ඇමණුම 01

වැඩිහිටි නිවාස මුල් කරගනිමින් සසෞඛ්ය පාදක වැඩසටහන් පැවැත්වීම
උපසදස් ප්රතිකකාව
හැඳින්වීම
වැඩිහිටියන්ගේ සුබසාධනය ගවනුගවන් 2019 වර්ෂගේ වැඩිහිටියන්සේ සුබසාධනය සඳහා වන සමාජ ආරක්ෂක
අරමුදල යටසත් වැඩිහිටි නිවාස පාදක කරගනිමින් ගසෞඛ්යපාදක වැසසහනන් ්රියාමකමක රීමටමහ සැලසුම්කර ඇත.
ඒ අනුව දිවයින පුරා වැඩිහිටි නිවාස 100 ක් ගතෝරාගනිමින් ගමම වැසසහනන් ්රියාමකමක ගකගරන අතර ්ක්
වැසසහනක් ගවනුගවන් රු. 20,000.00 ක මුදලක් ලබාගදනු ලැගේ. ්ම මුදල් දිස්ත්රික් ගල්කම් මන්න් ඒ ඒ
ප්රාගීය ය ගල්කම් වරුන් ගවත ලබාමටමහ නියමිතය.
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට අසේක්ෂිත වැඩිහිටි නිවාස ප්රමායය - 100


අධීක්ෂයය - ජාතික වැඩිහිටි මනගල්කම් කාර්යාලය නා දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාලය



ක්රියාත්මක කිරීම - ගතෝරාගනු ලබන වැඩිහිටි නිවාස පරිශ්රයන්හි දැනුවමක රීමටගම් වැසසහනන්
පැවැමකවීම.



සම්පත් දායකත්වය 1.
2.
3.
4.

පූජය පක්ෂය
ගසෞඛ්ය ෛවදය නිලධාමටන්
මගනෝ විදයා දපගීශන නිලධාරින්
්රිසා නිලධාරින්



සසෞඛ්යය පාදක වැඩසටහන මිනන් ිදු  කිිමමට අසේක්ෂිත වැඩසටහන්



1. වයායාම ලින්න් නිගරෝන්මමක විවිතයකහ වැඩිහිටියා රුරු රීරිම.
2. ආනාර පිළිබඳ දැනුවමක රීරිම ලින්න් නිවැරදි ආනාර රහාවහ රුරු රීරිම.
3. දපගීශනාමකමක වැසසහනන් පැවැමකවීම මන්න් වැඩිහිටි මානසික ගැහළු අවම රීමටම.
4. ආගමික වැසසහනන් ්රියාන්මක රීමටම ලින්න් ආධයාමකමක දිණුණුව ඇති රීමටම.
ක්රියාත්මක කරන ආකාරය  සුදුසු වැඩිහිටි නිවාස ගතෝරාගැනීම (ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාල නරනා සිදුවිය ණුලිය)
 ජාතික වැඩිහිටි මනගල්කම් කාර්යාලය මන්න් 2018 වර්ෂගේ පවමකවන ලද ගනොඳම
වැඩිහිටි නිවාසය ගමකමටගම් තරගගයන් ලබාගමක ලකුණු අනුව වැඩිහිටි නිවාස ගතෝරාගනු
ලැගේ
 ඒ අනුව ගතොරාගනු ලැබු වැඩිහිටි නිවාස ලැයිස්ලිව ඇමණුම 03 පරිදි ගම් සමඟ ඉදිරිපමක
කරමි.
 ගතොරා ගමක වැඩිහිටි නිවාස වලහ අයමක ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලගේ වැඩිහිටි විෂය
භාර නිලධාරියා විසින් වැසසහනන් සංවිධානය කළණුලිය. (වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන
සනකාර / සමාජ ගසේවා නිලධාරි / සමාජ ගසේවා නිලධාරි - පළාමක / සංවර්ධන නිලධාරි)
 සුදුසු සම්පමක දායකයින් සම්බන්ධ කරවීම. (සම්පමක දායකයන් සඳනා මටමනා ගගවීගම්මට
රජගේ අනුමත චක්රගල්ඛ්නය අනුව සිදුවිය ණුලිය.)

අනු
අංකය
01
02

03
04

සම්පමකදායකයින්

ගගවීමහ අනුමත මුදල
( පැයකහ)
පිළිගමක විශ්ව විදයාල ගජයෂ්ම මනාචාර්ය රු.1000.00
වරුන් සඳනා
පිළිගමක
විශ්ව
විදයාල
ගජයෂ්ම රු.900.00
කථිකාචාර්ය වරුන් / ශ්රී ලංකා පරිපාලන
ගසේවගේ නා ඊහ සමාන්තර 1 ගශ්රේණියේගේ
නිලධාරින් සඳනා
පශ්චාමක දපාධිධාරින් සඳනා
රු.600.00
අනිකුමක සුදුසුකම් සහිත ගීශකයින් රු.500.00
සඳනා

 ්ක් වැසසහනනක් ගවනුගවන් සම්පමක දායකයන් සඳනා දපරිම රු. 4,000.00 ක මුදලක්
වියදම් කළ ණුලි අතර, ඉතිරි මුදල අගනකුමක කාර්යයන් සඳනා වියදම් කළ ණුලිය.
 සියළු වැසසහනන් …………/………/……… දිනහ පවමකවා අවසන් කළ ණුලිය.
 ්ක් වැසසහනනක් සඳනා සනභාන් වියණුලි දපරිම සාමාවිකයන් සංඛ්යාව 50 ක් නා
අවම සාමාවිකයන් සංඛ්යාව 10 ක් විය ණුලිය
 වැසසහනන් සඳනා වැඩිහිටි නිවාසගේ ගන්වාසික සියලුම වැඩිහිටියන් සනභාගී කරගත
නැරී අතර වැඩිහිහයන් සංඛ්යාව 50 හ වසා අඩුවන අවස්ථාවන් වලමට වැසහිටි නිවාසය
අවහ ජීවමකවන, වයස අවුරුදු 60 වසා වැඩි වැඩිහිටියන් සනභාන් කරවා ගත නැරීය.
 ස්ත්රි / පුරුෂ ගයදයරීන් ගතොරව ගදපිරිසම වැසසහනන සඳනා සනභාන් කරවිය ණුලිය.
 නිවාසය පිහිහා ඇති ප්රාගීය ය ගල්කම්ගේ අක්ක්ෂ ය මත වැසසහනන් පැවැමකවීම සිදු
කළ ණුලිය .
 ගතෝරාගනු ලැබු වැඩිහිටි නිවාසවල වැසසහනන් පවමකවන ලද දිනයන් සම්බන්ධ
වාර්තාවක් ................................... දිනහ ප්රථම ජාතික
වැඩිහිටි මනගල්කම්
කාර්යාලයහ පිහපතක් සහිතව ප්රාගීය ය ගල්කම්වරුන් විසින් දිස්ත්රික් ගල්කම් ගවත
්විය ණුලිය.
 ්ක් වැසසහනනක් සඳනා රු. 20,000.00 ක්
ගල්කම්වරුන් ගවත මුදල් නිදනස් කරනු ලැගේ.

බැන්න් වන පරිදි අදාල දිස්ත්රික්

 ඉන් අනලිරුව ්ක් ්ක් වැසසහනන සඳනා දිස්ත්රික් ගල්කම් විසින් අදාල ප්රාගීය ය
ගල්කම්වරුන් ගවත මුදල් ලබාදිය ණුලි ගේ.
 වැසසහනන පවමකවා අවසන්කර වනාම ඒ සම්බන්ධව සවිස්තර වාර්තාවක්
NSE/DEV/ESSF/02/I (ඇමණුම 02) ආකෘතියහ අනුව ප්රාගීය ය ගල්කම්වරුන් විසින්

දිස්ත්රික් ගල්කම්වරුන් ගවත ඉදිරිපමක කළ ණුලිය.
 ප්රාගීය ය ගල්කම්වරුන්ගගන් ලැගබන වැසසහනන්වල වාර්තා අනුව සකස් කරන ලද
වියදම් ඇලිලමක වාර්තාවක් NSE /DEV/ESSF/02/II (ඇමණුම 03) ආකෘතියහ අනුව දිස්ත්රික්
ගල්කම් විසින් ......................... ජාතික වැඩිහිටි මනගල්කම් කාර්යාලය ගවත ්විය
ණුලිය.

ඇමණුම 02

NSE/DEV/ESSF/02/I

වැඩිහිටි නිවාස මුල් කරගනිමින් සසෞඛ්යය පාදක වැඩසටහසනහි ප්රගතිකය හා ියයදම් වා්තතාව.
1. දිස්ත්රික්කය

:- ..........................................................................................................................

2. ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලය

:- ..........................................................................................................................

3. වැසසහනන පවමකතන්නහ ගයදුනු
වැඩිහිටි නිවාසගේ නම
:- ..........................................................................................................................
4. වැසසහනන පැවැමක වු දිනය

:- ...........................................................................................................................

5. සනභාගී වූ වැඩිහිටියන් සංඛ්යාව :- ..........................................................................................................................
6. සනභාන් වු සම්පමක දායකයින්ගේ විස්තරය
අනු
අංකය
01
02
03
04

සම්පමක දායකයාගේ නම

තනලිර

ගීශන මාතෘකාව

7. වියදම් විස්තරය
අනු
කාර ය
අංකය
01
ගගවන ලද සම්පමක දායක මටමනා
02

සංග්රන වියදම්

03

ගවනමක

04

්කලිව

සතය වියදම (රු)

ඉතිරි මුදල (රු)

ගවනමක

සකස්කගල් :- ..........................

අනුමත කගල් :- .............................

විෂය භාර නිලධාරි
නිල මුද්රව

ප්රාගීය ය ගල්කම්
නිල මුද්රව

ඇමණුම :- 03
NSE /DEV/ESSF/02/II

වැඩිහිටි නිවාස මුල් කරගනිමින් සසෞඛ්යය පාදක වැඩසටහසනහි ප්රගතිකය හා ියයදම් වා්තතාව
දිස්ත්රික්කය :- .......................................
අනු
අංකය

ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලය

වැසසහනන පැවැමකවු වැඩිහිටි
නිවාසගේ නම

පැවැමක
වු දිනය

සනභාන් වූ
සනභාන් වූ
සම්පමක
වැඩිහිටියන්
දායකයින්
සංඛ්යාව
සංඛ්යාව ස්ත්රි
පුරුෂ

ගවන්වු
මුදල රු.

වියදම් වූ
මුදල රු.

ඉතිරි මුදල
රු.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

සකස් කගල්:- ..................................

නිර්ගීශ කගල් :- ..................................

අනුමත කගල් :- .............................

විෂය භාර නිලධාරි

ග කාධිකාරි

දිස්ත්රික් ගල්කම්

නිල මුද්රව

නිල මුද්රව

නිල මුද්රව

ගවනමක
කරුණු

ඇමණුම :- 05
NSE /DEV/ESSF/02/II

වැඩිහිටි නිවාස මුල් කරගනිමින් පවමකවනු ලබන ගසෞඛ්යය පාදක වැසසහනන් පිළිබද වාර්තාව
දිස්ත්රික්කය :- .......................................
අනු
අංකය

ප්රාසීය ය සල්කම් කා්තයාලය

වැඩසටහන
පැවැත්සවන වැඩිහිටි
නිවාසසේ නම

පැවැත්සවන දිනය

සහභාගි සවන
වැඩිහිටියන් සංඛ්යාව

සකස් කගල්:- ..................................

නිර්ගීශ කගල් :- ..................................

අනුමත කගල් :- .............................

විෂය භාර නිලධාරි

ග කාධිකාරි

දිස්ත්රික් ගල්කම්

නිල මුද්රව

නිල මුද්රව

නිල මුද්රව

