ඇමුණුම - 01

“ සුවසහන ” නිවාසගත වැඩිහිටියන් වවනුවවන් මූල්යාධාර ල්බාදීවේ වැඩසටහන
1. හැඳින්ීම
වැඩිහිටි නිවාසගත වැඩිහිටියන් සඳහා රජයේ යරෝහලකින් හදිසි ශලයකර්ම සිදුකිරීයේදී යහෝ ඕනෑම
යරෝහල් ගතවීමකදී යරෝහල මගින් ආවරණය යනාවන මූලය අපහසුතා මගහැරවීයේ අරමුණින් යුතුව
අවුරුදු 60 සේූර්ණ කරන ලද නිවාසගත වැඩිහිටියන් යවනුයවන් මුදල් ආධාර ලබාදීම යමම වැඩසටහන
මගින් සිදුකිරීමට නියමිතය. 2021 වර්ෂය තුළ එක් වැඩිහිටියයකු යවනුයවන් රු.50,000.00 උපරිමයකට
යටත්ව වැඩිහිටියන් 40 යදයනකු යවනුයවන් ආධාර ලබාදීමට සැලසුේකර ඇත. 2021 යදසැේබර් 15 දක්වා
යමම වර්ෂයට අදාලව, යේ සඳහා ඉල්ීේ කළ හැකිය.
2. සුදුසුකේ /ප්රතිල්ාභීන් වතෝරා ගැනීවේ නිර්ණායක
1. යරෝගී තත්ත්වයට පත්ව ඇති වැඩිහිටියන් සඳහා රජයේ යරෝහලකින් ලබාගැනීමට යනාහැකි
නිර්යේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීම, නිර්යේශිත වවදය ආධාරක උපකරණ මිලදී ගැනීම, නිර්යේශිත
වවදය පරික්ෂණ සිදුකිරීම, නිර්යේශිත ඖෂධීය අතියර්ක ආහාර මිලදී ගැනීම, යරෝහල්ගත වීමකදී
අවශය උපස්ථායක යස්වාවන් සහ ප්රවාහන පහසුකේ සපයා ගැනීම යවනුයවන් ආධාර ඉල්ීේ කළ
හැකිය.
2. ජාතික වැඩිහිටි මහයල්කේ කාර්යාලය මගින් ලබායදනු ලබන රු. 2,000.00 ජීවනාධාර දිමනාව හා
අවුරුදු 100 ට වැඩි වැඩිහිටියන් යවත ලබායදන රු. 5,000.00 දීමනාව ලබන නිවාසගත වැඩිහිටියන්
සඳහා ද යමම ආධාර මුදල සඳහා ඉල්ීේ කළ හැකිය.
3. ප්රතිල්ාභීන් වතෝරා ගැනීවේ ප්රමුඛතාවය
1. ආධාර ඉල්ුේ කරනු ලබන වැඩිහිටියා යන්වාසිකව සිටින නිවාසය ලියාපදිිංචි වැඩිහිටි නිවාසයක්
විය යුතුය.
2. යනාමියල් පවත්වායගන යනු ලබන වැඩිහිටි නිවාසයක් විය යුතුය
3. ඉල්ීේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන අනුපිළියවලට අනුව ආධාර ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැයේ
4. ආධාර ඉල්ුේ කිරීයේදී ඉහත අිංක 2.1. හි සඳහන් කරුණු එකක් යහෝ කිහිපයක් යවනුයවන් උපරිම
මුදලට යටත්ව ආධාර ඉල්ීේ කළ හැකිය.
5. එක් වැඩිහිටියයකු යවනුයවන් එක් වරක් පමණක් ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ුේ කළ හැකිය.
6. අදාල ප්රායේශීය නිලධාරින් දැනුවත් කර, දරන ලද වියදමක් (රු. 50,000.00 උපරිමයකට යටත්ව)
ප්රතිූර්ණය සඳහාද ඉල්ීේ කළ හැකි අතර එම කාලය දින 30 ක් යනාඉක්ම විය යුතුය.

4. ක්රියාත්මක ක්රමවේදය
1. අදාල ඉල්ීේ, නිවාස පාලක / කළමණාකරු විසින් අදාල ප්රායේශීය යල්කේ යවත ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
2. ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ීම වැඩිහිටි විෂය සේබන්ධ නිලධාරි විසින්, තම නිර්යේශයද සහිතව
ප්රායේශිය යල්කේ මගින් ජාතික වැඩිහිටි මහයල්කේ කාර්යාලයට ඒ සඳහා වන ඇස්තයේන්තුවද
සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
3. නිර්යේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීම, නිර්යේශිත වවදය ආධාරක උපකරණ මිලදී ගැනීම, නිර්යේශිත
වවදය පරික්ෂණ සිදුකිරීම, නිර්යේශිත ඖෂධීය අතියර්ක ආහාර මිලදී ගැනීම වැනි ඉල්ීේ සඳහා
වවදය නිර්යේශයේ සහතික කරන ලද පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
4. යරෝහල්ගත වීමකදී අවශය උපස්ථායක යස්වාවන් සහ ප්රවාහන පහසුකේ සපයා ගැනීම යවනුයවන්
ආධාර ඉල්ීේ කිරීයේදී මුදල් යගවන ලද බිල්පත යහෝ යගවීමට නියමිත මුදල ප්රායේශීය
යල්කේයේ නිර්යේශය යටයත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
5. නියමිත පරිදි සේූර්ණ කරන ලද අයදුේපත් පරික්ෂාකර ආධාර ලබා දීමට පියවර ගනු ලැයේ.
6. ආධාර මුදල අදාල ප්රායේශීය යල්කේ මගින් නිවාස පාලක/ කළමණාකරු යවත ලබායදනු ලැයේ.
7. සේබන්ධීකරණ කටයුතු වැඩිහිටි විෂය සේබන්ධ නිලධාරි හා නිවාස පාලක / කළමණාකරු විසින්
සිදුකළ යුතුය.
5. පසුවිපරේ සිදුකිරීම
1. ආධාර මුදල් ලබාදීම සේබන්ධ පසු විපරේ කටයුතු
නියමිතය.

ප්රායේශීය යල්කේවරුන් හරහා සිදුකිරීමට

2. ආධාර මුදල් ලබාදීයේ කුවිතාන්සිය (යෙක්පතට අදාල ලදුපත) හා නිවාස පාලක/ කළමණාකරු
යවත මුදල් ලබාදීම තහවුරු යකයරන වාර්තාව ප්රායේශීය යල්කේයේ නිර්යේශය සහිතව ජාතික
වැඩිහිටි මහයල්කේ කාර්යාලය යවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ෙන්දන රණවීර ආරච්චචි
සමාජ යස්වා අධයක්ෂ හා
වැඩ බලන අධයක්ෂ, ජාතික වැඩිහිටි මහයල්කේ කාර්යාලය

