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1. ෙ�වා�ක බ�ෙද� �දහ� කරන ලද ප�� සඳහා �ෙ�ෂ ප්ර�ලාභ 
��බඳ දැ���ම 
 
ෙමම ප්ර�ලාභය 2021 වසර සඳහා ඒක ��ගල ප�ං�ය බ�ෙද� �දහ� කර ඇ� 
�ය�ම ප�� සඳහා සහ 2021 වසෙ� ජනවා� ම�� ප� නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� 
ආසාදනෙ� බලපෑ� ෙ��ෙව� අපහ�තාවය�ට ප�� ප�� සඳහා ෙ�. අප ෙ� 
ෙව�ෙව� ෙය� 100,000 ක �ද� ප්ර�ලාභය� ලබාෙදන අතර 2022 වසර සඳහා 
ඒක ��ගල ෙ�වා�ක බ� අ�පාතෙය� �දහ� කරන ලද ප�� ද ෙමම ප්ර�ලාභය 
සදහා ඇ�ල� ෙ�. 
 
අවශ්ය ෙ�ඛන අදාළ ගෘහය ෙවත යව� ලැෙ�, එබැ�� ක�ණාකර ෙමය �ර�මට 
ෙපර අ�ත�ගතය ප��ෂා කර�න. 
�ට අමතරව, ගෘහ�ථ �ල්යවල හ�� ෙවන��� ඇ� ���භ සඳහා ප්ර�ලාභ 
ස�බ�ධෙය�, 2022 ව�ෂෙ� ජනවා�ෙය�   ප� ආදායම මත පදන�ව අදාළ 
ක්රමය ෙවන� ෙකෙ�. 
 
�ට අමතරව, එය 2021 වසර සඳහා බ� �දහ� කර ඇ� ප��, ගෘහ අයවැය හ�� 
ෙවන�ක� ඇ� ප�� සඳහා ප්ර�ලාභ ලබා ඇ� ප��, ෙහෝ ගෘහ ��කයා � 
��ගලයා ඇ�ළ� ප�� සඳහා ආප� ෙගව� ෙනාලැෙ�. 
 
වැ� ��තර සඳහා, ක�ණාකර ෙතා�� නගරෙ�  බ� �දහ� ගෘහ�ථ 
තාවකා�ක �ෙ�ෂ ප්ර�ලාභ ඇම�� මධ්ය�ථානය, �රකථන අංක 28-7721 
අමත�න. 
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2. ද�ව� �කබලා ගැ�ම හා ප�ෙ� නඩ��ව සඳහා ලබාෙදන 
�ෙ�ෂ �මනාව 
 
��ඝ කා�න ෙකාෙරානා ව්යා��ය මධ්යෙ� ඉහළ යන �ල ගණ�වලට ��ණ ෙදන 
ත� මා�ය ප�� සඳහා �වන ආධාර ෙලස �ෙ�ෂ �මනාව� ලබා ෙද� ලැෙ�. 
 
�මනාව ලැ�මට ���ස� ව�ෙ� 2022 අෙ��  වන �ට ද�ව� �කබලා ගැ�ෙ� 
�මනාව ලබ�න�, මහජන �ශ්රාම වැ�� ප්ර�ලාභ ආ�ය ෙ��ෙව� ද�ව� ඇ� 
දැ� ��ෙ� �මනාව ලබා ෙනාග�නා අය සහ ත� මා�ය ප��වල අය�. ද�ව� 
ඇ� දැ� ��ෙ� �මනාව ෙනාලැෙබන අය, ඔ�� අතර, නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� 
ආසාදනෙය� �ඩාවට ප� � සහ හ��ෙ� �වෙ� අදායම ෙවන� � සහ ද�ව� 
�කබලා ගැ�ෙ� �මනා ලබන අයෙ� ආදායමට සමාන ම�ටමක ��න අය ෙ�. 
 
ෙග�ෙ� ප්රමාණය ද�ෙව�ට ෙය� 50,000 ෙ�. 
 
2022 අෙ�� වන �ට ද�ව� �කබලා ගැ�ෙ� �මනාව ලබා ග� අය සඳහා, එය 
�� මස අග� න� කරන ලද ද�ව� �කබලා ගැ�ෙ� �මනාව ලබාෙදන ��මට 
බැර ��මට �ය�තය. 
 
ෙමම �මනාව ලැ�මට ���ක� ඇ� අය ප්ර�ලාභ ලබා ගැ�ම සඳහා අය�� කල 
��ය. 
අය�� ��ෙ� ක්රමය සහ අය�� ��ෙ� අවස� �නය වැ� ස��තරා�මක 
ෙතාර�� තහ�� � වහාම, අ� ඔබට නගරෙ� HOME PAGE ම�� ඉ��ප� කර� 
ලැෙ�, එබැ�� ක�ණාකර ප��ෂා කර�න. 
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3. �ය�ත �නට බ� ෙග�ම 
 
නගර බ�ද ය� �බසාධනය, අධ්යාපනය, ආපදා වැළැ��ම සහ ප්රජා සංව�ධනය 
වැ� �රවැ�ය�ෙ� ��තවලට ස�පව ස�බ�ධ වන ප�පාලන ෙ�වා සැප�ම 
සඳහා වැදග� අර�දල�. 
 
නගර බ� පැහැර හැ�ම නගරෙ� �ද� මත �ඩනය� ඇ� කරන අතර �රවැ� 
ෙ�වාව�� පහත වැ�මට ෙ�� �ය හැක. 
නගරය ම��, ��කැඳ�� ��ය�� ෙහෝ ��කැඳ�ම�� �ෙ��ඡාෙව� ෙගවන 
ෙලස ඉ�ලා ��යද, ෙග�ම අ�හැර �ය අය සඳහා අ� ��ය ම�� ෙ�පල අ�ප� 
කර ගැ�ම පවා ���ය හැක. 
 
�ය�ත �නට ප�, �න 20� ඇ�ළත ��කැඳ�ම� යවා ඉ� �න 10� ඇ�ළත බ� 
ෙනාෙගව�ෙ� න� අ�ප�කර ගැ�ම �� ෙකෙ�. 
නගර බ� ආදාය� අංශය ��� �ඟ ෙග�� ඇ� අය සඳහා වැ��, තැ�ප� සහ 
ඉ�����, ��ත ර�ණ ����, ෙ�පළ ෙවළඳා� ආ�ය �ෙ�ද ය�න �ම�ශනය 
කර ඒවා අ�ප� කර ග�. 
 
ෙ�පළ ��ණ� �ද� ෙනාෙගවන සහ ෙග�ෙ� ෙපාෙරා��ව ඉ� ෙනාකරන 
වැර�ක�ව� සඳහා, අපට දැ�� �ම�� ෙතාරව �වස �ළ බලහ�කාරෙය� 
ෙසෝ�� ��ම� �� කළ හැ�ය. 
 
ඔබ �ඟ බ� �ද� �ෙ� න�, ක�ණාකර අවදානම� ෙනාෙගන වහාම බ� එක� 
��ෙ� අංශය අමත�න. 
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4. අ�ක උ��ම ම�� ඇ�වන අපහ�තා මගහරවා ගැ�ම 
 
ෙතා�� නගරෙය� , ප��ය වසෙ� මැ� සහ සැ�තැ�බ� අතර කාලය අ�ක 
උ��ම ෙ��ෙව� ��ගල�� 72 ෙදෙන� හ�� ප්ර�කාර සදහා ෙයා� කරන ල�. 
අ�ක උ��ම එ�මහෙ� පමණ� ෙනාව ගෘහ�ථව ද ඇ��ය හැක. වැ� සමෙය� 
ප� හ��ෙ� ඇ�වන උ��� ත�වය  මත ෙහෝ උ��� ප�සරයක වැඩ කරන 
�ට ෙහෝ �යාකාරක� �� කරන �ට �ෙ�ෂ අවධානය ෙයා� කළ ��ය. 
 
අ�ක උ��ම ම�� ඇ�වන අපහ�තා වැළැ��ම සඳහා, එය ෙස��ය� අංශක 
28 ෙනාඉ�මවන ප�� කාමරෙ� උ�ණ�වය සක� ��ම සඳහා වා� ස�කරණ 
ය��රය ෙහා�� භා�තා කර�න. 
 
එෙ�ම �පාසය දැෙන�නට ෙපර, එන� ඔබ අව� වන �ට, සෑම ආහාර ෙ�ලකටම 
ප�, ඔබ �ටතට යන �ට, ව්යායාම ��මට ෙපර, �නානය ��මට ෙපර ෙහෝ 
��දට යන �ට ජලය පානය��ම ��� ෙ�. 
�නපතා සමබර ෙපෝෂණ ආහාර ෙ�ල� ගැ�ම වැ� ෙසෟඛ්ය ��� ගැන 
සැල��ම� �ම වැදග� ෙ�. 
 
නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදන වැලැ��ම සඳහා, ��ක ආසාදන පාලන �යවර� 
ෙලස ��� ආවරණය� පැළ�ම වැදග� ෙ�. 
ෙකෙ� ෙවත�, ��හානෙ��, අ�ක උ��ම ම�� ඇ�වන අපහ�තා 
වැළැ��ෙ� අර��� , ඔබට එ�මහෙ� ��� ආවරණය� අවශ්ය ෙනාවන �ට 
ආවරණ ඉව� ��ම ��ෙ�ශ කර� ලැෙ�. 
 
ක�ණාකර �ය�ත ෙ�ලාවට සහ ත�වයට අ�ව ��� ආවරණය පැළද ග�න. 
 


