිදදහසථ
කරුව ලබයි
9. ගි සඳහා ත් ලුි කල හැිර අවසාන දිනය 2021 07 31 ග.
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03 ත් ලුිකර හැිර ාා්ඩඩ වර්ැ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ිවදුලි පකකර
ැිහ ා්ඩඩ
මුළු ාැන්ගේ පකකර
පුසථාකාල ගකොත්
ගැවතු වැා පකකර
ප්රාමාධාර පකකර
ක්රිඩා
ගවනත්

04 ක්රියාත්මක රමග.දය
1 තදිිසකත් කරුව ලබන ිවයදි ඇසථාගින්තුව රුළිය්  500,000 00 ක මුලයය ප්රතිකාදන
සිමාව ත්තමවා ගනොයා තුතුය සගස ත්තමවා යන්ගන් නි සම මුදල ගසොයාැන්නා ආකාරය
ද්තවා තිබිය තුතුය
2 ස්ත දිවා මධයසථාානය්ත සඳහා ලබාගදන පකිසම මුදල වන රුළිය්  500,000 00 ස්තවර්ත
කම ්ත ලබාගදුව ඇා
3 සියළුම ග් ඛ

හා වාර්ාා ප්රාගද්ශිය ග් කිගේ ිදර්ගද්යය සහිාව ජාතික වැඩිහිටි

මහග් කි කාර්යාලය ගවා ලබා දිය තුතුය
05 කසුිවකරි
1 සියළුම ාා්ඩඩ තන්ගවන්ට්රිැා කර වාර්ක ක සක්්ත

වාර්ාා තදිිසකත් කල තුතුය

2 ඒ ඒ අවසථාාග. කසු ිවකරි ක තුතු දිසථත්රි්ත ිදලධාිසයා ිවසින් සිදුකර ජාතික වැඩිහිටි
මහග් කි කාර්යාලය ගවා ඡායාරූක සහිා වාර්ාාව්ත තදිිසකත් කර තුතුය
3 ආදාල ග් ඛ
යාවත්කාලිනව කවත්වා ැැීමම
සුදුසු පකගදසථ හා පුහුණුව වැඩිහිටි
සමිය තිය හා දිවා මධයසථාාන සමාජිකයන් ලබාදිය තුතුය
4 ලබාගදන ාා්ඩඩ හා පකකරනක කැඩුන අවසථාාවල නඩත්තු හා නැවා සැකීමම
වැය වන ිවයදි වැඩිහිටි දිවා මධයසථාානය ගහජ සමිය තිය මඟින් දරා ැා තුතුය
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06 අයදුිකත් හා ගිිවසුි
ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය මඟින් ිදකුත් කරන ලද අයදුිකා සිපූර්න කර
තදිිසකත් කල තුතු අාර ඒ ඒ කාර්යයන් ිදමකල වහාම මා ගවා ගයොමුකල තුතුය
1. මුද්  ලද බව ලදුකා
2. මිය ලදි ැත් ාා්ඩඩ ළිබඳබ සිවසථාර වාර්ාාව
3. පකකර හා ාා්ඩඩ දිවා මධයසථාානවල ලබාදුන් බව ලිළිය

අධය්ත
ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය
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කාර්යාලීය ප්රගයජජනය සඳහා
mYtyf cgNahfj;jpw;F

වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධනය සඳහා වන ජාතික අරමුදල මඟින් වැඩිහිටි දිවා මධයසථාාන
අළුත් වැඩියා ිරීමම , තදිිරීමම අරමුද්  ිදදහසථ ිරීමම - 2021
01.වයාකිතිය ළිබඳබඳ හැන්න්මම
වැඩිහිටියන්ගේ හුදකලාාාවය
හා වැඩිහිටි ිදවාසවල
ිවක් ක ිවසඳුම්ත වයගයන් ගමන්ම
වැඩිහිටියන්ගේ අභිමානය, සථවාධීනත්වය, හා සමාජ ැරුත්වය ලබාගදමිය න් වැඩිහිටියන් සමාජය තුර සිය
අවයයාා සපුරාැිදමිය න් ැගි ජීවත්වන වැඩිහිටි ප්රජාවගේ කායික, මානසික සතු ප්රවර්ධනය තුබඳන්
යහකත් වැඩිහිටි ිවය්ත ැා ිරීමගි අවසථාාව ලබා දිම
1. වැඩිහිටි ිදවාසවල ිවක් ක ිවසඳුම්ත වයගයන් වැඩිහිටියා ාම දූ, දරු, ඥාතී, ඇතුලු
ආදරණිය සමුහගයම ජිවත්මගි අවසථාාව ාවදුර ත් ලබාීමම
2. සමවයසථ ක්ඩඩායම්ත වයගයන් දැුවම ගබදා ැැීමම අත්දැීපි හුවමාරුව
අවසථාාව්ත ලබාීමම
3. දිවා මධයසථාාන ජාලය හරහා ආදායි පත්කාදක කුඩා වයාකිති මගින් ආදායම්ත
ගනොමැති,
හැිරයාවැති වැඩිහිටියන් ආදායි පත්කාදක අවසථාා ලබා ීම වැඩිහිටියන් සිවබල
ැැන්මම
4. ග්රාමිය ය ගකොදු මධයසථාාන ආර්ථික ගසෞඛයය, ගසෞන්දර්යාත්මක, හා අධයාත්මිය ක වැඩිහිටි
මධයසථාානය වයගයන් සිවබල ැැන්මම
5. වැඩිහිටි ප්රාජාවගේ දැුවම අත්දැීපි මතු කරපුර ගවා ලබාීමම හා වැඩිහිටි ාාවය ළිබඳබඳ
සමාජය දැුවිවත් කරන මධයසථාානය වයගයන් ක්රියාකරමම
ග්රාමිය ය මටම ගිීම වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධන හා ආදායි පත්කාදන වැඩස හන් හා අධයාත්මිය ක
වැඩස හන් කැවැත්මම ගමන්ම ඒ, ඒ සංමධාන ගවා ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය මඟින් හා
ගවනත් කිසායාැලීලීන්, රාජයය ගනොවන සංිවධාන යනාදිගයන් ලබාගදන ගාෞතික සිකත් ආර්ත ා
සහිාව ප්රගයජජනය ැැීමම ගමම මධයසථාාන ප්රගද්යග වැඩිහිටි ළිිසස තාා ප්රගයජජනවත් ග. ඒ
අුවව සෑම දිසථත්රි්තකය්තම ිදගයජජනය වන කිසදි ගමම වර් ය තුර රුළිය්  මිය ලියන 2 5 බැගින් දිවා
මධයසථාාන 25 ්ත සඳහා ප්රතිකාදන ලබාීමම මුද්  ගවන්කර ඇා
ගමම වර් ය සඳහා වන ත් ලීි 2021 06 30 දිනය ප්රාම ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය
තදිිසකත් කර තුතුය
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02. සුදුසුකි / ප්රතිලාීනන් ගාජරා ැැීමගි ිදර් ායක
1. ලියාකදිංචි සක්රීය වැඩිහිටි සමිය තිය්ත ිවය තුතුයි
2. සෑම දිසථත්රි්තකයිරන්ම ස්ත අයදුිකා්ත ගහජ අිදවාර්යගයන්ම තදිිසකත් කල තුතු අාර ස්ත
අයදුිකාක වඩා තදිිසකත් කරන්ගන් නි ප්රමුඛාා අුවළිබඳගවල අුවව තදිිසකත් කල තුතුය
3. නව තදිිරීමි හා අළුත් වැඩියා යන අංය ගදක ම මුද්  ලබාදිය හැක
4. රජය සතු භූක්යක/ ආැමිය ක සථාානය්ත සතු භුක්යක තදිකර හැිරය සහිදි අදාර කාර් වය සමඟ
ගිිවසුිැා ිවය තුතුය
5. ගකෞද්ැලික තඩමක තදිකරන්ගන් නි සම ගකො ස ප්රාගද්ශිය ග් කිවරයා ගවා කවරා දිය තුතුය
6. අදාල තඩම කර්චසථ 10 ගහජ ඊ වැඩි ිවය තුතුය
7. දිවා මධයසථාානය ගවා කහසුගවන් ප්රග.ය මම සඳහා අඩි 12 ්ත ගහජ ඊ වැඩි ළිිවසුි මාර්ැය්ත
ිවය තුතුය
8. ගැජ ා ිරීමි හා බධා ිවරහිා කිසසරය්ත ිවය තුතුය
9. තදිිරීමගමන් කසු ජල හා ිවදුලි බි් කත් අදාර වැඩිහිටි සමිය තිය ිවසින් දැිසය තුතුය
10. දිවා මධයසථාානග හා ගාෞතික සිකත්වල ආර්ත ාව සිබන්ධ ිවිමමත් වැඩ ළිබඳගවර්ත
සකසථකර තිබිය තුතුයි
11.ගවනත් කාර්යය්ත සඳහා ීමර්ඝකාලිනව දිවා මධයසථාානය සමැාක්ව ාාිවාා කරන්ගන් නි දිවා
මධයසථාානග ක තුතු සඳහා ප්රමුඛාාවය ලබා දිය තුතු අාර ඒ සඳහා මධයසථාානග
සකඟාාවය ප්රාගද්ශිය ග් කි ගේ ිදර්ගද්යය සමැ වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලග අුවමැතිය
ලබා ැා තුතුය

03. ක්රියාත්මක රමග.දය
1 දිසථත්රි්ත ග් කි, ප්රාගද්ශිය ග් කිග් කි ිදර්ගද්ය සමැ අදාර වැඩිහිටි සංිවධානග ත් ලීම

ිදයමිය ා අයදුිකා සමැ තදිිසකත් කල තුතුය
2 ිවිමමත් ළිිසවැය ඇසථාගින්තුව තදිිසකත් කල තුතුය
3 රජග තඩම්ත නි ඒ බව බව ප්රාගද්ශිය ග් කිවරයාගේ ාහවුරු ලිළිය තදිිසකත් කල
තුතුය
4 වැඩිහිටි දිවා ම ධයසථාානය්ත තදිිරිසම හා ඒ ගවුවගවන් භූමිය ය ගවන්කරන බව

ආදාල

කාර් ව කරුගේ කැවරුි ලිළිය තදිිසකත් කල තුතුය
5

දිවා මධයසථාානය්ත ලබාීමම

සුදුසු බව

හා සක්රිය වැඩිහිටි සමිය තිය්ත බව

ප්රාගද්ශිය

ග් කි ගේ ිදර්ගද්යය සහිා ිව ය ාාර ්තග ර ිදලධාීම ගේ සිවසථාර වාර්ාාව තදිිසකත් කල
තුතුය
5

6 මුලය ප්රතිකාදන කහා කිසදි අදියර වයගයන් ගකො සථ තුනිරන් ලබාගදන අාර ස්ත ස්ත
අදියගර් වැඩ අවසන්කර ප්රැතිය ලබාීමගමන් කසුව ඊලඟ අදියගර් මුද්  ිදදහසථ කරුව ලබයි


කරමු අදියර - අත්තිකාරි මුදල



ගදවන අදියර - ප්රාගද්ශිය ග් කි ිදර්ගද්යය අුවව



ගාවන අදියර - වැඩ අවසන් වාර්ාාව

7 මහ්  වයගයන් තදිකරන්ගන් නි ප්රග.ය කහසුකි වැඩිහිටියන් ැැලගකන කිසදි සකසථ
කල තුතුය ( පදාහර ආගරජහන - අවගරජහ මාර්ැ)
8 ගවනත් ප්රතිකාදන පකගයජී  කරගැන බහුකාර්ය ගැොඩනැඟි් ල්ත ගලස තදිිරීමගිීම
ගැොඩනැඟි් ග්  අයිතිය වැඩිහිටි මග් කි කාර්යාලය සතුිවය තුතුය
09

ඔබ ිවසින් තදිිසකත් කරුව ලබන ිවයදි ඇසථාගින්තුව මිය ලියන 2 5 පකිසම මුදල

ත්තමවා
යන්ගන් නි සම මුදල දරුව ලබන ආකාරය ළිබඳබඳ කැහැදිලි කර වැඩිහිටි සංිවධානය ිවසින්
ලිළිය්ත තදිිසකත් කර තුතුය
11 වැඩ අවසන්කරන ලද ගැොඩනැගි් ග්  ගමම ගැොඩනැගි් ල ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි
කාර්යාලග “වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධනය සඳහා වන ජාතික අරමුදල මඟින් තදිකරන ලද
බව නාම පුවරුව්ත සිව කල තුතුය
12. ඒ ඒ අවසථාාග. කසු ිවකරි ක තුතු දිසථත්රි්ත ිදලධාිසයා ිවසින් සිදුකර ජාතික වැඩිහිටි
මහග් කි කාර්යාලය ගවා ඡායාරූක සහිා වාර්ාාව්ත තදිිසකත් කල තුතුය

04. කසු ිවකරි
(1) මුද්  ලද බව කුිවාාන්සිය (මුද්  ලැබි සති ගදක්ත ඇතුරා) තදිිසකත් කල තුතුය
(2) ගකොන්රාත් ගිිවසුගම සහතික කර ළි කා තදිිසකත් කල තුතුය
(3) මාසික ප්රැති වාර්ාාව (ඇමුණුම 1) තදිිසකත් කල තුතුය
(4) වයාකිති අවසන් වැඩ වාර්ාාව (ඇමුණුම 2) තදිිසකත් කල තුතුය
(5) දිවා මධයසථාානග තදිකරන ලද ගැොඩනැගි් ල වැඩිහිටි සමිය තිය ාාරදුන් බව සනාා කරන
6

ලිළිය/පකකර

ාාරදුන් බව ලිළිය තදිිසකත් කල තුතුය

(6) වැඩිහිටි දිවා මධයසථාාන තදිිරීමගමන් අනතුරුව සහි ාා්ඩඩ තන්ගවන්ට්රිය්ත නඩත්තු කල තුතු
අාර
මධයසථාානග යතුරු සුදුසු කිසදි ිදලධාීමගයකු ය ගත් ාබා ැා තුතුය

06 අයදුිකත් හා ගිිවසුි
1. ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය මඟින් ිදකුත් කරන ලද සිපූර්න කරන ලද අයදුි
කරය අුවවිදයමිය ා කිසදි සිපූර් කර ත් ලීම තදිිසකත් කර තුතුය
2 රජග තඩම්ත ගනොවන ආැමිය ක සථාානවල තදිිරීමි සඳහා ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි
කාර්යාලය ිවසින් ිදකුත් කර ඇති ගිිවසුම (ළි කත් ගදක්ත)අයදුි කරය අමු ා තදිිසකත් කල
තුතුය (අදාල ගිිවසුම තදිිසග ීම සියළුම දිසථත්රි්ත ග් කි කාර්යාලගවා ලබා ීමම ක තුතු කරුව
ලැගේ)

අධය්ත ,
ජාතික වැඩිහිටි මහග් කි කාර්යාලය

7

