
වැඩිහිටි වන්දනා චාරිකා වවනුවවන් ආධාර ලබාදීම - 2023 

 

 හැඳින්වීම 

 

ජාතික වැඩිහිටි මහවේකම් කාර්යාලය විසින් දිවයින පුරා වැඩිහිටි සංවිධාන  පිහිටුවා පවත්වාවෙන යනු 

ලබන අතර,  වමම වැඩිහිටි සංවිධාන,  විවිධ නිර්මාණාත්මක වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන්න් ාතා 

සාර්ථක අන්දන්න් පවත්වාවෙන යනු ලැවේ. ඒ අනුව වැඩිහිටි සංවිධාන මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

එම වැඩසටහන් මගින් වැඩිහිටි ප්රජාවව  මානසික  ුවවය සංවර්ධනය කිරීමට මහත්වසේ ාවහේ වේ. වමම 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සාහා වැඩිහිටියන්  විසින්  මහත් පරිරමය්  දරන්න්  අරුදදේ සම්පාදනය 

කරෙනු ලබයි.  වැඩිහිටියන් දරන වමකී ප්රයත්නයන් දිරිෙැන්වීවම් අරුදණින් යුතුව  වන්දනා චාරිකා 

වවනුවවන් ජාතික වැඩිහිටි මහවේකම් කාර්යාලය විසින් මූලය අනු්රහය ලබාදීම වමම වැඩසටහන මගින් 

සිදුකරනු ලබයි.   

 

ාේලීම් ාදිරිපත් කිරීම හා ක්රියාත්මක රමවේදය 

 
01. 2023 වර්ෂය සාහා සෑම දිස්ත්රි්  වේකම් කාර්යාලය්  හා ප්රාවීය ය වේකම් කාර්යාලය් ම  

නිවයෝජනය වන පරිදි ුදදේ ආධාර ලබාදීමට නියන්ත අතර,  සෑම දිස්ත්රි්  වේකම් කාර්යාලයකින් හා  

සෑම ප්රාවීය ය වේකම් කාර්යලයකින්ම අවම වෙවයන්  එ්  චාරිකාව්  වවනුවවන් ආධාර 

ලබාෙැනීම සාහා ාේලුම්කළ  යුතුය. 2023 වර්ෂය සාහා ඔ් වතෝබර් 30 දින ද් වා ාේලීම් ාදිරිපත් 

කිරීමට හැකියාව ඇත. 

 

02. ාේලීම් ාදිරිපත් කරනු ලබන වැඩිහිටි සංවිධානය (්රාමීය/ප්රාවීය ය/ දිස්ත්රි් )  ලියාපදිංචි සංවිධානය්  

වියයුතු අතර,  ඒ සාහා වැඩිහිටි සංවිධානවේ ලියාපදිංචි සහතිකවේ පිටපත්  වහෝ පිළිෙත හැකි 

වවනත් තහවුරුව්  ාදිරිපත් කළ යුතුය.    

 

03. අදාල වැඩිහිටි සංවිධානය පුවගිය වසර 05 තුළ ක්රියාකාරීව පවත්වා තිබිය යුතු අතර ඒ බව, විෂය 

නිලධාරි (සමාජ වසේවා නිලධාරි / වැඩිහිටි හින්කම් ප්රවර්ධන නිලධාරි /සංවර්ධන නිලධාරි) විසින් සිය 

වාර්තාව මගින් සහතිකකර තිබිය යුතුය. 

 

04. වන්දනා චාරිකාව සම්බන්ධව අදාල වැඩිහිටි සංවිධානවේ මහා සභා රැස්වීමක වයෝජනා 

ස්ථිරත්වයවය්  තිබිය යුතු අතර, අදාල වාර්ථාව සතය පිටපත්  බවට, රජවේ නිලධාරිවය්  විසින් 

සහතිකකරන ලද  ඇුදණුම්  මගින් ාදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

05. වන්දනා චාරිකාව සාහා සහභාගිවන වැඩිහිටියන්ව  අත්සන සහිත නාමවේඛණය්  ාදිරිපත්  

කළයුතුය. 

 

06. අවම වෙවයන් වැඩිහිටියන් 50 වදවනකුවත් අදාල වන්දනා චාරිකාව සාහා සහභාගි විය යුතුය. 

 

07. වන්දනා චාරිකාව යන ප්රවීෙය, ෙමන් මාර්ෙය,  වියදම් ඇස්තවම්න්තුව හා ෙමන යාමට වයෝජිත 

දිනය ඇතුළත් ාේලීම් ලිපිය්  අදාල වැඩිහිටි සංවිධානය විසින්  දිස්ත්රි්  වේකම් / ප්රාවීය ය වේකම් 

වවත වයොුද කළ යුතු අතර,  එම ලිපිය ාේලීම සමෙ ාදිරිපත් කළ යුතුය.   

 



08. ඒ  අනුව, ාහත සාහන් පරිදි අවෙය ලිපිවේඛණ සමෙ දිස්ත්රි්  වේකම් / ප්රාවීය ය වේකම් විසින් 

අදාල ාේලීම ජාතික වැඩිහිටි මහවේකම්  කාර්යාලය වවත ාදිරිපත්කළ යුතුය.  

 

09. ාදිරිපත් කරනු ලබන ාේලීම් සලකා බලා රු. 75,000/= ක උපරිමයකට යටත්ව ආධාර ුදදේ 

ලබාවදනු ලබන අතර, එම ුදදේ චාරිකාවේ වියදම් සාහා පමණ්  වියදම්කළ යුතුය.  

 

10. අදාල ුදදේ  දිස්ත්රි්  වේකම් /  ප්රාවීය ය වේකම්වරුන් වවත ලබාවදනු ලබන අතර,  එම වච් පත 

සාහා වන ලදුපත (වපොදු 172 ආකෘතිය)  කඩිනන්න් ජාතික වැඩිහිටි මහවේකම්  කාර්යාලය වවත 

ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. 

 

11. අදාල වන්දනා චාරිකාව අවසන් වූ පුව ඒ සම්බන්ධව, වියදම් විස්තරය  ඇතුළු ඡායාරූප සහිත, වැඩිහිටි  

සංවිධානවයන් ලබාෙත් සවිස්තාරාත්මක වාර්තාව විෂය නිලධාරිව  නිර්වීෙය සහිතව, කඩිනන්න් 

මා වවත ාදිපත්කළ යුතුය.  

 

12. වම් සාහා ප්රාවීය ය වේකම් කාර්යාලය වවත ලැවබන ාේලීම් අතුරින්   ප්රතිලාභී වැඩිහිටි සංවිධානය 

සාහා ප්රුදඛතාව ලබාදීවම්දී සලකා බැලියයුතු සාධක  

 

 වැඩිහිටි සංවිධානය ලියාපදිංචි කරන ලද දිනය  

 සක්රීය සාමාජික සංඛයාව 

 පුවගිය වසර 02 ක කාලය තුළ වැඩිහිටි සංවිධානය විසින් බාහිර සමාජය වවනුවවන්  ක්රියාත්මක 

කර ඇති වැඩසටහන් 

 සන්තිය සතු  මූලය සකයතාව (අු  මූලය සකයතාවය සහිත සන්තිවලට වැඩි අවධානය්  ලබාදිය 

යුතුය.) 

 සාමාජිකයින්ව  ආර්ථික ුවබසාධනය වවනුවවන් වෙන ඇති ක්රියාමාර්ෙ 

 ආදායම් උත්පාදක වැඩසටහන් /වයාපෘන්න් ක්රියාත්මක කිරීම 

 වැඩිහිටි සංවිධානය ලබාෙත් ප්රාවීය ය ජය්රහණ 

 නියන්ත පරිදි රැස්වීම් වාර පැවැත්වීම හා නිලවරණ පැවැත්වීම 

 වමම වැඩසටහන සාහා පළුදවරට ාේලීම ාදිරිපත් කිරීම 

 

 

      ව් .ජී.  ලැනවරෝේ 

      අධය් ෂ  

 


