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ආරම්භය -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ආරම්භක දිනය    :- 2002.05.22 

   පනත      :- 2011 අංක 5 දරණ පනතින් සංශ ෝධිත  2000   

        අංක 09 දරණ වැඩිහිටි තැනැත්තන්ශේ අයිතිවාසිකම් 

        ආරක්ෂා කිරීශම් පනත  මඟින් වැඩිහිටි තැනැත්තන් 

        සඳහා වූ ජාතික සභාව සහ ජාතික වැඩිහිටි  

        මහශේකම් කාර්යාලය පිහිටුවා  ඇත.  

   ආයතනශේ ස්වභාවය    :- වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයකි 

   ශසෞභාග්යය දැක්ම අදාල වග්න්තිය   :- ශග්ෞරවාන්විත ශජයෂ්ඨ පුරවැසි සමාජයක් 

   ප්රතිපාදන සැපයීම    :- භාණ්ඩාග්ාර අරමුදල 

         වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල 



 

 
 

 

ආයතනශේ කාර්යය භාරය 

• අඩු ආදායම්ලාභී වයස අවුරුදු 70ට වැඩි, වැඩිහිටියන් ශවනුශවන් 

වැඩිහිටි දීමනා සහ අවුරුදු 100ට වැඩි, වැඩිහිටියන් ශවනුශවන් 
සියවස ්පුර්ණ දීමනා ලබා දීම. 

• වැඩිහිටියන් මුහුණ ශදන ප්ර ්න හඳුනා ග්ැනීම හා ඒ ශවනුශවන් 
ප්රතිපත්ති සකස් කර ක්රියාත්මක කිරීම. 

• වැඩිහිටි දැනුම, කුසලතා, අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම මඟින්  සමාජ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.  

• ශසෞඛ්ය සම්පන්න වැඩිහිටිවියක් ශවනුශවන් දැනුවත්  කිරීම් වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම. 
 

• වැඩිහිටියන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

• වැඩිහිටි නිවාස ප්රමතිකරණය. 



 

 

වැඩිහිටි ජනග්හන ශතොරතුරු 

2012 වැඩිහිටි ජනග්හනය       මිලි. 2.5 

2012 වැඩිහිටි ජනග්හන ප්රති තය                 12.4% 

වැඩිම වැඩිහිටි ජනග්හනය කෑග්ේල දිස්ත්රික්කය   14.9% 

අඩුම වැඩිහිටි ජනග්හනය මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය   2.6% 

පුරුෂයින්                   1,115,651 (44.3%) 

අවුරුදු 70 ට වැඩි ජනග්හනය - ග්ැහැණු                            562,915 

අවුරුදු 70 ට වැඩි ජනග්හනය - පිරිමි                              406,459 

70 ට වැඩි මුළු ජනග්හනය                                                       969,374 

(ජනශේඛ්න හා සංඛ්යාශේඛ්න ශදපාර්තශම්න්තුව - 2012 ) 

 කාන්තාවන්                                                                       1,404,922 (55.7%) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයත්වන ආයතන වර්ග් 
 

 

ජාතික වැඩිහිටි මහශේකම් කාර්යාලය සතු , 

• කතරග්ම වැඩිහිටි නිවාසය . 

• ග්ම්පහ මාලිග්ාතැන්න එව්ජින් ශනෝනා වැඩිහිටි නිවාසය.  

 

ජාතික වැඩිහිටි මහශේකම් කාර්යාලශේ ප්රතිපාදන මත පාලනය වන, 

• පන්නල ශවේකම් විශේජ් වැඩිහිටි නිවාසය . 

 

ජාතික වැඩිහිටි මහශේකම් කාර්යාලය මගින් අධීක්ෂනය කරන, 

• වැඩිහිටි නිවාස 345. 

     (පාලක සභා හා ශපෞද්ග්ලික වයාපාර ශලස) 

 



 

 
 

 

 

2011 අංක 5 දරණ පනතින් සංශ ෝධිත  2000 අංක 09 දරණ වැඩිහිටි 
තැනැත්තන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීශම් පනත  මඟින් වැඩිහිටි 
තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාව සහ ජාතික වැඩිහිටි මහශේකම් 
කාර්යාලය පිහිටුවා  ඇත.  
 

වැඩිහිටි තැනැත්තන්ශේ සුබසාධනය හා අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය 
කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීමත් ඔවුන් හට ආත්ම ශග්ෞරවශයන් සව්ාධීනව 
ජීවත්විමට අවස්ථාව සලසා දීමත් ආයතනශේ කාර්යය භාර්යය ශව්.  
 

 වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාව 

හා   
ජාතික වැඩිහිටි මහශේකම් කාර්යාලය 



 

 
 

 

දැක්ම 
 

ශ්රී ලාංකික ජනතාවට රැකවරණය තුළින් ක්රියාකාරි, 

ජවසම්පන්න හා ඵලදායි වැඩිහිටි දිවියක් උදා කිරිම. 

ශමශහවර 
 

වැඩිහිටියන්ශේ නිදහස, රැකවරණය, ආත්ම පරිපූර්ණත්වය, 

සහභාගිත්වය හා අභිමානය සහතික කිරිමත්, සමාජ සංවර්ධන 

කාර්යයන්හි  

වැඩිහිටියන්ශේ සහභාගිත්වය උනන්දු කරවීමත් හා 

 දැනුවත් කිරිශම් වැඩසටහන් තුළින්  

වැඩිහිටියන්ශේ අයිතිවාසිකම් රැක දීමත් 
 අපශේ ශමශහවර ශව්. 



 

 
 

 

අරමුණු  

• වැඩිහිටියන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

• වැඩිහිටියන් මුහුණ ශදන ප්ර ්න හඳුනා ග්ැනීම හා ඒ ශවනුශවන් 
ප්රතිපත්ති සකස් කර ක්රියාත්මක කිරීම. 

• වැඩිහිටි දැනුම, කුසලතා, අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම මඟින්  සමාජ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.  

• ශසෞඛ්ය සම්පන්න වැඩිහිටිවියක් ශවනුශවන් දැනුවත්  කිරීම් 
පැවැත්වීම. 

• අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටි පුරවැසියන් ශවනුශවන්  මාර්ශග්ෝපශද් නය  සහ 
සුභසාධනය ලබා දීම. 

• වැඩිහිටියන්ට අදාළ ශතොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම. 



ජාතික වැඩිහිටි මහ ශේකම් කාර්යාල මඟින් වැඩිහිටි සුබ 
සාධනය ශවනුශවන් 2021වර්ෂශේ දී සිදු කරන ශසේවාවන් 

 

 භාණ්ඩාග්ාර ප්රතිපාදන මඟින් සිදු කරනු ලබන ශසේවාවන් 

 

 වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් කරනු ලබන 
ශසේවාවන් 
 

 



1. සව්යං රැකියා අධාර ලබා දීම  

ශජයෂ්ඨ පුරවැසියන්ශේ දැනුම,කුසලතා හා ආකේප උපශයෝජනය කරමින් ඔවුන් සක්රීයව 

ආර්ථික කටයුතු සඳහා දායක කර ග්ැනීම  

එක් ස්වයං රැකියා ලාභියකු ශවනුශවන් රු.මි 0.03ක උපරිමයකට යටත්ව වැඩිහිටියන් 

500 සඳහා මූලයාධාර ලබා දීම  



2.1"ආශරෝග්යා"  ශසෞඛ්ය වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම  

 නීශරෝගී ආයු අශේක්ෂාවක් සහතික කිරීම  

නිදන්ග්ත  ශතෝරාග්ත් ශබෝ ශනොවන ශරෝග්වලින් ශපශළන වැඩිහිටියන් 1000ක් සඳහා රු.25,000 

බැගින් මූලයාධාර ලබා දීම  



        2.2 "සුවසහන" ශසෞඛ්ය වැඩසටහන -වැඩිහිටි නිවාස තුල ජීවත්වන වැඩිහිටියන්ශේ වවදය 

                      පහසුකම් ශවනුශවන් මුලයාධාර සැපයීම  

 නීශරෝගී ආයු අශේක්ෂාව සහතික කිරීම  

වවදය අව යතා ශවනුශවන් ශන්වාසික වැඩිහිටියන් 10 ක් සඳහා රු.මිලි.0.05 ක උපරිමයකට 

යටත්ව  



2.3 ශජයෂ්ඨ පුරවැසි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම  

 වැඩිහිටියන් හට ප්රමුඛ්තාවය සැලශසන පහසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම  

ජංග්ම ශසේවා පැවැත්වීම තුලින් හා ප්රාශද්ශීය ශේකම් ශකොට්ඨෘ  මට්ටමින් වැඩිහිටි හැඳුනුම් පත් 

නිකුත්කිරීම  



2.4 ශජයෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ශ්රවණ උපකරණ ලබා දීම  

 වැඩිහිටි ප්රජාවශේ ශසෞඛ්ය තත්වය ප්රවර්ධනය  

අඩු අදායම් ලාභී වැඩිහිටියන් ශවනුශවන් ශ්රවණ උපකරණ 300ක් ලබා දීම  



  3.1 පන්නල ශවේකම් විශේජ් ,මාලිග්ාතැන්න හා කතරග්ම වැඩිහිටි නිවාසය  

       නඩත්තුව හා පරිපාලනය  

ගුණාත්මක වැඩිහිටි සත්කාර ශසේවාවන් ස්ථාපිත කිරීම  

 වැඩිහිටි නිවාසවල වැඩිහිටියන් සඳහා වඩා ශහොඳ පහසුකම් සැපයීම  ශවනුශවන් වැඩිහිටි නිවාස 

නඩත්තුව හා පරිපාලනය  



3.2 ප්රමිතිග්තව වැඩිහිටි නිවාස ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියාව  

 ප්රමිතියට අනුකූල වැඩිහිටි නිවාස ස්ථාපිත කිරීම හා ගුණාත්මක වැඩිහිටි සත්කාර ශසේවාවක් ඇති 

කිරිම  

වැඩිහිටි නිවාස 50ක් ශවනුශවන් ඉදිකිරීම් හා අළුත්වැඩියාව සඳහා මූලයාධාර සැපයීම හා කතරග්ම 

වැඩිහිටි නිවාසය ඉදිකිරීම  



 3.3 වසංග්තය හමුශව් වැඩිහිටි නිවාසග්ත වැඩිහිටියන් සඳහා අතයාව ය ද්රවය ලබා 

      ග්ැනීම ශවනුශවන් මූලයාධාර ලබා දීම  

 වසංග්තය හමුශව් වැඩිහිටි නිවාසග්ත වැඩිහිටියන් සුරක්ෂිත කිරීම  

ඉේලීම් මත එක් වැඩිහිටිශයකු ශවනුශවන් උපරිමය රු.2000/- වන ශලස මූලයාධාර ලබා දීම  



4. වැඩිහිටි වන්දනා ාාරිකා සඳහා මුලය පහසුකම් ලබා දීම  

වැඩිහිටි ප්රජාවශේ අධයාත්මීය හා ස්වයං පරිපුර්ණතාවය සහතික කිරීම  

වැඩිහිටි වන්දනා ාාරිකා 100 ක් සඳහා මුලය පහසුකම් ලබා දීම (රු.මි.0.05*100)  



5.1 "දිරිය පියස" නිවාස ශයෝජනා ක්රමය  

 සමාජ ආරක්ෂණය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන් සහිත අඩු ආදායම් පවුේ ශවනුශවන් නිවාස ඉදිකිරීම.  

සමාජ ආරක්ෂණය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන් සහිත අඩු ආදායම් පවුේ ශවනුශවන් නිවාස අළුත්වැඩියාව හා 

ඉදිකිරීම (නිවාස 50 * රු.මිලි.0.3)  



5.2 "සුවපහසු" මූලයාධාර ශයෝජනා ක්රමය  

 වැඩිහිටි ප්රජාවශේ සුභසාධනය හා සනීපාරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම  

වැඩිහිටියන් තම නිවස තුළ ජීවත් වීම සඳහා අව ය අවම පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක ද්රවය ලබාදීම 

(එක් ප්රතිලාභිශයකුට උපරිමය රු.මිලි.0.05 වන පරිදි)  



 5.3 වැඩිහිටි දිවා මධයස්ථාන ඉදිකිරීම හා උපකරණ ලබා දීම  

වැඩිහිටි ප්රජාවශේ විශව්කී කාලය වඩා ඵලදායීව ශයොදාග්ැනීම හා ආත්ම අභිමානය වර්ධනය කිරීම  

දිවා මධයස්ථාන 50ක්  ඉදිකිරීම(රු.මි.2.5*50) හා උපකරණ ලබා දීම  



5.4 "දිවියට සවියක්" වයාපෘති ශයෝජනා ක්රමය  

ඇවිදීශම් ආබාධ සහිත වැඩිහිටියන් හට ඇවිදීමට මග්ක් විවර කිරීම  

ආබාධිත වැඩිහිටියන්ශේ භාවිතය ශවනුශවන් ආබාධිත උපකරණ ලබා දීම.  



5.5 වැඩිහිටි ග්රාමීය කමිටු සවිබල ග්ැන්විම  

ඵලදායී ග්රාමීය කමිටු නිර්මාණය කිරීම හා කමිටු සවිබලග්ැන්වීම  

 එක් කමිටුවකට උපරිමය රු.100,000/-බැඟින් සෑම ප්රාශද්ශීය ශේකම් ශකට්ඨා යකම කමිටු 3කට 

මුලයාධාර ලබා දීම  



6. වැඩිහිටි විෂයට අදාළව ප්රකා න සිදු කිරීම 

 

සමාජය තුල වැඩිහිටියා සහ වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳව ධනාත්මක හා සංශව්දී ආකේප ශග්ොනනැගීම 

උශදසා අදාළ ප්රකා න නිකුත් කිරීම.  

 

 



7. ආදරයයි - කරුණාවයි ළමා අශේ වැඩිහිටි ශලෝකයයි වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

 

වැඩිහිටියා හා වැඩිහිටි භාවය පිළිබඳව පාසේ සිසුන් තුළ යහපත් ආකේප වර්ධනය කිරිශම් 

අරමුණින් ශමම වැඩසටහන දියත් ශව්.  



8. ජාතයන්තර වැඩිහිටි දින සැමරුම් උත්සවය 

 

ඔක්ශතෝබර් 01 වන දිනට ශයශදන ජාතයන්තර වැඩිහිටි දිනයට සමග්ාමීව වැඩසටහන් දියත් කිරීම.  

 

 

 

 



9. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ නඩත්තු මණ්ඩලය  

 

දරුවන් විසින් ශනොසලකා හැර ඇති ශදමාපියන් ශවත දරුවන්ශග්න් මාසිකව නඩත්තු මුදලක් ලබාදී 

ඔවුන්ශේ ජීවන තත්ත්වය සුරක්ෂිත කිරීම. 



10. අවුරුදු 70 ට වැඩි ශජයෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව හා  අවුරුදු 100 ට වැඩි “සියවස් සපිරි” දීමනාව 

ලබාදීම 

 

අඩු ආදායම්ලාභී වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි වැඩිහිටියන්ශේ සුභ සාධනය සැලසීම සඳහා මාසිකව රු. 

2,000/- ක මුදලක් ලබාදීම හා වයස අවුරුදු 100 සපුරන ලද වැඩිහිටියන් ශවත මාසිකව රු. 

5,000/- දීමනාව ලබාදීම. 



11. “සුරැකුම” වයාපෘති ශයෝජනා ක්රමය 

 

දැනට පිහිටුවා ඇති දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන ආශ්රිතව වැඩිහිටියන් විසින් කණ්ඩායම් ව ශයන් එකතුව 

සිදුකරනු ලබන ස්වයං රැකියා සඳහා එක් කණ්ඩායමකට රු. 50,000/- බැගින් වූ ආධාර ලබාදීම ශම් යටශත් 

සිදු ශකශර්.  

 



12. ග්රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබලග්ැන්වීම් සඳහා ආධාර ලබාදීම 

 

ශම් යටශත් ග්රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබලග්ැන්වීම සඳහා ශභෞතික උපකරණ ලබාග්ැනීමට එක් සමිතියකට 

උපරිමය රු. 100,000/- ට යටත්ව ආධාර ලබාදීම.  

 

 



13. "වත්කම" වයාපෘති ශයෝජනා ක්රමය 

 

වැඩිහිටි ප්රජාවශේ ආර්ථික තත්ත්වය  ක්තිමත් කිරීම හා දැනුම ඒකරාශී කිරීම උශදසා ශම් යටශත් 

විශ ේෂ වයාපෘති සඳහා මූලයාධාර ලබාදීම ශම් යටශත් සිදු ශව්.  
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