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බස්නාහිර පළාත් සමාජ සසේවා චක්රසඛ  020/1/ 

බස්නාහිර පළාඩත් සියළුම ප්රාඩීය ය ඩල්කේවන්න් ඩවත. 

ලාදුරු, පිළිකා, තැලසීමියා, ක්ෂය සරෝගාධාර ලබාදීම 

 

ලාදුන්, පිළිකා, තැලසීමියා, ක්ෂ ය ඩරෝග වලින් ඩපඩලන බස්නාහිර පළාඩත් අඩු ආදායේලාභී 

ඩරෝගීන්ට මාසිකව ආධ්ාරයක්ෂ ලබාදීම සඳහා, බස්නාහිර පළාඩත් ආණ්ඩුකාර ඩල්කේඩේ අංක 

GOS/ADM/11/12(i) හා 2018.09.12 දිනැති ලිපිඩයන් හා GOS/ADM/10  2021/02/19 ලිපිඩයන් ලබා දී 

ඇති අනුමැතිය පරිදි, බස්නාහිර පළාත් සමාජ ඩසේවා අධ්යක්ෂ  විසින් "ඩරෝගාධ්ාර" ලබා දීඩේ 

වැෙසටහනක්ෂ ක්රියාත්මක කරනු ලැඩබ්.  

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඩල්කේඩේ අංක GOS/ADM/10  2021/02/19 දිනැති ලිපිය අනුව 

2021.02.19 දින සිට ක්ෂ ය ඩරෝගාධ්ාරය න්.3,000/- දක්ෂවා සංඩ ෝධ්නය කර ඩගවීේ කළ යුතුය. ඩේ 

සේබන්ධ්ඩයන් මීට ඩපර නිකුත් කළ සියළුම චක්රඩල්  අවලංු  වන අතර, 2021.02.19 දින සිට ඩමම 

චක්රඩල් ය බල පැවැත්ඩේ. 

 

2. ඩරෝගාධ්ාර ඉල්ලුේ කිරීම සඳහා සුදුසුකේ 

2.1 ඉල්ලුේකන් පිළිකා,  ක්ෂ ය,  තැලසීමියා ඩහෝ ලාදුන් ඩරෝගඩයන් ඩපඩලන්ඩනකු විය යුතුය. 

2.2 ඩරෝගාධ්ාර ඉල්ලුේ කරන පුීගලයා බස්නාහිර  පළාත තුළ සථ්ිර පදිංචිකන්ඩවකු විය යුතුය. 

2.3 ඩරෝගාධ්ාර ඉල්ලුේකන් රජඩේ පිළිගත් ප්රතිපත්ති යටඩත් අඩු ආදායේලාභී අඩයකු විය 

යුතුය. 

 

3. වැඩිහිටි නිවාසයක ඩහෝ පුනය ආයතනයක ඩන්වාසිකව සිටින නෙත්තු ආධ්ාර ලබන ඩරෝගිඩයකුට 

ද නෙත්තු ආධ්ාර වලට අමතරව ඩමම ඩරෝගාධ්ාර ලබාදිය හැකිය.  

4. එකම පවුඩල් ඩමම ඩරෝග වලින් ඩපඩලන ඩරෝගීන් කිහිප ඩදඩනකු සිටින විට ඩවන් ඩවන් ව ඩයන් 

ඔවුන්ට ඩරෝගාධ්ාර ලබාදිය හැකිය. 
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5. ර ෝගාධා  ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකා ය 

 
ර ෝගාධා  ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ ක න ලද ඉල්ලුම් පත්රය ඇතුළු පහත සඳහන් 

රල්ඛන තමා පදිංචි ග්රාම ලලධාරී වසම අයත් ප්රාරේශීය රල්කම් කාර්යාලයට භා  දය 

යුතුය. 
 

5.1. ග්රාම ලලධාරී විසින් සහතික ක න ලද  WP/SSD/DI/01 ඉල්ලුම් පත්රය (ඇමුණුම - 1) 

5.2. ඉල්ලුම්කරුරේ ජාතික හැදුනුම්පරත් පිටපත රහෝ පිළිගත හැකි හැදුනුම්පතක පිටපතක් 

5.3. ඉල්ලුම්කරු ප්රතිකා  ලබා ගන්නා  ජරේ වවදය ලලධාරී විසින් ආධා  ලබාදය යුතු     

  කාලය ද ලර්රේශ ක මින් ලකුත් කළ වවදය සහතිකය. 

 

i. රසෞඛය රදපාර්තරම්න්තුර  1989.08.16 දනැති 1604 ද ණ චක්රරල්ඛය අනුව 

පිළිකා ර ෝගීන්ට ලකුත් ක න වවදය සහතිකය - ඇමුණුම 02 

ii. ක්ෂය ර ෝගීන්ට ලකුත් ක න වවදය සහතිකය - ඇමුණුම 03 

iii. රසෞඛය රදපාර්තරම්න්තුර  1989.08.16 දනැති 1067 ද ණ චක්රරල්ඛය අනුව 

ලාදුරු ර ෝගීන්ට ලකුත් ක න වවදය සහතිකය - ඇමුණුම 04 

iv. තැලසීමියා ර ෝගීන්ට ලකුත් ක න වවදය සහතිකය - ඇමුණුම 05 

 

6. ර ෝගාධා  රගවීරම් ක්රමර දය 
 
6.1 පිළිකා ර ෝගීන්ට ර ෝගය සුව වනතුරු මසකට රු.1000/- බැගින් පිළිකාධා  

රගවිය හැකිය. 

6.2 ක්ෂය ර ෝගීන්ට මාස 3 ක් සඳහා මසකට රු. 3000/- බැගින් ක්ෂය ර ෝගාධා  

රගවිය හැකිය. පළමු මාස 3 න් පසු වවදය ලර්රේශය මත මාස 6 ක් දක්වා 

ආධා  රගවිය හැකිය. 

6.3 ලාදුරු මර්දන වයාපා රේ කාර්යභා  වවදයව යා විසින්, රසෞඛය 

රදපාර්තරම්න්තුර  1989.08.16 දනැති චක්රරල්ඛ අිංක 1607 හි  සඳහන් පරිද 

මාස 6 න් 6 ට ලාදුරු ර ෝගීන්ට ලකුත් ක න වවදය සහතිකය අනුව මසකට 

රු.1000/- බැගින් ලාදුරු ර ෝගාධා  රගවිය හැකිය.  

6.4 තැලසීමියා ර ෝගීන්ට ර ෝගය සුව වන තුරු මසකට රු 1,000 බැගින් තැලසීමියා 

ර ෝගාධා  රගවීමට හැකිය. 

 
7. ර ෝගාධා  ඉල්ලීම් සඳහා ලර්රේශ ඉදරිපත් කිරීම හා අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

7.1 ර ෝගියාරේ ඉල්ලීම රහෝ වවදය සහතිකය ප්රාරේශීය රල්කම්ට ලැබීරමන් පසු 

පළාත් සමාජ රසේවා ලලධාරී එම ර ෝගී පුේගලයා හමුවී WP/SSD/DI/01 ආකෘතිය 

සම්පූර්ණ කළ යුතුය.(ඇමුණුම - 01) 

 



 

 

7.2 එම වාර්තාව පළාත් සමාජ රසේවා ලලධාරී සිය ලර්රේශය සමඟ ප්රාරේශීය රල්කම් 

රවත ඉදරිපත් කළ යුතුය.  

7.3 ප්රාරේශීය රල්කම් විසින් ලර්රේශ ක න ලද ර ෝගාධා  ප්රතිලාභී රල්ඛනය 

අනුමැතිය සඳහා හා ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා බස්නාහි  පළාත් සමාජ රසේවා 

රදපාර්තරම්න්තුවට රයොමු කළ යුතුය.  

7.4 බස්නාහි  පළාත් සමාජ රසේවා අධයක්ෂ විසින් අනුමත ක න ලද ර ෝගාධා  

රල්ඛනය, ර ෝගාධා  රගවීම සඳහා අවශය ප්රතිපාදන සමග ප්රාරේශීය රල්කම් 

කාර්යාලයට එවීරමන් පසු ප්රතිලාභියාට රගවීම් කළ යුතුය.  
 

7.5 පළාත් සමාජ රසේවා රදපාර්තරම්න්තුර  ප්රතිපාදන ප්රමාණවත් වන්රන් නම්, 

ර ෝගාධා  ඉල්ලුම් ක නු ලබන මාසරේ සිට ර ෝගාධා  රගවීමට අනුමැතිය රදනු 

ලැරේ. 
 

7.6 පළාත් සමාජ රසේවා අධයක්ෂරේ අනුමැතිය ලද පසු ක්ෂය, පිළිකා හා තැලසීමියා 

ආධා  අදාළ තැපැල් කාර්යාල මගින් රගවීමට කටයුතු කළ යුතුය. විරශේෂ 

අවස්ථාවකදී පමණක් ප්රාරේශීය රල්කම්රේ අභිමතය පරිද ප්රාරේශීය රල්කම් 

කාර්යාලරයන් ද රගවීම් කළ හැකිය. 
 

7.7 ලාදුරු ආධා ය මුදල් ඇනවුමක් මගින් ර ෝගීන්ට රගවිය යුතුය.  
 

7.8 ආධා   මුදල්  රගවීමට  W.P/S.S/P.5 ආකෘතිය භාවිතා කළ යුතුය. (ඇමුණුම 06) 

ආධා  රගවීරම්දී ඉදරි මාසය සඳහා ආධා  රගවීම සිදු රනොකළ යුතුය. පසුගිය 

මාසය සඳහා ඊළඟ මාසරේ පළමුවන දා සිට ආධා  රගවීම සිදුකළ යුතුය.  
 

 

8. මාසිකව රගවනු ලබන ර ෝගාධා  වටිනාකම 

8.1 මාසිකව රගවනු ලබන ර ෝගාධා  මුදල පහත පරිදය.  

ක්ෂය ර ෝගාධා ය  -      රු.3000/- 

පිළිකාධා ය   -      රු.1000/- 

තැලසීමියාධා ය  -      රු.1000/- 

ලාදුරු ර ෝගාධා ය  -      රු.1000/- 

 
9. ර ෝගාධා  අත්හිටුවීම රහෝ අවලිංගු කිරීම 

 
9.1 ර ෝගියා ප්රතිකා  ගැනීම නැවැත්වුවරහොත් රහෝ වවදය සහතිකය ඉදරිපත් 

රනොකළරහොත් රහෝ ර ෝගාධා  රගවීම අත්හිටුවිය යුතුය. ප්රතිලාභී ර ෝගියා ක්ෂය 

ර ෝගිරයකු නම් හා තවදු ටත් ර ෝගී තත්වරයන් රපරලන්රන්නම් ඒ 

සම්බන්ධරයන් පළාත් සමාජ රසේවා ලලධාරී රසොයා බලා, රසෞඛය බලධාරීන් 

සමග සම්බන්ධීක ණය වී, වවදයව යා රවත එම පුේගලයා රයොමුක  ප්රතිකා  

ලබාදීමට අවශය පියව  ගත යුතුය.  
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