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“දිරිය පියස” නිවාස යයෝජනා ක්රමය - 2023 

(සමාජ ආරක්ෂණය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන් සහිත අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් යවනුයවන් 

නිවාස ඉදිකිරීයම් වැඩසටහන ) 

උපයදස් පත්රිකාව 

 

අවුරුදු 60ට වැඩි අඩු ආදායම්ලාභි වැඩිහිටියන් (මාසික ආදායම රු 6,000/- අඩු) සදහා අලුතින් 

නිවසක් ඉදිකිරීමට හහෝ පවතින නිවස අලුත් වැඩියාකර සංවර්ධනය කර ගැනීම හවනුහවන් 

සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලින් රු 700,000.00 ක මුදලක් ලබා හදනු ලැහේ. ඒ සදහා ප්රතිලාභීන් 

හ ෝරා ගැනීහම්දී වයස අවුරුදු 60ට වැඩි අඩුආදායම්ලාභි වැඩිහිටියන් සදහා ප්රමුඛ ාවය ලබා 

හදන අ ර ආබාධි / නිමාපිය පුද්ගලයන්ද ඒ සදහා සුදුසුකම්ලාභින් හලස සැලකිය හැක. ඒ 

අනුව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීහම්දී පහ  උපහදස් පරිදී කටයුතු කලයුතු අ ර එහස් සම්පුර්ණ 

කරන ලද අයදුම්ප  අවශ්ය හේඛණ, ඡායාරූප, වාර් ා, සමග ලබාදිය යුතුහේ. දිස්ික් කමිටුව 

මගින් ප්රතිලාභීන් හ ෝරා ගැනීහම්දී ප්රමුඛ ා අනුපිළිහවළට ප්රතිලාභින් 03 හදහනකු හ ෝරා ග  

යුතුය. එම අයදුම්පත් 2023 අයේල් 30 දිනට හපර ජාතික වැඩිහිටි මහහේකම් කාර්යාලයට 

ලැබිමට සැලැස්ිය යුතුය. ඒ අනුව දිස්ික්කයක් සඳහා ප්රමුඛ ා අනුපිළිහවළට ප්රතිලාභීන් 

යදයදයනකු සදහා මුලීක අදියර වශයයන් ආධාර ලබායදනු ලැයේ. 

 

සම්ුර්ණ කළ යුතු යපාදු උපයදස් 

 

1. අයදුම්පත්රහයහි  සියලු හකාටස් නිවැරදිව නිසි හලස සම්පුර්ණ කළ යුතුය. 

2. 2022 වර්ෂහේ දිරිය පියස නිවාස හයෝජනා ක්රමය යටහත් ප්රතිලාභීන් හනාවු ප්රාහද්ශීය හේකම් 

හකාට්ඨාශ් සඳහා ප්රමුඛ ාවය ලබා දීම වඩාත් සුදුසු වන අ ර හකාට්ඨාශ්හේ සමාජ 

ආරක්ෂණය ලැබිය යුතු වැඩිහිටියන් සහි  අඩු ආදායම්ලාභී පවුේ අ රින් සුදුසුම පුද්ගලයා 

හහෝ පවුල හ ෝරා එවීමට උත්සුක ිය යුතුය. 

2.1. දිස්ික්කය තුළ සීමි  ප්රාහද්ශීය හේකම් කාර්යාල ප්රමාණයක් පවතින ිට එම ප්රාහද්ශීය 

හේකම් කාර්යාල වලට අයත් ප්රතිලාභීන් හ ෝරා ගැනීහම්දී එකම ග්රාම නිළධාරී වසමකින් 

එක් පුද්ගලයකු පමණක් වන පරිදි හ ෝරාග   යුතුය. 

3. අයදුම්කරු හේ නිවහස් අබාධි  දරුවකු සිටීම සහ  නි මාපිය පවුලක් වීම අම ර සුදුසු කමක් 

හලස සැලහක්. ඒ අනුව අයදුම්කරුහේ නිවහස් හවහසන ආබාධි  දරුවන්/ ආබාධි  දීමනා 

ලැබීම ස්වශ්ක්ති සංිධාන සාමාජිකහයකු වීම ආබාධි  බව  හවුරු කිරීමට ප්රමාණවත් හේ. 

එහස් හනාවන අවස්ථාවක රජහේ හරෝහලකින් හහෝ රජහේ ලියාපදිංචි වවදයවරහයකුහගන් 

ලබා ගත් වවදය වාර් ාවක් අමුණා තිබිය යුතුය. එහස්ම  නි මාපිය පවුලක් නම් ිවාහ 

සහතික/ මරණ සහතිකය/ දික්කසාද සහතිකය හහෝ අ හැර දමන ලද නම් දිවුරුම් 

ප්රකාශ්යක් මඟින් සනාථ කළ යුතුය. 

4. නිවස ඉදිකිරීමට බලාහපාහරාත්තු වන ඉඩහම් අයිතිය අයදුම්කරු හව  තිහේ නම් එම  

ඔප්පපුහේ බලපත්රහේ පිටප ක් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

5. නිවස ඉදි කරන ඉඩහම් අයිතිය ඉේලුම්කරු හා ඔහුහේ බිරිද හව  හනාමැති නම්,  ඉදිකරනු 

ලබන නිවහස් අදාළ වැඩිහිටියාට ජීි ාන් ය දක්වා ජීවත් වීමට අවස්ථාව ලබා හදන බවට 

පිළිග  හැකි සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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6. ඉදි කිරීමට බලාහපාහරාත්තු වන නිවසට අදාළ ඇස් හම්න්තුව හා නිවාස සැලැස්ම 

 ාක්ෂණික නිළධාරිහයකු ිසින් සකස් කර නිල මුද්රාව  බා සහතික කළ යුතුය. එම 

සැලැස්ම රුපියල් ලක්ෂ හත යනාඉක්ම විය යුතු අතර එයස් යනාවන්යන් නම් ඔබ 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තයම්න්තුගත මුදල සපයා ගන්නා ආකාරය 

පිලිබදවන ලිඛිතව අප දැනුවත් කළ යුතුය.  

7. ඉේලුම්කරු දැනට පදිංචි නිවහස් පවුහේ සාමාජිකයන් සමඟ ලබා ගත් ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය.  

8. අදාළ ඉේීම් සහකාර ප්රාහද්ශීය හේකම්හේ සභාපතිත්වහයන් හා  සමාජ හස්වා නිළධාරී, 

වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරීහේ සාමාජිකත්වහයන් යුක්   ි-පුද්ගල කමිටුවක් ිසින් 

සහතික කර ප්රාහද්ශීය හේකම් හව  හයාමු කර,  එම නිර්හද්ශ්ය සහි ව දිස්ික් හේකම් 

කාර්යාලය හව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

9.  දිස්ික් හේකම් කාර්යාලය හව  ලැහබන ඉේීම් අතිහර්ක දිස්ික් හේකම්හේ 

සභාපතිත්වහයන් හා, සහකාර දිස්ික් හේකම්, ිෂය නිළධාරී ( දිස්ික් සමාජ හස්වා නිලධාරී 

, දිස්ික් වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීහේ ) සාමාජිකත්වහයන් යුක්  කමිටුවක් ිසින් 

සලකාබලා ඒ අතුරින් ඉේීම් 03 ක් පමණක් හ ෝරා ජාතික වැඩිහිටි මහ හේකම් කාර්යාලයට 

ඉදිරිපත් කළයුතුය.පළමුවටය සදහා  සදහන්කර ඇති අනුපිළිහවලට අනුව මුේනිවාස හදකට 

ආධාර ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැහේ. 

10.  හමම ඉේීම් පරීක්ෂා කර බලා අදාල මුදේ දිස්ික් හේකම් කාර්යාලය හව  නිදහස් කරනු 

ලබන අ ර, ඒ අනුව යනාවැම්බර් 30 දින වන ිට සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතු ය. 

හමම ඉදිකිරීම් ආරම්භහේ සිට අවසානය දක්වා දිස්ික් සමාජ හස්වා නිළධාරී/ වැඩිහිටි 

හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී සම්ූර්ණ අධීක්ෂණයට ලක්ිය යුතුය. 

11. ආධාර ලැබීහමන් අනතුරුව  හෙක්ප ට අදාළ ලදුප  සහ එම  කාර්ය නිමකල පසු, වැඩ 

අවසන් කිරීහම් වාර් ා , ඡායාරූප සහි ව,  ියදම් ඇස් හම්න්තු  ජාතික වැඩිහිටි මහහේකම් 

කාර්යාලයට ලැබීමට සැලැස්ිය යුතුය. 

12. අවුරුදු 70 ට වැඩි හජයෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා මාසිකව හගවන ලබන මාසික දීමනාව ආබාධි  

පුද්ගලයින් සඳහා හගවනු ලබන රුපියේ 5,000 දීමනා ලබන පවුේ ද හමම හයෝජනා ක්රමයට 

අයදුම් කළ හැක.      

13. මුදල් නිකුත් කිරීයම්දී ලබා යදන උපයදස් හා දිනයන් සම්බන්ධව ඔබයේ දැඩි 

අවධානය යයාමු වියයුතු අතර, යනාවැම්බර් 30 දින වන විට වැඩ අවසන් යනාවන 

දිරිය පියස වයාපෘති සම්බන්ධව දිස්ත්රික් නිළධාරී වගකිව යුතුව ඇත.  

14. යමම මුදල මඟින් කිසි වියටකත් ප්රයයෝජනයට ගත යනාහැකි වනයස් නිවසකින් 

අඩක් නිම කිරීම යනාකළ යුතුය.  

 

 

හක්.ජී.ලැනහරෝේ 

අධයක්ෂ 


