
ඇමුණුම - 01 

“ආර ෝග්යා”  වැඩිහිටි මූල්යාධාරා  වැටහන   

01.  ැඳින්වීම 

දිවයි  පු ා ජීවත්ව , විවිධාර  රබෝර ොව  ර ෝග්ාබාධාරයන්රග්න් රෙරෙ  වැඩිහිටියන්රේ  මූල්ය 

දුෂ්ක තා අවම කිරීම රවනුරවන් යම් හ  යක් හැල්සීම අ මුණු ක ග්නිමින්  අවුරුදු  60 හම්පූර්ණ වූ,  

පිළිකා ර ෝග්ය, වකුග්ඩු ආශ්රිත ර ෝග්,   ර ර ෝග්, හ ්ායු  ර ෝග්,   රෙ  ළු ආශ්රිත ර ෝග්, අක්මාව 

අන්ත්රය ආශ්රිත ර ෝග්,  පූර්ණ අන්ධාරවාවය, රි හ  ා  න්දි ර ෝග්  ා  අංශවාග්ය ය  ර ෝගී 

තත්ත්වයන්රග්න් රෙරෙ , අඩු ආරායම්ල්ාභී වැඩිහිටියන් රවත ආධාරා  ල්බාදීම රමම වැටහන   මගින් 

සිදුක නු ල්ැරේ. ර ෝගී තත්ත්වයන්  අනුව ප්රතිකකා  රවනුරවන් ර ෝ ල් ක ා යාරම්දී අවශය ප්රවා   

ෙ සුකම් හල්හා ග්ැනීම,  මිල් අධික ඖෂධාර වර්ග් මිල්දී ග්ැනීම,  ඖෂධීය ආ ා  වර්ග් මිල්දී ග්ැනීම,  

වවරය ෙිකක්ෂණ සිදුකිරීම, විවිධාර ප්රතිකකා  ්රියාවන්න් වල්දී,  (රුධි  කාන්දුක ණය වැනි) ව  වියරම් 

පියවා ග්ැනීම ආදී කාර්යයන් හඳ ා රමම ආධාරා  මුරල් රයොරාග්ත  ැකිය. 2023 වර්ෂය හඳ ා ප්රතිකල්ාභීන් 

2000 රරර කු හඳ ා රු. 25,000.00 ක උෙිකමයකන යනත්ව  සියලුම ප්රාරීයය රල්කම් කාර්යාල් 

ආව ණය ව  ෙිකදි මුරල් ආධාරා  ල්බාදීමන නියමිතය.  2023 වර්ෂය හඳ ා ඔක්රතෝබර් 30 දි  රක්වා 

ඉල්ලුම්ෙත් ඉදිිකෙත් කිරීමන  ැකියාව ඇත. 

 

02.  ආධාරා  ල්බාදීමන අරික්ෂා රකර   ර ෝගී තත්ත්වයන් 

 

  පිළිකා ර ෝග්ය නිර්රීශිත ප්රතිකකා  ල්බාග්නිමින් සිී   ම් ෙමණක් 
 

  වකුග්ඩු ආශ්රිත ර ෝග්     වකුග්ඩු බීධාර කිරීමන නිර්රීශිත, කාන්දුක ණය සිදුක න්රන්   ම්  
ර ෝ නිරන්ග්ත වකුග්ඩු ර ෝග් නිහා එදිර රා කනයුතු  හඳ ා පූර්ණ   
වශරයන් අන් අය මත යැරෙ  වැඩිහිටි පුීග්ල්යන් හඳ ා ෙමණක් 
 

    ර ර ෝග්                        ර හැත්කම්, හ්රනන්ට් රැමීම වැනි ප්රතිකකා  හඳ ා නිර්රීශ ක  ර ෝ 
එවැනි හැත්කම්  සිදුක ,  දීර්ඝකාන් ව ප්රතිකකා  ල්බාග්න්රන්  ම් 
ර ෝ   ර ර ෝග් නිහා එදිර රා කනයුතු හඳ ා අන් අය මත යැරෙ  
වැඩිහිටි  පුීග්ල්යන් හඳ ා ෙමණක් 
 

  හ් ායු  ර ෝග්                 නිරන්ග්ත හ් ායු ර ෝග් ව  ආඝාතය, ොකින්හන් ර ෝ ඩිරමන් හයා 
ර ෝග්  තත්ත්වයන් නිහා ර ෝ අ තුරු නිහා රමොල්යන ර ෝ 
සුසුම් ාවන  ානි වීරම්න් ඇඳග්තව තමන්රේ කාර්යයන් හ්වාධී ව 
ක ග්ැනීමන ර ො ැකිව සිී   ම් ෙමණක්  
 

  රෙ  ළු ආශ්රිත ර ෝග්    නිරන්ග්ත රෙ  ළු ආශ්රිත ර ෝග්වන්න් රෙරල්  හ්වහ  අෙ සුතා 
ර ේතුරවන්   වරනික කාර්යයන් ඉටුක  ග්ැනීමන ර ො ැකි අන්අය 
මත යැරෙ  ර ෝ දීර්ඝකාන් ව ග්  හ්ත ඔක් හජන් වාවිතය විරශේෂඥ 
වවරයව රයක් විසින් නිර්රීශ ක   ල්ර වැඩිහිටියන් හඳ ා ෙමණක්   
 

  අක්මාව අන්ත්රය 
ආශ්රිත ර ෝග්   

එදිර රා කනයුතු වල්දී අන්අය මත යැරෙමින් නිර්රීශිත ප්රතිකකා  
ල්බමින් නිරන්ග්ත අක්මා අග් යාහ ර ෝ ආන්රික ර ෝග්වන්න් 
රෙරල්  වැඩිහිටියන් ෙමණක්  
 

  පූර්ණ අන්ධාරවාවය පූර්ණ වශරයන් අන්ධාර වාවය හමග් ශරී  දුර්වල්තා නිහා එදිර රා 
කනයුතු හඳ ා අන්අය මත යැරෙ  වැඩිහිටියන් හඳ ා ෙමණක්  



 

  රි හ  ා  න්දි ර ෝග් නිරන්ග්ත බහුවිධාර  න්දි ර ෝග්වන්න් රෙරල්  බවන ර ෝග් විනිශ්චයක් 
ඇතික තමන්රේ එදිර රා කනයුතු වල්දී පූර්ණ වශරයන් අන්අය මත 
යැරෙ  වැඩිහිටියන් ෙමණක් 
 

  අංශවාග්ය       ඇඳග්ත ර ෝ තමන්රේ කාර්යයන් සිදුක  ග්ැනීමන ර ො ැකි 
තත්ත්වරේ  සිී   ම් ෙමණක් 

 
 

 ඉ ත හඳ න් ර ෝගී වැඩිහිටියන් හඳ ා ෙමණක් ආධාරා   ල්බාදීමන කනයුතු ක නු ල්ැරේ.  
 
 
03.  ප්රතිකල්ාභීන් රතෝ ා ග්ැනීම 

 

 වයහ අවුරුදු 60 හම්පූර්ණ ක   ල්ර, අඩු ආරායම්ල්ාභී  (මාසික ආරායම රු. 6,000.00 න අඩු) 

වැඩිහිටියන් හඳ ා ඉල්ලුම් කිරීමන  ැකියාව ඇත. 

 එක් ෙවුල්කින් එක් වැඩිහිටිරයකු හඳ ා ෙමණක් ආධාරා  මුරල් හඳ ා ඉල්න්ම් කිරීමන හිමිකම්  ඇත. 

 එක් වැඩිහිටිරයකු රවනුරවන් එක්ව ක් ෙමණක් ආධාරා  මුරල් ල්බාදීමන කනයුතු කෙ යුතුය. 

  ාජය ර ෝ රව ත් ආයත  වන්න් වකුග්ඩු ර ෝග්ය ර ෝ රමහි හඳ න් ර ෝග් හඳ ා රු.2,000.00න 

වැඩි  මාසික ආධාරා  ල්බ  වැඩිහිටියන් න රමම ආධාරා   ල්බාග්ැනීම හඳ ා ඉල්න්ම් කෙ 

ර ො ැකිය.  

 ජාතිකක වැඩිහිටි ම රල්කම් කාර්යාල්ය මගින් ල්බාරරනු ල්බ  රු. 2,000.00 ජීව ාධාරා  දිම ාව  ා 

අවුරුදු 100 න වැඩි වැඩිහිටියන් රවත ල්බාරර  රු. 5,000.00 දීම ාව ල්බ  වැඩිහිටියන් හඳ ා ර 

රමම ආධාරා  මුරල් හඳ ා  ඉල්න්ම් කෙ  ැකිය. 

 

04.  ඉල්ලුම්ෙත් ඉදිිකෙත් කිරීම 

 

 නියමිත ෙිකදි හම්පූර්ණ ක   ල්ර අයදුම්ෙත්රය මගින් වැඩිහිටියන් හම්බන්ධාර රතො තුරු  ප්රාරීයය 

රල්කම් කාර්යාල්ය රවත ල්බාග්ත යුතුය.  

 හෑම ඉල්ලුම්කරුරවකුම තමා ෙසුව  ර ෝගී තත්ත්වයන ප්රතිකකා  ල්බාග්න් ා හායනික වවරය 

වාර්ථාරේ හ තිකක ක   ල්ර  පිනෙතක්  අමුණා තිකබිය යුතුය.     

 රමම ආධාරා  මුරල් ල්බාදීමන අයදුම්කරු සුදුහ්හකු බවන  ජරේ න්යාෙදිංචි වවරයව රයකු විසින් 

අයදුම්ෙත්රරයහි හඳ න් ෙිකදි නිර්රීශකෙ යුතුය. 

 අරාල් අයදුම්ෙත් ග්රාම නිල්ධාරාික විසින්, ෙදිංචිය  ා  අඩු ආරායම්ල්ාභී බව හ තිකක කෙයුතු අත ,  

වැඩිහිටි විෂය හම්බන්ධාර නිල්ධාරාික විසින් ආධාරා  මුරල් ල්බාදීම සුදුසු බව හ තිකක කෙයුතුය.  

 අරාල් අයදුම්ෙත්,  හ කා  ප්රාරීයය රල්කම් විසින් නිර්රීශක ,  ප්රාරීයය රල්කම් විසින් 

අනුමතක  තිකබිය යුතුය. 
 

05.   ්රියාත්මක රමරේරය 
 

 ඉල්න්ම් කිරීරම්දී, රම් හමග් ඇතික ඇමුණුම 02 ආක තිකය මගින්,  ප්රාරීයය රල්කම්රේ නිර්රීශය 

හහිතව නියමිත ෙිකදි ඉල්න්ම් කෙ යුතුය.  (රමහිදී,  අරාල් ඉල්ලුම්ෙත්, ජාතිකක වැඩිහිටි ම රල්කම් 

කාර්යාල්ය රවත ඉදිිකෙත් කිරීමන අවශය ර ොරේ) 



 අවම වශරයන් එක් ප්රාරීයය රල්කම් කාර්යල්යකින් ප්රතිකල්ාභීන් ෙහ්රරර ක්වත් (05) රතෝ ා 

ආධාරා  ල්බාග්ැනීම හඳ ා ඉල්ලුම්කෙ යුතුය. ඊන වැඩි පිිකහක් ඉදිිකෙත් ක න්රන්  ම්  ාම 

රල්ඛ රේ ප්රමුඛතාවරේ අනුපිළිරවල්න ඉදිිකෙත් කෙ යුතුය. 
 

 අරාල් ආධාරා  මුරල්  ප්රාරීයය රල්කම්වරුන් රවත ල්බාදීමන නියමිත අත , ආධාරා  හිමි ප්රතිකල්ාභීන්  

රවත එම මුරල් කඩි මින් ල්බාදීමන කනයුතු කෙ යුතුය. 
 

 යම් ර ේතුවකින් ප්රතිකල්ාියරයකු රවත ආධාරා  ල්බාදීමන ර ො ැකි වන්රන්  ම්, (මියයාම, ෙදිංචිය 

 ැ  යාම ර ෝ රව ත් ර ොවැල්ැක්විය  ැකි ර ේතුවක් මත) එම මුරල්, රකොට්ඨාශරේ සුදුසුකම් 

ල්ත් රව ත් වැඩිහිටිරයකු රවත ල්බාදීමන  ැකියාව ඇතික අත ,    ඒ හඳ ා  ජාතිකක වැඩිහිටි 

ම රල්කම් කාර්යාල්රේ පූර්ව අනුමැතිකය ල්බාග්ත යුතුය. එම අනුමැතිකය ල්බාග්ැනීරම්දී  ඉ ත 

ඇමුණුම 02 ආක තිකය අනුව  ව  ප්රතිකල්ාියයාරේ රතො තුරු ඉදිිකෙත් කෙයුතු රේ.   එරහේ ර ොමැතික 

 ම්, රම් ව  විනත් ජාතිකක වැඩිහිටි ම රල්කම් කාර්යාල්ය රවත ඉල්න්ම් ඉදිිකෙත් ක   ල්ර  

එර ත් ආධාරා  ල්බාදී ර ොමැතික    ප්රතිකල්ාියරයකු  ඇත් ම් එම ප්රතිකල්ාියයා හඳ ා අරාල් අනුමැතිකය 

ල්බාග්ත  ැකිය.  

 

 එරමන්ම ආධාරා  රවනුරවන් යව ල්ර මුරල්ක්  ැවත එවන්රන්  ම්, වැඩිහිටියන්රේ සුබහාධාර ය 

හඳ ා ව  ජාතිකක අ මුරල්  (NATIONAL FUND FOR THE WELFARE OF ELDERS -228075) 

 මින් න්ය  ල්ර රචක්ෙතක් මගින් එවිය යුතුය. 
 

06.   ෙසුවිෙ ම් සිදුකිරීම 
 

 ආධාරා  මුරල් ල්බාදීම හම්බන්ධාර ෙසු විෙ ම් කනයුතු විෂය හම්බන්ධාර නිල්ධාරාරීන්රේ 

හම්බන්ධීක ණරයන් යුතුව  ප්රාරීයය රල්කම් වරුන්   විසින් සිදුකෙ යුතුය.  
 

 රචක්ෙතන අරාල් කුවිතාන්සිය (රචක්ෙතන අරාල් ල්දුෙත)  ා වැඩිහිටියන් රවත  ආධාරා  මුරල්  

ල්බාදීම හම්බන්ධාර වාර්තාව ජාතිකක වැඩිහිටි ම රල්කම් කාර්යාල්ය රවත ර ොෙමාව ඉදිිකෙත් කෙ 

යුතුය.  

 

 

      රක්.ජී.  ල්ැ ර ෝල් 

      අධාරයක්ෂ  


