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වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් ශ්රී ලාවාව රාරා තවවාවාන ය ු ල ල ය වැඩිහිටි 

නිවාස ප්රමිතිග   ිරීම නව ලනවන් අළුවාවැඩිුාව හා අවශ්ය පතවරණ ල ාීම - 2022. 

 
 

1. හැඳින්වීම. 

 

ශ්රී ලාවාව රාරා තවවාවාන ය ු ල ල ය රාජය හා නත ්ග ිකව අාශ්න  වැඩිහිටි නිවාස 350ක් තමණ නේ වය 

විට හඳුයාන ය ඇිග අ ර එම වැඩිහිටි නිවාසවල නන්වාසිව වැඩිහිටි මව්පිුවරුන් 8800වට වඩා වැඩි පිරිසක් 

විවිධ තහසුවේ විඳිමිතන් රැඳී සිටිය අ ර ඔවුන් විවිධ නරෝගී  වාවුන්ට, මායසිව  වාවුන්ට මුහුණ නදමිතන්  ම 

සැඳෑ සමු න වා  දමය යමුවා, එම වැඩිහිටි නිවාස විධිමවා නහො නතොදු  ප්රමිතිගුක් ුටනවා තවවාවාන ය ුය 

 වක් දක්යට නයොලැනේ. නේ  වාවු තුළ දිනයන් දිය නව් නුන් ඉහළ ුමිතන් තවිගය වැඩිහිටි ප්රජාව රටට 

විශ්ාල අභිනුෝ ුක් නවමිතන් වැඩිහිටි නිවාස සඳහා ඇිග ඉල්ලුම ඉහළ න ොස් ඇ . තැු 24 රාරා 

නස ඛ්යාරක්ත, , අරක්ත,  රැවවරණුන්න න් සමන්වි  සහ ඔවුන්නම ලිිකව අවශ්ය ා සරාරාලය වැඩිහිටි 

නිවාස විධිමවා නහො නතොදු  ප්රමිතිගුක් ුටනවා තවවාවාන ය ුාම, නන්වාසිව වැඩිහිටිුන්නම වර් මායු සහ 

අයා  ු නව ලනවන් සුරක්ත, , ගුණාවාමව සහ ඵලදායි නසේවාවන් නව ලනවන් සහ එහි තරිතාලයමු හා 

අධීක්ෂණ වටයුතුවලට ද මනහෝතවාී වය අයුරින් ශ්රී ලාවා ප්රමිතිග ආු යන  වැඩිහිටි පවටැන් නිවාස 

ප්රමිතිගුට අ ලූලලව 1150:22015  වැඩිහිටි නිවාසුන්ී  තවිගය අුපතාුප අවශ්ය ා හඳුයා නිමිතන් ඔවුන්නම 

ඉල්ලීේ තදයේ වරන ය වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් නමම වයාතිිගු හාරහා 2022 වර්ෂන  

වැඩිහිටි නිවාස 50ක් නව ලනවන් රුපිුල් මිතිකුය 02  ැගින් පතරිමුවට ුටවාව අවශ්ය මුදල් ල ා ීමට 

වටයුතු සිදු වර ඇ . 

 

2. සුදුසුවේ/ප්රිගලාභීන් න ෝරා ැනීනේ නිර්ණාුව. 
 

1. තවවාවාන ය ු ල ල ය සෑම වැඩිහිටි නිවාසුක්ම ජාිගව වැඩිහිටි මහනල්වේ වාර්ුාලු ුටනවා  

ිකුාතදිාචි වර ිගබියු යුතුයි 1එනසේ නයොමැිග යේ නමම අුදුේත  සමඟ ිකුාතදිාචිු සඳහා අවශ්ය සිුළු 

නල්ඛ්ය ඉදිරිතවා වළ හැව . 

2. වැඩිහිටි නිවාසු ආරේභවර වසරවට වඩා වැඩි වාලුක් තවවාවාන ය ු ල ල ය එවක් විු යුතුයි.  

3. නයොමිතලන  වැඩිහිටිුන් නව ලනවන් තහසුවේ සතු ල ල ය වැඩිහිටි නිවාසුක් විු යුතුයි.  

4. වැඩිහිටිුන් 10 ක් නහෝ ඊට වඩා නේ වය විට නසේවු සතුය වැඩිහිටි නිවාස විු යුතුයි. 

5. ප්රාන්ගය ු සභා  මාමාවන් තුළ  පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසු පිහිටි ඉඩම තර්්ස් 40ක් නහෝ ඊට වඩා විශ්ාල විු 

යුතු අ ර, ය ර සභා නහෝ මහා ය ර සභා මාමාව තුළ තර්්ස් 40ට අුප ඉඩමව පවද නමහි සඳහන් 

අනයකුවා නවොන්න්ගසි සරාරා ිගනේ යේ ඒ පිළි ඳ සළවා  ල ල ලැනේ. 

6. වැඩිහිටි නිවාසු අුවා සාවිධායු, ආු යු, තාලව සභාව නහෝ රා්ග ලුා/රා්ග ලයින් විසින් වැඩිහිටි 

නිවාසන  සිදු ිරීමට අදාල සාවර්ධය වටයුතු නව ලනවන් වය ‘නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා 

අවන ෝධ ා ගිවිසුමවට’ ප්රාන්ගය ු නල්වේ සමඟ ගිවිසුේ    විු යුතුු.  

7. වැඩිහිටි නිවාසු පිහිටි ඉඩම රජන  ඉඩමක් නයොවය සෑම අවස්ථාවවීම එම ඉඩම අුවා සාවිධායු, 

ආු යු නහෝ රා්ග ලුා/රා්ග ලයින් නේ සමඟ අමුණා ඇිග ‘නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා 

එවඟ ා ගිවිසුම’ නිසි තරිදි අවාසන් වර ඉදිරිතවා වල යුතුු.  
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8. අවශ්ය නයෑම අවස්ථාවව වැඩිහිටි විෂුට අදාල රාජවාී වටයුතු වල නිර  වී ඇිග නිලධාීන් හට 

අධීක්ෂණ හා තීක්ෂණ වටයුතු නව ලනවන් මැදිහවා වීමට අවස්ථාව සැලසිු යුතුයි. 

9. අ යාවශ්ය අවස්ථාවව ී ජාිගව වැඩිහිටි මහනල්වේ වාර්ුාල  මඟින් වැඩිහිටි නිවාසුට වැඩිහිටිුකු 

ඇතුලවා ිරීම සඳහා ඉල්ලීේ වල විට, ඒ සඳහා අවම වශ්නුන් නන්වාසිව වැඩිහිටිුන්න න් 20%ව 

ප්රමාණුක් නිවාස   ිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා ීමට වැමැවා  තලවරය 12000 අාව 9 දරය 

වැඩිහිටි  ැයැවා න්නම අයිිගවාසිවේ ආරක්ෂා ිරීනේ තයනවා නදවය නවොටනසේ  15 (3) ව න්ිගු 

ප්රවාරව  වැඩිහිටි නිවාසුක් විු යුතුයි. 

10. ශ්රී ලාවා ප්රමිතිග ආු යු මඟින් නිකුවා වර ඇිග වැඩිහිටි පවටැන් නිවාස සඳහා වු ්රි ලාවා ප්රමිතිගුට 

1150:22015  අ ලූලලව අළුවාවැඩිුාවන් සිදු ිරීම හා පතවරණ මිතලී  ැනීේ සිදු වල යුතුු. 

11. ඉඩම නහෝ න ොඩයැඟිික කුලී තදයම ම  නහෝ  දු තදයම ම  ල ාන ය තවවාවාන ය ු ල ල න්නන් 

යේ  ීර්ඝ වාලීය කුලී නහෝ  දු ගිවිසුේ සහි  වැඩිහිටි නිවාස සඳහා ප්රිගතාදය ල ාීම සළවා  ැිකු 

හැව. 

12. මුදල් අු වරමිතන් වැඩිහිටිුන් නව ලනවන් තහසුවේ සතු ල ල ය එනහවා  ශ්රී ලාවා ප්රමිතිග ආු යු 

මඟින් නිකුවා වර ඇිග වැඩිහිටි පවටැන් නිවාස සඳහා වු ්රි ලාවා ප්රමිතිගුට 1150:22015  අ ලව 

අළුවාවැඩිුාවන් සිදු ිරීම හා පතවරණ මිතලී  ැනීමට අතහසු වැඩිහිටි නිවාස සඳහා මුදල් ල ාීම 

සළවා  ැිකු හැව.  
 

3. ප්රමුඛ් ාවු/ ප්රිගලාභීන් න ෝරා ැනීම. 
 

1. අදාල වැඩිහිටි නිවාසු නයොමිතනල් තවවාවාන ය ුාම. 

2. නන්වාසිවව සිටිය වැඩිහිටිුන් සාඛ්යාව. 

3. ස්ත්රී-රාරුෂ සමාජභාවු 1පිරිමිත සහ වාන් ා වැඩිහිටි නදපිරිසම සඳහා යවා ැන් සතුය වැඩිහිටි 

නිවාසුක් වීම . 

4. අදාල වැඩිහිටි නිවාසන  තසුගිු වසරට අදාල වි ණයු වරය ලද ලිලය වාර් ාව අ ලව ලිලය වවාවේ 

ප්රමාණු 1අුප ලිලය වවාවේ ප්රමාණුක් ඇිග වැඩිහිටි නිවාස නව ලනවන් ප්රමුඛ් ාවු නද ල ලැනේ . 

5. ඇතුළවා වර   හැිර වැඩිහිටිුන්නම ධාරි ාවු වැඩි ිරීම. 

6. ශ්රී ලාවා ප්රමිතිග ආු යු මඟින් නිකුවා වර ඇිග වැඩිහිටි පවටැන් නිවාස සඳහා වු ්රි ලාවා ප්රමිතිගුට 

1150: -2015  අ ලූලලව අළුවාවැඩිුාවන් සිදු ිරීම හා පතවරණ මිතලී  ැනීේ සිදු වල යුතු නව්. 

7. වැඩිහිටි නිවාසන  මුළු ැන්න ු, ගිලන්වාමර නහෝ නන්වාසිවා ාර යවීවරණු ිරීම. 

8. දැයට වැඩිහිටි නිවාසන  තවිගය සනීතාරක්ෂව තහසුවේ එයේ, යාය වාමර සහ වැසිිරික ත්ගධිග 

ආදිු වැඩිහිටිුන්ට තහසුනවන් භාවි ා වල හැිර හා ප්රනව්ශ් විු හැිර  තරිදි අළුවාවැඩිුා ිරීම. 

9. වැඩිහිටි නිවාසන  නන්වාසිව වැඩිහිටිුන්නම ආරක්ෂාව  හවුරු වය නලස ප්රනව්ශ් තහසුවේ ඉහළ 

දැමීම නව ලනවන් අවාවැටවල්  1Railing) සහ ප්රනව්ශ් මාර්  (Ramps) සවස් ිරීම. 

10. එක් වැඩිහිටිනුකු නව ලනවන් තවිගය සේම  අවවාශ්ු හා ඉඩතහසුවේ සලසා ීම. 

11. නන්වාසිව වැඩිහිටිුන් සඳහා අ යාවශ්ය නභ ිගව පතවරණ මිතළී  ැනීම. 
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4. ක්රිුාවාමව රමනව්දු. 
 

1. ඇමුණුම 02 සඳහන් ඉල්ලුේ තත්රුට අ ලව ප්රාන්ගය ු නල්වේ වාර්ුාල මටමටමිතන් තවවාවාන ය ු ල 

ල ය වැඩිහිටි නිවාසුන්ී  සිදු වල යුතු අලුවාවැඩිුා වටයුතු සහ පතවරණ ල ා ීම පිික ඳ 

න ොරතුරු එක්රැස් වර    යුතුනව්. 

2. එක්රැස් වර වා න ොරතුරු සේපූර්ණ වර ඇිග ඉල්ලුේ තත්ර වලට අ ලව ප්රිගලාභීන් න ොරා ැනීනේ 

නවොන්න්ගසි සහ ප්රමුඛ් ා වලට අ ලූලලව වැඩිහිටි නිවාස න ෝරා  ැනීම. 
 

3. න ෝරා න්යා ලද වැඩිහිටි නිවාසුන්ී  සිදුවලයුතු අළුවාවැඩිුා වටයුතු සහ පතවරණ ල ාීම සඳහා 

ශ්රී ලාවා ප්රමිතිග ආු යු මඟින් නිකුවා වර ඇිග වැඩිහිටි පවටැන් නිවාස ප්රමිතිගුට1150:-2015  

අ ලූලලව අස් නේන්තුවක් සවස් වර ප්රාන්ගය ු නල්වේනම අ ලමැිගු සහි ව ඉදිරිතවාවල යුතුු. 

1විධිමවා තරිදි සවස් වල ඇස් නේන්තුව ඉල්ලුේ තත්රුට ඇමිතියු යුතුයි.   
 

4. ඉහ  වැඩසටහය ුටනවා ආධාර මුදල් ල ා නදය සෑම වැඩිහිටි නිවාසක් සමඟ ගිවිසුේ   විු යුතු 

“නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා අවන ෝධ ා ගිවිසුම” 1ඇමුණුම 04  හා වැඩිහිටි නිවාසු පිහිටි 

ඉඩම රජන  ඉඩමක් නයොවය සෑම අවස්ථාවවීම එම ඉඩම අුවා සාවිධායු, ආු යු නහෝ 

රා්ග ලුා/රා්ග ලයින් නේ සමඟ අමුණා ඇිග “නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා එව  ා ගිවිසුම” 

(ඇමුණුම 03)  නිසි තරිදි අවාසන් වර ඉදිරිතවා වල යුතුු. ( නමම ගිවිසුේ වල එක් මුල්  පිටත ක් 

ජාිගව වැඩිහිටි මහනල්වේ වාර්ුාලු නව  නුොමුවල යුතු අ ර අනයක් මුල් පිටත  ප්රාන්ගය ු 

නල්වේ වාර්ුාලන    ා    යුතුනව්). 

 

5. නිසි තරිදි අවාසන් වර ඉදිරිතවා වල යුතුු.1 නමම ගිවිසුනේ එක් මුල්  පිටත ක් ජාිගව වැඩිහිටි 

මහනල්වේ වාර්ුාලු නව  නුොමුවල යුතු අ ර අනයක් මුල් පිටත  ප්රාන්ගය ු නල්වේ වාර්ුාලන  

  ා    යුතුනව් . 

 

6. වැඩිහිටි හිමිතවේ ප්රවර්ධය නිලධාරි/සමාජ නසේවා නිලධාී/සාවර්ධය නිලධාී සහිගව වර ල ලැු 

ඉල්ලුේ තත්රු සහ ඇස් නේන්තුව ප්රාන්ගය ු නල්වේනම නිර්න්ගශ් සහි ව නමම වාර්ුාලු නව  නුොමු 

වල යුතුු. 
 

7. සුදුසුවේලවා වැඩිහිටි නිවාස නව ලනවන් ප්රාන්ගය ු නල්වේ නව  මුදල් තහ  පිුවරුන් ුටනවා 

න්ක්තවා මඟින්  ැර ිරීමට වටයුතු වර ල ඇ .  

I. අවාිගවාරේ න වීම -  20% 1විධිමවා තරිදි සේරාර්ණ වරය ලද අුදුේතත්රු, ගිවිසුේ පිටතවා හා 

ඇස් නේතුව ඉදිරිතවා ිරීනමන් අයතුරුව  

II. බිල්තවා න වීම       -  :0% 1සහිගව වල බිල් පිටතවා ඉදිරිතවා ිරීනමන් අයතුරුව  

III. අවසන් න විම       -  20% 1වැඩ අවසන් වාර් ා ඉදිරිතවා ිරීනමන් අයතුරුව  
 

8. වයාතිිගුට අදාලව මාසිව නභ ිගව හා මුලය ප්ර ිග වාර් ාව ප්රාන්ගය ු නල්වේනම නිර්න්ගශ්ු සහි ව 

මාසිවව නමම වාර්ුාලු නව  නුොමු වල යුතුු. 1ඇමුණුම 05  
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9. අලුවාවැඩිුාවන් සඳහා භාණ්ඩ/ පතවරණ ල ා නද ල ල ය අවස්ථාවවී විධිමවා ප්රසේතාදය 

ක්රිුාමාර්  අ ල මයු වර ප්රාන්ගය ු නල්වේ වාර්ුාල මඟින් භාණ්ඩ මිතලී  ැනීම සිදු වර වැඩිහිටි 

නිවාසුට සතුා ීම සිදුවල යුතුනව්. 
 

10. නේ සඳහා ඉල්ලුේතවා භාර  ැනීනේ අවසන් දියු 2022. ජුනි මස 01 දියු නව්. 

 

05 තසු විතරේ වටයුතු 
 

01.ප්රාන්ගය ු නල්වේ වාර්ුාල නව  අදාල අරමුදල් ලැමෙනමන් අයතුරුව මුදල් භාර ැනීනේ කුවි ාන්සිු 

1නතොදු 175  නමම වාර්ුාලු නව  නුොමු වල යුතුු. 
 

02.විධිමවා ප්රසේතාදය රමනව්දුක් ුටනවා ප්රසේතාදය වටයුතු සිදුවර සුදුසු නවොන්ත්රාවාවරුනවකු මඟින් 

අදාල වාර්ුු 2022.12.15  වය දියට නතර අවසන් වල යුතුනව්. 
 

03.නමම වාර්ුුට අදාලව ඉිගරි මුදල් ඇවායේ එු න්ක්තවා මඟින් “ වැඩිහිටිුන්නම සුභ සාධයු සඳහා 

වය ජාිගව අරමුදල / National Found For The Welfare Of Elders – 228075” වශ්නුන් නුොමු වල 

යුතුු 
 

0:.අුදුේතවා සහ ගිවිසුම 

I. නිවාස න ෝරා  ැනීනේ නිර්ණාුව 1ඇමුණුම 01  

II. අුදුේතත්රු 1ඇමුණුම 02  

III. නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා එවඟ ා ගිවිසුම 1ඇමුණුම 03  

IV. නදතාර්ශ්වුක් අ ර ඇිග වර  න්යා අවන ෝධ ා ගිවිසුම 1ඇමුණුම 04  

V. මාසිව නභ ිගව හා මුලය ප්ර ිග වාර් ාව 1ඇමුණුම 05   


