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viii.

උප@ම වා)තා Nවැර9 ෙන`Qම මත එම වා)තා පදන2 කරෙගන සකස් කරන ˆV2 වා)තා Nවැර9
ෙන`Qම.

ix.

උප@ම වා)තා Nවැර9 ෙන`Qම මත සමාජ ආර ෂණ අරUදල, 9:නැ<ම ෙල`ත‰Š අරUදල හා
අNවා)ය ඉ'@BC2 වශෙය4 ෙව4කරන මා-ක දායක Uද Nවැර9 ෙන`Qම

x.

අNවා)ය ඉG32 Uද ව‹නාක2 Nවැර9 ෙන`Qම ෙහlGෙව4 වැර9 බැර NෙIදන ලබා9ම,
වා)Œක ෙප`• ගණනය BCම Nවැර9 ෙන`Qම හා වා)Œක ලාභාංශ ගණනය BCම Nවැර9
ෙන`Qම.

xi.

/'ප?'මය Žරණ ගැ\ම සඳහා ෙමම ද?ත භා:තා B@ම Gළ Nවැර9 Žරණය
ඉඩකඩ අවම Qම.

xii.

ඉහ'4 ද වා ඇ' ෙද€ෂ ස•තව වා)තා z•ෙයල BCම Nසා ඒවා Nවැර9 BCමට :ශාල කාලය
හා ස2ප? ෙය`දා ගැ\මට -KQෙම4 කා)ය ෂමතාවය ෙකෙ) ඍy බලපෑම ඇ'Qම.

ගැ\මට ඇ'

03. ඉහත සඳහ4 අXපාX ඉව?කර වා)තා z•ෙයල BCෙ2 හා ඉ9@ප? BCෙ2 _මෙIදය යාව?කාJන
BCම හා Nවැර9 BCම z{ස ෙමම උපෙදස් මාලාව N|?කරන අතර, මා-ක සහනාධාර උප@ම වා)තාව
Nවැර9ව ලබාoම /ාෙ01ය ෙ ක2ව34ෙw අP ෂණය යටතට ඍyව පවරv ලැෙ“.
04. සහනාධාර වැඩසටහන Aයා?මක BCම සඳහා ලබාo ඇ' /'ප?'මය Žරණ අඩං< උපෙදස්
ෙන`ෙවනස්ව පව'න අතර, නැවත ද4වනG3 එම උපෙදස්වලට අv”ලව -ය.ම /ාෙ01ය ෙ ක2ව34
කට‚G කළ ‚G අතර “උප ම වා1තා සකස් 45ම හා ලබා6ම” ස2බ4ධව N|? කර ඇ' අංක
DDD/HO/03/ACC/අN.ඉ හා 2016.07.11 9නැ' –zෙය4 ලබාo ඇ' ච_ෙ ඛය හැර අෙන|?
ච_ෙ ඛවල උපෙදස් අYබවා ෙමම උපෙදස් Aයා?මක කළ ‚Gය.
05. 2016 සැ˜තැ2බ) මස -ට උප@ම වා)තා /ධාන කා)යාලය ෙවත ලබාoෙ2o අvගමනය කළ‚G
උපෙදස්.
i.

2016 සැ˜තැ2බ) මස -ට උප@ම වා)තාව සකස් BCෙ2o අදාළ මාසයට ෙපර මාසෙe සහනාධාර
ෙගQෙම4 පg අදාළ මාසය Gළ -Kකළ ‚G සංෙශ€ධන හා ගැලh2 BCෙම4 පg යාව?කාJන
කරන ලද වා)තාව උපෙය€ˆ කරගත ‚Gය.

ii.

සෑම මසකම සහනාධාර ˆV2ගත BCම එම මාසෙe 20 9න අවස4 කළ ‚G අතර, එම මාසෙe 25
9නට ෙපර එම මාසයට අදාළ සහනාධාර වා)තාව /ධාන කා)යාලයට ලබා9ය ‚Gය.

iii.

ෙපර මාසයට වඩා /ව)තන මාසෙe ඌනතාවය

ෙහ€ අ'@ තය

ෙI න2 9:නැ<ම /ජා ~ල

බැං| ශාඛා අvව එම ෙවනස්Q2 සඳහා නාමෙ ඛන ෙව4 ෙව4ව ඉ9@ප? කළ ‚Gය.
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සහනාධාර z•බද oපව ා˜ත ස™ ෂණය

-Kෙකෙරන බැ:4 නව සහනාධාර N|? BCම

තාවකා–කව නව?වා ඇත. එබැ:4 /'ලාY4ෙw ප9ංšය ෙවනස්Qම සහ cයයාම Nසා -Kවන
ව‹නාක2 අXQම හා අ.'4 ප9ංšයට පැcෙණන /'ලාY4 Nසා -Kවන වැjQ2 සඳහා සා Œ
වශෙය4 Nයcත නාමෙ ඛනය සෑම උප@ම වා)තාව

සමගම ඉ9@ප? කළ ‚Gය. සංෙශ€ධන

සඳහා Nයcත නාමෙ ඛන ඉ9@ප? ෙන`කරන අවස්ථාවල සහනාධාර Nයcත 9නට /'ලාY4
ෙවත ලබාoමට ෙන`හැBවන බැ:4 -ය.ම ~ලස්ථාන කළමනාක3ව4 ඒ ස2බ4ධෙය4 ඍyව
වගBව ‚Gය.

v.

2016 සැ˜තැ2බ) මාසයට ෙපර මාසවල ය2 ඌනතාවය

ෙහ€ අ'@ තය

ෙI න2 2016.08.31

9නට ෙපර Nයcත ඌනතා සහ අ'@ තය -KQම z•බදව ෙහlG හා නාමෙ ඛන ඉ9@ප?කර
Nවැර9 කරගත ‚G අතර, ඒ ස2බ4ධව පgව කරන B-K ඉ Jම

vi.

සලකා බලv ෙන`ලැෙ“.

ය2 B- මාසයක උප@ම වා)තාෙව4 වා)තා කර ඇ' සහනාධාර ව‹නාකමට වඩා වැj Uදල
බැං| ෙවත ෙ/lෂණය කරv ලැ›වෙහ`? ඒ z•බදව පC ෂාකර බලා ~ලස්ථාන කළමනාක3
:-4 ඉKරාම Kරකථන අංක 011-2869742 ඔස්ෙසl /ධාන ගණකා කා@ ෙවත දැ4:ය ‚Gය. එෙසl
වැjkර බැං| ෙවත ලබාK4 Uද

නැවත ආපg එQමට ෙපර අvගමනය කළ‚G _මෙIදය

z•බදව /ධාන කා)යාලෙය4 උපෙදස් ලබාගැ\ෙ2 වගEම Uලස්ථාන කළමනාක3 ෙවත ඍyව
පවරv ලැෙ“.
vii.

2016 සැ˜තැ2බ) මස -ට මා-ක ඇGළ? BC2 හා ඉව? BC2 සමග Gලනය කර, /ජා~ල බැං|
ම‹ටc4 සකස් කරනලද වා)තාව ඇ Fම 01 අvව ~ලස්ථාන කළමනාක3 :-4 අ?ස4 තබා
මහ සංග2 කළමනාක3 :-4 පC ෂාකර /ාෙ01ය ෙ ක2ෙw අ?සN4 /ධාන කා)යාලය ෙවත
Kරකථන අංක 011-2873795 ෙවත ෆැ ස් මˆ4 සෑම මාසයකම 25 වන 9නට ෙපර ලබා9ය ‚Gය.
එම වා)තාෙI zටපත

9ස්ž

9:නැ<ම අධ

ෂ ෙවතද ෆැ ස් මˆ4 ලබා9ය ‚Gය. එ

/ාෙ01ය ෙ ක2 ෙක`Ÿඨාශ ෙව'4 z•ෙයල කළ 9ස්ž
වා)තා ඒකාබ0ධකර මා-ක උප@ම වා)තාව

එ

කා)යාලය ෙවත මා-කව එවv ලබන

ඇ Fම 02 අvව 9ස්ž

අධ

ෂක :-4

z•ෙයල කර සෑම මාසයකම 30 9නට ෙපර /ධාන කා)යාලෙe Kරකථන අංක 011-2889004 ෙවත
ෆැ ස් මˆ4 එQම හා divirelief@gmail.com

යන :දO? තැපැ

–zනයට ෙය`Uකළ ‚Gය.

එෙම4ම මා-ක උප@ම වා)තාව z•ෙයල BCෙ2o ඊට ෙපර මාසයට වඩා සහනාධාර ව‹නාකෙ2
අ'@ තය

ෙහ€ ඌනතාවය

'ෙ“ න2 ගලපන ලද ෙවනසට ෙහlG L /'ලා¢ නාමෙ ඛනයද

සමග අදාළ :යද2 වා)තාව ඇ Fම 03 හා 04 ප@9 එ:ය ‚Gය.

06. -ය.ම 9ස්ž 9:නැ<ම අධ ෂව3 :-4 මා-කව -Kකරන ඌනතා හා අ'@ ත ගැලh2වලට
අදාළ /'ලාY නාමෙ ඛන ෙග`vකර තබා ගැ\මට? ඒ ස2බ4ධව පg :පර2 කා)යය -KBCමට?
කට‚G කළ ‚Gය.

07. ඉහත උපෙදස්වලට අvව කට‚G කර මා-ක සහනාධාර උප@ම වා)තාව ලබා9මට කට‚G කරන ෙලස
ද4වන අතර, උප@ම වා)තාව z•ෙයල BCම ස2බ4ධව ය2 ගැට. සහගත ත??වය 'ෙ“න2 ඉKරාම
අධ ෂ සමාජ gභසාධන අංශය 011- 2887477 සහ ˆV2 කට‚G ස2බ4ධ ගැට.ව පව'4ෙ4 න2
ගණකා කා@ (ව?ක2 හා සහනාධාර) 011-2889006 අමතන ෙම4 ද4වන අතර, සමෘ0 / 9:නැ<ම
සහනාධාර වැඩසටහන සා)ථකව Aයා?මක BCම සඳහා ඔබෙw ෙන`මg3 සහෙය€ගය ලබාෙදන ෙලසද
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