ඇමුණූම - 01

“ආර ෝග්යා” වැඩිහිටි මූල්යාධා වැඩසටහන
1. හැඳින්වීම
දිවයින පුරා ජීවත්වන, විවිධ බබෝබනාවන බරෝගාබාධයන්බගන් බෙබෙන වැඩිහිටියන්බේ මූල්ය
දුෂ්කරතා අවම කිරීම බවනුබවන් යම් සහනයක් සැල්සීම අරමුණු කරගනිමින් අවුරුදු 60 සම්ූර්ණ වූ,
පිළිකා ර ෝග්ය, වකුග්ඩු ආශ්රිත ර ෝග්, හෘද ර ෝග් හා අංශභාග්ය යන බරෝගී තත්ත්වයන්බගන් බෙබෙන,
අඩු ආදායම්ල්ාභී වැඩිහිටියන් බවත ආධාර ල්බාදීම බමම වැඩසටහන මගින් සිදුකිරීමට අබේක්ිතය.
බරෝගී තත්ත්වයන් අනුව ප්රතිකාර බවනුබවන් බරෝහල් කරා යාබම්දී අවශ්ය ප්රවාහන ෙහසුකම් සල්සා
ගැනීම, මිල් අධික ඖෂධ වර්ග මිල්දී ගැනීම, වවදය ෙරික්ෂණ සිදුකිරීම, විවිධ ප්රතිකාර ක්රියාවලීන් වල්දී
(රුධිර කාන්දුකරණය) වන වියදම් පියවා ගැනීම වැනි කාර්යයන් සඳහා බමම ආධාර මුදල් බයාදාගත
හැකිය. 2021 වර්ෂය සඳහා ප්රතිල්ාභීන් 800 බදබනකු සඳහා රු. 25,000.00 ක උෙරිමයකට යටත්ව මුදල්
ආධාර ල්බාදීමට නියමිතය. 2021 වර්ෂය සඳහා ඔක්බතෝබර් 30 දින දක්වා ෙමණක් ඉල්ුම්ෙත් ඉදිරිෙත්
කිරීමට හැකියාව ඇත.
2. සුදුසුකම් /ප්රතිල්ාභීන්ව රතෝ ා ග්ැනීරම් නිර්ණායක
1. වයස අවුරුදු 60 සම්ූර්ණ කරන ල්ද, අඩුආදායම්ල්ාභී
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉල්ුම් කිරීමට හැකියාව අත.

(මාසික ආදායම රු. 6,000.00 ට අඩු)

2. එක් ෙවුල්කින් එක් වැඩිහිටිබයකු සඳහා ෙමණක් ආධාර මුදල් සඳහා ඉල්ලීම් කිරීමට හිමිකම් ඇත.
3. රාජ්ය බහෝ බවනත් ආයතන වලින් වකුගඩු බරෝගය බහෝ බමහි සඳහන් බරෝග සඳහා මාසික ආධාර
ල්බන වැඩිහිටියන් හට බමම ආධාර ල්බාගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් කෙ බනාහැකිය.
4. ජ්ාතික වැඩිහිටි මහබල්කම් කාර්යාල්ය මගින් ල්බාබදනු ල්බන රු. 2,000.00 ජීවනාධාර දිමනාව හා
අවුරුදු 100 ට වැඩි වැඩිහිටියන් බවත ල්බාබදන රු. 5,000.00 දීමනාව ල්බන වැඩිහිටියන් සඳහා ද
බමම ආධාර මුදල් සඳහා ඉල්ලීම් කෙ හැකිය.
3. ප්රතිල්ාභීන්ව රතෝ ා ග්ැනීරම් ප්රමුඛතාවය
1. අයදුම්ෙත් ල්ැබබන අනුපිළිබවල්ට අනුව ආධාර ල්බාදීමට කටයුතු කරනු ල්ැබේ.
2. අවම වශ්බයන් එක් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යල්යකින් ප්රතිල්ාභීන් තිබදබනක්වත් බතෝරා ආධාර
ල්බාගැනීම සඳහා ඉල්ුම් කෙ යුතුය. ඊට වැඩි පිරිසක් ඉදිරිෙත් කරන්බන් නම් නාම බල්ඛනබේ
ප්රමුඛතාවබේ අනුපිළිබවල්ට ඉදිරිෙත් කෙ යුතුය.
3. එක් වැඩිහිටිබයකු බවනුබවන් එක්වරක් ෙමණක් ආධාර මුදල් ල්බාදීමට කටයුතු කෙ යුතුය.
4. ක්රියාත්මක ක්රමරේදය
1. බතෝරාගනු ල්බන වැඩිහිටියන් සම්බන්ධ බතාරතුරු ඇමුණුබමහි ඇති අයදුම් ෙත්රයට අනුව, නියමිත
ෙරිදි සම්ූර්ණ කර ඉදිරිෙත් කෙ යුතුය.

2. සෑම ඉල්ුම්කරුබවකුම තමා ෙසුවන බරෝගී තත්ත්වයට ප්රතිකාර ල්බාගන්නා සායනික වවදය
වාර්ථාබේ සහතික කරන ල්ද පිටෙතක් ඉදිරිෙත් කෙ යුතුය.
3. බරෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ සායනික වාර්තා හා වවදය නිර්බේශ්යන්හි ඡායාස්ථ පිටෙත් සහතික කර
අදුම්ෙත්රයට අමුණා තිබිය යුතු අතර එම වාර්තා ෙරික්ෂාකර බල්ා බමම ආධාර මුදල් ල්බාදීමට
අයදුම්කරු සුදුස්සකු බවට රජ්බේ ලියාෙදිිංචි වවදය වරබයකු විසින් සහතික කෙ යුතුය.
4. රුධිර කාන්ුකරණය සිදුකරනු ල්බන බරෝගී වැඩිහිටියන් ඊට අදාල් සායනික වවදය වාර්ථාබේ
පිටෙතක් ඉදිරිෙත් කෙ යුතුය.
5. ල්බාගනු ල්බන අයදුම්ෙත් ග්රාම නිල්ධාරි හා වැඩිහිටි විෂය සම්බන්ධ නිල්ධාරි විසින් නිර්බේශ් කර,
ප්රාබේශිය බල්කම්බේ අනුමැතිය සහිත විය යුතුය.
6. අදාල් ආධාර මුදල් ප්රාබේශීය බල්කම්වරුන් මගින් අදාල් ප්රතිල්ාභීන් බවත ල්බාදීමට කටයුතු
කරනු ල්ැබේ.
5. පසුවිප ම් සිදුකිරීම
1. ආධාර මුදල් ල්බාදීම සම්බන්ධ ෙසු විෙරම් කටයුතු විෂය සම්බන්ධ නිල්ධාරීන්බේ
සම්බන්ීකරණබයන් යුතුව ප්රාබේශීය බල්කම් වරුන් හරහා සිදුකිරීමට නියමිතය.
2. වැඩිහිටියන් බවත ආධාර මුදල් ල්බාදීබම් කුවිතාන්සිය (බෙක්ෙතට අදාල් ල්දුෙත) හා මුදල්
ල්බාදීම සම්බන්ධ වාර්තාව ජ්ාතික වැඩිහිටි මහබල්කම් කාර්යාල්ය බවත ඉදිරිෙත් කෙ යුතුය.

ෙන්දන රණවීර ආරච්චචි
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