ඇමුණුම 01

ජ්යෙෂ්ඨප රවැසියන් උ ෙජ් සා සස්ං රැකි්ා ජ්සනුජ්ස උ ආධාැ සිපයීම
සොපිය ් ළිබඳ හ දින් උමම.
ශ්රි කංවාජ්ජ යහනදහ් ඝ්රජ්් උ ිය්ප්  ජ්සින උ යනි.. ජ්මම ිය්ප්  සහ යහනදය් ආ්ථිකව සයජ්් උ
සිය ක නි උමම අත්ොසයෙ වුණයකි.
අනුස ිය්ප් සහ ජ්මම යහනදහ් සු  සස්ං ිර්ථමායිලි
දිකි්ාස උ දා අ්  ිකීම් ප හම් වැ නිරින උ ඔවු උස ආ්ථිකව සයජ්් උ සිය ක නි උමම දා ැජ්ේ
ආ්ථිකව්ට සිය්ක් සහ සිඩිහිි. ප්රයාසක් ිර්ථමාය් කිීම දා ඔවු උස ළ ජ්ේිල් ිරෂ්ඨපාන්ත්ජ්ේ ජ්වොටස
වුණස උ ජ්කස න්රි නි උමම ජ්මම සොපිය ජ්ේ අජ්්ක්ත ත් අැමුය ජ්ජ. අනුස න්සන හ රවැා ියයනරි යනි.හ
ස්ස අවුුණදු 60 ට සිඩි ිර්ථමායිලි් සජ්් උ ජ්දබි දා සස්ංස යන් ජිසහ ැටාස ඉන්රි්ට්  ජ්නහ ්ා යුු 
්ින  ියයසාස වැහ සිඩිහිි.් උ සහදා ජ්මම සෙපිය ් ප්රජ්්ජයහස්  ජ්ජ.
අනුස ජ්මම සොපිය ් රි්ා් ම කිරිම සහදා ්ක් ප්රාජ්ේශී් ජ්ේවම් ජ්වොේපාස්කි උ ප්රය කාභී උ
ය ජ් හකු පමයක් ජ්ත්ජැා න උහා අත්ැ, ිහට සස්ං රැකි්ා වැජ්නහ ්හ වණ්ඩා්ම් ජ්දජ ත්ිර
රවේනක් උ සහදා ුණළි්ේ 30,000.00 ව ෙපරිම්වට ්ට් ස අසයෙ ෙපවැයයජ්් වුම්ය් උ්ර ුත්රයඅමු
ද්රසෙයජ්ැජපය ද්රසෙ ජ්දජ රවුණණු ්රම සහදා ක ාජ් නු ක න .ප්රය කාභී උජ්ේ හාම ජ්ේඛහ් ඉන්රිප් 
කිරිජ්ම්දී ප්රය කාින උජ්ේ ප්රමුඛත්ාසජ්ේ අනුළිබඳජ්සකට ජ්ේඛහ් ඉන්රිප්  වළ යුු  ජ්ජ.

ුතදුුතවම්/ප්රය කාින උ ජ්ත්ජැා නිීමජ්ම් ිර්ථහා්ව.
01 ඉේලුම්වුණස උ ස්ස අවුුණදු 60 සම්රව්ථය වැහ ක අඩු ආ ා්ම්කාින උ ිය් යුු ්.
02 ිහට සස්ං රැකි්ාසක් ජ්කස ්ම් ව්ථමා උත්්ක් ජ්දජ සනාසක් යනදු වැ උජ් උ හම් ්් සිඩින්යුණු වැ
නිීමම සහදා සහ ඉේලීම් සකට ප්රමුඛසසසාහ් ක ාන්ම ජ්්ජනෙ ජ්ජ.
03 සස්ං රැකි්ා ආධාැකාින උ ග්රාමීය ් සිඩිහිි. සිනය ජ්ේ සාමාජිව් ස් ක ා යනි.් යුු ්.

ස

ග්රාමීය ් සිඩිහිි. සිනය ජ්ේ සභාපය  ,ජ්ේවම් ියයන උ සහාස වළ යුු ්.
04 සස්ං රැකි්ා සහදා වණ්ඩා්මක් ජ්කස ඉේලුම් ඉන්රිප්  වැහ ියට ්ම වණ්ඩා්ම සහදා
ක ාන්් යු් ජ්්  ෙපරිම ුණළි්ේ 30ය000.00 ක් පමණි.
05 සස්ං රැකි්ාකාභී උ දඳුහා නිීමම සමාය ජ්සේසා ිරකධාරි/පළා්  සමාය ජ්සේසා ිරකධාරි/සිඩිහිි.
හිිනවම් ප්රස්ථධහ ිරකධාරි/සංස්ථධහ ිරකධාරි)සිඩිහිි.( ියයන උ යනදුවළ යුු  අත්ැ අ ාළ ඉේලුම්
ප්ර් ග්රාමජ්සේසා ිරකධාරිජ්ේ ිර්ථජ්ේය් දා ප්රාජ්ේිල් ජ්ේවම්ජ්ේ ිර්ථජ්ේය් සහිත්ස ඉන්රිප් 
වළ යුු ්.

ප්රමුඛත්ාස/ප්රය කාින උ ජ්ත්ජැා නිීමම
01.සනාස උ ආිලත් සස්ං රැකි්ා යනදු වැජ්නහ ්ෑම.)ෙ ා - වද/ඉඟුුණ/ජ්වොචිච්/බිම්මේ ආන් සනාස උ(. වද
සනාස සිිර ජ්වි. වාලීහ සනාස උ සහදා ප්ථචස 05 ක් ජ්දජ ඊට සිඩි භූින ප්රමාය්ක් ය ීමම අිරසා්ථ්්
ජ්ජ.
02 ජ්සජ්ළහ ජ්පොළ සි.හාවමක්/ඉේලුමක් සහිත් ස්ථසමාහජ්ේ අජ්ප උ ගිිහි ්හ ඉපිැණි සාම්ප්ර ාන ව
ව්ථමා උත් )සේි.යපිදුුණ ියමමයප උ ආශ්රිත්ය ීමැ ක ව්ථමා උත්්( සද ඊට අ ාක අසයෙ ෙපවැය/ජ්මසකම්
ආන්් ිනකදී නිීමම සහදා.
03. ිහට යනදු වැජ්නහ ්හ සස්ං රැකි්ා සහදා අසයෙ ෙපවැය/් උ්ර ආන්් ිනකදී නිීමම සහදා.
04.අමු ද්රසෙ ජ්දජ ජ්ැජපය ද්රසෙ ිනකදී නිීමම.
05.අජ්ළම කුි. ඉන්කිරිම දා අලු් සිඩි්ාස.
06.අසයෙ ත්ාක්ෂ්ඨණිව ෙපජ් ස දා රවුණණුස.

රි්ා් මව ්රමජ්ජ ්
01. අ ාක සස්ං රැකි්ාස සම්  උධස ස්ථත්මාහ ත්් ් ස් දා අහානත් ඉකක්ව ඇු ක්  සොපිය 
සා්ථත්ාසක් ඉන්රිප්  වළ යුු ්. ්් ියධිම්  ිය් ම් ඇසත්ජ්ම් උු සක් සහිත් සොපිය  සා්ථත්ාසක් ිය්
යුු ්.
02. අ ාක සස්ං රැකි්ාස යනදු වැජ්නහ ්ෑජ්ම්දී ඊට ුතදුුත ත්ාක්ෂ්ඨණිව ිරකධාී උජ්ේ සද් ක ා නත්යුු  ්.

පුත ියපැම්
01 ්ක් ප්රය කාභීජ්්කු ජ්දජ වණ්ඩා්මක් සහදා ුණළි්ේ 30,000.00 ව මුකෙ ප්රය පා හ් ්ක්
සත්ාසක් පමයක් ජ්නමම් වක යුු ්.
02 අ ාක ප්රාජ්ේිල් ජ්ේවම් වා්ථ්ාකජ්ේ සමාය ජ්සේසා ිරළධාී/පළා්  සමාය ජ්සේසා
ිරළධාී/සංස්ථධහ ිරළධාී)සිඩිහිි.( /සිඩිහිි. හිිනවම් ප්රස්ථධහ ිරළධාී ියයන උ මු ේ
භාැනිීමජ්ම් කුියත්ා උයන් )172 ජ්පොදු ( ජ්මම වා්ථ්ාක් ජ්සත් ජ්්ොමුවළ යුු ්.
03 ප්රය කාභී උ ජ්සත් මු ේ ක ාදු උ සට සදය ව වැහ ස්ථත්ාස ජ්මම වා්ථ්ාක් ජ්සත් ජ්්ොමු වළ
යුු ්.
04

අ ාක ප්රය කාින උජ්ේ ප්රනය ් ළිබඳ හ සා්ථසාසක් සමාය ජ්සේසා ිරකධාරි/පළා්  සමාය ජ්සේසා
ිරකධාරි/සිඩිහිි. හිිනවම් ප්රස්ථධහ ිරකධාරි/සංස්ථධහ ිරකධාරි ) සිඩිහිි. ( ියයන උ මාස 03 වට
සැක් තත්න මායනව සා්ථත්ාස ්ාස් වාලීහ ජ්වොට ජ්්ොමු වළ යුු ්.

05 මාස 03 උ පුත අ ාක සොපිය ජ්ේ ස්ථත්මාහ ත්් ස් දා ප්රනය ් ළිබඳ හ යාය ව සිඩිහිි.
මදජ්ේවම් වා්ථ්ාක් ජ්සත් සා්ථත්ා වළ යුු ්.

