
ඇමණුම 01 

 

“විශ්රාම ප ර ස දානායම  - සාර්ථක වැඩිහිටි දිවි  ”රේමාව  පරේ විශ්රාම ර්ර්ව 

වැඩසපහය  ැවැේවීම සම්බන්ධව උ රනස ්මාලාව. 

සාජ්ය,  රර්ධ සාජ්ය,  පුද්ගලික රංශරේ රැකි ාවල නිසතවය පුද්ගල න් විශ්රාම ගැනිමේ සමඟ ඔවුන් මුහුණ 

රනය ගැපළුකාරීේව  රවම කිරීමේ,   හ ේ රලස සමාජ් ගත කිරීමප සහ වැඩිහිටිවි  සාර්ථක කසගැනීමප 

මඟ ර න්වීම රසමුණු කස ගනිමින් රමම වැඩසපහය දි ේ කසනු ලබ . 

ආ තය ක් රතෝසා ගැනීම. 

1. දිස්ත්රික්ක   ළ ඇති සාජ්ය,  රර්ධ සාජ්ය රහෝ පුද්ගලික රංශරේ  සුදුසු ආ තය ක් රහෝ ආ තය 

කිහි  ක් රම් සඳහා රතෝසාගත යු  . 
 

2. ඔබ විසින් රතෝසාගේ ආ තයරේ රහෝ ආ තය කිහි  ක රසේව  කසය ව ස රවුරුදු 50 ප වැඩි 

විශ්රාම ගැනීමප ආසන්ය නිලධාන්න්   100 රනරයකු රමම වැඩසපහය සඳහා සහභාගි කසවි  යු  . 

 

3. වැඩසපහය සඳහා රු .115, 000.00 ක මුනලක්  ඔබ දිසත්්රික්ක  රවත ලබා රනනු ලබ . 

 

4. රමම වැඩසපහරන් සම්බන්ධීකසණ කපයු  දිස්ත්රික් රේකම්  කාර් ාලවල රසේව  කසය වැඩිහිටි 

හිමිකම් ප්රවර්ධය නිලධාන් මඟින් සිදු කළ යු  රතස,  එම නිලධාරීන් රයොමැනි දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර් ාල සඳහා සමාජ්රසේවා නිලධාන් / සංවර්ධය නිලධාන් විසින් සිදු කළ යු  රේ. 

 
 

5. වැඩසපහය 2023.06.30 වය දියප ප්රථම  වේවා රවසන් කළ යු  . 
 

6. වැඩසපහය  ැවැේවි  යු  රවම කාල   ැ  හ ක් වි  යු  . 
 

7. වැඩසපහය  හත සඳහන් මාතෘකාවලප රනුව සිදුකළ යු  . 

 

 

  
 

 

8. රමම වැඩසපහය සඳහා සම් ේ නා ක න් රතෝසා ගැනිරම්දී හා දීමයා රගවීරම්දී  සාජ්ය  න් ාලය 

හා කළමයාකසණ චක්රරේඛය රනුව සිදු කළ යු  . 

 

9. වැඩසපහය  ැවැේවීමප රනාල මූලය ප්රති ානය දිස්ත්රික් රේකම් කාර් ාල රවත ලබා රනනු ලැරේ. 

 

10. මුනේ ලැබීම් කුවිතාන්සි  ත (ර ොදු 172) මුනේ ලැබී දිය 14 ක් ඇ ළත ජ්ාතික වැඩිහිටි මහරේකම් 

කාර් ාල  රවත එවි  යු  . 

 

11. වැඩසපහය  වේවා රවසන් වු වහාම ඒ සම්බන්ධව දිස්ත්රික්   රේකම්රේ රනුමැති  සහිත සවිස්තස 

වාර්තාව NSE/DEV/FO/ 002/I  (ඇමණුම 01) ආකෘති ප රනුව 2023.07.15 දියප ප්රථම ජ්ාතික වැඩිහිටි 

මහරේකම් කාර් ාල   රවත ඉදින් ේ කළ යු  . 

 

රනු 
රංක  

මාතෘකාව රසමුණ 

01 විශ්රාම දිවිරේ ශාන්න්ක හා මායසික සුව  විශ්රාම ගතවය පුද්ගල න්රේ රස්ඛය 
 හ ේ කස ගැනීමප මඟ ර න්වීම  

02 විශ්රාම වැප්,,  ETF හා EPF ලබා ගැනීමප 
පුද්ගලික ලිපිරගොනුව රකරසේ වි  යු න?  

දිගු කලක් රසේවරේ නිසත රවමින් සිටිය 
නිලධාරීන්රේ පුද්ගලික ලිපිරගොනුව සකසා 
ගැනීමප මඟ ර න්වීම. 

03 සැලසුම් සහගත වැඩිහිටි වි ක් විශ්රාම ගතවය වැඩිහිටි න්  හ ේ රලස 
සමාජ් ගත කිරීමේ වැඩිහිටි වි  සාර්ථක 
කසගැනීමප මඟ ර න්වීම. 


