චක්රලේඛ අංක : NSE/EL/01/2018

සියලුම දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්, පළාත් ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන් හා ප්රාලේශීය ලේකම්වරුන් ලවත,

ස්ත්මාජ සුබස්ත්ාධ්න හා ප්රාථමික කමමාන්ත අමාතයාංශය
වයස්ත් අවුරුදු 70 ඉක්මවූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන්ට රු.2,000/- ක මාසික දීමනාවක් ලෙවීම.
මුදේ හා ක්රමස්ත්ම්පාදන අමාතයාංශ ලේකම්ලේ අංක BD/RDS/124/EST/2014 හා 2014.12.23 දිනැති
ලිපියට අනුව වයස්ත් අවුරුදු 70ට වැඩි, අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන්ට රු.2,000/- ක මාසික දීමනාවක් ලෙවනු
ලැලේ. ලමහිදී මුදේ හා ක්රමස්ත්ම්පාදන අමාතයාංශලේ 2013.06.24 දිනැති අයවැය චක්රලේඛ අංක 161 හි 3
ලේදලයහි දක්වා ඇති පරිදි ලමම දීමනාව ලැබීම, අලනකුත් ලබමින් සිටි දීමනාවන් අලහෝසි වීමට ලහරතුවක්
ලනාලේ.
ලමම චක්රලේඛය නිකුත්වවීමත් ස්ත්මෙ මලේ අංක MSS/ADM/10/2/10 හා 2016.01.12 දිනැති 1/2016
චක්රලේඛය අවලංගු ලේ.

2. රු.2,000/- මාසික දීමනාව ක්රියාත්මක කිරීලම් ක්රමලේදය
2.1

ලමම දීමනාව හිමි පුේෙලයන් තීරණය කිරීලම්දී පහත නිණමායක උපලයෝගී කර ෙත යුතුය.
2.1.1

වයස්ත් අවුරුදු 70 ස්ත්ම්ූණම වී තිබීම.

2.1.2

පුේෙල මාසික ආදායම ලහෝ පවුලේ මාසික ආදායම රු.3,000/- ලහෝ ඊට අඩු වීම.
පවුල යන්නට තම දරුවන් ස්ත්මඟ එකම ෙෘහයක ජීවත්වීම දැක්ලේ.

2.1.3

විවාහක, අවිවාහක ලහෝ වැන්දඹු වයස්ත් අවුරුදු 70 ස්ත්ම්ූණම වී සුදුසුකම් ලබා ඇති
පුේෙලයන් කිහිපලදලනකු එකම ෙෘහයක් තුළ ජීවත් වන්ලන්නම් 2.1 අනුෙමනය
කරමින් එකිලනකා ලවනුලවන් ලවන් ලවන් වශලයන් ලමම දීමනාව ලබා දිය හැකිය.
ලමහිදී එක් ෙෘහයක් ස්ත්ඳහා දීමනාලාභීන් ස්ත්ංඛයාව 02 කට සීමා විය යුතුය. ස්ත්රවාමිපුරුෂයා
ස්ත්හ භායමාව යන ලදලදනාම සුදුසුකම් ස්ත්පුරා දීමනාව ස්ත්ඳහා ඉේලුම් කළ ද, දීමනාව ලබා
දිය යුත්ලත් ලදලදනාලෙන් එක් අලයකුට පමණී.

1

2.2 2016 ජනවාරි මස්ත් සිට වැඩිහිටියන්ලේ සුබස්ත්ාධ්නය ලවනුලවන් ස්ත්ෑම දීමනාලාභියකුලේම දීමනාලවන්
රු.100/-ක මුදලක් මාසිකව ලවන් කිරීමට වැඩිහිටි තැනැත්තන් ස්ත්ඳහා වූ ජාතික ස්ත්භාව තීරණය කර
ඇති අතර, ස්ත්ෑම මස්ත්කම එම මුදල ලවන්ලකාට වැඩිහිටි තැනැත්තන් ස්ත්ඳහා වූ ජාතික ස්ත්භාව
විසින් පවත්වාලෙන යනු ලබන බත්තරමුේල, ලංකා බැංකු ශාඛාලේ පවතින වැඩිහිටියන්ලේ
සුබස්ත්ාධ්නය ස්ත්ඳහා වන ජාතික අරමුදලට බැර කල යුතුය. ලමම අරමුදලට බැර කිරීමට අදාල ලචක්පත
“වැඩිහිටියන්ලේ සුබස්ත්ාධ්නය ස්ත්ඳහා වන ජාතික අරමුදල , ගිණුම් අංක 228075” නමින් ජාතික
වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය ලවත පහත ස්ත්ඳහන් ආකෘතියට අනුව මාසිකව එවීමට ප්රාලේශීය
ලේකම්වරු විසින් කටයුතු කළ යුතු අතර, ලෙවීම් ලේඛන ස්ත්කස්ත්ර කරන අවස්ත්රථාලේදීම රු.100/- ක
මුදල අවකරණය කළ යුතුය. ඒ අනුව දීමනාලාභීන් ලවත මාසිකව ලෙවිය යුතු මුදල රු.1,900/- ක් ලේ.
ප්රාලේශීය මහලේකම් කායමාලය - ............................................................
මාස්ත්ය - ...............................................
ප්රතිලාභී ස්ත්ංඛයාව

2.3

අදාල මුදල (රු)

ලචක්පත් අංකය

ලචක්පත් දිනය

අඩු ආදායම්ලාභිලයකු බව තහවුරු කිරීලම්දී දීමනාලාභී නාමලේඛනය අදාල ප්රාලේශීය ලේකම්
කායමාලලේ මාණ්ඩලික නිලධ්ාරිලයකුලේ ප්රධ්ානත්වලයන් යුතු ප්රාලේශීය කමිටුවකින් සිදු කළ යුතු
අතර, අඩු ආදායම්ලාභීන් හඳුනා ෙැනීලම්දී වස්ත්ලමහි ග්රාම නිලධ්ාරි ස්ත්මෙ ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා නිලධ්ාරී /
පළාත් ස්ත්මාජලස්ත්රවා නිලධ්ාරී/වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධ්මන ස්ත්හකාර / ස්ත්ංවධ්මන නිලධ්ාරී යන අය විසින්
අනිවායමලයන් ක්ලෂරත්ර පරීක්ෂණ සිදුකර, එම පරීක්ෂණ වාතමාව ග්රාම නිලධ්ාරී ඇතුළුව තවත්
ඉහතින් ස්ත්ඳහන් කරන ලද එක් නිලධ්ාරියකුලේ නිලදමරශ ස්ත්හිතව කමිටුව ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

2.4

2018 අලේේ මස්ත් සිට අනුමත ස්ත්ංලශෝධිත දීමනාලාභීන් ස්ත්ංඛයාව ඔබ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයට
හිමි දීමනාලාභීන් ස්ත්ංඛයාව ලේ. ඒ අනුව ඉදිරි මාස්ත්යන් තුළද එම ස්ත්ංඛයාව පවත්වාලෙන යා යුතු අතර,
පදිංචිය හැරයාම හැර ලවනත් ලහරතුවක් මත ලේඛනලයන් ඉවත්වන දීමනාලාභීන් ලවනුවට
ලපාලරාත්තු ලේඛනලේ ඊළඟට ඉහළම සුදුසුකම් ලබන අය ඊට ඇතුළත් කළ යුතුය. දීමනාලාභීන් තම
පදිංචි දිස්ත්රික්කය මාරුකිරීම ලහරතුලවන් ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයන්හි ඉහත ස්ත්ංඛයාව ලවනස්ත්ර
විය හැකිය.
උදාහරණ ලලස්ත් :- 2018 අලේේ මස්ත් සිට තම ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයට අනුමත දීමනාලාභීන්
ස්ත්ංඛයාව 1000 ක් නම් එය ඉදිරි මාස්ත් කිහිපය පුරාම එම ස්ත්ංඛයාව පවත්වාලෙන යා යුතුය.(දීමනාලාභීන්
පදිංචිය මාරු කිරීම ලහරතුලවන් ලමම ස්ත්ංඛයාව ලවනස්ත්ර විය හැක) පදිංචිය හැරයාම හැර ලේඛනලයන්
අලයක් ඉවත් වුවලහාත් ලපාලරාත්තු ලේඛනලයන් ඊලඟට සුදුසුකම් ලබා ඇති අය ඇතුළත් ලකාට
ලෙවීම් කළ යුතුය.
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2.5 එක් දීමනාලාභියකු මියගියලහාත් හා ලවනත් ක්රමයකින් නුසුදුසු පුේෙලයකු වීම නිස්ත්ා දීමනා ක්රමලයන්
ඉවත් කළලහාත් දීමනාලාභියාලේ NSE/DEV/EL/MA දරණ දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්රය අවලංගු
ලකාට එය සුරක්ිතව අදාළ ප්රාලේශීය ලේකම් භාරලේ තබා ෙත යුතුය.
2.6

දීමනාලාභියකු මියගිය වහාම ලහෝ ලවනත් ලහරතුවක් මත දීමනා ක්රමලයන් ඉවත්කිරීලම්දී දීමනාව
අත්හිටුවා එම ලතාරතුරු විධිමත් පරිදි ලේඛන ෙත කළ යුතුය.

2.7

දීමනාලාභියා මියගිය ලහාත්, කලත්රයා ජීවත්ව සිටීනම් ස්ත්හ වයස්ත් අවුරුදු 70 ඉක්මවා ඇත්නම් දීමනාව
ඇය/ඔහු ලවත ලබා දිය යුතුය. ලමහිදී ලපාලරාත්තු ලේඛනෙත වීමක් අවශය ලනාලේ.

2.8

දැනටමත් ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය විසින් හඳුන්වා දී තිලබන අංක NSE/DEV/EL/MA
දරණ දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්රය තවදුරටත් භාවිතා කළ යුතුය.

2.9

දීමනා ලෙවීලම්දී අවශය වන දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතිකපත්ර ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය විසින්
දිස්ත්රික් ලේකම් කායමාල හරහා ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාල ලවත ලැබීමට කටයුතු කරනු ඇත.

2.10 ප්රාලේශීය ලේකම්වරුන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන දීමනා ලෙවීලම් ස්ත්හතික පත්රය අනුව
දීමනාලාභීන්ට මාසික දීමනාව උප තැපැේ කායමාල හා තැපැේ කායමාල මඟින් පමණක් ලබාෙත
හැක.
2.11 2018 වෂමය ස්ත්ඳහා පැරණි දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්රයම භාවිතා කළ යුතු ලේ.
2.12 දීමනාලාභිලයකුලේ දීමනා ලෙවීලම් ස්ත්හතික පත්රය නැතිවූ අවස්ත්රථාවකදී ග්රාම නිලධ්ාරිලේ නිලදමරශයක්
ස්ත්හ ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ අනුමැතිය ස්ත්හිතව නැවත ලෙවීලම් ස්ත්හතික පත්රයක් නිකුත් කළ යුතුය. එහි
“පිටපතකි” යනුලවන් ස්ත්ඳහන් කළ යුතුලේ.
2.13 කිසියම් දීමනාලාභිලයකු ලවනුලවන් නිලයෝජිතයකු අවශය වන්ලන්නම් ග්රාම නිලධ්ාරිලේ නිලදමරශයක්
ස්ත්හ ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ අනුමැතිය ස්ත්හිතව පත්කළ හැකි අතර, එම නිලයෝජිතයාලේ ලතාරතුරු
විධිමත් පරිදි ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්රලේ ඇතුළත් කළ යුතුය.
2.14 කිසියම් දීමනාලාභිලයකු අදාළ මාස්ත්ය තුළ දීමනාව ලබා ලනාෙත්ලත් නම් එය නැවත ලෙවනු
ලනාලැලේ.
දීමනාලාභියකුට හදීසි අස්ත්නීප තත්වයක් ලහෝ ලවන යම් ස්ත්ාධ්ාරණ ලහරතුවක් මත දීමනාව ලබා ෙැනීමට
නියමිත දිනයන් තුළ යාමට ලහාහැකි වන බව කේතියා හැඟීයන්ලන්නම්, එවැනි අවස්ත්රථාවකදී එම
දීමනාලාභියා ලවනුලවන් “නිලයෝජිතයකුට” ග්රාමනිලධ්ාරීලේ නිලදමරශය ස්ත්හ ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ
අනුමැතිය ස්ත්හිත ලිපියක් හරහා දීමනාව ලබා ෙැනීමට කටයුතු කළ හැකිය.
එලස්ත්රම, යම් ස්ත්ාධ්ාරණ ලහරතුවක් මත දීමනාලාභියකු හට දීමනාව අදාල මස්ත්, මාස්ත් 02 ක් ක් තුල ලබා
ෙැනීමට ලනාහැකිවූලේනම්, කමිටු නිලදමරශය මත ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ අනුමැතියට යටත්ව උපරිමය
මාස්ත් ලදකක් දක්වා හිඟ මුදල ලෙවීමට කටයුතු කළ හැකිය.
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2.15 කිසියම් දීමනාලාභිලයකු මාස්ත් 03 ක් අඛන්ඩව තම දීමනාව ලබා ලනාෙත්ලත් නම් ඒ ස්ත්ම්බන්ධ්ලයන්
ප්රාලේශීය කමිටුව මඟින් තීරණය ලකාට, අදාල දීමනාලාභියාලේ නම, දීමනා ලෙවීම් ලේඛනලයන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. ලම් ස්ත්ඳහා පිළිෙත හැකි ලහරතු තිබිය යුතු අතර, එම ලතාරතුරු විධිමත්
පරිදි ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා අංශය විසින් ලේඛණ ෙත කළ යුතුය.
2.16 දීමනාව ලබා ෙැනීලම්දී කිසියම් දීමනාලාභියකු විසින් අස්ත්තය ලතාරතුරු ස්ත්පයා ඇති බවට අනාවරණය
වුවලහාත් ප්රාලේශීය කමිටුලේ නිලදමරශය මත දීමනාව අත්හිටුවා , ඊට අදාල ලහරතු ස්ත්හිත ලතාරතුරු
නිසිපරිදි ප්රාලේශීය ලේකම්වරයා විසින් අනුඅත්ස්ත්න් කරන ලද ස්ත්ටහන් ස්ත්හිතව තබා ෙත යුතුය.
2.17 දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්ර අනුක්රමික අංක ක්රමය පහත ලලස්ත් භාවිතා කිරීම කළ යුතුය.
NSE/පළාත/ දිස්ත්රික්කය/ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාලය/ අනුක්රමික අංකය.
NSE/බස්ත්රනාහිර පළාලත්/ ලකාළඹ දිස්ත්රික්කලේ/ ලකාළඹ ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාලලේ/ පළමු
ප්රතිලාභියා
උදා : NSE/WP/C/C/001 ලලස්ත්, ලියාපදිංචි කළ යුතුය.
2.18 දීමනාව ස්ත්ඳහා සුදුසුකම් ලබන ලජයෂරඨ පුරවැසියන්ලේ අදාල අයදුම්පත් ස්ත්ම්ූණම කර සුරක්ිතව
ප්රාලේශීය ලේකම් භාරලේ තබාෙත යුතුය.
3.

වැඩිහිටි නිවාස්ත්වල සිටින වයස්ත් අවුරුදු 70 ට වැඩි වැඩිහිටියන් ස්ත්ඳහා රු.2,000/- ක මාසික දීමනාව
ක්රියාත්මක කිරීලම් ක්රමලේදය

3.1

ඔබ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයට අයත් ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය යටලත් / පළාත්
ස්ත්මාජලස්ත්රවා ලදපාතමලම්න්තුව යටලත් ලියාපදිංචි වී ඇති, ලනාමිලේ ලන්වාසිකයන් රැකබලා ෙන්නා,
රජලේ ජීවනාධ්ාර අනුග්රහ ලනාලබන වැඩිහිටි නිවාස්ත්වල වයස්ත් අවුරුදු 70 ස්ත්ම්ූණම වී ඇති ලජයෂරඨ
පුරවැසියන් ලමම දීමනාව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.

3.2

ලමහිදී අදාළ මුදල වැඩිහිටි නිවාස්ත්ලේ පාලක ස්ත්භාව ලවත ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, එම මුදල
ලන්වාසික වැඩිහිටියන්ලේ ආහාරපාන ස්ත්හ අවශය ඖෂධ් ලබාදීම ලවනුලවන් ලයදවීමට උපලදස්ත්ර ලබා
දිය යුතුය. එලමන්ම එම මුදල ඉහත අවශයතා ලවනුලවන් වියදම් කළ බවට නිවාස්ත්ලයහි පාලක ස්ත්භාව
විසින් ස්ත්හතික විය යුතුය. සුදුසුකම් ලබන ලන්වාසික වැඩිහිටි ස්ත්ංඛයාව ස්ත්හ ඔවුන්ලේ ලතාරතුරු ඇතුලත්
ලේඛනය අදාළ නිවාස්ත්ලේ පාලකලේ අත්ස්ත්නින් යුතුව ප්රාලේශීය කමිටුලවහි නිලදමරශය ස්ත්හිතව ස්ත්හ
ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ අනුමැතිය ස්ත්මඟින් ලබා ෙත යුතුය.

3.3

ස්ත්ෑම මස්ත්කම ප්රාලේශීය ලේකම්ලේ අනුමැතිය ස්ත්හිත දීමනාව ලබන ලන්වාසිකයන්ලේ ලෙවීම් නාම
ලේඛනලයහි පිටපතක් පළාත් ස්ත්මාජලස්ත්රවා අධ්යක්ෂ ලවත යැවිය යුතුය.

3.4

මධ්යම රජය යටලත් ස්ත්හ පළාත් රාජය යටලත් පවත්වාලෙන යනු ලබන වැඩිහිටි නිවාස්ත් ස්ත්ඳහා, එම රාජය
ආයතන විසින් නඩත්තුව සිදුකරන බැවින්, ඒවාලයහි ලන්වාසික වයස්ත් අවුරුදු 70 ඉක්මවූ වැඩිහිටියන්
ලමම දීමනාව ස්ත්ඳහා හිමිකම් ලනාලබයි.
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4. දීමනාලාභීන්ට අනනයතාවය තහවුරු කර දීම / දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්ර ලිවීම
4.1 පුේෙලයින් ලියාපදංචි කිරීලම් ලදපාතමලම්න්තුව මඟින් ලහෝ ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය මඟින්
නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පතක් ලහෝ ප්රාලේශීය ලේකම් විසින් පුේෙලිකව ස්ත්හතික කරන ලද ඡායාරූපයක්
මඟින් දීමනාලාභීන්ලේ අනනයතාවය පිළිබඳ ස්ත්ෑහීමකට පත් විය හැක. දීමනා ලෙවීම් ස්ත්හතික පත්රලේ
අදාල ලකාටස්ත් නිසි ලලස්ත් ස්ත්ම්ූණම කර ප්රාලේශීය ලේකම් විසින් නිල මුද්රාව තබා අත්ස්ත්න් කළ යුතුය.

5. ලෙවීම් ක්රියාවලිය
5.1

ලමම දීමනාව ලෙවීම් ස්ත්ඳහා ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය විසින් ඒ ඒ ප්රාලේශීය ලේකම්
ලකාට්ඨාශ මට්ටමින් දීමනාලාභීන් ස්ත්ංඛයාව ඇතුලත්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලේඛනයට අනුව සියලුම
දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන් හරහා ප්රාලේශීය ලේකම්වරුන් ලවත ප්රතිපාදන ලබා ලදන අතර, ස්ත්ෑම ප්රාලේශීය
ලේකම් ලකාට්ඨාශයක් විසින්ම මාසිකව තම දීමනාලාභීන් ස්ත්ංඛයාව දිස්ත්රික් ලේකම් කායමාලය ලවත
දැන්විය යුතුයි.

5.2 ඒ අනුව, ඒ ඒ දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන් විසින් ලමම දීමනාව මාසිකව ලෙවීමට අවශය වන අක්මුදේ
ප්රමාණය ස්ත්ෘජුවම භාණ්ඩාොර ලමලහයුම් ලදපාතමලම්න්තුව ලවතින් ලබාෙත යුතුය.
5.3 ස්ත්ෑම ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාලයක් විසින්ම ලමලස්ත්ර ලවන් කරනු ලබන ප්රතිපාදන උපලයෝගී ලකාට
ලෙන ලෙවූ දීමනා පිළිබඳ ලතාරතුරු ඇතුලත්ව අකෘති පත්ර අංක NSE/DEV/EMA/EXR - 002 පරිදි ස්ත්කස්ත්ර
කරන ලද ස්ත්ාරාංශ වියදම් වාතමාවක් ස්ත්ෑම මස්ත්ක් අවස්ත්ාන වී ඊළඟ මාස්ත්ලේ 15 වන දිනට ලපර දිස්ත්රික්
ලේකම් කායමාලය ලවත යැවිය යුතු අතර, දිස්ත්රික් ලේකම් කායමාලය විසින් තම දිස්ත්රික්කලේ සියලුම
ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශ විසින් ලබා ලදන ලද උක්ත වාතමාවට අනුව ආකෘති පත්ර අංක
NSE/DEV/EMA/EXR – 003 පරිදි ස්ත්ාරාංශ වාතමාවක් ස්ත්කස්ත්ර කර ස්ත්ෑම මස්ත්ක් අවස්ත්ාන වී ඊළඟ මස්ත් 30
වන දිනට ලපර අධ්යක්ෂ, ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය ලවත ලබා දිය යුතුය.
5.4 වැඩිහිටි දීමනාව ලෙවීම ස්ත්ඳහා ලබා දී ඇති ප්රතිපාදන ඇතුළත් වැය විෂයයට වැඩිහිටි දීමනාවට අදළ
පරිපාලන වියදම් ලහෝ ලවනත් කිසිඳු වියදමක් ඇතුළත් ලනාකළ යුතුය.
5.5 ලමම දීමනාව ස්ත්ෑම මස්ත්කම 15 වන දිලනන් ආරම්භ වී වැඩකරන දින 07ක් තුල ස්ත්ෑම තැපැේ හා
උපතැපැේ කායමාල මඟින් ලෙවිය යුතුය.
5.6 දීමනාලාභීන් ආධ්ාර මුදල ලබාලනාලෙන ඉතිරිව නැවත ලැලබන විට, ප්රාලේශීය ලේකම් විසින් එම මුදේ
ලෙවීම් සිදුකළ වැය විෂයටම බැර කළ යුතුය.
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5.7 දීමනාලාභිලයකු කිසියම් ස්ත්ාධ්ාරණ ලහරතුවක් මත අදාල ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශලයන් ලවනත්
ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයක් ලවත මාරු වී ඇති අවස්ත්රථාවක, අදාල දිස්ත්රික්කය ඇතුළතම
හුවමාරුව සිදු වී ඇත්නම් ඒ බව දිස්ත්රික් ලේකම් ලවත දන්වා යැවිය යුතුයි. දිස්ත්රික් ලේකම්වරු විසින්
තම ප්රාලේශීය ලේකම් ලකාට්ඨාශයන් තුළ සිදුවන මාරුවීම් පරිදි ප්රතිපාදන ෙලපා ෙත යුතුය. එලමන්ම
අදාළ දිස්ත්රික්කලයන් ලවනත් දිස්ත්රික්කයකට මාරු වී ඇත්නම් ඒ බව ස්ත්ෑම ප්රාලේශීය ලේකම්
කායමාලයක් විසින්ම දිස්ත්රික් ලේකම් කායමාලයටද පිටපතක් ස්ත්හිතව ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම්
කායමාලය ලවත දන්වා එවිය යුතුයි. අදාළ දීමනාව දීමනාලාභියා ලවත අඛණ්ඩව ලෙවීමට හැකිවන
ලස්ත්ර දිස්ත්රික් අතර මුදේ හුවමාරු කිරීම ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය විසින් අදාල අමාතයාංශය
හරහා සිදු කළ යුතුය.
5.8 දීමනාලාභියකු පදිංචි දිස්ත්රික්කලයන් ලවනත් දිස්ත්රික්කයකට මාරු වී ඇති අවස්ත්රථාවක ප්රතිපාදන
මාරුකර එවනලතක් අදාල දීමනාලාභියා පදිංචියට පැමිණි ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාලලයහි අධිභාර වූ
මුදේ ලේනම්, එම මුදලින් එම දීමනාලාභියා ලවත අදාල දිස්ත්රික් ලේකම්ලේ අනුමැතිය යටලත් ලෙවීමට
කටයුතු කළ යුතුය. අදාල දිස්ත්රික් ලේකම් විසින් එම මාරුවීම් පිළිබඳ ලතාරතුරු කඩිනමින් ජාතික
වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය ලවත දන්වා එවිය යුතුය.
5.9 දීමනාව ලෙවීම ස්ත්ම්බන්ධ්ව ලලජරයක් ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කායමාලය මඟින් ලබා ලදන අතර
එය යාවත්කාලීන කර පවත්වාලෙන යා යුතුය.
5.10 ලනාලෙවූ වැඩිහිටි දීමනා පිලිබඳ ලේඛනයක් (CR ලපාතක්) පහත ආකෘතිය පරිදි නඩත්තු කළ යුතුය.
ලෙවීම් සිදුකරන ලවන්කල
තැපැේ කායමාලයප්රතිපාදන
(රු.)

ලනාලෙවන ලද මුදේ
මුදල හා අදාල ඇණවුම්
මාස්ත්ය
අංකය

ලනාලෙවූ නාම විෂයභාර
ලේඛණය හා නිලධ්ාරි
අත්ස්ත්න
අංකය

ෙණකාධිකාරි
අත්ස්ත්න

6. ලපාලරාත්තු ලේඛනය
6.1 අදාල දීමනාලාභීන්ට අමතරව වයස්ත් අවුරුදු 70 ස්ත්ම්ූණම වන 2.1 හි ස්ත්ඳහන් සුදුසුකම් ලබන ලජයෂරඨ
පුරවැසියන්ලේ ලතාරතුරු ඇතුලත් ලේඛනයක් ප්රාලේශීය ලේකම්වරු විසින් ලපාලරාත්තු ලේඛනයක්
ලලස්ත් පවත්වාලෙන යා යුතුය. ලමම ලපාලරාත්තු ලේඛණය ස්ත්ඳහා අදාල ප්රාලේශීය කමිටුලවහි
අනුමැතිය ලැබී තිබිය යුතුය. ලමහිදී පහත ස්ත්ඳහන් අනුපිළිලවලට ලපාලරාත්තු ලේඛනලයහි ප්රමුඛතාවය
ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුය.
I.

පිළිකා, වකුෙඩු ලරෝෙ, අංශභාෙය, හෘද ලරෝෙ, පාකින්ස්ත්න් වැනි හඳුනාෙත හැකි අස්ත්ාධ්ය ලරෝගී
තත්වයන්ලෙන් ලපලළන පුේෙලයන්,

II.

වයස්ත් හා පුේෙලයින්ලේ අවම ආදායම් මට්ටම අනුව,

III.

මහජනාධ්ාරලාභියකු වීම,
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6.2 දීමනාලාභියකු මියගිය වහාම ලපාලරාත්තු ලේඛනලයන් ඒ ලවනුවට සුදුසුකම්ලාභියකු ඇතුලත්
කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. ලපාලරාත්තු ලේඛනය ස්ත්ංලශෝධ්නය වන ස්ත්ෑම අවස්ත්රථාවකම ඒ පිළිබඳව
ග්රාම නිලධ්ාරී දැනුවත් විය යුතුය. එලමන්ම ලපාලරාත්තු ලේඛනලයහි සුදුසුකම්ලාභියකු මියලොස්ත්ර
ඇත්නම් ඒ බව ග්රාම නිලධ්ාරී විසින් කඩිනමින් ප්රාලේශීය ලේකම් ලවත වාතමා කළ යුතුය.

7. පසු විපරම් ක්රියාවලිය
7.1 ස්ත්ෑම මස්ත්කම 15 වන දිනට ලමම දීමනාව ලෙවීමට හැකිවන ලලස්ත්ට රජලේ තැපැේ හා උප තැපැේ
කායමාලය මඟින් පමණක් ලෙවීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, ඒ පිළිබඳව වැඩිහිටි විෂයය ස්ත්ම්බන්ධ් අදාළ
නිලධ්ාරි විසින් පසු විපරම් කිරීමක් සිදුකළ යුතුය.
7.3 ස්ත්ෑම වෂමයකම ලදස්ත්ැම්බම 31වන විට දීමනාලාභීන් පිළිබඳව ආකෘති අංක NSE/DEV/EMA/CTE – 003
පරිදි දීමනාලාභියා පිළිබඳ දත්ත රැස්ත්ර කිරීමක් වැඩිහිටි විෂයභාර නිලධ්ාරි විසින් සිදු කළ යුතුය.
ඉහත කායමයන් ඉටු කර ෙැනීලම්දී ඔබ කායමාලයට අනුයුක්ත කර ඇති ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා නිලධ්ාරි/ පළාත්
ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා නිලධ්ාරි/ වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධ්මන ස්ත්හකාර/ ස්ත්ංවධ්මන නිලධ්ාරි ලේ ස්ත්හ අදාල ග්රාම
නිලධ්ාරින්ලේ ලේ ස්ත්ම්ූණම ස්ත්හය ලබාෙැනීමට කටයුතු කරන්ලන් නම් මැනවි.

ඉංජි. බන්දුල වික්රමාරච්චචි
ලේකම්,
ස්ත්මාජ සුබස්ත්ාධ්න හා ප්රාථමික කමමාන්ත අමාතයාංශය

පිටපත් - 1.ලේකම්

-

මුදේ හා ජනමාධ්ය අමාතයාංශය

2. ලේකම්

-

ස්ත්රවලේශ කටයුතු අමාතයාංශය

3. විෙණකාධිපති

-

විෙණකාධිපති ලදපාතමලම්න්තුව

4. තැපැේපති

-

තැපැේ ලදපාතමලම්න්තුව
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ස්ත්ැලකිය යුතු :


දීමනාලාභියා යනු

- ලමම චක්රලේඛය යටලත් වැඩිහිටි දීමනාව ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ
තැනැත්තකු ලමයින් අදහස්ත්ර ලේ.



ප්රාලේශීය කමිටුව යනු

- කමිටුව යන්න පහත ස්ත්ඳහන් නිලධ්ාරීන්ලෙන් ස්ත්මන්විත විය
යුතුය

1. ප්රාලේශීය ලේකම් ලහෝ ප්රාලේශීය ලේකම් විසින් නම් කරන එම කායමාලලේ ලවනත්
මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියකු ස්ත්භාපති ලලස්ත්ද,
2. ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා නිලධ්ාරි/ පළාත් ස්ත්මාජ ලස්ත්රවා නිලධ්ාරි/ වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවධ්මන ස්ත්හකාර/
ස්ත්ංවධ්මන නිලධ්ාරි යන අයලෙන් අවම වශලයන් එක් අයකුලෙන්ද,
3. පරිපාලන ග්රාම නිලධ්ාරි ද,
4. ප්රතිලාභියාට අදාල වස්ත්ලම් ග්රාම නිලධ්ාරි,
5. ප්රාලේශීය

වැඩිහිටි

බල

මණ්ඩලලේ

නිලයෝජිතයකුලෙන්

ද,

(ලමම

නිලයෝජිතයා

බලමණ්ඩලලේ ලයෝජනා ස්ත්රිරත්වලයන් පත්විය යුතුය)
(කමිටුලේ ඝනූණමය ස්ත්භාපති ඇතුළු තිලදලනකුලෙන් ස්ත්මන්විත විය යුතුය)






ප්රාලේශීය ලේකම් කායමාලය මඟින් එවිය යුතු
මාසික වියදම් ස්ත්ාරාංශය

-

NSE/DEV/EMA/EXR – 002

දිස්ත්රික් ලේකම් කායමාලය මඟින් එවිය යුතු
මාසික වියදම් ස්ත්ාරාංශය

-

NSE/DEV/EMA/EXR – 003

දීමනාලාභී පිරික්සීලම් ඉේලුම් පත්රය

-

NSE/DEV/EMA/CTE – 003
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