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ච ෙ ඛ අංක 2015/04
ය ම ස්

අ ෙ!ක අධ# ෂ ජනරා

/ ස්

ෙ ක)ව+,,

ය ම .ාෙ/0ය ෙ ක)ව+,,
ය ම ස්

ජාත

1නැ3ම අධ# ෂව+,,

තර කා තා න වැඩසටහන - 2015.

ජාත#,තර කා,තා නයට සමගා7ව 2015 ව!ෂෙ89 ව:න ;රා <න අ= ආදාය)ලාA Bය කා,තාව,
ඇගDමට 1නැ3ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ),FෙG සමාජ සංව!ධන අංශය සැලI) කර ඇත.
හැ

ම :-

අධ#ාKLක 3ණ වගාෙව, සNB සමෘ/PමK හා 3ණ ග+ක සමාජය
පBසරය

ෙගRඩ නැTම සදහා යහපK පU

V!මාණය WXෙ)9 කා,තාවකෙY කා!යභාරය ඉතා 1ශාලය. එෙම,ම සමාජෙ8 යහ පැවැKම

සදහා කා,තා නායකKවෙ8 ඇ
වන 1ෙශaෂ කbඩායම

වැදගKකම ය] අවධාරණය කර ගැ^ම කා_න අවශ#තාවයW. ඒ සදහා

ෙලස 1නැ3ම වැඩසටහන වටා ඒකරා0 c ඇ

අ= ආදාය)ලාA කා,තාව,ෙY

දායකKවය ලබා ගැ^මK දැනට 11ධ වැඩසටහ,වලට ෙයReව සා!ථක

මgටමට පැLණ ඇ

කා,තාව, ඇගDමK කාෙලhiත ෙG.
අර ණ

:-

•

1නැ3ම වැඩසටහන යටෙK j1තය ජයගK Bය කා,තාව, ඇගDම.

•

1නැ3ම වැඩසටහන වටා ඒකරා0 c ඇ අ= ආදාය)ලාk කා,තාව, BමK WXම.

•

සමාජෙ8 යහපැවැKම සදහා කා,තා දායකKවය සlය WXම.

ඉල ක ගත "ජාව :•

1නැ3ම වැඩසටහනට ස)බ,ධ c ආ!mක වශෙය, ස1මK U කා,තාව,

•

1නැ3ම .ජා සං1ධාන nයාව]යට ස)බ,ධ c නායකKවෙය, ඉ Bයට ආ කා,තාව,

•

සැLයා Lය oය ෙහh හැරයාම Vසා අපහIතාවයට හා අසාධාරණයට පK p ද+ව, සමඟ j1තය
ජයගK කා,තාව,

•

1නැ3ම වැඩසටහනට ස)බ,ධව ව#වසායක:, ෙලස rs U කා,තාව,

1

Bය

කාල වකවා#
ෙමම වැඩසටහන .ාෙ/0ය ෙ ක) ෙකRgඨාශ මgටL, හා ජා ක මgටL, 2015.03.08 න ට
2015.03.20 න ද වා nයාKමක WXමට අෙw xතය.
වැඩසටහන "ධාන අ යර 02 &

'යා(මක &)මට සැල*+ කර ඇත.

•

.ාෙ/0ය ෙ ක) ෙකRgඨාශ මgටම.

•

ජා ක මgටම.

1.

"ාෙ./ය ෙ0ක+ ෙක12ඨාශ ම2ටම

'යා(මක &)ම :ෙමම වැඩසටහන .ාෙ/0ය ෙ ක) ෙකRgඨාශය Fල
සමගා7ව එ
එ

වැඩසටහන

වැඩසටහන

ය ම වස) ආවරණය වන පB

කා,තා නයට

පැවැKcමට කටrF කළrF ෙG. ( .ාෙ/0ය මgටම ෙව{වට ස්

මgටL,

සං1ධානය WBෙ) හැWයාව ඇත.) ෙම}9 කා,තා නායකKවෙ8 වැදගKකම ය~ සමාජ

ගත WXම සදහා නව V!මාණාKමක අංග ඉ BපK WXමට ද කටrF කළrF ෙG. ඒ සදහා පහත දැ ෙවන
මඟ ෙප,cම උපෙයhT කර ගත හැW ෙG.
අෙ5 6ත 'යාකාරක+ :•

හ€නාගK කා,තාව,ෙY ආක ප තව•රටK ව!ධනය WXම සඳහා I•I ස)පKදායකෙයƒ මo,
දැ{වK WXෙ) වැඩසටහන

පැවැK1ම.

•

ෙතhරාගK කා,තාව, NBසකට ව#ාපෘ ණය හා Vවාස ඉ WXම සදහා .දානය, WXම.

•

ළමා සමාජ ද+ව,ෙY න!ථන හා ගායන අංගය, ඉ BපK WXම.

•

සමාජෙ8 යහපැවැKම සදහා 11ධ

ෙෂa„ ව], දායකKවය ලබා 9 ඇ

කා,තාව,ද හැW පමණ

දායක කර ගැ^ම සහ ඔU, ඇගDම.
•

.ාෙ/0ය ෙ ක) ෙකRgඨාශය Fළ j1තය ජයගK කා,තාවකෙY අKදැ†) ඉ BපK WXම.

සහභා8(වය:.ාෙ/‰ය ෙ ක) ෙකRgඨාශය ආවරණය වන පB හ€නාගK කා,තාව, 100

පමණ සහභාT WXම I•I

ෙG.
වග9ම හා ප*;පරම
.ාෙ/0ය ෙ ක)ෙY මඟ ෙප,cම යටෙK Šලස්ථාන කළමණාක+ හා සමාජ සංව!ධන සහකාර ඉහත
සඳහ, වැඩසටහන සං1ධානය හා ස)බ,‹කරණය කළrF ෙG. .ාෙ/0ය වැඩසටහ, V පB nයාKමක
ව,ෙ, දැ: ස්

1නැ3ම අධ# ෂ 1 , අ‹ ෂණය කළrF ෙG.

වැය දැ)ම:.ාෙ/0ය වැඩසටහ, සදහා සමාජ සංව!ධන පදනL, අරeද
ගත rF අතර, 2014.06.10

න

(+. 10,000/= උපBමයකට යටKව) ෙයRදවා

1නැ3ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ),Fව 1 , VƒK කර ඇ

වැඩසටහ, වලට අදාල ෙගc) උපෙදස්වලට අ{ව එම eද

2

වැය WXමට කටrF කළ rFය.

;•s

ෙමම වැඩසටහන සා!ථක කර ගැ^මට .ාෙ/0ය
.ා
ෙ ක) ෙකRgඨාශ මgටL,

ය’ම VලධාX,ෙY

සහභාTKවය ලබා ගැ^මට කටrF කළ rFය.
2. ජා=ක ම2ටෙ+ වැඩසටහන ( එ

න වැඩසටහන& )

ෙමම වැඩසටහන 2015.03.08
08 වන න හ)බ,ෙතRට ස්

කෙ89 පැවැKcමට සැලI) කර ඇත.
ඇත

ජා ක මgටෙ) වැඩසටහන පහත සඳහ,
ස
nයාකාරක) ව], සම,1තය.
• ජාත#,තර කා,තා නය ෙKමා කර ගK 1/වK ෙ/ශන 2 .
•

ෙයhjත නව ණය වැඩසටහන හ•,වා9ම හා එයට අදාළ ෙච පK .දානය
දානය.

•

ස්

කයW, ෙතhරාගK

ඇගDම. ( ස්

එ

අෙයƒ බැo,

කයට අදාළ ඇගDමට ල

ස1බල ගැ,p කා,තාව, 1 පස් ෙදෙනƒ

වන කා,තාව ෙKXම ස්

1නැ3ම අධ# ෂ/ සමාජ

සංව!ධන 1ෂයය භාර කළමණාක+ ෙවත පැවෙ!).
පැවෙ!
•

Vවාස සඳහා Šල#ාධාර
ධාර ලබා 9මට (+.75,000/-) ෙතhරා ගK . ලාA,ට }Lක) ප„ NBනැ7ම.

සහභා> ව න
එ

ස්

ෙත?රා ගැ@ම..

කයW, 25

බැo, කා,තාව, 625

.වාහනය
වාහනය හා උදෑසන ආහාර සදහා ස්
පදන)වල දායකKවය

සහභාT WXමට අෙw ෂා ෙකෙ!.
ෙකෙ! ෙමම කා,තාව,

කෙ8 සෑම .ාෙ/0ය ෙ ක) ෙකRgඨාශය,}ම සමාජ සංව!ධන

ලබා ගත rF ෙG.
ෙG ජා ක උKසවය සඳහා පැLෙණන අයෙY නාම ෙ ඛණය

2015.03.03 නට ෙපර සමාජ
ජ සංව!ධන අංශයට ලැ•මට සලස්වන ෙම, ද,වL.
ද,වL
( ෆැ ස් 011 - 2876602 / 011 - 2876602, email- dddsocialho@gmail.com )
ෙමම වැඩසටහන සා!ථක කර ගැ^මට ඔබ ද වන සහෙයhගය හා කැපcම ඉතා අගය ෙකRට සලකL.
සලකL

ආB.ඒ.ඒ.ෙ . රණවක,
අධ

ෂ ජනරා0.

NටපK :01.

ෙ ක), Vවාස හා සමෘ/P අමාත#ාංශය.
අමාත#ාං

- කා.දැ.ගැ.ස.

02.

ෙ ක), රාජ# පBපාලන,
පBපාලන පළාK සභා, පළාK පාලන හා

- කා.දැ.ගැ.ස.

.ජා„ා,‘ය
ය පාලනය N~බඳ අමාත#ාංශය.
03.

.ධාන ගණකාPකාB, 1නැ3ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ),Fව.
ෙදපා!තෙ),Fව

- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.

04.

.ධාන අභ#,තර
,තර 1ගණක,
1ගණක 1නැ3ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ),Fව.

- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.

05.

ය’ම අංශ .ධා^,, 1නැ3ම සංව!ධන ෙදපා!තෙ),Fව.
ෙදපා!තෙ),Fව
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- දැ.ගැ.ස. හා අ.ක.ස.

