
                                                                                                                                                       

                                                                                
 

                                                                                                                                                      ඇමුණුම - 01 

 

“සුරැකුම” වැඩිහිටි දිවා මධ්යසථ්ාන ස්වයං රැකියා වැඩසටහන - 2022 

උපදෙස් පත්රිකාව  

01. හැඳින්විම. 

වැඩිවන වැඩිහිටි ජනගහනය ආර්ථික වශයයන් ශක්තිමත් කර ක්රියාකා හ හා ඵලදායි වැඩිහිටි පරපුරක් ඇති 

කිරීම යමන්ම,වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථාානවල ැසස්ථවන වැඩිහිටි ්රජාව  ඵලදායි ආර්ථික කාර්යයක නිරත 

විම   අවස්ථාාව ස්ලස්ා දීම තුළින් ඔවුන්යේ ස්ථවාභීමානය හා අත්මාභිමානය ඉහළ නැැංවීම යමහි  අරමුණ 

යේ.වයස් අවුරුදු 60 ඉක්ම වු වැඩිහිටි ්රජාව, ්ාම නිලධ්ා හ වස් ත තුළ ්ාමීය ය වැඩිහිටි ස්තිති හරහා 

ඒකාබද්ධ් ්රයේශයකින් ක ුතතු කරු  දක්න  ලැය..ඒ අු ව දැන මත් වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථාාන 

ස්ාමාජිකයන් විවිධ් ස්ථවයැං ැසකියාවල නියැයලන බැවින් කාලය ්රයයජජනවත්ව ආයයජජනය කරන බව 

යපනී යයි.2022 වර්ෂය ස්ඳහා උප හම රුපියල් 50,000.00 බැගින් වයාපිති 40 ක් ස්ඳහා මුලය ්රතිපාදන 

යවන් වී ඇති අතර,දිස්ථත්රික් යල්ක ත කාර්යාලයකින් සුදුසු වයාපිති යයජජනා යදකක් ්රමුතතාවය  

අු පිළියවල  2022 මැයි 31 දින  ්රාම ලබායදන යමන් කාරුිකකව ඉල්ලා ිටටිති.    

02. සුදුසුකම්/ප්රතිලාාිනන් දර ාා ැැනීදම් නිර්ණායක. 

1. ස්ාමාජිකයින් වයස් අවුරුදු 60 ස් තපුර්ණ වී තිබිය ුතතුය. 

2. වැඩිහිටි දිවා මධ්යස්ථාානයක ස්ාමාජිකයන් විය ුතතුය 

3. අවම ස්මාජිකයන් 05 යදයනකුයගන් ස්මන්චිත කණ්ඩායමක් විය ුතතුය. 

4. ඉල්ලු ත කරන ්රායද්ය ය යල්ක ත යක්ඪාශාශය තුළ ස්ථථිර පදිැංචිකරුවන් විය ුතතුය. 

5. ස්ථවයැං ැසකියාවක දැන මත් නියැ යලන කණ්ඩාය ත ස්ඳහා වියශේෂ ස්ැළකිල්ලක් දක්වු  ඇත. 

6. ස්ාමාජිකයින්යේ ජාතික හැඳුු  තපත්රය යහජ වැඩිහිටි හැඳුු  තපත්රය  පි පතක් අනිවාර්ය යේ. 

7. ඇස්ථතය තන්තුගත මුදල රුපියල් 50,000   වඩා වැඩිවන වි  ඉති හ මුදල් ස්පයා ගන්නා ආකාරය 

පිළිබඳ විස්ථතරයක් ඇතුලත් විය ුතතුය. 

03. ප්රමුඛතරාවය/ප්රතිලාාීනන් දර ාා ැැනිම. 

1. ස්ථවයැං ැසකියා ස්ඳහා අවශය අමු ද්රවය යහජ යන්යත්රජපකරණ තිලදී ගැනිම ස් තබන්ධ් වැඩස් හන්. 

2. ස්ථවයැං ැසකියා පිළිබඳ දැු වත් කි හය ත හා වැඩිදුර පුහුණු කි හය ත වැඩස් හන්.( බි තමල් වගාව/මැටි 

කර්මාන්තය ආශ්රිත නිෂථපාදන/ පන් ආශ්රිත අත්ක ත නිර්මාණ ආදී )  

3. තම ස්ථවයැං ැසකියා නිෂථපාදන අයලවිය හා පුහුණුව ස්ඳහා අයලවිකුටි යවු යවන්. 

4. නයවජත්පාදන ස්ඳහා නව තාක්ෂණය හා දැු ම ලබාදීය ත වැඩස් හන්.  

යමම වයාපිති ප හස්ර හිතකාමීය  හා ස්මාජ හිතකාමීය  වයාපිති විය ුතතු අතර,නිෂථපාදන අලවිය ස්හ තිරස්ාර 
පැවැත්ම ස්ඳහා ක්රමයේද තිබිය ුතතුය. 



                                                                                                                                                       

                                                                                
 

 

04. ක්රියාමකමක රමදදෙය. 

1. රුපියල් 50,000.00 ක උප හමයක  ය ත්ව යමම අධ්ාර ලබායදන අතර,ඒ ස්ඳහා වන සුදුසු 

වයාපිති යයජජනා ස්හ වියද ත ඇස්ථතය තන්තු ස්කස්ථ යක් ,්රායද්ය ය යල්ක ත කාර්යාල හරහා 

දිස්ථත්රික් යල්ක ත කාර්යාල යවත එවිය ුතතුය. .(ආකිති පත්රය,ඇමුණුම - 02) 

2. එම ඉල්ලී ත ්ාම නිලධ්ාරී හා වැඩිහිටි විෂය භාර ක්යෂේත්ර නිලධ්ාරී නිර්යද්ශ කර තිබිය ුතතුය. 

3. එම ඉල්ලී ත අත හන් අවශයතාවය  ්රමුතතාව මත ඉල්ලී ත 02 ක් ්රායද්ය ය යල්ක ත කාර්යාලය  

අදාළ ්රතිලාභීන් යතජරා ගැනීම ස්ාමාජිකයින් තියදයනකුයගන් ුතත් කතිුවවක් විිටන් ිටදු කළ 

ුතතුය. යමම කතිුවව ්රායද්ය ය යල්ක තයේ/ ස්හකාර ්රායද්ය ය යල්ක තයේ ස්භාපතිත්වයයන් ද 

ස්මාජ යස්ේවා නිළධ්ා හ / වැඩිහිටි හිතික ත ්රවර්ධ්න නිළධ්ා හ/ ස්ැංවර්ධ්න නිලධ්ා හ (වැඩිහිටි විෂය 

භාර) යන අයයගන් එක් නිලධ්ා හයයකු හා ප හපාලන ්ාම නිළධ්ා හ/ යවනත් සුදුසු 

නිලධ්ා හයයකුයේ ස්ාමාජිකත්වයයන් ක්රියාත්මක කල ුතතුය. 

4. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබුණ පසු ජාතික වැඩිහිටි මහයල්ක ත කාර්යාලීය නිලධ්ාරී ප හක්ෂා යක්  

අධ්යක්ෂකයේ අු මැතිය  යය්මු කර වඩාත් ඵලදායි වයාපිති ස්ඳහා ්රතිපාදන නිදහස්ථ කරු  

ඇත. 

05. පසු විපාම. 

1. ්රතිලාභින් යවත මුදල් ලබාදුන් බව  ස්හතික කරන වාර්තාව යමම කාර්යාලය යවත යය්මු කළ 

ුතතුය. (ඇමුණුම - 03) 

2. වැ.හි.්ර.නි / ස්.යස්ේ.නි විිටන් මාස් 03 ක  වරක් ත්රත්රයිමාිටක වාර්තාව යාවත්කාලීන යක්  

වයාපිතිය  වර්තමාන තත්වය හා ්රගතිය පිළිබඳ වර්ාාවක් ජාතික වැඩිහිටි මහයල්ක ත 

කාර්යාලය යවත ලැබීම  ස්ැලැස්ථවිය ුතතුය.(ඇමුණුම - 04) 

3. වයාපිතිය ිටදු කරයගන ය ම ස්ඳහා උපයද්ශනය හා ම යපන්වීම කළ ුතතුය 

 

 

 

 

 

 


