
 
ශ්රී ලංකා ප ලංඳපලිමේන්තුව  

ඇබෑලිව 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩමේ පුරප්ඳාඩුල ඳලතින ඳශත වශන් තනතුරු 
වශා මනා මවෞඛ්ය ත්වලයිනන් ශා ිශිෂඨ  රිතතයිනන් යුතු ්රී ාිිනක පුරලියනයන්ම්න් දයදුේඳ්ව 
කිලනු ිමේ. 

 

මමහි ඳශත දික්මලන ආදර් ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය කර්්ව දයදුේඳ්ව දධයාඳනෘලෘ්වයය 

සුදුසුකේ ශා ඳෂපුරුද්ද ිළියබ වශතිකල ිළටඳ්ව ද වම් 2020 ලංසැප්තැ්බලි ලංමස ලං04 ලිනි දින මශෝ ඊට 

මඳර ිමබන මවේ  “ඳපලිමේන්තුවනේ ලං මහ ලං නේ ්, ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ඳපලිමේන්තුව , ලං ශ්රී ලං වර ලිධනර, , ලං

න ෝට්නට්” යන ලිිළනයට ලියාඳදිිචි තිඳෑමන් එිශය යුතු ය.  තමන් දයදුේ කරන තනතුර ලියුේ 
කලරමේ ඉශෂ ලේ මකෂලමර් වශන් කෂ යුතු ය. (මමම දින්වීම www.parliament.lk මලේ දඩිශය 
ඔවඨමවේ ද බා්ත ශිින ය). 
 

සැ. ලං යු. ලං තනවරු ලං කිහිඳරක් ලං සහප ලං අරදු්  න ලං අරදු් රු තු ලං එක් ලං එක් ලං තනව  ලං සහප ලං න න ලං න නම ලං

අරදු්ඳත් ලංඉදිරිඳත් ලං ළ ලංයුවර. ලං 

 

01. හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(සාහක) 

හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(නදමළ) 

හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(ඉාග්රීස) 
 

1.1 ලං ලං ලං  ැටුප් ලංඳරිමපණර 
2016.11.07 දිනිති දික 06ෘ2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I 
දනුල මමම තනතුරට හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය රු. 47, 340 – 3 x 755ෘ 13 x 1,030 – 
62,995 මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණයට දදාෂ ආරේභක දෂ 
මායනක ලිටුඳ රු.95,000 ෘ=  ඳමණ මේ.) 
 

1.2 ලං ලං  පලිර ලංස් භප ර 
්රධාන ලමයන් ඳාර්ලිමේන්තුමේ ැවඨවීේ වශ කාරක වභා ැවඨවීේ කටයුතු ඝු වටශමනන් 
ලියාම්න නිලිරදිල ශා වේපූර්ණල ලාර්තා වකවඨ ිනරීම. 
 

1.3  රස් ලංසීමප  
දයදුේඳ්ව භාර ්න්නා දලවන් දිනට ලයව දවුරුදු 18ට මනොදඩු වශ 45 ට මනොලිඩි ිශය යුතු 
ය. (දිනටම්ව රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්ය මවේලමේ වශ ඳාර්ලිමේන්තු මවේලමේ මවේලය වඨථිර කර ඇති 
දයදුේකරුලන් වශා උඳිතම ලයවඨ සීමාල දදාෂ මනොමේ.) 
 

1.4 ලං ලං අධයපඳන ලංදුදුදු ් 
(ද) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 

්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම.  

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - ශින්වාඩ් ලාර්තාකරු (යනිශ) තනතුර වශා යනිශ භාාලෘ 
ශින්වාඩ් ලාර්තාකරු (මදමෂ) තනතුර වශා මදමෂ භාාලෘශින්වාඩ් ලාර්තාකරු 
(ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල) 

       වශ  
දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී (ඳිරණි නිර්මද්ය) එකලර 
ිශයයන් 04 වම්ව වී තිබීමෘ දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී 
(නල නිර්මද්ය) එකලර ිශයයන් 03 වම්ව වී තිබීම  

 

    නහෝ  
(ආ) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 

්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම.  

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - ශින්වාඩ් ලාර්තාකරු (යනිශ) තනතුර වශා යනිශ භාාලෘ 
ශින්වාඩ් ලාර්තාකරු (මදමෂ) තනතුර වශා මදමෂ භාාලෘශින්වාඩ් ලාර්තාකරු 
(ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල) 
    වශ 
රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 කට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් බා තිබීම. 



 

1.5 ලං ලං  ෘත්තීර ලංදුදුදු ් 
 

ඝු මේඛ්නය වශ යතුරුලියනය ිළියබල ිළිය්්ව ආයතනයක් මලතින් වශතිකයක් බා 
තිබීම. (රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 ට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් වහිත දයදුේකරුලන් වශා මමම වශතිකය දතයලය මනොමේ) 

 

  1.5.1 හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(සාහක) 
(ද) ඝු මේඛ්නය -  ිශනාඩියකට ලරන 110   (90% නිරලදයතාල වහිතල) 

    යතුරු ලිවීම  -  ිශනාඩියකට ලරන 30     (95% නිරලදයතාල වහිතල) 
   (ආ) යනිශ  භා ාල ිළියබ උවවඨ ්රවීණතාල වශ පුළුේ වාමානය දිනුම 
 (ඇ) ඉිග්රීයන, මදමෂ භාා ිළියබ දිනුම ශා ඳිත්ණක භාිශතය ිළියබ දිනුම 

දමතර සුදුසුකේ ලනු ඇත. 
 

   (ඈ) තනවනලි ලංස්ථි  ලං  වීන් ලංනිරමරතු: 
මතෝරා ්නු බන යනිශ මාධය ශින්වාඩ් ලාර්තාකරුලන් ඳ්වවීමමන් ලවරක් තුෂදී 
95%ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියට ලරන 30 ක යතුරුලියන මේ් 
ඳරීක්ණයිනන් වම්ව ිශය යුතුය. මමම ඳරීක්ණමයන් දවම්ව වුලමශෝව 
දලවඨථාමලෝචිත ඳිතදි ඳ්වවීම දලවන් ිනරීම මශෝ මඳර මවේලයට නිලත යිවීම යනදු 
කරනු බයි.   
 

  1.5.2 හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(නදමළ) 
(ද) ඝු මේඛ්නය -  ිශනාඩියකට ලරන 110   (90% නිරලදයතාල වහිතල) 

    යතුරු ලිවීම  -  ිශනාඩියකට ලරන 30     (95% නිරලදයතාල වහිතල) 
   (ආ) මදමෂ  භා ාල ිළියබ උවවඨ ්රවීණතාල වශ පුළුේ වාමානය දිනුම 
 (ඇ) ඉිග්රීයන, යනිශ භාා ිළියබ දිනුම ශා ඳිත්ණක භාිශතය ිළියබ දිනුම 

දමතර සුදුසුකේ ලනු ඇත. 
 

   (ඈ) තනවනලි ලංස්ථි  ලං  වීන් ලංනිරමරතු: 
මතෝරා ්නු බන මදමෂ මාධය ශින්වාඩ් ලාර්තාකරුලන් ඳ්වවීමමන් ලවරක් 
තුෂදී 95%ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියට ලරන 30 ක යතුරුලියන මේ් 
ඳරීක්ණයිනන් වම්ව ිශය යුතුය. මමම ඳරීක්ණමයන් දවම්ව වුලමශෝව 
දලවඨථාමලෝචිත ඳිතදි ඳ්වවීම දලවන් ිනරීම මශෝ මඳර මවේලයට නිලත යිවීම යනදු 
කරනු බයි.   
 

 1.5.3 හැතුසපඩ් ලං පලිතප රු ලං(ඉාග්රීස) 
(ද) ඝු මේඛ්නය -  ිශනාඩියකට ලරන 120   (90% නිරලදයතාල වහිතල) 

    යතුරු ලිවීම  -  ිශනාඩියකට ලරන 40     (95% නිරලදයතාල වහිතල) 
   (ආ) ඉිග්රීයන  භා ාල ිළියබ උවවඨ ්රවීණතාල වශ පුළුේ වාමානය දිනුම 
 (ඇ) යනිශ, මදමෂ භාා ිළියබ දිනුම ශා ඳිත්ණක භාිශතය ිළියබ දිනුම 

දමතර සුදුසුකේ ලනු ඇත. 
 

   (ඈ) තනවනලි ලංස්ථි  ලං  වීන් ලංනිරමරතු: 
මතෝරා ්නු බන ඉිග්රීයන මාධය ශින්වාඩ් ලාර්තාකරුලන් ඳ්වවීමමන් ලවරක් තුෂදී 
90%ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියකට ලරන 140 ක ඝු මේඛ්න මේ් 
ඳරීක්ණයිනන් වශ 95%ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියට ලරන 40 ක යතුරුලියන 
මේ් ඳරීක්ණයිනන් වම්ව ිශය යුතුය. මමම ඳරීක්ණමයන් දවම්ව වුලමශෝව 
දලවඨථාමලෝචිත ඳිතදි ඳ්වවීම දලවන් ිනරීම මශෝ මඳර මවේලයට නිලත යිවීම යනදු 
කරනු බයි.    
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං02.  ප   ලංසභප ලං පලිතප රු ලං(ඉාග්රීස) 
 

 2.1  ැටුප් ලංඳරිමපණර 
2016.11.07 දිනිති දික 06ෘ2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I 
දනුල මමම තනතුරට හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය රු.43, 565 – 9 x 755ෘ 6 x 930 – 55,940 
මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණයට දදාෂ ආරේභක දෂ මායනක 
ලිටුඳ රු.89,000 ෘ=  ඳමණ මේ.) 
 

2.2  පලිර ලංස් භප ර 
්රධාන ලමයන්  ඳාර්ලිමේන්තු කාරක වභා ැවඨවීේ කටයුතු ඝු වටශමනන් ලියාම්න  
නිලිරදිල ශා වේපූර්ණල ලාර්තා වකවඨ ිනරීම. 
 
 
 
 



 

2.3  රස් ලංසීමප  
දයදුේඳ්ව භාර ්න්නා දලවන් දිනට ලයව දවුරුදු 18ට මනොදඩු වශ 45 ට මනොලිඩි ිශය යුතු 
ය. (දිනටම්ව රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්ය මවේලමේ වශ ඳාර්ලිමේන්තු මවේලමේ මවේලය වඨථිර කර ඇති 
දයදුේකරුලන් වශා උඳිතම ලයවඨ සීමාල දදාෂ මනොමේ.) 

 
2.4 ලං ලං අධයපඳන ලංදුදුදු ් 

(ද) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමාන් ය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 
්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම.  

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - කාරකවභා ලාර්තාකරු (ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල) 
       වශ   

දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී (ඳිරණි නිර්මද්ය) එකලර 
ිශයයන් 04 වම්ව වී තිබීමෘ දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී 
(නල නිර්මද්ය) එකලර ිශයයන් 03 වම්ව වී තිබීම  

 

    නහෝ  
(ආ) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 

්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම.  

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - කාරකවභා ලාර්තාකරු (ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල) 
වශ 

රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 කට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් බා තිබීම. 
 

2.5 ලං ලං  ෘත්තීර ලංදුදුදු ් 
ඝු මේඛ්නය වශ යතුරුලියනය ිළියබල ිළිය්්ව ආයතනයක් මලතින් වශතිකයක් බා 
තිබීම. (රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 ට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් වහිත දයදුේකරුලන් වශා මමම වශතිකය දතයලය මනොමේ) 

 

  (ද) ඝු මේඛ්නය -  ිශනාඩියකට ලරන 110  (90% නිරලදයතාලය වහිතල) 
   යතුරු ලිවීම  -  ිශනාඩියකට ලරන 40    (95% නිරලදයතාලය වහිතල) 
  (ආ) ඉිග්රීයන  භා ාල ිළියබ උවවඨ ්රවීණතාල වශ පුළුේ වාමානය දිනුම 

(ඇ) යනිශ වශ මදමෂ භාා ිළියබ දිනුම මමන්ම ඳිත්ණක භාිශතය ිළියබ දිනුම  ද 
දමතර සුදුසුකේ ලනු ඇත. 
 

  (ඈ) තනවනලි ලං ලංස්ථි  ලං  වීන් ලංනිරමරතු: 
මතෝරා ්නු බන, ඉිග්රීයන මාධය කාරක වභා ලාර්තාකරුලන් ඳ්වවීමමන් ලවරක් 
තුෂදී 90% ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියකට ලරන 120 ක ඝු මේඛ්න මේ් 
ඳරීක්ණයිනන් වශ 95%ක නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියට ලරන 40 ක යතුරුලියන 
මේ් ඳරීක්ණයිනන් වම්ව ිශය යුතුය. මමම ඳරීක්ණමයන් දවම්ව වුලමශෝව 
දලවඨථාමලෝචිත ඳිතදි ඳ්වවීම දලවන් ිනරීම මශෝ මඳර මවේලයට නිලත යිවීම යනදු 
කරනු බයි.  

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං03. ලං ලංකඝු ලංනේඛ  ලං(ඉාග්රීස) 
 

3.1  ැටුප් ලංඳරිමපණර 
2016.11.07 දිනිති දික 06ෘ2016 දරන කෂමනාකරණ මවේලා රක්රමේඛ්මේ උඳමේඛ්න I 
දනුල මමම තනතුරට හිමි මායනක ලිටුප් ඳිතමාණය රු.32, 330 – 3 x 380ෘ 10 x 445 ෘ 4 x 
660 – 40,560 මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා වහිතල මමම ලිටුප් ඳිතමාණයට දදාෂ ආරේභක 
දෂ මායනක ලිටුඳ රු. 69,000 ෘ= ඳමණ මේ.) 

 

3.2  රස් ලංසීමප  
දයදුේඳ්ව භාර ්න්නා දලවන් දිනට ලයව දවුරුදු 18ට මනොදඩු වශ 45 ට මනොලිඩි ිශය යුතු 
ය. (දිනටම්ව රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්ය මවේලමේ වශ ඳාර්ලිමේන්තු මවේලමේ මවේලය වඨථිර කර ඇති 
දයදුේකරුලන් වශා උඳිතම ලයවඨ සීමාල දදාෂ මනොමේ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3 ලං ලං අධයපඳන ලංදුදුදු ් 
 

(ද) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 
්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම. 

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - ඝු මේඛ්ක (ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල) 
       වශ   

දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී (ඳිරණි නිර්මද්ය) එකලර 
ිශයයන් 04 වම්ව වී තිබීමෘ දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (උවවඨ මඳෂ) ිශභා්මේදී 
(නල නිර්මද්ය) එකලර ිශයයන් 03 වම්ව වී තිබීම  

 

    නහෝ  
(ආ) දධයයන මඳොදු වශතික ඳත්ර (වාමානය මඳෂ) ිශභා්මයන් මදලරකට මනොලිඩි ලාර 

්ණනකදී දදාෂ මාධය භාාල වශ ්ණිතය ඇතුළුල ිශයයන් 5 කට වේමාන 
වහිතල වීයයන් 6 ිනන් වම්වල තිබීම.  

 

(අදපළ ලංමපධය ලංභපාප  - ඝු මේඛ්ක (ඉිග්රීයන) තනතුර වශා ඉිග්රීයන භාාල)  
වශ 

රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 කට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් බා තිබීම. 

 

3.4 ලං ලං  ෘත්තීර ලංදුදුදු ් ලං 
 

ඝු මේඛ්නය වශ යතුරුලියනය ිළියබල ිළිය්්ව ආයතනයක් මලතින් වශතිකයක් බා 
තිබීම. (රාජ්යෘඳෂා්ව රාජ්යෘදර්ධ රාජ්ය ආයතනයක ඝු මේඛ්ක තනතුරක ලවර 10 ට 
මනොදඩු ඳෂපුරුද්දක් වහිත දයදුේකරුලන් වශා මමම වශතිකය දතයලය මනොමේ)  
 
  (ද) ඝු මේඛ්නය -  ිශනාඩියකට ලරන 100  (90% නිරලදයතාල වහිතල) 

   යතුරු ලිවීම  -  ිශනාඩියකට ලරන 40  (95% නිරලදයතාල වහිතල) 
  (ආ) ඉිග්රීයන  භා ාල ිළියබ උවවඨ ්රවීණතාල වශ පුළුේ වාමානය දිනුම 
  (ඇ) යනිශ වශ මදමෂ භාා ිළියබ දිනුම මමන්ම ඳිත්ණක භාිශතය ිළියබ දිනුම ද 

දමතර සුදුසුකේ ලනු ඇත. 
 

 

  (ඈ) තනවනලි ලං ලංස්ථි  ලං  වීන් ලංනිරමරතු: 
මතෝරා ්නු බන, ඉිග්රීයන මාධය ඝු මේඛ්කයන් ඳ්වවීමමන් ලවරක් තුෂදී  95%ක 
නිරලදයතාල වහිතල ිශනාඩියට ලරන 40 ක යතුරුලියන මේ් ඳරීක්ණයිනන් වම්ව 
ිශය යුතුය. මමම ඳරීක්ණමයන් දවම්ව වුලමශෝව දලවඨථාමලෝචිත ඳිතදි ඳ්වවීම 
දලවන් ිනරීම මශෝ මඳර මවේලයට නිලත යිවීම යනදු කරනු බයි.  
 

 04. බ ප ලංගැනීන් ලංක්රමර: 
 

ඝු මේඛ්න මේ්ය, භාා දිනුම ශා විවඨකරණය ිළියබ ඳරීක්ණ වශ වේමුඛ් 
ඳරීක්ණයක් මඟිනි. 
 

(කඝු ලංනේඛන ලංනේග ලංඳරීක්ාණනේ ලංදී ලංඅරදු්  න ලංතනව ට ලංඅදපළ ලංනේගනරතු ලංකිර නු ලංකබන ලං
නේදරක් ලංකඝු ලං සටහනනතු ලංමේරප ලං ගැනීමත්, ලං අනවරු  ලංකබප ලං නදන ලං පකර ලංවළ ලං දී ලං එම ලං සටහන ලං ලං ලං ලං ලං
90 ලං% ලං  ලංනි  දයතප රකිතු ලංඳරි ලිතනර ලංකිරීමත් ලංඅනප්ක්ාප ලංන නලි) 

 

05. නසේ නේ ලංනියුක්ත ලං  වීන් ලංනිරමරතු ලංහප ලංනසේ ප ලංන ොතුනේස:- 
 

(ද)  මමම තනතුරු වඨථීරය. මමම තනතුරු ලට හිමි ිශශ්රාම ලිටුප් ක්රමය ිළියබ රජ්ය 
ිශයනන් ඉදිිතමේදී ්නු බන ්රතිඳ්වතිමය යරණයට ඔබ යට්ව ිශය යුතුය.  මතෝරා 
්නු බන දයදුේකරුලන් මලිකල ලවර තුනක (03) ඳිතලාව කායකට යට්වල ඳ්ව 
කරනු බන දතර, රාජ්ය මවේලමේ මශෝ ඳෂා්ව රාජ්ය මවේලමේ වඨථිර ිශශ්රාම ලිටුප් 
වහිත, තනතුරක මවේලය වඨථිර කරනු ිබ පුද්්මයක් මතෝරා ්නු ිබුලමශෝව 
ඔහු/ඇය ලවරක ලිඩ බිලීමේ කායකට යට්වල ඳ්ව කරනු ඇත. 

(ආ)  මතෝරා ්නු බන දයදුේකරුලන් ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේමේ කාර්ය 
මණ්ඩයට දදාෂ ලන මය ශා මදඳාර්තමේන්තු මරුලායනලට යට්ව ලනු ඇත. 

(ඇ) මතෝරා ්නු බන දයදුේකරුලන්, රජ්ය ිශයනන් නියම කරනු බන ්රතිතයකට 
දනුල ලින්දඹුෘලින්දඹු පුරු දන්වදරු ිශශ්රාම ලිටුප් දරමුදට තම ලිටුමඳන් දායක 
මුදේ ම්ිශය යුතුය.  ඔවුන් වලදය ඳරීක්ණයකට ද භාජ්නය ිශය යුතුය. 

 

(ඈ)  මතෝරා ්නු බන දයදුේකරුලන් ඳ්ව කරනු ිබීමට මඳර ඔවුන්  ිළියබල ආරක්ක 
නිඨකාණ මතොරතුරු ලාර්තා බා ්නු ඇත. 

 
 
 



06. දයදුේකරුලන් ිශයනන් ඳශත වශන් වශතිකල ිළටඳ්ව (මුේ ිළටඳ්ව මනොමේ.) යනය 
දයදුේඳ්වලට ඇමිණිය යුතු දතර, ඉේා යනටින ිශමටක මුේ ිළටඳ්ව ඉදිිතඳ්ව කෂ යුතුය. 

 

(ද)  උප්ඳින්න වශතිකය 
(ආ) දධයාඳන සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික 
(ඇ)  ලෘ්වයමය සුදුසුකේ වනාථ මකමරන වශතික 
(ඈ) ඳෂපුරුද්ද වනාථ මකමරන වශතික 
 

07.  රාජ්යෘ ඳෂා්ව රාජ්යෘරාජ්ය විවඨථා ශා ලයලවඨථාිළත මණ්ඩල මවේලය කරන 
දයදුේකරුලන්, යනය දයදුේඳ්ව දදාෂ මදඳාර්තමේන්තුෘආයතන ්රධානියා ශරශා එිශය යුතුය. 

 

08. තනතුරු බා ්ිනීමේ දරමුණින් කලර මශෝ ආකාරයිනන් බඳෑේ ිනරීම තනතුර වශා   
නුසුදුසුකමක් ලනු ඇත. 

 

09. දයදුේ ඳත්රමයහි වශන් ලන කලර කරුණක් මශෝ ලිැදි යියි යමකු මතෝරා ්ිනීමට මඳර 
මවොයා ්නු ිබුලමශෝව, ඔහුෘ ඇය නුසුදුවඨවකු බලට නේ කරනු ිබීමට ද, ඳ්ව ිනරීමමන් 
ඳසු එමවේ දනාලරණය වුලමශෝව, මවේලමයන් ඳශ කරනු ිබීමට ද මශේතු ලනු ඇත. 

 

10. දයදුේඳ්ව භාර ්න්නා දලවන් දිනට ඳසුල එලනු බන මශෝ ඉශත වශන් කෂ, වශතිකල 
ිළටඳ්ව රහිතල   එලනු බන මශෝ මදඳාර්තමේන්තුෘ ආයතන ්රධානීන් ශරශා එලනු මනො 
බන දයදුේඳ්ව ්රතික්මේඳ කරනු ිමේ.  දයදුේඳ්ව භාර ්න්නා දලවන් දිනට ඳසුල 
ිමබන මදඳාර්තමේන්තුෘ ආයතන ්රධානීන් මඟින් ඉදිිතඳ්ව කරනු බන දයදුේඳ්ව ද ආදර් 
ආකෘති ඳත්රය ්රකාරල ිළියමය මනොකරන ද දයදුේඳ්ව ද ්රතික්මේඳ කරනු ිමේ. 

 
 
 

්රී ිකා ඳාර්ලිමේන්තුල,                           ඳාර්ලිමේන්තුමේ මශ මේකේ 
්රී ජ්යලර්ධනපුර මකෝ ඨ ් ම්, 
2020 දම්ෝවඨතු මව 21 ලිනි දින 


