ඇමුණුම - 01

“සුරැකුම” වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථාන ස්වයං රැකියා වැඩසටහන - 2021
උපදෙස් පත්රිකාව
01.හැඳින්විම.
වැඩිවන වැඩිහිටි ජනගහනය ආර්ථික වශදයන් ශක්තිමත් කර ක්රියාකා හ හා දාො ව වැඩිහිටි පරරකරක් ඇති
කි හම දමන්ම,වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථානවා රැස්වන වැඩිහිටි ්රජාවට දාො ව ආර්ථික කාර්යයක ිරර
විමට අවස්ථාව සාසා දිම තුළින් ඔවුන්දේ ස්වාභීමානය හා අත්මාභිමානය ඉහළ නැංවිම දමහි අරමුණ
දේ.වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වු වැඩිහිටි ්රජාව, ්ාම ිරාධ්ා හ වස ත තුළ ්ාමීය ය වැඩිහිටි සතිති හරහා
ඒකාබද්ධ් ්රදේශයකින් කටුතතු කරු  ෙක්නට ාැද..ඒ අු ව ෙැනටමත් වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථාන
සමාජිකයන් විවිධ් ස්වයං රැකයාවා ිරයැදාන බැවින් කාාය ්රදයජජනවත්ව ආදයජජනය කරන බව
දපනී ය ව.2021 වර්ෂය සඳහා උප හම රුපියල් 50.000,00 බැගින් වයාපිති 50 ක් සඳහා මුාය ්රතිපාෙන
දවන් වී ඇති අ ර,දිස්ත්රික් දල්ක ත කාර්යාායකින් සුදුසු වයාපිති දයජජනා හ රක් ්රමුත ාවද
අු පිළිදවාට 2021 මැ ව 31 දිනට ්රථම ාබාදෙන දමන් කාරුණිකව ඉල්ාා සිටිති.

02.සුදුසුක ත/්රතිාාභින් ද ජරා ගැනීද ත ිරර්ණායක.
1.වයස අවුරුදු 60 ස තරකර්ණ වී තිබීය ුතතුය.
2.වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථානයක සාමාජිකයන් විය ුතතුය
3.අවම සමාජිකයන් 05 දෙදනකුදගන් සමන්චි කණ්ඩායමක් විය ුතතුය.
4.ඉල්ලු ත කරන ්රාදද්ය ය දල්ක ත දක්ඪාශාශය තුළ ස්ථිර පදිංචිකරුවන් විය ුතතුය.
5.ස්වයං රැකියාවක ෙැනටමත් ිරයැදාන කණ්ඩාය ත සඳහා විදශේෂ සැළකිල්ාක් ෙක්වු  ඇ .

03.්රමුත ාවය/්රතිාාභීන් ද ජරා ගැිරම.
1. ස්වයං රැකියා සඳහා අවශය අමු ද්රවය දහජ යන්දරජපකරණ තිා ග ගැිරම ස තබන්ධ් වැඩසටහන්.
2. ස්වයං රැකියා පිළිබඳ ෙැු වත් කි හද ත හා වැඩිදුර රකහුණු කි හද ත වැඩසටහන්.( බි තමල් වගාව/මැටි
කර්මාන් ය ආය  ිරෂ්පාෙන/ පන් ආය න අත්ක ත ිරර්මාණ ආදි )
3.

ම ස්වයං රැකියා ිරෂ්පාෙන අදාවිය හා රකහුණුව සඳහා අදාවිකුටි දවු දවන්.

4. නදවජත්පාෙන සඳහා නව ාක්ෂණය හා ෙැු ම ාබාදිද ත වැඩසටහන්.
දමම වයාපිති ප හසර හි කාති හා සමාජ හි කාති වයාපිති විය ුතතු අ ර,ිරෂ්පාෙන අාවිය සහ තිරසාර
පැවැත්ම සඳහා ක්රමදේෙ තිබීය ුතතුය.

04.ක්රියාත්මක ක්රමදේෙය.
1.රුපියල් 50,000.00 ක උප හමයකට යටත්ව දමම අධ්ාර ාබාදෙන අ ර,ඒ සඳහා වන සුදුසු වයාපිති
දයජජනා සහ වියෙ ත ඇස් ද තන්තු සකස් දක්ට,්රාදද්ය ය දල්ක ත කාර්යාා හරහා දිස්ත්රික් දල්ක ත
කාර්යාා දව එවිය ුතතුය. .(ආකිති පරය අමුණා ඇ )
2.එම ඉල්ලී ත ්ාම ිරාධ්ා හ හා වැඩිහිටි විෂය භාර ක්දෂේර ිරාධ්ා හ ිරර්දද්ශ කර තිබිය ුතතුය.
3.ඉදි හපත් කරන ාෙ එම වයපිති ඉල්ලී ත දිස්ත්රික් දල්ක ත විසින් ප හක්ෂා දක්ට, ්රතිපාෙන ාබා ගම සඳහා
සුදුසු වයාපිති දයජජනා 4ක් ්රමුත ාවද පිළිදවාට ජාතික වැඩිහිටි මහදල්ක ත කාර්යාාය දව
කතිටුවක් මඟින් ඉදි හපත් කළ ුතතුය.
4.එවැිර ඉල්ලීමක් ාැබුණ පසු ජාතික වැඩිහිටි මහදල්ක ත කාර්යාලීය ිරාධ්ා හ ප හක්ෂා දක්ට
අධ්යක්ෂකදේ අු මැතියට දය්මු කර වඩාත් දාො ව වයාපිති සඳහා ්රතිපාෙන ිරෙහස් කරු  ඇ .

05.පසු විපරම.
1.වැ.හි.්ර.ිර / ස.දසේ.ිර විසින් මාස 03 කට වරක් අොා වයාපිතිද වර් මාන ත්වය හා ්රගතිය පිළිබඳ
වර්ථාවක් ජාතික වැඩිහිටි මහදල්ක ත කාර්යාාය දව ාැබීමට සැාැස්විය ුතතුය.
2.වයාපිතිය සිදු කරදගන ය ම සඳහා උපදද්ශනය හා ම දපන්වීම කළ ුතතුය

වයාපිති දයජජනාව.
01. වයාපිති මා ිකාව :-

02. දිවා මධ්යස්ථානද

නම :-

03. ලිපිනය :-

04. සමාජික කණ්ඩායම :-

අු  අංකය
01
02
03
04
05

නම

අත්සන

05.හැඳින්විම (දකටිදයන්) :-

06.අදේක්ෂි ිරමැවුම :-

07.ක්රියාත්මක කරන ආකාරය :-

08.අදාවිකරණය හා ස තබන්ධ් විස් රය :-

09.වියෙ ත ඇස් ද තන්තුව :- ( ඇමුණුමක් දාස ඉදි හපත් කරන්න )

…………………………………………………………………… දිවා මධ්යස්ථානද
සමාජික කණ්ඩායම විසින්
කණ්ඩාය ත ස්වයං රැකියා වයාපිතියට කරන ාෙ ඉල්ලීම සුදුසු බැවින් ඉදි හපත් කරති.
...............................
දිනය
්ාම ිරාධ්ා හ වාර් ාව.

...................................................
දල්ක ත(්ාමීය ය කතිටු)

ඉහ සඳහන් ඉල්ලු තකරුවන් මා දහ්ඳින් ෙන්නා බවත් .........................................................්ාම
ිරාධ්ා හ වසද ත පදිංචි බවත්,ඉල්ලු තකරුවන් අවුරුදු 60 ස තරකර්ණ කර ඇති
බවත්,
...............................................දිවා මධ්යස්ථානද සමාජිකයන් බවත් දම වන් සහතික කරති.
.............................
දිනය

........................................
්ාම ිරාධ්ා හ

ක්දෂේර ිරාධ්ා හ ිර හක්ෂණය.
ඉදි හපත් කර ඇති ද ්රතුරු ිරවැරදිය.ඉහ න ත සඳහන් අයට ආධ්ාර ාබාදිම සුසුදු බව ිරර්දද්ශ කරති.
........................................................................
සමාජ දසේවා ිරාධ්ා හ/පළාත් සමාජ දසේවා ිරාධ්ා හ
වැඩිහිටි හිතික ත ්රවර්ධ්න ිරාධ්ා හ/සංවර්ධ්න ිරාධ්ා හ
්රාදද්ය ය දල්ක ත ිරර්දද්ශය.
සමාජ දසේවා ිරාධ්ා හ/පළාත් සමාජ දසේවා ිරාධ්ා හ/ වැඩිහිටි හිතික ත ්රවර්ධ්න ිරාධ්ා හ/සංවර්ධ්න
ිරාධ්ා හ විසින් මා දව දය්මුකර ඇති ඉහ න ත සඳහන් සමාජික කණ්ඩායමට ස්වයං රැකියා ආධ්ාර
මුො ාබාදිම සුදුසු බවට ිරර්දද්ශ කරති/දන්කරති.
......................................
දිනය

.............................................
්රාදද්ය ය දල්ක ත

දිස්ත්රික් දල්ක ත කාර්යාාද කතිටු ිරර්දද්ශය.
.................................... ්රාදද්ය ය දල්ක ත දක්ඪාශාශය විසින් ඉදි හපත් කර ඇති ...................................
දිවා මධ්යස්ථානද වයාපිතිය ක්රියාත්මක කි හම සඳහා වඩාත් සුදුසු බව ිරර්දද්ශ කර ස්වයං රැකියා ආධ්ාර
ාබා ගමට දය්මු කරමීය .
.........................
..........................
මා.ිර
ස.දසේ.ිර
අධ්යක්ෂ ජාතික වැඩිහිටි මහදල්ක ත කාර්යාාය.

..............................
වැ.හි.්ර.ිර (දිස්ත්රික්)

ඉහ කතිටු ිරර්දද්ශය අු ම කර ද ත සම ඉදි හපත් කරමීය .
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දිනය

..................................
දිස්ත්රික් දල්ක ත

