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නිවාස ප්රමිතිග
ිරීම නවනුනවන් අළුවාවැඩිුාව හා අවශ්ය පඳවරණ ල ාීම - 2021.

1. හැඳින්වීම.
ශ්රී ලංකාව ප ලංපු  ලංඳපත්ප ගෙන ලංයනු ලංකඵන ලං ජ්ය ලංා  ලංගඳෞ්ගෙිකව ලංංායග  ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලං350ක් ලංඳභණ ලංගේ ලංපන ලං
විට ලං ාඳුන ගෙන ලං ඇති ලං ංත , ලං එභ ලං පඩිහිටි  ලං ිවප පක ලං ගේප සිව ලං පඩිහිටි  ලං භව්පියපරුේ ලං 8800වට ලං පඩ  ලං පඩිහ ලං
පිරි ක් ලංරැඳී ලංසිි න ලංංත , ලංඔවුේ ලංවිවිධ ලංග ෝගී ලංතත්පයේට ලං ා ලංභ නසිව ලංපීඩ පේට ලංමුහුණ ලංගදමිේ ලංතභ ලං ඩෑ ලං භය ලං
ෙත ලංව ති. ලංඑභ ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලංපිකේ ලංගඵොගාොභයක් ලංවිධිභත් ලංගාෝ ලංගඳොදු ලං ලංප්රමිතියක් ලංයටගත් ලංඳපත්ප ගෙන ලංයන ලං
ඵපක් ලං දක්නට ලං ගනොකඩගේ. ලං තප ලං ද ලං දිගනේ ලං දින ලං ගව්ෙගයේ ලං ඉාළ ලං යමිේ ලං ඳපතින ලං පඩිහිටි  ලං ප්රජ් ප ලං ා  ලං පඩිහිටි  ලං
ිවප  ලංගපනුගපේ ලංඇති ලංඉල්ලුභ ලංඉාළ ලංගෙො ් ලං ඇත. ලංඳඩය ලං24 ලංපු  ලංග ෞඛ්ය ලංඇුළු ලංරැවප ණයේගෙේ ලං භේවිත ලං
ා ලංඔවුේගේ ලංමිකව ලංංපයයත  ලං පු කන ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලංවිධිභත් ලංගාො ලංගඳොදු ලං ලංප්රමිතියක් ලංයටගත් ලංඳපත්ප ගෙන ලං
යමිේ ලං ගේප සිව ලං පඩිහිටි යේගේ ලං පර්තභ නය ලං ා ලං ංන ෙතය ලං ගපනුගපේ ලං සු ක්ෂිත, ලං ගුණ ත්භව ලං ා ලං පකද යි ලං
ග ේප පේ ලං ඩඳයිය ලංයුුළය. ලංඑිට ලංඳරිඳ කනභය ලංා  ලංංධීක්ෂණ ලංවටයුුළපකට ලංද ලංභගාෝඳව රී ලංපන ලංංයුරිේ ලං ශ්රී ලංකාව  ලං
ප්රමිති ලං යයතනග  ලං පඩිහිටි  ලං උපටඩේ ලං ිවප  ලං ප්රමිතියට ලං (1506:2015) ලං ංනුකූකප ලං පඩිහිටි  ලං ිවප යේිට ලං ඳපතින ලං
ංඩුඳ ඩු ලංංපයයත  ලංාඳුන ෙිවමිේ ලංඔවුේගේ ලංඉල්ලීේ ලංඳදනේ ලංව ගෙන ලංපඩිහිටි  ලං භ ජ් ලංය ක්ෂණ ලංං මුදක ලංභඟිේ ලං
ගභභ ලං පය ඳිතිය ලං ා ා  ලං 2021 ලං පර්ෂග  ලං පඩිහිටි  ලං ිවප  ලං 50ක් ලං ගපනුගපේ ලං රුපියල් ලං මිිකයන ලං 02 ලං ඵඩගිේ ලං
උඳරිභයවට ලංයටත්ප ලංංපයය ලංමුදල් ලංකඵ  ලංදීභට ලංකඵ  ලංදීභට ලංපඩිහිටි  ලංතඩනඩත්තේ ලං ා  ලංපන ලංජ් තිව ලං බ ප ලංවිසිේ ලං
ංනුභත ලංව  ලංඇත.
2. සුදුසුවම්/ප්රිගලාභීන් න ෝරා ැනීනම් නිර්ණාුව.
1. ඳපත්ප ගෙන ලං යනු ලං කඵන ලං ෑභ ලං පඩිහිටි  ලං ිවප යක්භ ලං ජ් තිව ලං පඩිහිටි  ලං භාගල්වේ ලං ව ර්ය කය ලං යටගත් ලං ලං
ිකය ඳදිාචි ලං ව  ලං තිබියු ලං යුුළයි (එග ේ ලං ගනොභඩති ලං නේ ලං ගභභ ලං ංයදුේඳත ලං භඟ ලං ිකය ඳදිාචිය ලං ා  ලං ංපයය ලං
සියු ලංගල්ඛ්න ලංඉදිරිඳත් ලංවළ ලංාඩව).
2. පඩිහිටි  ලංිවප ය ලංය ේබව  ලංප වට ලංපඩ  ලංපඩිහ ලංව කයක් ලංඳපත්ප ගෙන ලංයනු ලංකඵන ලංඑවක් ලංවිය ලංයුුළයි. ලං
3. ගනොමිකග  ලංපඩිහිටි යේ ලංගපනුගපේ ලංඳාසුවේ ලං ඳයනු ලංකඵන ලංපඩිහිටි  ලංිවප යක් ලංවිය ලංයුුළයි. ලං
4. පඩිහිටි යේ ලං10 ලංක් ලංගාෝ ලංඊට ලංපඩ  ලංගේ ලංපන ලංවිට ලංග ේපය ලං ඳයන ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලංවිය ලංයුුළයි.
5. ප්ර ග්ගය ය ලං බ  ලං ලංමාභ පේ ලංුළළ ලං ලංපිිටි  ලංපඩිහිටි  ලංිවප ය ලංපිිටි  ලංඉඩභ ලංඳර්් ් ලං40ක් ලංගාෝ ලංඊට ලංපඩ  ලංවිය ක ලංවිය ලං
යුුළ ලං ංත , ලංනෙ  ලං බ  ලංගාෝ ලංභා  ලංනෙ  ලං බ  ලංමාභ ප ලංුළළ ලංඳර්් ් ලං 40ට ලංංඩු ලංඉඩභව ලංඋපද ලංගභිට ලං ාේ ලං
ංගනකුත් ලංගවොේග්ගසි ලං පු  ලංතිගේ ලංනේ ලංඒ ලංපිළිඵ ලං ළව  ලංඵකනු ලංකඩගේ.
6. පඩිහිටි  ලංිවප ය ලංංයත් ලං ාවිධ නය, ලංයයතනය, ලංඳ කව ලං බ ප ලංගාෝ ලංපු්ගෙකය /පු්ගෙකයිේ ලංවිසිේ ලංපඩිහිටි  ලං
ිවප ග  ලංසිදු ලංකිරීභට ලංංද ක ලං ාපර්ධන ලංවටයුුළ ලංගපනුගපේ ලංපන ලං‘ගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන
අවන ෝධ ා ගිවිසුමවට’(ඇමුණුභ ලං03) ප්ර ග්ගය ය ලංගල්වේ ලං භඟ ලංගිවිසුේ ලංෙත ලංවිය ලංයුුළය. ලං
7. පඩිහිටි  ලංිවප ය ලංපිිටි  ලංඉඩභ ලං ජ්ග  ලංඉඩභක් ලංගනොපන ලං ෑභ ලංංප ්ථ පවදීභ ලංඑභ ලංඉඩභ ලංංයත් ලං ාවිධ නය, ලං
යයතනය ලං ගාෝ ලං පු්ගෙකය /පු්ගෙකයිේ ලං ගේ ලං භඟ ලං ංමුණ  ලං ඇති ලං ‘ගදඳ ර්ය්පයක් ලං ංත  ලං ඇති ලං ව  ලං ෙේන  ලං
එවඟ ා ගිවිසුම’(ඇමුණුභ ලං02) ිවසි ලංඳරිදි ලංංත් ේ ලංව  ලංඉදිරිඳත් ලංවක ලංයුුළය. ලං
8. ංපයය ලං නනෑභ ලං ංප ්ථ පව ලංපඩිහිටි  ලං විෂයට ලං ංද ක ලං ජ්ව රී ලං වටයුුළ ලං පක ලං ිව ත ලං වී ලං ඇති ලං ිවකධ රීේ ලංාට ලං
ංධීක්ෂණ ලංා  ලංඳරීක්ෂණ ලංවටයුුළ ලංගපනුගපේ ලංභඩදිාත් ලංවීභට ලංංප ්ථ ප ලං ඩකසිය ලංයුුළයි.
9. ංතය පයය ලංංප ්ථ පව ලංදී ලංජ් තිව ලංපඩිහිටි  ලංභාගල්වේ ලංව ර්ය ක ලං ලංභඟිේ ලංපඩිහිටි  ලංිවප යට ලංපඩිහිටි යකු ලං
ඇුළකත් ලංකිරීභ ලං ා  ලංඉල්ලීේ ලංවක ලංවිට, ලංඒ ලං ා  ලංංපභ ලංපයගයේ ලංගේප සිව ලංපඩිහිටි යේගෙේ ලං20%ව ලං
ප්රභ ණයක් ලං ිවප ෙත ලං කිරීභ ලං ා  ලං ිවප ග  ලං ධ රිත පය ලං ඳපතින ලං ෑභ ලං ංප ්ථ පවදීභ ලං ඊට ලං ංප ්ථ ප ලං
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ක  ලංදීභට ලංවඩභඩත්ත ලංඳකව න ලං(2000 ලංංාව ලං9 ලංද න ලංපඩිහිටි  ලංතඩනඩත්තේගේ ලංංයිතිප සිවේ ලංය ක්ෂ  ලං
කිරීගේ ලංඳනගත් ලංගදපන ලංගවොටග ේ ලං15 ලං(3) පෙේතිය ලංප්රව ප) ලංපඩිහිටි  ලංිවප යක් ලංවිය ලංයුුළයි.
10. ඉඩභ ලංගාෝ ලංගෙොඩනඩඟිික ලංකුලී ලංඳදනභ ලංභත ලංගාෝ ලංඵදු ලංඳදනභ ලංභත ලංකඵ ගෙන ලංඳපත්ප ගෙන ලංයනු ලංකඵේගේ ලං
නේ, ලං ලංදීර්ඝ ලංව ලීන ලංකුලී ලංගාෝ ලංඵදු ලංගිවිසුේ ලං ිටත ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලං ා  ලංප්රතිඳ දන ලංකඵ දීභ ලං ළව  ලංඵඩිකය ලං
ාඩව.
11. මුදල් ලංංය ලංව මිේ ලංපඩිහිටි යේ ලංගපනුගපේ ලංඳාසුවේ ලං ඳයනු ලංකඵන ලංඑගාත් ලං ලංශ්රී ලංකාව  ලංප්රමිති ලංයයතනය ලං
භඟිේ ලං ිවකුත් ලං ව  ලං ඇති ලං පඩිහිටි  ලං උපටඩේ ලං ිවප  ලං ා  ලං වු ලං ශ්රි ලං කාව  ලං ප්රමිතියට ලං (1506:2015) ලං ංනුප ලං
ංුත්පඩිහය පේ ලං සිදු ලං කිරීභ ලං ා  ලං උඳව ණ ලං මිකදී ලං ෙඩනීභට ලං ංඳාසු ලං පඩිහිටි  ලං ිවප  ලං ා  ලං මුදල් ලං කඵ දීභ ලං
ළව  ලංඵඩිකය ලංාඩව. ලං
3. ප්රමුත ාවු/ ප්රිගලාභීන් න ෝරා ැනීම.
1. ංද ක ලංපඩිහිටි  ලංිවප ය ලංගනොමිගල් ලංඳපත්ප ගෙන ලංය භ.
2. ගේප සිවප ලංසිි න ලංපඩිහිටි යේ ලං ාඛ්ය ප.
3. ්ත්රී-පුරුෂ ලං භ ජ්බ පය ලං (පිරිමි ලං ා ලං ව ේත  ලං පඩිහිටි  ලං ගදපිරි භ ලං ා  ලං නප තඩේ ලං ඳයන ලං පඩිහිටි  ලං
ිවප යක් ලංවීභ).
4. ංද ක ලංපඩිහිටි  ලංිවප ග  ලංඳසුගිය ලංප ට ලංංද ක ලංවිෙණනය ලංව න ලංකද ලංමකය ලංප ර්ත ප ලංංනුප ලංමකය ලංපත්වේ ලං
ප්රභ ණය ලං(ංඩු ලංමකය ලංපත්වේ ලංප්රභ ණයක් ලංඇති ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලංගපනුගපේ ලංප්රමුඛ්ත පය ලංගදනු ලංකඩගේ).
5. ඇුළළත් ලංව ෙත ලංාඩකි ලංපඩිහිටි යේගේ ලංධ රිත පය ලංපඩිහ ලංකිරීභ.
6. පඩිහිටි  ලං ිවප ග  ලං ඉඩභ ලං ගාෝ ලං ගෙොඩනඩඟිික ලං කුලී ලං ගාෝ ලං ඵදු ලං ඳදනේ ලං පිකේ ලං ගතො ප ලං ක්රිය ත්භව ලං පන ලං
පඩිහිටි  ලංිවප යක් ලංවීභ.
7. ශ්රී ලංකාව  ලංප්රමිති ලංයයතනය ලංභඟිේ ලංිවකුත් ලංව  ලංඇති ලංපඩිහිටි  ලංඋපටඩේ ලංිවප  ලං ා  ලංවු ලංශ්රි ලංකාව  ලංප්රමිතියට ලං
(1506 ලං-2015) ලංංනුකූකප ලංංුත්පඩිහය පේ ලංසිදු ලංකිරීභ ලංා  ලංඋඳව ණ ලංමිකදී ලංෙඩනීේ ලංසිදු ලංවක ලංයුුළ ලංගව්.
8. පඩිහිටි  ලංිවප ග  ලංමුුතඩේගෙය, ලංගිකේව භ  ලංගාෝ ලංගේප සිව ෙ  ලංනවීව ණය ලංකිරීභ.
9. දඩනට ලං පඩිහිටි  ලං ිවප ග  ලං ඳපතින ලං නීඳ ක්ෂව ලං ඳාසුවේ ලං එනේ, ලං න න ලං ව භ  ලං ා ලං පඩසිකිික ලං ඳ්ගධති ලං
යදිය ලංපඩිහිටි යේට ලංඳාසුගපේ ලංබ විත  ලංවක ලංාඩකි ලංා  ලංප්රගව්ය ලංවිය ලංාඩකි ලං ලංඳරිදි ලංංුත්පඩිහය  ලංකිරීභ.
10. පඩිහිටි  ලං ිවප ග  ලං ගේප සිව ලං පඩිහිටි යේගේ ලං ය ක්ෂ ප ලං තාවුරු ලං පන ලං ගක  ලං ප්රගව්ය ලං ඳාසුවේ ලං ඉාළ ලං
දඩමීභ ලංගපනුගපේ ලංංත්පඩටපල් ලං ලං(Railing) ලං ා ප්රගව්ය ලංභ ර්ෙ (Ramps) ලං ව ් ලංකිරීභ.
11. එක් ලංපඩිහිටි ගයකු ලංගපනුගපේ ලංඳපතින ලං ේභත ලංංපව යය ලංා  ලංඉඩඳාසුවේ ලං ක  ලංදීභ.
12. ගේප සිව ලංපඩිහිටි යේ ලං ා  ලංංතය පයය ලංගබෞතිව ලංඋඳව ණ ලංමිළදී ලංෙඩනීභ.
4. ක්රිුාවාමව රමනදදු.
1. ඇමුණුභ ලං01 ලං ාේ ලංඉල්ලුේ ලංඳත්රයට ලංංනුප ලංප්ර ග්ගය ය ලංගල්වේ ලංව ර්ය ක ලංභටමටමිේ ලංඳපත්ප ගෙන ලංයනු ලං
කඵන ලංපඩිහිටි  ලංිවප යේහී ලංසිදු ලංවක ලංයුුළ ලංංලුත්පඩිහය  ලංවටයුුළ ලං ා ලංඋඳව ණ ලංකඵ  ලංදීභ ලංපිිකඵ ලං
ගතො ුළරු ලංඑක්රැ ් ලංව  ලංෙත ලංයුුළගව්.
2. එක්රැ ් ලං ව ෙත් ලං ගතො ුළරු ලං ේපර්ණ ලං ව  ලං ඇති ලං ඉල්ලුේ ලං ඳත්ර ලං පකට ලං ංනුප ලං ප්රතික ීනේ ලං ගතො ෙඩනීගේ ලං
ගවොේග්ගසි ලං ා ලංප්රමුඛ්ත  ලංපකට ලංංනුකූකප ලංපඩිහිටි  ලංිවප  ලංගතෝ  ලංෙඩනීභ.
3. ගතෝ ෙේන  ලං කද ලං පඩිහිටි  ලං ිවප යේහී ලං සිදු ලං වක ලං යුුළ ලං ංුත්පඩිහය  ලං වටයුුළ ලං ගපනුගපේ ලං ත ක්ෂණිව ලං
ිවකධ රී ලංඇ ්තගේේුළප ලං ව ් ලංකිරීභ. ලං
4. පඩිහිටි  ලංිවප ය ලංංයත් ලං ාවිධ නය, ලංයයතනය, ලංඳ කව ලං බ ප ලංගාෝ ලංපු්ගෙකය /පු්ගෙකයිේ ලංවිසිේ ලංපඩිහිටි  ලං
ිවප ග  ලංසිදු ලංකිරීභට ලංංද ක ලං ාපර්ධන ලංවටයුුළ ලංගපනුගපේ ලංපන ලංගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන  ලං
ංපගඵෝධත  ලංගිවිසුභවට ලං(ඇමුණුභ ලං03) ප්ර ග්ගය ය ලංගල්වේ ලං භඟ ලංගිවිසුේ ලංෙත ලංවිය ලංයුුළය ලං(ගභභ ලංගිවිසුගේ ලං
පිටඳතක් ලංජ් තිව ලංපඩිහිටි  ලංභාගල්වේ ලංව ර්ය කය ලංගපත ලංගයොමුවක ලංයුුළය).
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5. පඩිහිටි  ලං ිවප ය ලං පිිටි  ලං ඉඩභ ලං ජ්ග  ලං ඉඩභක් ලං ගනොපන ලං ෑභ ලං ංප ්ථ පව ලං දී ලං භ ලං එභ ලං ඉඩභ ලං ංයත් ලං
ාවිධ නය, ලං යයතනය ලං ගාෝ ලං පු්ගෙකය /පු්ගෙකයිේ ලං ගේ ලං භඟ ලං ංමුණ  ලං ඇති ලං ‘ගදඳ ර්ය්පයක් ලං ංත  ලං ඇති ලං
ව  ලංෙේන  ලංඑවඟත  ලංගිවිසුභ’(ඇමුණුභ ලං02) ිවසි ලංඳරිදි ලංංත් ේ ලංව  ලංඉදිරිඳත් ලංවක ලංයුුළය. ලං(ගභභ ලංගිවිසුගේ ලං
පිටඳතක් ලංජ් තිව ලංපඩිහිටි  ලංභාගල්වේ ලංව ර්ය කය ලංගපත ලංගයොමුවක ලංයුුළය).
6. පඩිහිටි  ලං ිටමිවේ ලං ප්රපර්ධන ලං ිවකධ රී/ ලං භ ජ් ලං ග ේප  ලං ිවකධ රී/ ාපර්ධන ලං ිවකධ රී ලං ාතිව ලං ව නු ලං කඩබු ලං
ඉල්කේ ලං ඳත්රය ලං ා ලං ඇ ්තගේේුළප ලං ප්ර ග්ගය ය ලං ගල්වේගේ ලං ිවර්ග්ගය ලං ිටතප ලං ගභභ ලං ව ර්ය කය ලං ගපත ලං
ගයොමු ලංවක ලංයුුළය.
7. සුදුසුවේකත් ලං පඩිහිටි  ලං ිවප  ලං ගපනුගපේ ලං ප්ර ග්ගය ය ලං ගල්වේ ලං ගපත ලං මුදල් ලං ඳාත ලං පියප ේ ලං යටගත් ලං
ග්ක්ඳත් ලංභඟිේ ලංඵඩ  ලංකිරීභට ලංවටයුුළ ලංව නු ලංඇත.
I.
ංත්තිව ේ ලංගෙවීභ ලං- ලං40% ලං ලං(ගිවිසුගේ ලංපිටඳතක් ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීගභේ ලංංනුළරුප)
II.
බිල්ඳත් ලංගෙවීභ ලං- ලං60% ලං( ාතිව ලංවක ලංබිල් ලංපිටඳත් ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීගභේ ලංංනුළරුප)
III.
ංප ේ ලංගෙවීභ ලං- ලං40% ලං ලං(පඩඩ ලංංප ේ ලංප ර්ත  ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීගභේ ලංංනුළරුප) ලං
8. ංුත්පඩිහය පේ ලං ා  ලං බ ණ්ඩ/උඳව ණ ලං කඵ  ලං ගදනු ලං කඵන ලං ංප ්ථ පවදී ලං විධිභත් ලං ප්ර ේඳ දන ලං
ක්රිය භ ර්ෙ ලංංනුෙභනය ලංව  ලංප්ර ග්ගය ය ලංගල්වේ ලංව ර්ය ක ලංභඟිේ ලංබ ණ්ඩ ලංමිකදී ලංෙඩනීභ ලං සිදු ලංව  ලංපඩිහිටි  ලං
ිවප යට ලං ඳය  ලංදීභ ලංසිදු ලංවක ලංයුුළගව්.
9. ගේ ලං ා  ලංඉල්ලුේඳත් ලංබ  ලංෙඩනීගේ ලංංප ේ ලංදිනය ලං2021 ලංභඩයි ලංභ  ලං31 ලංදිනය ලංගව්.
5. ඳසු විඳරම් වටයුතු
1. ප්ර ග්ගය ය ලං ගල්වේ ලං ව ර්ය ක ලං ගපත ලං ංද ක ලං ං මුදල් ලං කඩබීගභේ ලං ංනුළරුප ලං මුදල් ලං බ ග ෙඩනීගේ ලං ලං
කුවිත ේසිය ලං(175 ලංගඳොදු) ලංගභභ ලංව ර්ය කය ලංගපත ලංගයොමුවක ලංයුුළය.
2. විධිභත් ලංප්ර ේඳ දන ලං්රභගව්දයක් ලංයටගත් ලං ලංප්ර ේඳ දන ලං වටයුුළ ලං සිදුව  ලංසුදුසු ලංගවොේත්ර ත්වරුපකු ලංකප  ලං
ව ර්ය ලං2021.12.15 ලංපන ලංදිනට ලංගඳ  ලංසිදු ලංව  ලංෙත ලංයුුළගව්.
3. ‘ගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන  ලංංපගඵෝධත  ලංගිවිසුභ’, ලං ලං‘ගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන  ලං
එවඟත  ලංගිවිසුභ’ ා ලංගවොේත්ර ත්වරු ලං භඟ ලංඇති ලංව  ලංෙත් ලංගිවිසුගේ ලංපිටඳතක්, ලං භ සිවප ලංකඵ ෙේන  ලං
කද ලංගබෞතිව ලං ා ලංමකය ලංප්රෙති ලංප ර්ත ප, ලංපඩඩ ලංංප ේ ලංව  ලංංප ේ ලංබිල්ඳත්, ලංවක ලංපඩඩ ලංප ර්ත , ව ර්මිව ලං
ිවකධ රී ලං ප ර්ත , ප්ර ග්ගය ය ලං ගල්වේ ලං ව ර්ය කග  ලං ද ලං ගෙොණුෙත ලං ව  ලං තඵ ෙත ලං යුුළය. ලං එග ේභ ලං ෑභ ලං
ප ර්ත පවභ ලං ාතිව න ලංකද ලංපිටඳත් ලං2021.12.15 ලංගඳ  ලංගභභ ලංව ර්ය කයට ලංගයොමු ලංවක ලංයුුළය. ලං
4. ගභභ ලංව ර්ය ලංංද කප ලංඉතිරි ලංමුදල් ලංඇත්නේ ලංඑය ලංග්ක්ඳත් ලංභඟිේ ලං ‘වැඩිහිටිුන්නේ සුභ සාධනු සහා වන
ජාිගව අරමුදල - 228075 / NATIONAL FUND FOR THE WELFARE OF ELDERS - 228075’ පයගයේ ලං ගයොමු ලං
වක ලංයුුළය.
6. අුදුම්ඳවා සහ ගිවිසුම්.
i.
ii.
iii.
iv.

ංයදුේ ලංඳත්රය ලං(ඇමුණුභ ලං01)
ගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන  ලංඑවඟත  ලංගිවිසුභ ලං(ඇමුණුභ ලං02)
ගදඳ ර්ය්පයක් ලංංත  ලංඇති ලංව  ලංෙේන  ලංංපගඵෝධත  ලංගිවිසුභ ලං(ඇමුණුභ ලං03)
භ සිව ලංගබෞතිව ලංා  ලංමකය ලංප්රෙති ලංප ර්ත ප ලං(ඇමුණුභ ලං04)
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