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 අවශ්යතා ඇති විදේශිකයින් සඳහා ආධාරක පත්රිකාව                                   ＜シンハラ語＞ 

 දෙෙ පත්රිකාදේ නව දකාදරෝනා වයිරසදේ බලපෑෙ දහේතුදවන් ජීවත්වීෙට විදේශිකයින්ට භාවිතා කළ හැකි සුභසාධන     

 පේධති සහ සොජ සම්පත්ව අඩංගු දේ.。        ※2021 පෙබරවාරි 5 වන විට ප ාරතුරු ම  ෙදනම් වූ ප ාරතුරු。 

 

１． සුබසාධන 

・සුදුසුකම් ලත් ෙදිංචිය: විප ේෂ සේිර ෙදිංචිකරුවන්, සේි ර ෙදිංචිකරුවන්, ජෙන් ජාතිකයන්පේ කලත්රයන්, සේිර 

ෙදිංචිකරුවන්පේ කලත්රයන්, සේිර ෙදිංචිකරුවන්, සරණාග යින් පලස පිළිගත් පුද්ගලයන් යනාදය. 

・පකාන්පද්සි: මට වැඩ කළ පනාහැක, මා වැඩ කළත් ජීවත් වීමට ප්රමාණවත් මුදලක් මා සතුව නැ  / මට විශ්රාම වැටුෙ 

වැනි සමාජ ආරක්ෂණ මුදල් ලැබුණද මට ජීවත් වීමට ප්රමාණවත් මුදල් නැ  / මට එය වහාම භාවි ා කළ හැකිය. වතු, 

පමෝටර් රථ,  ැන්ෙතු සහ ඉතිරිකිරීම් ආදය වත්කම් පනාමැති පුද්ගලයින්. 

අවම ජීවන වියදම් 

විශ්රාම වැටුප් හා දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් දීමනා වලින් 

ලැපබන ආදායම 

සුභසාධනය සඳහා ඔබට ලබා ග  හැකි මුදල් 

・කවුළුව: නගර  ාලාපේ සුභසාධන කාර්යාලය. ඔබට සුභසාධන රැකවරණය ලැබිය හැකිද නැද්ද යන්න පිළිබඳ  වත් 

පබාපහෝ නීති තිපේ. අපි මුලින්ම සුභසාධන කාර්යාලයට ක ා කරමු. ඔබපේ ෙදිංචි කාඩ්ෙපත් ලැයිසේතුග  කර ඇති 

ලිපිනපයන් ඔබට ඉල්ුම් කළ හැකිය. 

 වාසි: අවම නිවාස හා ජීවන වියදම් පගවනු ලබන අ ර වවදය සහ දගු කාලීන සත්කාර වියදම් මහජන අරමුදල් මගින් 

ආවරණය පකපර්. 

සටහන: වීසා පිළිබඳ  ත්ත්වය අුත් කිරීම සඳහා දුර්වල ජීවන ෙදනමක් අවාසිදායක සාධකයක් විය හැකිය. 

  

２． ජීවන සුභසාධන අරමුදල් ණය (හදසි කුඩා කවුළුව / පුළුල් සහාය)  

කවුළුව; මහ නගර, නගර, ග්රාමීය සමාජ සුභසාධන සභාව 

＜හදසි සුළු අරමුදල්＞ 

・පගවීපම් ඉලක්කය: නව පකාපරෝනා වවරසය පහේතුපවන් වැඩ කරන නිවාඩු පහේතුපවන් ආදායම අඩු වූ කුටුම්භ. 

・පගවීම් මුදල: ළමුන් සහ  නි හිමිකරුවන් සඳහා ොසපලන් බැහැරව සිටින අය සඳහා පයන් 200,000 ක් දක්වා. 

අපනක් අය පයන් 100,000 දක්වා。 

・ආෙසු පගවීපම් කාලය: අවුරුදු 2 ක් තුළ 

＜විසේීර්ණ ආධාරක අරමුදල＞ 

・පගවීපම් ඉලක්ක අය: නව පකාපරෝනා වවරසය පහේතුපවන් කුටුම්භ ආදායම අඩුවී ඇති පහෝ රැකියා අහිමි වූ කුටුම්භ 

・පගවීම් මුදල: පුද්ගලයන් පදපදපනකු පහෝ වැඩි ගණනක් සිටින කුටුම්භ සඳහා මසකට පයන් 200,000 ක් දක්වා, එක් 

පුද්ගලපයකු සිටින කුටුම්භ සඳහා මසකට පයන් 100,000 ක් දක්වා. 

・ආෙසු පගවීපම් කාලය: අවුරුදු 10 ක් තුළ 

* ආෙසු පගවීපම්දී ඔබ බදු වලින් නිදහසේ ෙවුලක් නම්, ඔබව නිදහසේ කළ හැකිය. 

 

３． නිවාස ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ (ඉබරකි ප්රාන් ය තුල)  

・පගවීම් ඉලක්කය: වසර 2 ක් තුළ සිය රැකියා / වයාොරවලින් ඉවත් වන අය, ඉහ  සඳහන්  ත්වයට සමාන අය 

(ඔබපේ වැටුප් ෙත්රය ෙරීක්ෂා කිරීමට ඔපබන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.) 

・පගවීම් කාලය: මාස 3ක් දක්වා. ඔබ රැකියාවක් පසායන්පන් නම්, ඔබට එය මාස 9 දක්වා දීර්ග කළ හැකිය. 
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・අම න්න: මහ නගර, නගර, ගම් සභාව නාගරික සේවාධීන උෙපද් න සහාය සිංවිධානය (නාගරික සමාජ සුභසාධන 

අිං ය පහෝ සමාජ සුභසාධන සභාව) 

・පගවීම් මුදල:  නි පුද්ගල ගෘහ පයන් 34,000, ද්වි-පුද්ගල ගෘහ 41,000, 3-5-පුද්ගලයින් 44,000 දක්වා 

රජය කුලිය පගවන්පන් සම්ම  මුදපලනි. 

※පගවීම් ප්රමාණය පිළිබඳ අතිපර්ක ප ාරතුරු 

මාසික ආදායම සම්ම  මුදලට (A) වඩා අඩු නම් උෙරිම කුලිය පගවනු ලැපේ. 

ඔපේ මාසික ආදායම සම්ම  ආදායමට (B) වඩා අඩු නම් සහ සම්ම  මුදල (A) ඉක්මවා ඇත්නම්, පගවිය යුතු මුදල 

ෙහ  සූත්රපයන් ීරණය පේ. 

දෙීම් මුදල = තථ්ය කුලී මුදල (කළෙනාකරණ වියදම් හැර) + සම්ෙත මුදල (අ) - නිවාස ආදායම් මුදල 

කුටුම්භ සිංඛ්යාව සම්ම  මුදල (A)  ආදායම් සම්ම  මුදල (බී) 

1 පුද්ගල 7.8 මන් පයන් 11.2 මන් පයන් 

2 පුද්ගල 11.5 මන් පයන් 15.6 මන් පයන් 

3 පුද්ගල 14.0 මන් පයන් 18.4 මන් පයන් 

4 පුද්ගල 17.5 මන් පයන් 21.9 මන් පයන් 

5 පුද්ගල 20.9 මන් පයන්  25.3 මන් පයන් 

・මූලය වත්කම්:  නි පුද්ගල ගෘහ 46.8 මන් පයන්、ද්වි-පුද්ගල ගෘහ 69 මන් පයන්、ත්රයි-පුද්ගල 84 මන් පයන්、4-5 

පුද්ගල 100 මන් පයන්. 

 

4.ළමා දීමනාව 

・පගවීපම් ඉලක්ක අය：කනිෂේට උසසේ ොසපලන් (චූ ගක්පකෝ)සමත් දරුවන් ඇති දැඩි කරන පුද්ගලයින් 

・පගවීම් මුදල：වයස අවුරුදු 3 ට අඩු - පයන් 15,000, අවුරුදු 3 සහ ඊට වැඩි ප්රාථමික ොසල් අධයාෙනය අවසන් කිරීමට 

පෙර පයන් 10,000 (ප වන හා ෙසුව ළමුන් සඳහා පයන් 15,000), කනිෂේට උසසේ ොසල් සිසුන් (චූ ගක්පකෝ)- නිල 

ඇඳුම පයන් 10,000 

・පගවීම් කාලය: සෑම වසරකම ජුනි, ඔක්ප ෝබර් සහ පෙබරවාරි මාසවලදී, පෙර මාසය දක්වා වූ මාස හ ර එකට පගවනු 

ලැපේ. 

・අම න්න: මහ නගර 

 

5. දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් දීමනාව 

・පගවීපම් ඉලක්කය: විශ්රාම වැටුෙක් පනාමැති  නි මාපිය ෙවුල් ආදය. 

・සුදුසුකම්: ෙහ  සඳහන් පකාන්පද්සි සහි  දරුවන් භාරපේ සිටින පියවරුන් පහෝ මේවරුන් (වයස අවුරුදු 18 ට ළඟා වූ 

දනය සහ ෙළමු මාර්තු 31 අ ර දරුවන්) පහෝ දරුවන් ඇති දැඩි කරන අය 

පදමේපියන්  ම විවාහය නිරාකරණය කර ඇති දරුවන්, පියා පහෝ මව මියගිය දරුවන්, පියා පහෝ මව යම් ආබාධි  

 ත්ත්වයක් ඇති දරුවන්, පියාපේ පහෝ මවපේ ජීවි ය පහෝ මරණය ෙැහැදලි නැති අය. 

 * විවාහය සහ දක්කසාදය සේථාපි  කර ඇති බවත් අභයන් ර සම්බන්ධ ාවය අඛණ්ඩව ෙවත්වා පනාමැති බවත්  හවුරු 

පේ. 

・පගවීම් මුදල (සියුම පගවීම්):  නි පුද්ගල පයන් 43,160, ද්වි-පුද්ගල ගෘහ - පයන් 10,190 ක් එකතු කිරීම, 

පුද්ගලයින් 3 කට වඩා - පයන් 6,110 ක් එකතු කිරීම 

・අම න්න: මහ නගර 



3 

 

6. ොසල් සහාය 

・ඉලක්කග  අය: මූලයමය පහේතූන් ම  ොසැල් යෑමට අෙහසු ා ඇති ප්රාථමික හා කනිෂේට උසසේ ොසල්වලට ඇතුළත් වූ 

දරුවන්පේ සහ සිසුන්පේ පදමාපියන්. 

-ජීවපනෝොය ආරක්ෂාව අත්හිටුවා පහෝ අපහෝසි කර ඇති අය වැනි ජීවන අව ය ා ඇති නිවාස 

-විරැකියාව පහෝ දගු කාලීන වවදය ප්රතිකාර පහේතුපවන් ආදායම්  ත්ත්වය සැලකිය යුතු පලස පිරිහී ඇති ෙවුල් 

- පෙර වර්ෂපේ සියුම කුටුම්භයන්පේ මුළු ආදායම සහතික කිරීපම් සම්ම  ප්රමාණයට වඩා අඩුය 

・පගවීම් විසේ ර: ොසල් සැෙයුම්, නව සිසුන් සඳහා ොසල් සැෙයුම්, ොසල් දවා ආහාරය, ොසල් චාරිකා ආදය. 

・කවුන්ටරය: සෑම ප්රාථමික හා කනිෂේට උසසේ ොසලක් පහෝ මහ නගර, නගර, ග්රාමීය අධයාෙන මණ්ඩලය 

 

7. දරුවන් ඇති දැඩි කරන කුටුම්භ සඳහා සුවිප ේෂී විප ේෂ ප්රතිලාභ                       

・ පගවීම් ඉලක්කය: 2020 අපේල් සඳහා ළමා දීමනාව ලබාගත් අය 

・ පගවීම් මුදල: එක් දරුපවකුට පයන් 10,000 ක් 

・ ඉලක්කග  පුද්ගලයා: 2020 මාර්තු 31 දන ඔහු ජීවත් වූ මහ නගර සභාව විසින් දැනුම් පදනු ඇ . 

 

8. අඩු ආදායම්ලාභී  නි මාපිය කුටුම්භ සඳහා සුවිප ේෂී විප ේෂ ප්රතිලාභ 

・ඉලක්කග  පුද්ගලයින්: ①2020 ජුනි මාසය සඳහා දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් දීමනාව ලබා ගත් පුද්ගලයින් / ②මහජන 

විශ්රාම වැටුෙක් ලබා ගත් පුද්ගලයින් සහ 2020 ජුනි මාසය සඳහා දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් දීමනාව සම්ූර්ණපයන්ම 

අත්හිටුවන ලද / ③කුටුම්භපේ හදසි පවනසක්, පකාපරෝනා නිසා ලැපබන ආදායම අඩු, දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් දීමනා 

ලබා ගන්නා අයට සමාන මට්ටමක ආදායමක් ඇති අය. 

・පගවීපම් මුදල: දරුපවකුට පයන් 50,000 කි. 2 වන දරුවා සිට පයන් 30,000 ක්. 

・අයදුම්ෙ : ① සඳහා අව ය පනාපේ. ②③ නම්, ඔබ මහ නගර සභාවට අයදුම් කළ යුතුය. 

 

9. ආබාධි  හා පරෝගී දීමනාව 

・ ත්වය: පසෞඛය රක්ෂණයක් ඇති පුද්ගලපයකුට රැකියාපවන් පිට  අසනීෙයක් පහෝ ආබාධි   ත්වයක් පහේතුපවන් 

වැඩ කිරීමට පනාහැකි / දන 4 ක් පහෝ ඊට වැඩි කාලයක් රැකියාවට පනාෙැමිණීම. 

※රක්ි යා ම  යැපෙන පහෝ සමාජ රක්ෂණයක් පනාමැති අයට අදාළ පනාපේ 

・පගවීම් කාලය: අවුරුදු එකහමාරක් දක්වා 

・පගවීම් මුදල = ෙසුගිය මාස 12 සඳහා සාමානය මාසික සම්ම  වැටුපෙන් 1/30 x 2/3 x පගවන ලද දන ගණන 

・කවුන්ටරය: පසේවා සේථානය සහ රක්ෂණකරු(ජොන පසෞඛය රක්ෂණ සිංගමය-Kyoukai Kenpo,etc.) 

※පකාපරෝනා වවරසය සඳහා පරෝහල් ග  කර ඇති අයට සහ උණ ඇති සහ රැකියාවට පනාෙැමිපණන අයටද එය 

සෙයනු ලැපේ. 

 

10. නව පකාපරෝනා වයිරසේ නිවාඩු සඳහා සහාය 

・ඉලක්කග  පේක්ෂකයින්: නව කිරීටක වයිරසපේ බලෙෑම සහ ආසාදනය ෙැතිරීම වැළැක්වීම දක්වා විපේක ගැනීමට 

සිදු වූ කුඩා හා මධයම ප්රමාණපේ වයවසායකයින් අ ර ඉතිරි කාලය තුළ වැටුප් (සිංවෘ ) දීමනාව පනාලැබූ අය). රක්ෂණය 

කර පනාමැති අයද සුදුසුකම් ලබයි. 

・පගවීම් මුදල: නිවාඩු ලැබීමට පෙර වැටුපෙන් 80% (මසකට පයන් 330,000 දක්වා) 

・අම න්න: පසෞඛය, කම්කරු හා සුභසාධන අමා යාිං පේ පවේ අඩවිය. අන් ර්ජාලය හරහා පහෝ  ැෙැල් මාර්ගපයන්. 



4 

 

★ සුදුසුකම් පිරික්සසුම් ලැයිසේතුව 

 වීසා  ත්ත්වය බදු ෙැහැර හැරීම 

１．සුබසාධන 1 වන පිටුව බලන්න බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

２．ජීවන සුභසාධන අරමුදල් ණය අව ය ා සපුරාලන්පන් නම් වීසා 

 ත්ත්වය පනාසලකයි 

වරදක් වුවද ණය දීමට හැකියාවක් 

තිපේ 

３．නිවාස ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ අව ය ා සපුරාලන්පන් නම් වීසා 

 ත්ත්වය පනාසලකයි 

බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

４．ළමා දීමනාව මධ්යම- දගු කාලීන වීසා、විප ේෂ සේිර 

වීසා 

ඔබපේ වීසා බලෙත්රය නැති වුවපහාත් 

සුදුසුකම් පනාලබයි 

බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

５ ．දරුවන් ඇති දැඩි කිරීපම් 

දීමනාව 

මධ්යම- දගු කාලීන වීසා、විප ේෂ සේිර 

වීසා 

ඔබපේ වීසා බලෙත්රය නැති වුවපහාත් 

සුදුසුකම් පනාලබයි 

බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

６．ොසල් සහාය අ අව ය ා සපුරාලන්පන් නම් වීසා 

 ත්ත්වය පනාසලකයි 

පන්වාසික බදු ෙැහැර හැරීමක් 

තිපේ නම් සහතික කර පනාමැ  

7．දරුවන් ඇති දැඩි කරන කුටුම්භ 

සඳහා සුවිප ේෂී විප ේෂ ප්රතිලාභ 

2020 අපේල් සඳහා ළමා දීමනාව 

ලබාගත් අය 

 

８ ．අඩු ආදායම්ලාභී  නි මාපිය 

කුටුම්භ සඳහා සුවිප ේෂී විප ේෂ 

ප්රතිලාභ 

2020 ජුනි මාසය සඳහා දරුවන් ඇති දැඩි 

කිරීපම් දීමනාව ලබා ගත් පුද්ගලයින් 

 

９．ආබාධි  හා පරෝගී දීමනාව ඔබට සමාජ රක්ෂණයක් තිපේ නම්, වීසා 

බලෙත්ර පනාසලකා ඔබට අයදුම් කළ 

හැකිය 

බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

１ ０ ．නව පකාපරෝනා වයිරසේ 

නිවාඩු සඳහා සහාය 

 

ඔබට වීසා බලෙත්රයක් තිපේ නම් සහ රට 

තුළ නී යානුකූලව වැඩ කරන්පන් නම් 

අදාළ පේ. කාර්මික සීමාවාසික 

පුහුණුවන්නන් ද සුදුසුකම් ලබයි. 

බදු ෙැහැර හැරීම පිළිබඳ 

පනාසලකයි 

 

※මධ්යම- දගු කාලීන වීසා、විප ේෂ සේිර වීසා？  

① සිට⑤ දක්වා ෙහ  සඳහන් කිසිම පදයකට යටත් පනාවන විපද්ශිකයන් 

①මාස 3 ක් පහෝ ඊට අඩු කාලයක් රැඳී සිටින පුද්ගලයින් 

②  ිිිංචිය පිළිබඳ  ත්ත්වය "පකටිකාලීන රැඳී සිටීම" "රාජය  ාන්ික" "මහජන භාවි ය" 

③ ①සහ ② හි අධිකරණ අමා යාිං පේ අධිකරණ ෙන  මගින් විපද්ශිකයන්ට සමාන යැයි නියම කර ඇති පුද්ගලයින් 

④විප ේෂ සේිර වීසා    ⑤ වීසා පනාමැති පුද්ගලපයක් 

"මධයම හා දගු කාලීන වීසා " සඳහා උදාහරණ: "සේිර ෙදිංචිකරු", "සේිර ෙදිංචිය", "ජෙන් කලත්රයා යනාදය." 
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