




 
 

4. ලේකේ, මුදේ අමොෙයංශය 

5. ලේකේ, ලසෞඛය අමොෙයොංශය  

6. ලේකේ, කෘෂිකර්ම අමොෙයොංශය 

7. ලේකේ, රොජය ලසේව්ො, පළොත් සභො හො පළොත් පොලන අමොෙයොංශය 

8. ලේකේ, බුේධශොසන, ආෙමික හො සංසේකෘික කටයුතු අමොෙයොංශය 
 

9. ලේකේ, සේව්ලේශ කටයුතු රොජය අමොෙයොංශය 
 

10. ලේකේ, සමෘේි, ෙෘහ ආර්ික, ක්වුද්ර මූලය, සේව්යං රැකියො හො 
                    ව්යොපොර සංව්ර්ධන රොජය අමොෙයොංශය  
11. ලේකේ, ප්රොථමික ලසෞඛය ලසේව්ො, ව්සංෙෙ ලරෝෙ හො ලකොවිඩ් ලරෝෙ පොලන 

   කටයුතු රොජය අමොෙයොංශය 
 

12. ලේකේ, පළොත් සහො හො පළොත් පොලන කටයුතු රොජය අමොෙයොංශය 
 

13. සභොපි, කෘෂිකොර්මික හො ලෙොවිජන රක්වෂණ මණ්ඩලය 

14. අධයක්වෂ ජනරොේ, ජොික අයව්ැය ලදපොර්ෙලේන්තුව් 
 

15. අධයක්වෂ ජනරොේ, සමෘේි සංව්ර්ධන ලදපොර්ෙලේන්තුව් 

16. ලෙොවිජන සංව්ර්ධන ලකොමසොරිසේ ජනරොේ, ලෙොවිජන සංව්ර්ධන ලදපොර්ෙලේන්තුව් 

17. අධයක්වෂ, සමොජ ලසේව්ො ලදපොර්ෙලේන්තුව්  

18. අධයක්වෂ, ජොික ව්ැඩිහිටි මහලේකේ කොර්යොලය 

19. අධයක්වෂ, ආබොධ සහිෙ ෙැනැත්ෙන් ිළිබඳ මහලේකේ කොර්යොලය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

චක්රලේඛය ිළිබඳ ව්ැඩිදුර පැහැදිලි කර ෙැනීේ      -      ලක්ව.ප්රසන්න චන්දිත් මහෙො  
 ලජයෂේඨ සේබන්ධීකොරක 
 ජනොිපි කොර්යසොධන බලකොය  

 077 36 415 63 

අව්ශය කටයුතු සඳහො   
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ලකාවිඩ් - 19 වයස්ත්නකාරී ලතවන වයාප්තතිය නිස්ත්ා 

බලපෑමට ලක්ූ පවුේ වලට රු.5,000/=ක දීමනාව ලෙවීම 
 

 

 දිස්ත්රික්කය :        දිනය:  

# දීමනාලාභි පවුේ 
ලෙවීම් කරන 

ලද පවුේ 

ස්ත්ංඛ්යාව 
වැය ූ මුදල 

ඌණ පූර්ගණය ලෙවීම මත රු. 5,000/=ක් හිමිවන පවුේ 

1.  ව්ැඩිහිටි දීමනොලොභී පවුේ    

2.  සමෘේි ප්රිලොභී පවුේ   

2.1   රු.420/=   

2.2   රු.1,500/=   

2.3   රු.2,500/=   

2.4   රු.3,500/=   

3.  ලෙොවි විශ්රොම ව්ැටුප්ත ලබන පවුේ   

4.  ධීව්ර විශ්රොම ව්ැටුප්ත ලබන පවුේ    

උප එකතුව   

ස්ත්ානුකම්පිත දීමනාව හිමිවන පවුේ 

5.  සියව්සේ පූර්ණ ව්ැඩිහිටි දීමනොලොභී පවුේ   

6.  ආබොිෙ දීමනොලොභී පවුේ   

7.  ව්කුෙඩු දීමනොලොභී පවුේ   

උප එකතුව    

රු.5,000/=දීමනාව ස්ත්ම්පූර්ගණලයන් ම හිමිවන පවුේ 

පූර්ගව චක්රලේඛ් ප්රතිපාදන යටලත්ත   

8.  සමෘේි දීමනොව් ලැබීමට සුදුසුකේ සහිෙව් ලේඛනෙෙ කර ඇි අඩු ආදොයේලොභී පවුේ   

9.  ජීව්ලනෝපොය අහිමි වීම මෙ ලෙෝරො ලෙන ඇි පවුේ  
 

  

10.  මුේ අව්සේථොලේ දී ග්රොමීය කමිටුලේ නිර්ලේශ මෙ ලහෝ අදොළ මහලේකේ කොර්යොලව්ල 
ලපොලරොත්තු ලේඛනව්ල ව්ැඩිහිටි, ආබොිෙ හො ව්කුෙඩු දීමනො ලැබීමට සුදුසුකේ සහිෙව් 
ලේඛනෙෙ  කර ඇි පවුේ 

  

11.  අභියොචනොව්ලින් ලෙෝරො ලෙන ඇි පවුේ   

උප එකතුව   

ලමම චක්රලේඛ්ලේ ප්රතිපාදන යටලත්ත    

12.  රජලයන් කිසිදු දීමනොව්ක්ව ලනොලබන හො ලනොමිලේ ලසේව්ො සපයන සුභසොධක 
සේථොනව්ල ප්රිලොභී ඒකක 

  

13.  ලමම චක්රලේඛලේ ප්රිපොදන උපලයෝගී කර ලෙන අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර, ග්රොමීය 
කමිටුලේ නිර්ලේශ මෙ ලෙෝරො  ෙනු ලබන පවුේ 

  

උප එකතුව   

මුළු එකතුව   

 

 

 

 
 

............................................. 

දිස්ත්රික් ලේකම් / දිස්ත්ාපති  

ඇමුණුම 

 



රටේ උද්ගත වී ඇති තත්තත්තවය අනුව ජීවටනෝපාය අහිමිවීම මත රජටයන් ලබාටෙනු ලබන 

රු.5,000/=දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්රය 
 

1. ගෘහ මූලිකයාටේ නම  : ........................................................................................ 

2. පවුටේ සාමාජිකයින් සංඛ්යාව :  ........................................................................................ 

3. ජාතික හැඳුනුම්පත්ත අංකය  : ........................................................................................ 

4. උපන් දිනය   : ........................................................................................ 

5. සථිර පදිංචි ලිපිනය  : ........................................................................................ 

6. ප්රාටද්ශීය ටේකම් ටකාේඨාසය : ........................................................................................ 

7. ග්රාම නිලධාරී වසම   : ........................................................................................ 

8. ගෘහ මූලික අංකය   : ........................................................................................ 

9. කරන ලෙ රැකියාව   : ........................................................................................ 

10. එම රැකියාව සම්බන්ධටයන් ලියාපදිංචියක් සිදුකර ඇත්තනම්, ලියාපෙංචි අංකය : ................................... 

11. ලියාපදිංචි කරන ලෙ ආයතනය : ........................................................................................ 

12. රජටයන් රු.5,000/= දීමනාව ඉේීමට ටහථතුව :  
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

 

ඉහත සඳහන් ටතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි. 
 

.......................................       ......................................... 
               දිනය             අයදුම්කරුටේ අත්තසන

   

කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා  

......................................................... ප්රාටද්ශීය ටේකම් ටකාේඨාසටේ ............................................................ 
ග්රාම නිලධාරී වසටම් පදිංචි ............................................................. වන මම, ............................................ දින  
ටකාටරෝනා වවරසය පැතිරයාම ටහථතුටවන් සංචරණ සීමා පැනවීම නිසා ජීවටනෝපාය අහිමි වූ පවුේ ඒකකයක් 

සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටේ උපටෙසථ පරිදි රජය මඟින් ලබා ටෙන රු. 5,000/=ක දීමනාව ලබා ගත්ත බව ටමයින් 

සහතික කරමි. 
         ......................................................... 
         භාර ගත්ත බවට අයදුම්කරුටේ අත්තසන  
සාක්ි: 

01. ග්රාම නිලධාරී    නම : .................................................   අත්තසන : ........................... 

02. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී        නම : .................................................   අත්තසන : .......................... 

 

දිනය : ......................... 
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