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චක්රලේඛ  ංක  03 /2019 
 

සියලු භ ඳෂාත් ංධයාඳන  ලේඛ ම්ලරුන්, 

සියලු භ ඳෂාත් ංධයාඳන ංධයක්ෂලරුන්,  

සියලු භ  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂලරුන්, 

සියලු භ ලේ ොට්ඨාව  බාර නිලේයෝජය /වශ ාර ංධයාඳන ංධයක්ෂලරුන්, 

සියලු භ විදුශඛඳතිලරුන් ලේලත. 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන 
 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන ිළිබඵ ල 2008 ංලේරේඛ භව ඳාවඛ ලේලත නිකුත්  රන ද  15/2008 දරන 

චක්රලේඛ ය ශා උඳලේදව් වකග්රශය ශා 2016 ජනලාරි භව 22 දින නිකුත්  රන ද  04/2016 චක්රලේඛ ය 

ංභිඵලා ලේභභ චක්රලේඛ ය වහිත උඳලේදව් වකග්රශය  ලේභතඩන් සිහ ක්රියාත්භ  ලේ .  

ලේම් ලන විහ ඳාවඛ භට්හලේභන්,  ාඳ භට්හලේභන් ශා ඳෂාත් භට්හලේභන් ිළහිටුලා ඇති ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු,  

නල චක්රලේඛ ය ශා උඳලේදව් වකග්රශය ංනුල රතිවකවිධානය  ර ගත යුතු ය. 

ඳාවඛ  ශිය ශියාලන් ලේලත රජාතන්්රලාදය, එහි ලගකීභ ශා ලගවීභ ිළිබඵ ල, නීතිලේේ ආධිඳතයය, ඡන්දය 

ශා ඡන්දය ර ා ිරීමලේම් ලඩදගත් භ වම්ඵන්ධ  රාලේයෝක   ංත්දඩකීම් ෂ ා  ර දීලේම්  ංලව්ථා විලර  ර 

දීභත් එභක න් වකලාදය, වම්මුතිය, ංනය භතයන්හ වලන් දීභ, ගරු ිරීමභ ශා ඵහුතර එ  තාලන් ිළිබගඩනීභ 

ලඩනි ආ ඛඳ, කුවතා ෂ ා  ර ගනිමින් රජාතන්්රලාදී ංගයන් ශා ලිනනා ම් ිළිබඵ ංත්දඩකීම්  ංත්ඳත් 

 රලේගන රජාතන්්රලාදී ඳාන ක්රභයක්ෂ ලේභන් භ ජීලන ක්රභයක්ෂ ඵල ද ංත්දඩකීලේභන් ංලලේඵෝධ  ර ගඩනීභහ 

ංලව්ථා උදා  ර දීභ ඳාවඛ,  ාඳ, ඳෂාත් ශා ජාති  භට්හමින් ිළහිටුලනු ඵන ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු 

ලඩසවහශලේන් මුිම  ංරමුණයි. 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශනින් ඳාවඛ සිසුන් විවිධ ංත්දඩකීම් ඵා ගන්නා ංතර රාලේේශි  ල ශා ජාති  ල 

ඔවුන් දිරන වභාජයීය ශා ආ්ලථි  ගඩහලු ිළිබඵ වකලාද  රමින් ඒලාහ විවිධ විවඳුම් ලේයෝජනා  රමින් 

එ  තාලහ ලේයොමු වීලේම් ංලව්ථා හිමි ලනු ඇත. ශඩඳින ගත් ගඩහලු වශා විවඳුම් ලේවවීභහ ඳාවඛ සිසුන් 

ලලේයන් වාමුහි  ල විවිධ ලඩසවහශන් වකවිධානය  ර ක්රියාලහ නඩකවීභහත්, ඔවුන්හ විවඳිය ලේනොශඩිර ගඩහලු 

ිළිබඵ ංදාෂ ඵධාීමන්ලේේ ංලධානය ලේයොමු ිරීමභහත් ලේභභ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේලන් ංලව්ථා නි්ලභාණය 

ලේ ලේරනු ඇත. 

තරුණ ශිය රජාලහ සිය ංභිභානය  ශා ලේගෞරලය ිළිබඵ ලිනනා භක්ෂ ඩලේඵන ංතර භ, ජාතිය ලේගොස නඩඟීභ 

වශා ංලය ධනාත්භ  ආ ඛඳ වකල්ලධනය  ර ගනිමින්, ජාති  ලේභලේශලරහ දාය  වීභහ භශඟු ංලවථ්ා 

උදා ලනු ඇත. 

රාලේේශි  ල ශා ජාති  භට්හලේභන් සිසුන් ංත්දිරන ගඩහලු වම්ඵන්ධලේයන් විේලතුන් ශා විලෘත ල වා ච්ඡා 

ිරීමභහත් රාලේේයය, ඳෂාත් ශා ජාති  භට්හලේම් වකල්ලධන ලඩසවහශන්, වඩසුම් ශා රතිඳත්ති ිළිබඵ 

ංලලේඵෝධයක්ෂ ඵා දීභහත් රතිඳත්ති තීර යන් ශා වඩසුම් රුලන් වභග විලෘත වකලාද ලේගොසන ා 

ගඩනීභහත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශලේනන් ංලව්ථා වඩලේවනු ඇත.ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන 

පුරලඩසි ංධයාඳන වියය ශා  වභගාමී ල ක්රියාත්භ  ලේලයි. භඩතිලරණ ලේ ොමින් වබාල සිය ඳව් ංවුරුදු 

උඳාය භා්ලක   වඩසුභ  භක න් ප් රජාතන්්රලාදය, ව්ලලජන ඡන්ද ඵය ශා එහි ලඩදගත් භ ිළිබඵ ල 
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විදුශඛඳතිලරුන්, ගුරුලරුන්, ඳාවඛ ශිය ශියාලන් වශා සිදු ලේ ලේරන දඩනුලත් ිරීමම් ද ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේලන්  ක්රියාලහ නඩකලේලයි. ඒ වශා ංලය වශය භඩතිලරණ ලේ ොමින් වබාලේ  ශා භඩතිලරණ 

ලේදඳා්ලතලේම්න්තුලේ  නිධාීමන්ලේගන් ඩලේඵනු ඇත.  

ඳාවඛ භට්හමින් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ිළහිටුවීභ, ක්රියාලහ නඩකවීභ ශා  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා ශිය 

නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගඩනීලේම් ලගකීභ  ාඳ ශා ලේ ොට්ඨාව ංධයාඳන ංධයක්ෂලරුන්ලේේ වෘජු භ  

ලේඳන්වීභ යහලේත් විදුශඛඳතිලරුන්හ ඳඩලලේ්ල.  ාඳ/ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ිළහිටුවීභ ශා ක්රියාලහ 

නඩකවීභත් ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගඩනීභත්  ාඳ ංධයාඳන 

ංධයක්ෂලරුන් වතු ලගකීභිර. ලේම් සියලු  ා්ලයයන් ඳෂාත් ංධයාඳන ංධයක්ෂලේේ නියාභනයහ ශා 

ංධීක්ෂණයහ යහත් ලේලයි. 

ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන සියලු භ ශිය ශියාලන්ලේේ වශ ගුරුලරුන්ලේේ වක්රිය දාය ත්ලලේයන් 

ක්රියාත්භ  විය යුතු ය. ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ශිය ංභාතයාක ශා ඊහ වභගාමී ල ක්රියාලහ නඩකලේලන 

ලඩසවහශන් බාර ල ඳාවලේඛ සියලු භ ගුරු භණ්සය ඔවුන් උගන්ලන වියය ක්ෂලේේ්රය ශා ශඩිරයා ංනුල නම් 

ිරීමභ විදුශඛඳතිලරුන්ලේේ ලගකීභිර.  ාඳ ශා ඳෂාත් භට්හලේම්  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ංභාතයාක  ශා 

ලඩසවහශන් ක්රියාලහ නඩකවීලේම් දී  සියලු භ විය ංධයක්ෂලරුන්හ ශා ගුරු උඳලේේ ලරුන්හ ලගකීම් 

ඳඩලීමභහ  ාඳ /ඳෂාත් ංධයාඳන ංධයක්ෂලරුන්  හයුතු  ෂ යුතු ය.   

 ාඳ ශා ඳෂාත් භට්හමින් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ං ණ්ස ල ශා වක්රීය ල ඳලත්ලාලේගන යාලේම් ලගකීභ 

 ාඳ/ඳෂාත් ංධයාඳන ංධයක්ෂලරු න්ලේේ ංධීක්ෂණය යහලේත්  ාඳ/ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු 

ලඩසවහශන බාර විය  ංධයක්ෂලරුන්හ ඳඩලලේරනු ඇත. 

 

ඳාවඛ ඳේධතිලේේ දී ක්රියාලහ නඩකවීභ වශා ංධයාඳන ංභාතයාකය, ඳෂාත් ංධයාඳන ංභාතයාක, ලේලනත් 

රාජය ආයතන ශා විවිධ වකවිධාන භඟින් ලේයොමු  රන ලඩසවහශන්, ලඩසවහශලේන් ව්ලබාලය ංනුල ංදාෂ ශිය 

ංභාතයාකය ශා එභ ශිය ංභාතයාකයහ වභගාමී ල ක්රියාත්භ  ලඩසවහශන් භඟින් ක්රියාලහ නඩකවිය යුතු ය.  

රාජය ශා ලේඳෞේගිම  ආයතන භඟින් ක්රියාලහ නකලන විවිධ ලයාඳෘති /ලඩසවහශන්/ලේවේලා වම්ඵන්ධලේයන් 

ඳාවලේඛ ගුරුබලතුන්, ශිය ශියාලන් දඩනුලත් ිරීමභත් සුදුසු ලඩසවහශන් ක්රියාත්භ  ිරීමභත් ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයාක වතු ලගකීභිර. 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ඳාවඛ,  ාඳ, ඳෂාත් ශා ජාති  භට්හමින් ිළහිටුවීභ ිළිබඵ ලේතොරතුරු ලේභහි ංන්ත්ලගත 

උඳලේදව් වකග්රශලේයහි වවිව්තරාත්භ  ල දක්ෂලා ඇත. එය ලේශොඳින් ංධයයනය  ර විධිභත් ඳරිදි ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තු ිළහිටුවීභහ  හයුතු  රන ලේභන් දන්ලමි. 

විය වභගාමී ක්රියා ාර භක්ෂ ලේව ලේභභ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන ක්රියාලහ නඩකවීභ ංතයලය ඵලත් 

ඒ වශා රමු තාල දී  හයුතු  රන ලේවත් ංලධාරණය  රමි. 

 

 

එන්. එච්. එම්. චි්රානන්ද 

ලේඛ ම් 

ංධයාඳන ංභාතයාකය      
 

ිළහඳත්:  

1. ජනාධිඳති ලේඛ ම්, ජනාධිඳති ලේඛ ම්  ා්ලයාය 
2. ංග්රාභාතය ලේඛ ම්, ංග්රාභාතය ලේඛ ම්  ා්ලයාය  
3. වබාඳති, භඩතිලරණ ලේ ොමින් වබාල  
4. ංධයක්ෂ ජනරාඛ , ජාති  ංධයාඳන ආයතනය 
5. ංධයාඳන ර ාන ලේ ොභවාරිව් ජනරාඛ, ංධයාඳන ර ාන ලේදඳා්ලතලේම්න්තුල 
6. ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේ ොභවාරිව්, ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේ ොභවාරිව්  ා්ලයාය 
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ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන ශඩඳින්වීභ 

 ංනාගත පුරලඩසියකු ලේව මිනිව් වභාජලේේ විවිධ   රියා ාර ම්ලහ ංනුගත වීලේම් නිපුණතාල 

දරුලාහ ඵා දිය යුතු ලන්ලේන් ංධයාඳනලේයනි. වභාජානුලේයෝජනය වභග  තභා ජීලත් ලන වකව් ෘතිය  ඳලරා 

ගඩනීභහ ංලය නිපුණතාල ඔවුන් ලේලත ඵා ගඩනීලේම් ංලව්ථා වම්ඳාදනය  ෂ යුතු ය.  පුේගයා හුලේද ා 

වත්ත්වයකු  ලේනොලන ංතර,  ණ්සායභක්ෂ, වමශයක්ෂ වභග වශජීලනලේයන් ජීලත් ලන ංතර භ, ංතයලයලේයන් 

භ තභා ජීලත් ලන වභාජලේේ වභාජයීය ඳඩති සල වකව් ෘති  ශර ඳේධති ිළිබඵ ල  ංත්දඩකීම් ග්රශණය  ර 

ගත යුතු  ලේ . 

ඳාන වකවිධානල ඳලතින විවිධ ලේලනව් ම් ිළිබඵ ංලලේඵෝධය ශා ංත්දඩකීම් ඵා ගඩනීභහ 

ංධයාඳනය භක න් ද ංලවථ්ාල වවා දී ඇත්ලේත් එඵඩවිනි. එභක න් ඔවුන්හ ංනාගත පුරලඩසියන් ලලේයන් 

තභා ජීලත් ලන ඳරිවරය ිළිබඵ ල ශා වභාජලේේ    රියාත්භ  ලන විවිධ ඳාන ශා වභාජ ක්රභ ිළිබඵ ල පුළුඛ 

ංලලේඵෝධයක්ෂ  ඵා ගත ශඩිර ලනු ඇත.  

ඳ රජාතන්ත රලාදය  යනු වභාජ ශා ජීලන ක්රභයක්ෂ ලේභන් භ ඳාන ක්රභයිර.  එභ ඳ රජාතන්ත රලාදී ඳාන 

  රභයහ ංනුගත ල  හයුතු  රන ංනාගත ඳරපුරහ ඳ රජාතන්ත රලාදි ඳාන   රභය, එහි ලයලශාර ශා ලිනනා භ   

ිළිබඵ ල ංත්දඩකීම් ඵා දිය යුතු ලේ . ඳ රජාතන්ත රලාදය, ඳ රජාතන්ත රලාදී ඳාන   රභලේේ ංගයන්, නිලේයෝජිත 

ඳ රජාත රන්තලාදය, එහි ලගකීම් ශා ලගවීම්, ඡන්ද ඳ ර ා ිරීමභ ශා ඡන්ද ඳ ර ා ිරීමලේම් ලඩදගත් භ, නීතිය ශා 

නීතිලේේ ආධිඳතයය ිළිබඵ ඳ රාලේයෝක   ංත්දඩකීම් ඳාවඛ සිසුන්හ ඵා දීභ වශා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු 

ලඩසවහශන ඳාවඛ ඳේධතියහ ශඳුන්ලා දීභහ ංධයාඳන ංභාතයාකය තීරණය  ර තිලේ . 

ලේභභ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශනින් ඳ රජාතන්ත රලාදී ආයතන ිළිබඵ ල ද ඳ රජාතන්ත රලාදි වභාජය  

ජාති  භට්හමින් ක්රියාත්භ   ලන ඳා්ලිමලේම්න්තු   රභය ශා වම්ඳ රදාය  ිළිබඵ ල ද ංලලේඵෝධය ඵා දිභහ 

 හයුතු  රනු ඇත. 

 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශලේන් ංරමුු 

01. ඳ රජාතන්ත රලාදලේේ  මිම  වක ඛඳ ශා ඒලාලේේ බාවිතය ිළිබඵ පුළුඛ ංලලේඵෝධයක්ෂ ඵා දීභ. 

02. ජාති  ංධයාඳන ලේඳොදු ංරමුු ශා ලේඳොදු නිපුණතා වමශ ෂ ා  ර ගඩනීභ වශා ක්රියා ාරි ංලව්ථා  

වම්ඳාදනය ිරීමභ. 

03. උගත් ඳාසම් ශා ංභියාචනා ලේ ොමින් වබා ලා්ලතාලේ  නි්ලලේේලහ ංනුල 'වාභය වශ වකහිඳියාලZ 

ඇති ිරීමභ වශා ජාති  ලඩසවහශනක්ෂ ඳාවඛ ඳේධතිය තුෂ ක්රියාත්භ  ිරීමභ. 

04. විවිධ ජනල්ලග ශා ආගමි   ණ්සායම් ංතර වාමුහි ත්ලය, වශජීලනය, වලේශෝදරත්ලය ශා 

ංලේනයෝනය ංලලේඵෝධය පුළුඛ ිරීමලේභන්; වභාජ ඒ ාඵේධතාල ල්ලධනය ිරරිභහ ශා ගඩටුම් 

නිරා රණයහ භකලේඳත් විලර ිරීමභ. 

05.  රාලේේයය ශා ජාති  වකල්ලධනය ංරමුු  ර ගනිමින්  ජාතිය ලේගොසනඩඟීලේම් (Nation Building) 

 ා්ලයය වශා ඳාවඛ දරුලන් වෘජු ල භඩදිශත්  ර ගඩනීභ. 

06. ඳාවඛ දරුලන්ලේේ නාය ත්ල කුවතා වකල්ලධනය ිරීමභ. 
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07.  පුරලඩසි ංධයාඳනය වියය භක න් නයායාත්භ  ල ශා රාලේයෝක   ල ඳාවඛ රජාල තුෂ වකල්ලධනය 

ිරීමභහ ංලේප්ක්ෂෂිත නිපුණතා ලසාත් පදායි ල ශා ක්රියා ාීම ල ඉටු ර  ගඩනීභ. 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල දඩනහ ඳලතින විධිභත් ඳා්ලිමලේම්න්තුලේලහි ආ ෘතියක්ෂ ලේනොලේ . ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු 

ලඩසවහශලේන් ංරමුු පුළුඛ ල වාක්ෂාත්  ර ගඩනීභහත්, රාලේයෝක   ංත්දඩකීම් වකල්ලධනය  ර ගඩනීභහත් 

දරන උත්වාශයිර. 

 

 

 

 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳශත ඳරිදි ව්තර ශතරිරන් වභන්විත ලේ . 

 ඳාවඛ භට්හමින් ිළහිටුලන "ඳාවඛ  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල" (ිළටුල 2 ) 

 ංධයාඳන  ාඳ භට්හමින් ිළහිටුලන " ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල" (ිළටුල 17) 

 ඳෂාත් භට්හමින්  ිළහිටුලන" ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල"  (ිළටුල 20) 

 ජාති  භට්හමින් ිළහිටුලන "ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල"(ිළටුල 21) 

 

01. ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ිළහිටුවීභ. 

1.1.  වෑභ ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලක්ෂ භ ඳාවලේඛ නමින් ශඳුන්ලනු ඩලේ . උදා- ලේනලුම් ලේඳොකුණ 

විදයායීය ශි් ය ඳා්ලිමලේම්න්තුල. 

දිලයිලේන් සියලු භ 1 ඒබී, 1 සී ශා  2 ල්ලගලේේ ඳාවඛල 6 – 13 ලේරේණිල සිසුන්ලේගන් ලේතෝරා ගන්නා 

ශිය  නිලේයෝජිතයින්ලේේ වශබාක ත්ලලේයන්  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ිළහිටුලනු ඩලේ . 

1.2 ල්ලලේේ ඳෂමු ඳාවඛ ලාරලේේ දී ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ිළහිටුලා ංලවන්  ෂ යුතු  ලේ . 

1.3. ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු වඩසි ලාරයක්ෂ ංලභ ලලේයන් භව හ එක්ෂ ලරක්ෂලත් ඳඩලඩත්විය යුතු ය. 

1.4. වෑභ භව  භ ංභාතය භණ්සය; ංගභඩතිලේේ ඳ රධානත්ලලේයන් ද උඳලේේ   ාර  වබාල, ංදාෂ 

ංභාතයලරයාලේේ ඳ රධානත්ලලේයන් ද රැව් වීය යුතු ය.  

1.5  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශලේඛ ම් නි ඵලේයන් විදුශඛඳති ලේ .නිලේයෝජය භශලේඛ ම් 

(වකල්ලධන) වශා විදුශලේඛ පුරලඩසි ංධයාඳනය වියබාර ගුරුබලතා ද නිලේයෝජය භශලේඛ ම් 

(ඳාන) තනතුර වශා වභාජ ඒ ාග්රතා ශා වාභ ංධයාඳන වම්ඵන්ධී රණ ගුරුබලතා ද විදුශඛඳති 

විසින් ඳත්  ෂ යුතු ලේ . නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (විනය)  වශා සුදුසු ගුරුබලතකු  ද විදුශඛඳති විසින් 

ඳත්  රනු ඩබිය  යුතු ය. 

ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ශා  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු වම්ඵන්ධලේයන් ංධීක්ෂණය ශා උඳලේදව ්

දීලේම්  ා්ලයය ඒ ඒ  ාඳල වභාජ ඒ ාග්රතා  ශා වාභ ංධයාඳන විය වම්ඵන්ධී රණ නිධාීමන් , 

වභාජ විදයා / භානල ාව්්ර විය ංධයක්ෂලරුන් ශා ගුරු උඳලේේ ලරුන් ලේලත ඳඩලලේ්ල. 
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1.6.  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ඳත්  ර ගඩනීලේම් දී ඒ ඒ ඳාවඛල 6 - 13 

ලේරේණිල ශිය වක යාල ඳදනම්  ර ලේගන  ලගු ංක  01 ංනුල  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

 

ඳාවලේඛ 6 
ලේරේණිය ශා ඉන් 
ඉශෂ ලේරේණිල 
ශිය වක යාල 

 

ඡන්දලේයන් ලේතෝරා ගත යුතු වක යාල 

 

6 – 9 ලේරේණි      10-13 ලේරේණි            මුළු වක යාල 

2500 හ ලඩඩි 60 90 150 

1501 - 

2500  

40 80 120 

501 - 1500 30 65 95 

151 - 500 20 40 60 

150 – 46  15 30 45 
 

 ශිය වක යාල 45 හ ංඩු ඳාවඛල සියලු භ ලේදනා ඳාවඛ ශිය 
ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිතයින් ලන ංතර ඳ රධාන නිත වශා නාභ 
ලේයෝජනා  ඩලා ඡන්දයක්ෂ ඳලත්ලා ලේතෝරා ගත යුතු ය. 

      ලගු ංක  1 

1.7.     වහශලේනහි දඩක්ෂලේලන ඳරිදි ශිය වක යාල ඳාවඛල ලේනොභඩති ංලවථ්ාලන්හි දී එභ ශිය වක යා 

ලේතෝරා ගඩනීලේම් ංනුඳාතය ලේලනව්  ර ගඩනීලේම් ංලවථ්ාල තිලේ . එනම් 6 – 9 ලේතෝරා ගන්නා ශිය 

වක යාල 10 - 13 ලේරේණිලිමන් ද 10 -13 ලේරේණිලිමන් ලේතෝරා ගන්නා ශිය වක යාල 6  - 9 

ලේරේණිලිමන් ද ලේතෝරා ගත ශඩිර ය. එලේවේත් ලේනොභඩති නම් ඒ ඒ ලේරේණි  ාණ්සලිමන් ලේතෝරා ලේගන 

ඇති ශිය ංනුඳාතය වඩිරඛහ ගනිමින් සුදුසු ංනුඳාතයක්ෂ භත ශිය වක යා තීරණය ිරීමලේම් 

ලගකීභ විදුශඛඳතිහ (ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්) හිමිලේ . එලේවේ ංනුඳාතය ව ව් ිරීමලේම්දී 10 – 

13 ලේශෝ 10 -11 ලේශෝ ශිය ශියාලන්හ ලඩඩි රතිතයක්ෂ ඩලේඵන ඳරිදි එභ ංනුඳාත ව ව්  ර 

ගඩනීභහ වඩිරිමභත් වීභ ඉතා ලඩදගත් ලේ . 

1.8.     ලේභභ ශිය වක යා නාභ ලේයෝජනා ඵා දීභ  ශා ජන්දයහ ඉදිරිඳත් ිරීමභ වශා ඒ ඒ ශියයන් ලේරේණි 

 ාණ්ස යහලේත් ලේලනව් වුල ද ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා ලේතෝරා ගන්නා මුළු නිලේයෝජිත වක යාල (ඒ 

ඒ ඳාවලේඛ ශිය වක යාල ංනුල ) ිරසිලේවේත් ලේලනව් ලේනොවිය යුතු ය.                                            

1.9.  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විරුේධ ඳක්ෂයක්ෂ ලේනොභඩති ංතර වභව්ත ශිය නිලේයෝජිතයින්   වභ ලේවේ ලේඵදී 

යන ඳරිදි ලේදඳව එිරලේන ාහ මුහුණා සිිනන ලේවේ ආවන ඳඩනවිය යුතු ය.  

1.10.  ලේභය ංතයලය ඉලේගනුම්  ා්ලයයක්ෂ ලන ඵඩවින්, වබා ලාරය වශා ංධයාඳන ක්ෂලේේත රලේයන් ඵඩශඩර 

පුේගයින් ආරාධිතයින් ලේව  ඩලා ගඩනීලේභන් ලඩෂඩිරය යුතු ය. 
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02.  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වකයුතිය  

2.1 විධාය   මිටුල (උඳලේඛ නය 03 ඵන්න) 

 භශලේඛ ම් (විදුශඛඳති) 

 නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (වකල්ලධන) 

 නිලේයෝජය භශලේඛ ම් ( ඳාන) 

 නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (විනය)  

2.2. ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ලයුශය ( උඳලේඛ නය 03 ඵන්න) 

  ථානාය  

 ංග රාභාතය  

 වබා නාය  

 නිලේයෝජය  ථානාය   

 නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති    

 ංභාතයලරුන් දව ලේදනා 

 නිලේයෝජය ංභාතයලරුන් දව ලේදනා      

 උඳලේේ   ාර  වබා දශය 

 

03.  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ශිය ංභාතයාක 

3.1ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයාක දශයිර. 

I. ශිය ච්ලයා වකල්ලධනය ශා ශිය සුඵ වාධන ංභාතයාකය 

ii. ශිය නිපුණතා ශා නල නිඳඩයුම්  හයුතු ංභාතයාකය 

iii. ංන්ත්ල ඳාවඛ සුශදතා ලේගොසනඩඟීලේම් ශා වකල්ලධනය ිරීමලේම් ංභාතයාකය 

iv. ංධයාඳන, භානල වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ලේතොරතුරු වන්නිලේ දන ංභාතයාකය 

v.      වකව් ෘති , ආගමි   හයුතු ශා වාරධ්ලභ රල්ලධන ංභාතයාකය 

vi.     වභාජ වකහිදියාල ශා ශිය ආරක්ෂ   හයුතු ංභාතයාකය 

vii. රජා වඵතා වකල්ලධන ශා රජා ලේවේලා ංභාතයාකය 

viii. ලේවෞ ය, ලේඳෝණ ශා ක්රීසා  හයුතු ංභාතයාකය 

ix.  ෘෂි ්ලභ ශා ඳරිවර වකල්ලධන ංභාතයාකය 

x.  ලේබෞති  වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ආඳදා  ෂභනා රණ ංභාතයාකය 

3.2.ශිය වක යාල 45 හ ංඩු ඳාවඛල ංභාතයාක ඒ ාඵේධ  ර ඳාවලේඛ ංලයතාලහ ංනුල  ව ව්  ර 

ගත  ශඩිර ය. 
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3.3.ලේභභ ශිය ංභාතයාක දශයහ ංභතර ල රජාතන්්රලාදය ශා යශඳානය ිළිබඵ ංභාතයාක  ා්ලයබාරය 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංග්රභාතයලරයාහ නි ඵලේයන් ඳඩලලේ්ල. 

3.4. එභ ංභාතය තනතුරහ ංතිලේ්ල  ල  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංග්රභාතයලරයා එභ ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මුදඛ 

භණ්සලේේ ලේඛ ම්ලරයා ලලේයන් ද  හයුතු  රයි. 

3.5.ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මුය  හයුතු ඳානය වදශා මුය භණ්සයක්ෂ ිළහිහලනු ඩලේ . එභ 

මුය භණ්සය ඳශත තනතුරුලිමන් වභන්විත ලේ . මුය භණ්සලේේ වබාඳතිලරයා ලලේයන් ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   තානාය ලරයා  හයුතු  රන ංතර එහි ලේඛ ම්ලරයා ලලේයන් ංග්රභාතයලරයා  හයුතු 

 රයි. නිලේයෝජය  තානාය , නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති, වබානාය  ලේභභ මුය භණ්සලේේ ලේවසු 

වභාජි යන් ලලේයන්  හයුතු  රනු ඩලේ . ලේභභ මුය භණ්සලේේ උඳලේේ ලරයා ලලේයන් ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලරයා ලන විදුශඛඳති විසින් නම්  රන ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් 

(ඳාන)  හයුතු  රනු ඩලේ . 

 

04.  උඳලේේ   ාර  වබා 

 4.1 ංභාතයාකය දශය නමින් භ උඳලේේ   ාර  වබා දශය   රියාත්භ  ලේ .  

 4.2  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නි ලේනොදරන ලේවසු නිලේයෝජිතයන් ඔවුන්ලේේ කුවතා ඳදනභ භත එක්ෂ එක්ෂ 

උඳලේේ   ාර  වබාල වශා විදුශඛඳති රමු   මිටුල විසින් භ ඳත්  රනු ඩබිය යුතුය.  (7.1.4) 

05. ඳාවලේඛ ලේවසු ශිය ශියාලන්ලේේ   රයිා ාීම දාය ත්ලය 

5.1. ංභාතයාකල ව  රිය   රියා ාීමත්ලය වශා ඳාවලේඛ සියල භ ශිය  ශියාලන් ඒ වශා  ඔවුන්ලේේ 

 ඩභත්ත ලේශෝ ඳාවහ ංභිභත ක්රභලේ ද ලේශෝ ංනුගභනය  ෂ යුතුය.  ංදාෂ ලඩසවහශන් දශයහ  

ලේඵදා ලේලන්  ෂ යුතුය.  

            ශිය වක යා ඳශත ලගු ංක  2 හ ංනුල  වභාන ල ලේඵදා ලේලන් ිරීමභ සුදුසු ය. ලේභභ ලඩසවහශන් දශය 

ංදාෂ ංභාතයාක යහලේත් එභ නමින් භ ක්රියාත්භ  ලේ . (ලඩසවහශන් ශතලේරහි වකයුතිය උඳලේඛ න 4 

හි දඩක්ෂලේ .)  

5.2.  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   වම්භත ලන ලේයෝජනා ශා ඒ ඒ ංභාතයාකලහ ඳඩලලේරන  ා්ලය විධිභත් ඳරිදි 

ක්රියාලහ නඩකවීභ  එභ ලඩසවහශනහ ංදාෂ  ණ්සායභ විසින් සිදු  රනු ඩබිය යුතු ය. 

5.3. විවිධ රාජය ශා රාජය ලේනොලන ආයතන විධිභත් ඳරිදි ඳාවලේඛ ක්රියාලහ නඩකවීභ වශා ලේයෝජනා  රන  

එභ ලඩසවහශන් ඒ ඒ ංභාතයාකලහ ලේයොමුලේ ොහ ක්රියාලහ නඩකවිය යුතු ය.  

 

 

 

 

 



8 
 

  ලඩසවහශන 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ශිය ච්ලයා වකල්ලධනය ශා ශිය සුඵ වාධන 

ලඩසවහශන 

        

2 ශිය නිපුණතා ශා නල නිඳඩයුම්  හයුතු 

ලඩසවහශන 

        

3 ංන්ත්ල ඳාවඛ සුශදතා ලේගොසනඩඟීලේම් ශා 

වකල්ලධනය ිරීමලේම් ලඩසවහශන 

        

4 ංධයාඳන, භානල වම්ඳත් වකල්ලධන ශා 

ලේතොරතුරු වන්නිලේ දන  ලඩසවහශන 

        

5 වකව් ෘති , ආගමි   හයුතු ශා වාරධ්ලභ 

රල්ලධන ලඩසවහශන 

        

6 වභාජ වකහිදියාල ශා ශිය ආරක්ෂ   හයුතු 

ලඩසවහශන 

        

7 රජා වඵතා වකල්ලධන ශා රජා ලේවේලා 

ලඩසවහශන 

        

8 ලේවෞ ය, ලේඳෝණ ශා ක්රීසා  හයුතු ලඩසවහශන         

9  ෘෂි ්ලභ ශා ඳරිවර වකල්ලධන ලඩසවහශන         

10 ලේබෞති  වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ආඳදා 

 ෂභනා රණ ලඩසවහශන 

        

 

     ලගු ංක    02 

 

ලේභභ එක්ෂ එක්ෂ ලඩසවහශන වශා ලඩසවහශන් නියාභ ලරයකු ශා ලඩසවහශන් වම්ඵන්ධී ාර  ශියයකු ඳත් 

 ර ගත යුතු ලේ .  

 

06.  ඳාවලේඛ සියල භ ගුරුලරුන්ලේේ   රයිා ාීම දාය ත්ලය 

6.1  ඳාවලේඛ ආචා්ලය භණ්සලේේ සියල භ වභාජි යන් තභා උගන්ලන විය, සුවිලේේෂි ශඩිරයා,  දක්ෂතා, 

ඳ රමිති ක්ෂලේේත රය ශා ඳාවලේඛ ඳඩලීම ඇති ලගකීම් ංනුල ඔවුන්ලේේ  ඩභඩත්ත භත ලේභභ එක්ෂ එක්ෂ 

ංභාතයාක ශා ලඩසවහශන් වශා ලේඵදා, ලගකීම් ඳඩලරිය යුතු ය.  

6.2  එභ ගුරු භණ්සය ලඩසවහශන්ල උඳලේේ  භණ්සය ලේව  හයුතු  රනු ඇත. ව්ලකීය ගුරු 

 ා්ලයය වාධන ඳත රි ාලේ  විය වභගාමි ක්ෂලේේත රය යහලේත් තභ දාය ත්ලය වශන්  ෂ යුතු ය. 
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07.  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ඳත් ර ගඩනීභ ශා නාභ ලේයෝජනා  ඩවීභ 

7.1  ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ඳත්  ර ගඩනීභ  

7.1.1 ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ශිය නිලේයෝජිතයින් ලේතෝරා ගඩනීභහ 6 - 13 ලේරේණි ශිය 

ශියාලන්ලේගන් ලගු ංක  01 ංනුල නාභ ලේයෝජනා  ඩවිය යුතු ය. ලේභහි දී 1.7 ශා,1.8 ලගන්ති 

ලේ ලේරහි ද ංලධානය ලේයොමු ිරීමභහ  හයුතු  රන්න, වභශර ඳාවඛල 10-11 ලේශෝ 10-13 ලේශෝ 

ලේරේණිල ශිය වක යාල රභාණලත් ලේනොවීභ නිවා ඉශත ලගුල 01 හි වශන් ආ ාරයහ 

ශියයන්ලේගන් නාභ ලේයෝජනා ඵා ගඩනීභ ලේශෝ ශිය නිලේයෝජිතයින් ලේතෝරා ගඩනීභ ලේශෝ ිළිබඵ 

ගඩහලු භතු විය ශඩිර ය. 

එලඩනි ංලව්ථාල  දී ඒ ඒ ශිය  ාණ්සලිමන් ලේතෝරා ගන්නා ශිය වක යාල 10-11 ලේශෝ 10- 13 

ලේශෝ  ාණ්සලේයන් ද 10-11 ලේශෝ 10-13  ාණ්සලිමන් නාභ ලේයෝජනා දී ලේතෝරා ගන්නා ශිය 

වක යාල 6-9  ාණ්සලේයන් ලේතෝරාගත ශඩිරය. 

එය ද ගඩහලුලක්ෂ ලන්ලේන් නම් විදුශඛඳතිලරයාලේගන් ංභිභතය ඳරිදි ලගුල ංක  01  හි දඩක්ෂලේලන 

ශිය ංනුඳාතයන්හ වභඳාත ල ඒ ඒ  ාණ්ස ලිමන් නාභ ලේයෝජනා ඵා දී ශා ඡන්දයහ ඉදිරිඳත් 

ිරීමභ වශා ශිය වක යාල තීරණය  ෂ ශඩිර ය. 

එලේවේ ශිය ංනුඳාතයන් ව ව්  ර ගඩනීලේම් දි 10-11 ලේශෝ 10-13 ලේශෝ ශිය ශියාලන් ඵහුතර 

නිලේයෝජනයහ ඉස ස වඩලේවන ඳරිදි එභ ංනුඳාත තීරණය ිරීමභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

 ලේ ලේවේ ලේලතත් ඳාවලේඛ 6-13 ශිය වක යාල භත ඳදනම්ල ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා ලේතෝරා 

ගන්නා මුළු ශිය නිලේයෝජිත වක යාල ිරසිලේවේත් ලේලනව් ලේනොවිය යුතු ය. 

ඳාවලේඛ 6-13 ලේරේණිල ශිය වක යාල ලේභභ ලගුලේ  ංනුඳාතලහ ංනුක  ලේනොලන ංලව්ථාල දී  
ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විධාය   මිටුලේ  ංභිභතය ඳරිදි  ඉශත ංනුඳාත ලේලනව්  ර ගත ශඩිර ය.    
   
 එලේශත් ඡන්ලේදන් ලේතෝරා ගත යුතු මුළු නිලේයෝජිත වක යාල ලේලනව් ලේනොවිය යුතු ය. 6-13 ලේරේණිල 
ඉලේගනුභ ඵන ඕනෑභ ශියයකුහ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   නිලේයෝජිතයකු වීභ වශා නාභ ලේයෝජනා 
ඵා දීභහ ංලව්ථාල වඩලේවේ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 නාභ ලේයෝජනා  ඩවීභ 
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6-13 ශිය 

වක යාල 

නාභ ලේයෝජනා 

 ඩවිය යුතු ගණන 

ඡන්දලේයන් ලේතෝරා ගත යුතු ගණන 

 

6 - 9 10-13 මුළු ගණන 6 - 9 10-13 මුළු ගණන 

2500 හ 
ලඩඩි 

90 

 

135 225 60 90 

 

150 

1501 - 

2500  
60 

 

120 180 40 80 

 

120 

501 - 

1500 
45 

 

100 145 30 65 

 

95 

151 - 500 30 

 

60 90 20 40 

 

60 

150-46 20 

 

 

40 60 15 30 

 

45 

 

 

ශිය වක යාල 45 හ ංඩු ඳාවඛල සියලු භ ලේදනා ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  

නිලේයෝජිතයින් ලන ංතර ඳ රධාන නිත වශා නාභ ලේයෝජනා  ඩලා ඡන්දයක්ෂ 

ඳලත්ලා ලේතෝරා ගත යුතු ය. 

                                                                              ලගු ංක  3 

7.1.2 උඳලේඛ න ංක  01 ඇති ආ ෘතිය ඳදනම්  ර ගනිමින් වාම්ඳ රදායි  නාය ත්ලයහ ඳරිඵාහිර දක්ෂතා 

ලේඳන්ලන ශිය ශියාලන් ඳලා ලේයොමු  ර ගඩනීභහ සුදුසු නි්ලණාය  ඇතුෂත් නාභ ලේයෝජනා ඳත රයක්ෂ 

ඳාවහ ංභිභත ඳරිදි ව ව ් ර ගත ශඩිර ය. 

7.1.3. එභ ආ ෘති ඳ්රය ඳාවලේඛ දඩන්වීම් පුලරුලේ  රද්ලනය ිරීමලේභන් ංනතුරු ල නාභ ලේයෝජනා ඵා දීභ 

වශා ඉදිරිඳත් ලන ශිය ශියාලන් එභ නාභ ලේයෝජනා ඳ්රය තභ ංත් ංකුලේරන් භ ිළහඳත්  ර 

වම්ප්ලණ  ර ඉදිරිඳත්  ෂ යුතු ලේ .  

7.1.4.  නාභ ලේයෝජනා බාර ගඩනීභ වශා ඳව් ලේදනකුලේගන් වභන්විත නාභ ලේයෝජනා භණ්සයක්ෂ   

විදුශඛඳතිලරයා විසින් ඳශත ඳරිදි නම්  රනු ඩබිය යුතු ය. 

 විදුශඛඳති / ලේජය්ඨ නිලේයෝජය විදුශඛඳති    

 නිලේයෝජය විදුශඛඳතිලරලේයක්ෂ 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජය භශලේඛ ම්ලරුන් ලේව ඳත්වීභහ නියමිත ගුරුබලතුන් 

තිලේදනා ( ංක  1.5 වශන් ඳරිදි) 

       

7.1.5.  නාභ ලේයෝජනා ඵා දීලේම් ංලවන් දිනය ශා ලේ ාල නිලේ දනය  ෂ යුතු ලන ංතර නාභ ලේයෝජනා 

බාර ගන්නා ංලවන් දිනලේයන් ශා ලේ ාලේලන් ඳසු ිරසිදු නාභ ලේයෝජනාලක්ෂ බාර ලේනොගත යුතු ය. 
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7.1.6.  ලේභභ නාභ ලේයෝජනා ව ා ඵඩලීලේම් දී ලේඳොදු කුු දීලේම් ඳිනඳාිනයක්ෂ ංනුගභනය  ෂ යුතු ලේ . 

කුු ඵාදීලේම් දී ංයදුම් ඳ්රලේේ වඩ ව්භ, ක්රභලත් ඵල, ඳඩශඩදිිම ඵල ලඩනි  රුු ව ා ඵා 

ලේඳොදු කුණක්ෂ රදානය ිරීමභ ලේ ලේරහි ද ංලධානය ලේයොමු  ෂ යුතු ය. 

7.1.7.   ශිය ශියාලන් ඉදිරිඳත්  රන නාභ ලේයෝජනා ඳ්රලහ කුු ඵාදීලේභන් ංනතුරු ල ඒලා ශිය 

ශියාලන් ලේලත ඵා දී ඒලා ංධයයනය ිරීමලේම් ංලව්ථා උදා  ර ඔවුන්හ කුු ංඩු වීලේම් ංලව්ථා 

ංලලේඵෝධ   ර ඳසු ංලව්ථාලන්හි දී ංඩුඳාඩු භග ශරලා ගඩනීභ වශා ංලව්ථා නි්ලභාණය ිරීමභහ 

 හයුතු  ෂ යුතු ය. 

7.1.6.   ශිය ංලේප්ක්ෂ  ංලේප්්ෂි ාලන් ඉදිරිඳත්  රන නාභ ලේයෝජනා ව ා ඵා ඳාවඛ ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුල නියමිත නාභ ලේයෝජනා වක යාල ලේතෝරා ගඩනීභ නාභ ලේයෝජනා භණ්සලේේ ලගකීභ 

ලේ . 

 

7.1.7. නාභ ලේයෝජනා භණ්සය ලේතෝරා ගන්නා ද ඡන්ද ංලේප්ක්ෂ යන්ලේේ 6 -9 ලේරේණි නාභ ලේඛ නය 

ං ාරාදි ිළිබලේලෂහ ව වා ංක  01 සිහ 90 දක්ෂලා ංක  ඵා දිය යුතු ංතර 10-13 ලේරේණි නාභ 

ලේඛ නය ං ාරාදි ිළිබලේලෂහ ව වා ංක  101 සිහ ඉදිරියහ ංක  ඵා දිය යුතු ය.   සුදුසු ම් ත් 

සියලු භ ංලේප්ක්ෂ යන් භඩතිලරණ ක්රියාලිමලේේ දී ශා ලේලනත් ංලව්ථාල දී ක්රියා  ෂ යුතු ආ ාරය 

ශා ිළිබඳඩදිය යුතු ආචාර ධ්ලභ ිළිබඵ ල ආචාර ධ්ලභ ඳේධතියක්ෂ ව ව්  ර ඒ ිළිබඵ ශිය 

ංලේප්ක්ෂ යන් ඇතුළු සියලු භ ශියයන් ශා ගුරුලරුන් දඩනුලත් ිරීමභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය.  

            නාභ ලේයෝජනා  ඩවීභ නිලේ දනය  ර වතියක්ෂ තුෂ නාභ ලේයෝජනා බාර ගඩනීභ ංලවන්  ෂ   යුතු  

 ය. 

 

7.1.8. නාභ ලේයෝජනා භණ්සය විසින් ලේතෝරා ගන්නා ද ඡන්ද ංලේප්ක්ෂ යන්ලේේ නාභ ලේඛ නය ං ාරාදි 

ිළිබලේලෂහ ව වා ංක  ඵා දී  ඳාවලේඛ  ඳ රද්ලනය  ෂ යුතු ය.  

7.1.9   නාභ ලේයෝජනා බාර ගඩනීලේභන් ඳසු වති ලේද ක්ෂ තුෂ ඳාව ඳලත්ලන දිනය  ඡන්දය ඳඩලඩත්විය   

යුතු ය. 

 

8. ඡන්ද රචාර   හයුතු 

8.1.1.  ඳාවලේඛ දඩන්වීම් පුලරු ිරහිඳයක්ෂ  / ව්ථාන ිරහිඳයක්ෂ  ව ව්  ර දී තභා ිළිබඵ ලේ ින විව්තරයක්ෂ 

ඳ රද්ලනය ිරීමභහ සිසුන්හ ංලව්ථාල වවා දිය යුතු ය. ඳ රද්ලනයහ ලේඳර විදුශඛඳති ලේශෝ විදුශඛඳති 

නම්  රන නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්ලරයකුලේේ ලේශෝ ිමිතත ංනුභතිය ංනිලා්ලයලේයන් භ  ඵා ගත  යුතු 

ය. 

8.1.2. ඡන්දය ඉඛලීභ වශා ඳ රචාර  උඳ  රභ ලේව ලේඳෝව්හ්ල රද්ලනය ශා ඳත රි ා ලේඵදා ශඩීමභ ඳාවඛ 

ඳරිරයහ ඳභණක්ෂ  සීභා විය යුතු ංතර ඒලා මුද්රිත ඒලා ලේනොවිය යුතු ය.  එය විදුශඛඳතිලරයාලේේ ලේශෝ 

ඔහු විසින් නම්  රන නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්ලරයකුලේේ ලේශෝ ංනුභතිය භත සිදු විය යුතු ය. 

චක්රලේඛ යහ ඳහශඩනි ල ශා විනය විලේරෝධී ල  හයුතු  රන වෑභ ංලව්ථාල  දී භ ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් ( විනය) ලේේ රධානත්ලලේයන් යුත් විනය  මිටුලක්ෂ ශමුලහ 

ඳමුුලා සුදුසු ිළයලර ගඩනීලේම් ඵය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්ලරයා ලලේයන් 

විදුශඛඳතිලරයාහ ඳඩලලේ්ල. ංලවාන ලලේයන්  ංලේප්ක්ෂ ත්ලය ංලේශෝසි ිරීමභ දක්ෂලා ද  හයුතු 

ිරීමභහ ිළයලර ගත ශඩිර ය. 

8.1.3.  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  සියලු  හයුතු ඳාවලේඛ වාභානය නීති ීමති ශා වම්රදායන්හ යහත් ලන ංතර 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  සියලු  හයුතු ලසාත් විනය ගරු  ල ශා ආචාරයලී ල ඳලත්ලාලේගන යාභ 
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වශා ංලය නීතිභය රතිඳාදන ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ා්ලයයන් ශා වම්ඵන්ධ ල ව ව්  රන 

ආචාර ධ්ලභ ඳේධතිය තුිබන් වවා ගඩනීලේම් ලගකීභ විදුශඛඳති රමු  විධාය   මිටුලහ ඳඩලලේ්ල.     

 

 9.       නාභ ලේයෝජනා බාර දීලේභන් ඳසු ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඡන්දය ඉඛලීභ   

9.1  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ඡන්දය වශා ලේතෝරා ගනු ඵන සියලු භ ඡන්ද ංලේප්ක්ෂ යන්හ උදෑවන රැව්වීභ 

ලේශෝ භාධය ඒ  ය ලේශෝ බාවිත  රමින් තභා ිළිබඵ ශඳුන්ලා ලේදමින් ශියයන් ඇභතීභ වශා 

ංලව්ථාල ඵා දිය ශඩිර ය.  ඒ වශා විධිභත් ලඩසවහශනක්ෂ විදුශඛඳතිලේේ ංභිභතය ඳරිදි ව ව්  ර 

ගත ශඩිර ය.  

9.2 ඡන්ද රචාර   හයුතු ිරීමලේම් දී ලේඳෝව්හ්ල, ංත්ඳ්රි ා ආදිය මුද්රණය ිරීමභ ලේශෝ මුද්රණය  ර ලේඵදා 

ශඩීමභ ලේශෝ වපුරා තශනම් ලන ංතර තයාග දීභ, ලේඳොලේරොන්දු දීභ ලේනො ෂ යුතු ංතර එභ  ා්ලයයන්හි 

නිරත ලන්ලේන් නම් 8.1.2 ලගන්තිලේේ ඳඩශඩදිිම  රන ඳරිදි ංලේප්ක්ෂ ත්ලය ංලේශෝසි ිරීමභ දක්ෂලා 

දඩුලම් ඩබිය ශඩිර ලරදිර. 

9.3       සිය ජායාරූඳය රද්ලනය ිරීමලේම් ංලව්ථාල වහිත ශිය නිලේයෝජිතයන් තභ ඡායාරූඳය ඳාවලේඛ 

නි්ලභාණයලී කුවතාලන්ලේගන් ලේශබි ශිය ශියාලන් භක න් නි්ලභාණය  රලා ලේගන රද්ලනය  ෂ 

ශඩිර ය. එභ නි්ලභාණ ද ඳාවලේන් ඵඩශඩර පුේගයන් ලා නි්ලභාණය  ර ගඩනීභ ිරසිලේවේත් 

ලේනො ෂ යුතු ය. ජන්දය ඉඛා ලේඵදාශරින ංත් ඳ්රි ා සිය ංත් ංකුලේරන් ිමයන ද ඳ්රි ා විය යුතු 

ංතර ඒලා  ලර ලේවිරන් ලේශෝ මුද්රණය ලේනො ෂ ඒලා විය යුතු ය. 

9.4     භඩතිලරණය ර ායහ ඳත් ිරීමභත් වභග ශිය නිලේයෝජිතයන් වශා ඳාවහ ංනනය වු  ආචාර ධ්ලභ 

ඳේධතියක්ෂ  ව ව්  ර ගඩනීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

10 ඡන්දය ඳඩලඩත්වීභ 

10.1.  භඩතිලරණය ඳ ර ායහ ඳත්  ෂ දින සිහ, විදුශඛඳති, නි ඵලේයන් භඩතිලරණ ලේ ොභවාරිව් ලන 

ංතර ගුරුබලතුන් ංතුරින් භඩතිලරණ  ා්ලය භණ්සයක්ෂ ඳත් ිරීමභ ඔහුලේේ  ා්ලය බාරයිර. 

10.2.  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ඡන්ද විභසීලේම් ක්රියාලිමය වශා භඩතිලරණ ලේ ොමින් වබාලේ  ශා භඩතිලරණ 

ලේදඳා්ලතලේම්න්තුලේ  වශාය ඵා ගත ශඩිර ය. ඒ වශා ඳාව ිළහිින දිව්්රික්ෂ ලේේ නිලේයෝජය/වශ ාර 

භඩතිලරණ ලේ ොභවාරිව්ලරයා වම්ඵන්ධී රණලේයන්  එභ වශාය ඳශසුලේලන් භ ඵා ගත ශඩිර ලනු 

ඇත.  

10.3  ඡන්දය ඳඩලඩත්වීභ, ඳාවලේඛ ලේඳොදු ව්ථානය  ලේශෝ ව්ථාන ිරහිඳය  ලේශෝ  රී ක ාලේ  වාභානය 

භඩතිලරණ වම්ඳ රදාය ංනුල සිදු  ෂ යුතු ය. 

10.4  (ං) ඡන්දය ඳ ර ා ිරීමභ වශා එ  වභාන ඡන්ද ඳත ර ිාලක්ෂ ඡන්දදාය  ශිය ශියාලන්හ ඵා දිය 

යුතු ය. 

(ආ) එභ ඡන්ද ඳත රි ාල ලකගු ජන්ද ඳ්රි ාලක්ෂ ඵලහ ඳත් ිරීමභ වශා ඳ්රි ාලේ  එක්ෂ ඳලේව   නි 

මුද්රාල වහිත ල විදුශඛඳතිලේේ ලේශෝ විදුශඛඳති විසින් ඵය ඳලරන  ගුරුලරයාලේේ ලේශෝ ංත්වන තඩබිය 

යුතු ය. ංලේනක්ෂ ඳව, ඳාවලේඛ ජන්දදාය යන් ලන 6 ලේරේණිය ශා ඉන් ඉශෂ ශිය ශියාලන් වශා 

ජන්දය  ර ා ිරීමභහ බාවිත  ෂ යුතු ය. 

(ඇ) ඡන්දය ඳ ර ා  රන ව්ථානලේේ ංලේප්ක්ෂ යින්ලේේ නම් ශා ංක  ඳ රද්ලනය  ෂ යුතු ය. 
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10.5.    ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්ලරයා ලලේයන් විදුශඛඳතිලේේ ලේශෝ ඔහු විසින් ඵය ඳලරන  

නිලේයෝජිතයකුලේේ ලේශෝ ංත්වන ශා නි මුද්රාල ලේනොභඩති විහ එය නි ඡන්ද ඳ්රි ාලක්ෂ ලලේයන් 

ලේනොවඩලේක්ෂ. 

10.6.   ඳාවලේඛ 6 ලේරේණිලේයන් ඉශෂ (6 ලේරේණිය ද ඇතුෂත් ල) සියලු භ ශිය ශියාලන් ජන්දය දීභහ 

සුදුසු ම් ඵන ංතර එක්ෂ ංයකුහ  භනාඳ ලේද ක්ෂ  හිමි ලේ . 

(ං). ලේභභ භනාඳ ලේදලේ න් එක්ෂ භනාඳයක්ෂ  6 – 9 ලේරේණිලිමන් ජන්දය ඉඛන ංලේප්ක්ෂ යකුහ ද 

ංලේනක්ෂ භනාඳය 10– 13 ලේශෝ 10 -13 ලේශෝ ලේරේණි  ාණ්සලිමන් ජන්දය ඉඛන ංලේප්ක්ෂ යකුහ ද 

ඵාදිය යුතු ලේ . 

(ආ) ලේභභ භනාඳ ලේද  භ එ භ ලේරේණි  ාණ්සය  ( 6 – 9 ලේශෝ 10 -11,10 -13 )  ජන්ද 

ංලේප්ක්ෂ යකුහ ඵා දී තිබුණලේශොත් එභ ජන්දය රතික්ෂලේේිළත ජන්දයක්ෂ ලේවේ වකුු ඩලේ . 

       

11 .    ඡන්දය ර ා ිරීමභ 

11.1.   ඳාවලේඛ 6-13 ලේරේණිල  සියලු භ ශිය ශියාලන්හ ඡන්දය ර ා ිරීමලේම් හිමි භ ඇත.  

11.2.   එක්ෂ ශියයකුහ ලේශෝ ශියාල හ ලේශෝ  භනාඳ ලේද ක්ෂ හිමිලේ .  

11.3.   ඡන්දලේේ ලකගුබාලය වශා භනාඳ ලේද  භ බාවිත  ෂ යුතු ංතර එභ භනාඳ ලේද  6-9 ශා   10 -13  

ලේරේණි   ාණ්ස ලේදලේක්ෂ ංලේප්ක්ෂ යන් ලේදලේදනකුහ ඵා දී තිබිය යුතුය.   

11.4   එ  භ  ාණ්සයහ භනාඳ ලේද  භ ඵා දීභ ලේශෝ  එක්ෂ භනාඳයක්ෂ ඳභණක්ෂ ර ා ිරීමභ ලේශෝ  එභ 

ඡන්දය ංලකගු වීභහ ලේශේතු ලේ . 

 

12 ඡන්දය ගණන් ිරීමභ ශා ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගඩනීභ. 

12.1     ඡන්ද ගණන් ිරීමභ වශා වාභානය භඩතිලරණය  ඡන්දය ගණන් ිරීමලේම්   රභලේ ද  

ංනුගභනය  ෂ යුතු ය. 

12.2     ඡන්ද ගණන් ිරීමලේම් දී ඒ ඒ ංලේප්ක්ෂ යා ඵා ගත් ඡන්ද, වහශන් ිරීමභ වශා  6 - 9 ලේරේණි  

ංලේප්ක්ෂ යන් වශා ලේලන භ වාරාක ඳ්රි ාලක්ෂ ද 10 -11 ලේශෝ 10 – 13 ලේශෝ ලේරේණි ංලේප්ක්ෂ යන් 

වශා  ලේලන භ වාරාක ඳත රි ාලක්ෂ  ද ව ව්  ෂ යුතු ය. 

 

12.3 .  ජන්දය ගණන්  ර ංලවන් වීලේභන් ඳසු ල ඳාවලේඛ 6 – 13 ලේශෝ 6 -11, 6-13 ලේශෝ  ශිය වක යාල     

ඳදනම්  ර ලේගන ලගුල ංක  01 හ ංනුල ඒ ඒ ලේරේණි  ාණ්ස ංනුල ශිය නිලේයෝජිතයන් වක යාල 

ලේතෝරා ඳත්  ර ගත යුතු ය. ලේත්ීම ඳත් ලේනොලන  ශිය ංලේප්ක්ෂ යන්ලේේ නාභ ලේඛ නය ඵා ගත් 

ජන්ද වක යාල ංනුල ංනුිළිබලේලිමන් ව ව්  ර ංලය ංලව්ථාල දී බාවිත ිරීමභ වශා සුරක්ෂෂිත ල 

තඵා ගත යුතු ලේ .  

 

12.4    ඡන්දය ගණන්  ර ංලවන් ඳ රතිප ලා්ලතාල විදුශඛඳතිලරයාහ ඩබීලේභන් ඳසු ඔහු විසින් ඳාවඛ ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ලේත්ීම ඳත් ලන නිලේයෝජිතයන්ලේේ නම් ඳ ර ා  ර ඳ රද්ලනය  ෂ යුතු ය. 

12.5  ඡන්දය නිභ වී ඳ රතිප ඳ ර ා ිරීමලේභන් ඳසු ල භකග වඩසිලාරයහ දින නියභ ිරීමභ විදුශඛඳති වතු 

ලගකීභිර.ංනතුරු ල ංභාතය ශා නිලේයෝජය ංභාතය තනතුරු වශා ංලේප්්ෂිත නිලේයෝජිතයන්ලේගන් 

ඉඛලුම් ඳත ර ඵා ගඩනීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. 
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12.6     එභ ංයදුම්ඳත් වශා කුවතා ඳදනභ භත කුු ඵා දි ඒ ඒ ංභාතයක වශා ඉඛලුම්  ෂ 

නිලේයෝජිතයන් ඵා ගත් කුු ංලලේරෝශණ  ක්රභයහ ව ව්  ර ගත්  ලේඛ නයක්ෂ භකග වඩසි 

ලාරයහ ලේඳර ිළිබලේයෂ  ෂ යුතු ය.  

13   ඳ රධාන තනතුරු , ලේවසු තනතුරු ශා  මිටු වශා වාභාජි යින් ඳත්ිරීමභ 

13.1   ඳ රධාන තනතුරු වශා  සුදුසු නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගඩනීලේම් ංලව්ථාල ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ලේත්ීම 

ඳත් ව  නිලේයෝජිතයන්හ හිමි ලේ . 

13.2.  එභ තනතුරුල  ා්ලයබාරය ශා ලගකීභ ගඩන ප්ලණ දඩනුලත් ිරීමභක්ෂ ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්  

            විසින් සිදු  රනු ඩබිය යුතු ය.  

13.3   එභ දඩනුලත් ිරීමලේභන් ඳසු භකග වබා ලාරයහ ලේඳර ලඩසමුඑලක්ෂ ඳලත්ලා සුදුසු ංය  නම්  ර  

            ගඩනීභහ ශිය නිලේයෝජිතයන්හ ංලව්ථාල ඵා දීභ ංනිලා්ලයලේයන් භ  ෂ යුතු ලේ . 

13.4   නිලේයෝජය  ථානාය , ංග්රාභාතය, වබානාය , නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති යන රධාන නි 

ශතර ශිය නිලේයෝජිතයන්ලේේ ලේයෝජනා ව්ීරරත්ලලේයන් ලේතෝරා ඳත්  ර ගත යුතු ය. 

 

14 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිත  ධුර පුරප්ඳාඩු වීභ 

 

14.1   ශිය නිලේයෝජිතයා ඳාවලේඛ ඉලේගනුභ ංලවන් ිරීමභ, ඳාව ශඩරයාභ, ලේලනත් ඳාව හ ඇතුෂත්  

            විභ, තුන් භාවය හ ලසා විලේේගත වීභ, ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ආචා්ලය ධ්ලභලහ ඳහශඩනි ල  

             හයුතු ිරීමභ ලේශෝ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්ලරයා, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්ලරුන් තීරණය  

             රන විනය විලේරෝධී  හයුත්තක්ෂ ිරරිභ ලේශෝ යන  රුු ලේශේතුලේලන්  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේලන්  

            ඉලත්  ෂ ශඩිර ය. 

 

14.2   පුරප්ඳාඩු ව ශිය නිලේයෝජිත තනතුර ිළරවිභ 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඡන්දය ඳඩලඩත්වීලේම් දී නියමිත ශිය වක යාල ලේතෝරා ලේගන ඡන්දයහ ඉදිරිඳත් 

වු ංලේනකුත් ශිය ංලේප්ක්ෂ යින් ඵා ගත් ඡන්ද වක යාල භත ංනුිළිබලේලෂහ ව ව්  රන ද   

ලේඛ නලේේ පුරප්ඳාඩු  ලන තනතුරු  වශා නිලේයෝජිතයින් රමු තා  ංනුිළිබලේලෂ භත ඳත්ගත යුතු ය. 

15.     ඳ රධාන තනතුරු වශා  නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගඩනීභ 
 

15.1. ඳ රධාන තනතුරු වශා සුදුසු ශිය නිලේයෝජිතයන්, ශිය නිලේයෝජිතයන්ලේේ ලේයෝජනා ව්ීරරත්ලලේයන් 

ලේතෝරා  ඳත්  ර ගත යුතු ය.  

15.2 ලේභභ ංලවථ්ාල ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයන්හ  භකග වඩසිලාරලේේ දී  ඵා දිය යුතු ය.  

15.3. ිරසියම් තනතුර හ එක්ෂ ංයකුහ ලසා ලේයෝජනා ව්ීරර ව විහ රශව් ඡන්දයක්ෂ ඳලත්ලා එක්ෂ   ංයකු  

ලේතෝරා ගත යුතු ය. 

 

 16 .  ශිය භන්්රීලරුන්හ ආවන ඳඩනවීභ 

 16.1.   ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  රථභ රැව්වීම් දිනලේේ දී වෑභ  භන්්රීලරයකුහ භ ංසුනක්ෂ ඵඩක න් ලේලන්  ර      

            ලේදන තුරු වබා සීභාලේ   ලර ආවනය  වුල ද ශිය භන්්රලරයකුහ ංසුන් ගත ශඩිර ය. 

 16.2     ථානාය ලරයා විසින්  වෑභ භන්්රීලරයකුහ භ ආවනයක්ෂ ලේලන්  ර දිය යුතු ය. 

 16.3.   ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල විඳක්ෂයක්ෂ ලේනොභඩති  ංතර ඳා්ලිමලේම්න්තුල  නිලේයෝජනය  රන එක්ෂ එක්ෂ       

නිලේයෝජිතයන් වභ වභ ල ලේද හ ලේඵලේදන ලේවේ ලේදඳව මුහුණහ මුහුණා සිිනන ංයුරින් ආවන ව ව ්  

 ෂ යුතු ලේ . 
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16.4. ජයග්රශණය  ෂ ංලේප්ක්ෂ යින් ගඩශඩනු ිළරිමි ලලේයන්, ලේරේණි භට්හමින්, ආලේරෝශණ ිළිබලේලෂහ    

ලේලන ලේලන භ  තඵා එ  ලේද  ලලේයන් ගණන්  ර එ  ඩබුු  නිලේයෝජිතයන් එක්ෂ  ඳඩත්ත හ  ද 

ලේද  ඩබුු  නිලේයෝජිතයින් ලේදලන ඳඩත්තහ ද  ංසුන් ගඩනීභහ  වඩඩව්විය ශඩිර ය. 

 

 
18. භකග වඩසිලාරය ශා දිවුරුම් දීභ 

18.1. ඳ රධාන තනතුරු වශා සුදුසු නිලේයෝජිතයන් ලේයෝජනා ව්ීරරත්ලලේයන් ඳත්  ර ගඩනීලේම් ංලවථ්ාල ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයන්හ  භකග වඩසිලාරලේේ දී  ඵා දිය යුතු ය. ිරසියම් තනතුර හ එක්ෂ 

ංයකුහ ලසා ලේයෝජනා ව්ීරර ව විහ රශව් ඡන්දයක්ෂ ඳලත්ලා එක්ෂ ංලේයකු ලේතෝරා ගත යුතු ය.   

18.2.  ථානාය  තනතුර රථභලේයන්  වම්භත  රලේගන ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම් ඉදිරිලේේ දිවුරුම් දිය 

යුතු ය.  

18.3.  ංලේනකුත් භන්ත රීලරුන් ද  ථානාය  ඉදිරිලේේ දිවුරුම් දිය යුතු ය.  

18.4.  ංලේනකුත් රධාන නි ශතරහ  ලේත්ීම ඳත් ලන නිලේයෝජිතයන් ඉන් ංනතුරු ල දිවුරුම් දිය යුතු ය. 

18.5.  ංභාතය තනතුරු වශා ංයදුම්  ෂ නිලේයෝජිතයන් ඵා ගත් කුු ංනුල ව ව්  ෂ ලේඛ නලේයන් 

ලේභභ ඳ රධාන තනතුරු ඵා ගත් ශියයන් ලේලත් නම් ඔවුන් ඉලත්  ර ලේඛ නලේේ ඉශෂ භ කුු 

ඵා ගත් නිලේයෝජිතයන්  ංභාතයලරුන් ලේව ද ලේදලනු ල කුු ඵා ගත් නිලේයෝජිතයන්  නිලේයෝජය 

ංභාතයලරුන් ලේව ද ඳ ර ායහ ඳත්  ෂ යුතු ය. 

18.6.   ලේත්ීම ඳත්ලන ංභාතයලරුන් ශා නිලේයෝජය ංභාතයලරුන් දිවුරුම් දීභ ඳාවලේඛ ඳ රධාන රැව්වීභ  දී 

ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම් ඉදිරිලේේ දී   ෂ යුතු ය. 

19 වඩසිලාර ඳඩලත්වීභ ශා ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳලත්ලා ලේගන යාභ 

19.1  භව හ ලරක්ෂ ඳා්ලිමලේම්න්තු වඩසිලාරයක්ෂ ඳඩලත්විය යුතු ංතර ඒ වශා ඳාවඛ ලේ ාල සුදුසු ඳරිදි 

 ෂභනා රණය  ර ගඩනීභ විදුශඛඳතිලේේ ලගකීභිර. එලේවේ  ෂ ලේනොශඩිර ංලව්ථාල දී ඳාවඛ 

ලාරය හ එක්ෂ වඩසිලාරයක්ෂ ලේශෝ ඳඩලඩත්විය යුතු ය. 

19.2  වඩසිලාරයක්ෂ වශා ශිය  නිලේයෝජිතයන්ලේගන් තුලේනන් ලේද   ඝන ප්ලණයක්ෂ තිබිය යුතු ය . 

19.3.  ඳා්ලිමලේම්න්තු වඩසිලාරයක්ෂ වශා ලන නයාය ඳත රය වඩ සීභ ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලේේ උඳලේදව් 

ඳරිදි නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (වකල්ලධන) විසින්  සිදු  ෂ යුතු ය. එහි දී ඒ දක්ෂලා ඉදිරිඳත් වී ඇති 

ලේයෝජනා වඩිරඛහ ලේගන  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

19.4.  ඳාවලේඛ ඕනෑ භ සිසුලකුහ ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිතයකු භඟින් ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම් ලේලත 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වා ච්ඡා  ර ක්රියාලහ නඩඟිය ශඩිර ලේයෝජනා  ිමිතත ල ඉදිරිඳත්  ෂ ශඩිර ය. 

19.5. නයාය ඳත රයහ ඇතුෂත් ලන ලේයෝජනා ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඉදිරිඳත් ිරීමභහ ංලව්ථාල ද එභ 

නිලේයෝජිතයාහ භ ඵා දිය යුතු ය. 

19.6 එලේවේ ඉදිරිඳත් ලන ලේයෝජනා වඩිරඛහ ගනිමින් නියමිත වබා ලාරය වශා වා ච්ජාලහ ගනු ඵන 

ලේයෝජනා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විධාය   මිටුල විසින් තීරණය  ර ංදාෂ ලේයෝජනාල ලේශෝ 

ලේයෝජනා ිරහිඳය ලේශෝ වා ච්ජා  රන දිනය, ලේ ාල, ලේයෝජනාල ඉදිරිඳත්  රන  ථි යාහ ඵා 

ලේදන  ාය ශා ලේ ාල, ඒ වශා ංදශව් දඩක්ෂවීභහ ඉදිරිඳත් ලන ංලේනකුත්  ථි යන් වක යාල ශා 
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ඔවුන්හ ඵා ලේදන  ාය තීරණය  ර එභ භාතෘ ාල ලේශෝ භාතෘ ා ිරහිඳය ලේශෝ වශා  ථි යන් 

ලේතෝරා ගඩනීලේම් ංලව්ථාල වබා නාය  ශියයාහ ඳඩලරිය යුතු ය. 

19.7.  වබානාය ලරයා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ශිය නිලේයෝජිතයන් ංසුන් ලේගන සිිනන ලේදඳඩත්තහ භ වභ 

ඵර ලන ලේවේ ඒ ඒ ලේයෝජනාලහ  ථි යන් නම්  ර ලේගන ංදාෂ එක්ෂ එක්ෂ ලේයෝජනාල යහලේත් ංදශව ්

දක්ෂලන ශිය නිලේයෝජිතයන්ලේේ ලේඛ නය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම් ඇතුළු විධාය  

 මිටුලහ ඵා දී ංනුභතිය ඵා ගත යුතු ලේ .  

19.8. වබා ලාරලේේ දී ඉදිරිඳත් ලන ලේයෝජනා විලාදයහ ක්ෂ  ිරීමලේභන් ංනතුරු ල වකලේෝධන ඇත්නම් ඒලා 

ද වහිත ල වම්භත ලන ලේයෝජනා   රියාත්භ  ිරීමභහ ංදාෂ විය බාර ංභාතයාකයහ ංලව්ථාල ඵා 

දිය යුතු ය. 

19.9. එභ ලේයෝජනා ංදාෂ ංභාතයාකය ශා ලඩසවහශන් බාර ගුරුබලතුන්ලේේ භග ලේඳන්වීලේභන් 

ංභාතයලරුන්, ංභතයාක  මිටු ශා ලඩසවහශලේන් වාභාජි යන්ලේේ ද වශබාක ත්ලලේයන් ලයාඳෘතියක්ෂ 

ලේව ව වා ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්හ ඉදිරිඳත්  ර, ංනුභත  ර ලේගන   රියාත්භ   ෂ යුතු ය.  

19.10  ඳාවලේඛ වියභාාල ශා වම්ඵන්ධ  ර ගනිමින්  ලසා පදායී ශා  ඉලේගනුම්  ා්ලයයක්ෂ ලේව ඳාවඛ 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල විනයානුක ල ඳලත්ලා ලේගන යාභ භශ ලේඛ ම් ශා නිලේයෝජය භශ 

ලේඛ ම්ලරුන්ලේේ ලගකීභ ලේ . 

19.11  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල විනයානුක ල ඳලත්ලා ලේගන යාභහ නිලේයෝජිතයන්හ විලේේ පුහුු ශා 

ංත්දඩකීම් ඵා ලේදමින් වකල්ලධනාත්භ  ඳ රලේ  ඇති  ෂ යුතු ය. 

19.12. ලේභභ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන ඳාවලේඛ ශා සිසුන්ලේේ වභව්ත වකල්ලධනයහ ඳ රතිජනනාත්භ  
ල ලේයොදා ගඩනීභහ උත්සු  විය යුතු ය.  

19.13   ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා නිලේයෝජිතයන් ඳත්  ර ගඩනීලේම් දී ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  

නිලේයෝජිතයන්ලේගන් නාභ ලේයෝජනා  ඩලා ඡන්දයක්ෂ ඳලත්ලා ලඩඩි ඡන්ද ඵා ගන්නා ශිය 

නිලේයෝජිතයන් ලේදලේද නා ලේතෝරා ඳත්  ර යඩවීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. මිර ඳාව  නම් ලඩඩි භ ඡන්ද 

ඵා ගත් ශියයා ශා ශියාල ලේතෝරා එවීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

 

20  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල විලාදයහ ඵඳුන් ලන රන් 

20.1 ලේඳොදු ලඩදගත් භිරන් යුතු ිරසියම්  රුණක්ෂ වම්ඵන්ධලේයන් ඕනෑභ භන්්රීලරයකුහ ලේයෝජනාලක්ෂ 

ඉදිරිඳත් ිරීමලේම් ඵය තිලේ . එලඩනි ලේයෝජනාලක්ෂ ඉදිරිඳත් ිරීමභහ ලේඳර ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ 

ලේඛ ම්ලරයාහ ඉදිරි ඳත්  ර ඔහුලේේ නි්ලලේේය  ඵා ගත යුතු ය. 

20.2 නි්ලලේේ ඵා ගඩනීලේභන් ඳසු ඉදිරිඳත්   රන එභ ලේයෝජනාල විලාදයහ ක්ෂ  ෂ යුතු ංතර, ශිය 

නිලේයෝජිතයන් ඉදිරිඳත්  රන ලේයෝජනා වකල්ලධනය  රමින් විලාදයහ එක්ෂ ලන ශිය නිලේයෝජිතයන් 

ංදශව් ඉදිරිඳත්  ෂ යුතු ලේ . එක්ෂ ශිය නිලේයෝජිතයකු විසින්  ඉදිරිඳත්  රන ංදශවක්ෂ වකල්ලධනය 

 රමින් විලාදයහ බාජනය ලන  ා්ලයයන් ිළිබඵ  ඳාවඛ සිසුන් ලලේයන් ඔවුන්හ  එක්ෂ ල ඉටු  ෂ 

ශඩිර ලගකීම් ිළිබඵ ල ලඩඩි ංලධානය ලේයොමු  ෂ යුතු ය. 

  විලාදයහ ක්ෂලන ඕනෑ භ ලේයෝජනාලක්ෂ වකලේෝධන වහිත ල වම්භත  ර ගඩනීලේම් ලගකීභ ඳාවඛ 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඳඩලලේරන ංතර, එභ වම්භත  ර ගත් ලේයෝජනා ංතර ඳාවඛ සිසුන් ලලේයන්  

එක්ෂ ල  හයුතු  ෂ ශඩිර  ා්ලයයන් ලේ  නම් ඒලා ඉටු ිරීමභ වශා ංදාෂ ංකය ලේලත ඉදිරිඳත් ිරරිභ 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   භශ ලේඛ ම්ලරයා වතු ලගකීභිර. 

20.4. ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   දී ක්රියාලහ නඩකවීභ වශා ලේයෝජනා  ර වම්භත ලන ලඩසවහශන්  
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ක්රියාලහ නඩකවීලේම් දී  ඒ ඒ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වම්භත ලන ලඩස වහශන් ංනුල ඒ ඒ ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම්ලරුන් ඳශත වශන් ක්රියා ිළිබලේලත් ංනුගභනය  ෂ යුතු ය.  

20.5     (ං). ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ දී සිසුන්හ එක්ෂ ල ක්රියාලහ නඩක ය ශඩිර   ලේයෝජනාලක්ෂ වම්භත    

වලේේ නම් එභ ලේයෝජනාල ක්රියාලහ නඩඟීභ වශා ශිය  ංභාතයාකයහ වභගාමී ල ක්රියාලහ නඩලේගන 

ංදාෂ ලඩසවහශනහ ඳඩලරිය යුතු ය. ංදාෂ ලඩසවහශන විසින් එභ වම්භත ව ලේයෝජනා ක්රියාලහ නකලා 

එභ රගතිය විදුශඛඳති භක න් ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලරයාහ ඉදිරි ඳත්  ෂ යුතු ය. 

            ආ) එභ රගති ලා්ලතාල ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඉදිරි ඳත්  ෂ ඳසු  ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ලේවසු ශිය  

නිලේයෝජිතයන්හ එභ  ා්ලය ිළිබඵ වභාලේෝචනය  රමින්  විලාද ිරීමභහ ංලව්ථාල වවා දිය යුතු 

ලේ . 

 

 

21. 1  ථානාය ලරයාලේේ  ා්ලයබාරය 

21.1.1 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල මාවනය දරනු ඵන්ලේන්  ථානාය ලරයා ය. 

21.1.2 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල භශලේඛ ම්ලරයාලේේ උඳලේදව් භත ඳලත්ලාලේගන යාභ; ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  
ඳනත් වම්භත ිරීමභ වශා ජන්ද විභසිය යුතු ංලව්ථාල  දී ජන්ද විභසීභ, ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු 
 ඩවීභ ශා  ඛතඩබීභ. 

  
21.2.  නිලේයෝජය  ථානාය ලේේ  ා්ලය බාරය 
 
21.2.1  ථානාය ලරයා ලේනොභඩතිවිහ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මාවනය ලේශඵවීභ නිලේයෝජය  

 ථානාය ලරයා විසින් සිදු  රනු ඵන ංතර 21.1.1 හි ඇතුෂත්  ථානාය ලරයාලේේ  ා්ලයබාරය 
එභ මාවනය දරන ංලව්ථාලේ   ඉටු ෂ යුතු ය. 

 
 
21.3 නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳතිලේේ  ා්ලය බාරය 
 
21.3.1  ථානාය ලරයා ශා නිලේයෝජය  ථානාය  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල මුාවනලේේ ලේනොභඩති 

ංලව්ථාල නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මුාවනය ලේශඵවිය යුතු ය. එහි දී 
ඔහු  ථානාය ලරයාලේේ  ා්ලයබාරයහ යහත් ලේ . 

21.3.2  ථානාය ලරයා, නිලේයෝජය  ථානාය ලරයා වශ නිලේයෝජය   ාර  වබාඳතිලරයා වබාලේ   
ලේනොභඩති විහ  ශිය භන්්රීලරයකු  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මුාවනය ලේශොඵලනු ඵයි. 

 
 

 
21.4 ංග්රාභාතයලරයාලේේ  ා්ලයබාරය   
 
21.4.1 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විනය ඳලත්ලා ලේගන යාභ ංග්රාභාතයලරයා වතු ලේ . 

21.4.2 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ලයලව්ථාල වම්ඳාදන මුදඛ  හයුතු ංග්රාභාතයලරයාහ ඳඩලලේ්ල. ලයලව්ථා 

වම්ඳාදනය ංලය ව විහ එභ වකලේෝධන ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඉදිරිඳත් ිරීමලේම් ලගකීභ 

ංග්රාභාතයලරයාහ ඳඩලලේ්ල. 

21.4.3 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු  ාණ්සායලේම් මුාවනය ලේශොඵලනු ඵන්ලේන් ංග්රාභාතයලරයා විසිනි. 

21.4.4 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ංග්රාභාතයලරයාහ යශඳානය, රජාතන්්රලාදය ිළිබඵ ංභාතය ධුරය ිළරිනඩලේභන 

ංතර එභ ංභාතය ධුරයහ ංදාෂ ඳශත ලගකීම් ඉටු  ෂ යුතු ලේ . රජාතන්්රලාදය, ජනතා 

ඳරභාධිඳතය, නිතිය, නීතිලේේ ආධිඳතය ආදි රජාතන්්රලාදී මිම  ගුණාකග ිළිබඵල ඳාවඛ ශිය 

ශියාලන් දඩනුලත් ිරීමලේම් ලඩසවහශන් වකවිධානය ිරීමභ. 
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එභ  හයුතු  රලේගන යාභ වශා භඩතිලරණ ලේ ොමින් වබාල, භඩතිලරණ ලේදඳා්ලතලේම්න්තුල, 

දිව්්රික්ෂ භඩතිලරණ නිධාීමන් ශා වම්ඵන්ධී රණය ලේගොසන ා ගනිමින් ඉශත ලඩසවහශන් 

වකවිධානය ිරීමභ.   

 

 

21.5 වබානාය ලරයාලේේ  ා්ලයබාරය 

 

21.5.1 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු රැව්වීම්ලහ ශියයන් වශබාී   රලා ගඩනීභ විලේ   ංලව්ථාලිමන් ඳසු නියමිත 

ලේ ාලහ ශිය  ඳා්ලිමලේම්න්තුල රැව්ිරීමභහ  හයුතු ිරීමභ. 

21.5.2 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ථි  නාභලේඛ නය වඩ සීභ වශා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම් ලරයාහ 

වශය වීභ, ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   විනය ඳලත්ලාලේගන යාභහ ංග්රාභාතයලරයාහ වශය වීභ. 

 

21.6 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු  භශ ලේඛ ම්ලේේ  රාජ ාරි 

21.6.1 ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු  භශ  ලේඛ ම් නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්ලරුන් ලලේයන් ද  ාපීය ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තු භශ ලේඛ ම් ශා නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්ලරුන්ලේේ රාජ ාරි ලලේයන් ංලය ව විහ  

වශන්  රන තුරු ලේඳොදුලේ  ඳාවඛ  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල රාජ ාීම විව්තර ලන්ලේන් ය. 

21.6.2 විදුශඛඳතිලරයාලේේ උඳලේදව් භත ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ශා  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂලරයාලේේ 

උඳලේදව් භත  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු රැව්විම්  ඩවීභ. 

21.6.3  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල දී  ථානාය ලරයාලේේ දිවුරුම් ගඩනීභ. 

21.6.4 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ඳලත්ලාලේගන යාභ වශා  ථානාය ලරයා ලේනොභඩති ංලව්ථාල  දී මාවනය 

ලේශොඵලන නිලේයෝජය  ථානාය ලරයාහ ලේශෝ  නිලේයෝජය   ාර  වබා වබාඳතිහ ලේශෝ ශිය 

නිලේයෝජිතයකුහ ලේශෝ ඳා්ලිමලේම්න්තු ඳලත්ලා ලේගන යාභ ිළිබඵ උඳලේදව් දීභ. 

21.6.5  ථානාය , නිලේයෝජය  ථානාය ,  ාර  වබා වබාඳති, නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති, 

වබානාය , ංගභඩති ඡන්දලේයන් ලේතෝරා ඳත්  ර ගඩනීභහ සිදු වුලලේශොත් ඡන්දය විභසීලේම්  හයුතු සිදු 

ිරීමභ.   

21.6.6 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයලරුන් ලේතෝරා ඳත්  ර ගඩනීභ වශා, ශිය නිලේයෝජිතයින්ලේේ නාභ 

ලේයෝජනා ඵා ගඩනීභ ශා ංභාතයලරුන්, නිලේයෝජය ංභාතයලරුන් ලේතෝරා ඳත් ිරීමභ, ංභාතයාක 

උඳලේේන  ාර  වබා වශා වාභාජි යන් ලේතෝරා ගඩනීභ. 

21.6.7 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වා ච්ඡාලහ ලේශෝ විලාදයහ ලේශෝ ගනු ඵන ලේයෝජනා ශිය 

නිලේයෝජිතයන්ලේගන් ඵා ගඩනීභ ශා සුදුසු ලේයෝජනා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඉදිරිඳත් ිරීමභහ 

ංලව්ථාල වවා දීභ. 

21.6.8 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු රැව්වීම්ල නයාය ඳ්රය ව ව් ිරීමභ,  ථි  නාභ ලේඛ නය වඩ සීභ.  

21.6.9 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වම්භත ලන ලේයෝජනා ඳාවඛ  ශිය ංභාතයාකලහ වභගාමී ල ක්රියාත්භ  

ලඩසවහශන් භක න්  ක්රියාලහ නඩී භහ ංලය විධිවිධාන ලේයදීභ. 
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21.6.10ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල විනය ඳලත්ලා ලේගන යාභ, විනය විලේරෝධි  හයුතු  වශා ංලය ිළයලර 

ගඩනීභ. 

21.6 .11ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල පුරප්ඳාඩු ලන ආවන වශා නිලේයෝජිතයන් ඳත් ිරීමභහ  හයුතු ිරීමභ. 

 

 

21. 7 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම්  (ඳාන)  ා්ලයබාරය  

21.7.1  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්ලේේ රාජ ාරිලහ වශය වීභ 

21.7.2  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල  ඩවීභ, ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ    ථි  නාභ ලේඛ නය වඩ සීභ  

21.7.3  ංදා ංක වභග වම්ඵන්ධතා ඳඩලඩත්වීභ වශ විනය ඳලත්ලා ගඩනීභහ  හයුතු ිරීමභ  

 

21.8. ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් ( වකල්ලධන)  ා්ලයබාරය 

21.8.1  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්ලේේ  හයුතු ලහ වශය වීභ 

21.8.2 යය නිලේයෝජිතයන් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විලාද ිරීමභ වශා ඉදිරිඳත්  රන ලේයෝජනා ංතරින් වශා 

සුදුසු ලේයෝජනා ලේතෝරා ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුහ ඉදිරිඳත් ිරීමභහ  හයුතු ිරීමභ 

21.8.3  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වම්භත ලන ලේයෝජනා ක්රියාලහ නඩී භහ ංලය ිළයලර ගඩනීභ  

21.8.4  විවිධ රාජය ලේනොලන ආයතන වම්ඵන්ධී රණය. 

 

 

22.  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල 

 22.1. ංධයාඳන  ාඳ භට්හමින්  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ිළහිටුලනු ඩලේ .  

 22.2. ලේභභ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ංදාෂ ංධයාඳන  ාඳලේේ නමින් ශඩඳින්ලේ . 

 22.3  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල, ංධයාඳන  ාඳලේේ සියලු භ 1AB, 1C, 2 ල්ලගලේේ ඳාවඛල ිළහිටුලා 

ඇති ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ශිය නිලේයෝජිතයන්ලේේ ජන්දලේයන් ලේතෝරා ගන්නා ශිය 

නිලේයෝජිතයන්ලේගන් වභන්විත ලේ .  

 22.4  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිත වකයුතිය ඳශත ඳරිදි ලේ . 

(ං)  ාඳලේේ සියලු භ 1-AB" 1-C" 2  ල්ලගය යන ඳාවඛලිමන් එක්ෂ ඳාවිරන් නිලේයෝජිතයින් 

ලේදලේදනකු ලලේයන්  ලේත්ීම ඳත් ලේ . මිර ඳාවිරන් නම් ශියයකු ශා  ශියාල  ලලේයන් ලේතෝරා 

ගත යුතු ය. 
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(ආ) ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිතයන්ලේගන් නාභ ලේයෝජනා  ඩලා ජන්දයක්ෂ ඳලත්ලා 

ලඩඩිභ ජන්ද ඵා ගන්නා ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේදලේදනා  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයන් 

ලේදලේදනා ලේව ලේතෝරා ඳත්  ර ගනු ඩලේ . 

(ඇ   ාඳලේේ  ඳාවඛල ජනල්ලග  වකයුතිය ංනුල ංලභ ජනල්ලග වහිත  ඳාවඛ වශා ඳශත ඳරිදි 

ඳ රවාද භන්ත රී ධුර හිමි ලේ . එභ ඳ රවාද භන්ත රී ධුර හිමි ලන ඳාවඛ, ශිය වක යාල ංනුල ලේඳෂ ගව්ලා 

ශිය ශියාලන්  ලඩඩි භ ඳාවලේඛ සිහ භන්ත රී ධුර ඵා දීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය. 

(ඇ)  ඳ රවාද භන්ත රී ධුර හිමි ලන්ලේන් ඳශත ලගුල  4 ඳරිදි ය. ඒ ංයුරින්  ාඳ ංධයාඳන  ංධයක්ෂ 

විසින්  ගණනය  ර දඩනුම් දිය යුතු ය. 

 

 ංධයාඳන  ාඳලේේ ඒ ඒ ජනල්ලගයහ ංයත් ඳාවඛ වක යාල 

ංනුල රවාද ආවන ිළරිනඩමීභ වදශා ව ා ඵන රතිත  

රතිතයහ ංනුල ිළරිනභන 

රවාද ආවන වක යාල 

01 50% හ ංඩු 45% හ ලඩඩි          01 

02 45% හ ංඩු 40] හ ලඩඩි           02 

03 40% හ ංඩු 35% හ ලඩඩි          03 

04 35% හ ංඩු 30% හ ලඩඩි          04 

05 30% හ ංඩු 25% හ ලඩඩි          05 

06 25% හ ංඩු 20% හ ලඩඩි          06 

07 20% හ ංඩු 15% හ ලඩඩි          07 

08 15% හ ංඩු 10% හ ලඩඩි          08 

09 10% හ ංඩු 5% හ ලඩඩි          09 

10 5% හ  ංඩු          10 

 

                                                                      ලගුල 4 

22.5  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ නිලේයෝජිතයන්, ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ලේයෝජනා 

වම්භතලේයන් ලේතෝරා  විදුශඛඳති විසින්  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂ ලේලත ලේයොමු  ෂ යුතු ය. 

22.6.  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (වකල්ලධන) නිලේයෝජය භශ 

ලේඛ ම් (ඳාන) නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (විනය) යන ඳ රධාන තනතුරු ශතරිර. 
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22.7.    ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම් ධුරය නි ඵලේයන් භ  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂලරයා 

ලේලත හිමි ලේ .  

22.8  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (වකල්ලධන) ලේව වභාජ විදයා විය 

ංධයක්ෂලරයා ද, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (ඳාන) ලේව වභාජ ඒ ාග රතා ශා වාභ ංධයාඳන  ාඳ 

වම්ඵන්ධී රණ නිධාීමයා ද, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (විනය) ලේව  ාඳ ංධයාඳන ංධයක්ෂ විසින් 

නම්  රන සුදුසු නිධාරියකු ද ඳත්  ෂ යුතු ය.   

22.9  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වදශා ංභාතයලරුන් ශා නිලේයෝජය ංභාතයලරුන් ලේතෝරා ඳත්  ර 

ගඩනීලේම් දී,  

(ං)  ශිය නිලේයෝජිතයින්ලේේ  ඩභඩත්ත ශා ංත්දඩකීම් ංනුල ංභාතයාකලහ  ණ්සායම්  ිරීමභ. 

(ආ) ඔවුලේනොවුන් ශඳුනා ගඩනීභහ, එිරලේන ාලේේ දක්ෂතා ශඳුනා ගඩනීභහ ශා ංත්දඩකීම් හුලභාරු  ර 

ගඩනීභහ භලේනෝ වභාජයීය   රියා ාර ම් ඇතුෂත් ලඩසවහශනක්ෂ   රියාත්භ  ිරීමභ. 

(ඇ) ංභාතය ශා නිලේයෝජය ංභාතය තනතුරු වශා ඳත් ිරීමභහ සුදුසු සිසුන් ලේදලේදනකු ඵඩක න් 

ලේයෝජනා  ර වම්භත  ර ගඩනීභහ  ණ්සායභහ ංලවථ්ාල ඵා දීභ.  

 ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ශිය නිත ශා ංභාතයාක, ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ආ ෘතිය 

ංනුල භ ලේ .  

22.10 භකග වඩසිලාරය ආරම්බ වීභහ ලේඳර  ථානාය  ශඩර ඳ රධාන නි දරන සිවු ලේදනා, ංභාතයාක 

භට්හලේභන් ලේතෝරා ගත් ංභාතයලරුන් ශා නිලේයෝජය ංභාතයලරුන්  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  

භශලේඛ ම් ඉදිරිලේේ දිවුරුම් දිය යුතු ලේ . 

22.11 ඉන් ංනතුරුල භකග වඩසිලාරය ඳඩලඩත්විය යුතු ය. එභ වඩසිලාරලේේ ඳෂමුලේලන් භ  ථානාය  

තනතුර වම්භත  ර ලේගන ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශලේඛ ම් ඉදිරිලේේ දිවුරුම් දිය යුතු ලේ .  

22.12  ංනතුරු ල සියලු භ භන්ත රීලරුන්  ථානාය  ඉදිරිලේේ දී දිවුරුම් දීභ සිදු ෂ යුතු ය. 

22.13   ථානාය  විසින්  ාඳ ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳලත්ලාලේගන යමින් ඉදිරි  හයුතු වඩසුම්  ෂ යුතු 

ය. රනු ඩබිය යුතු ය. 

22.14  නඩලත වබාල රැව්ලන දිනය වම්භත  ර ලේගන වබාල  ඛ තඩබීභහ  හයුතු  ෂ යුතු ය.  

22.15   ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ා්ලයබාරය 

(ං)   ාඳ ශිය  ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   හයුතු ිළිබඵ විධිභත් ලා්ලතා නිලේයෝජය  භශ ලේඛ ම් (ඳාන) 

විසින් ං ණ්ස ල ඳලත්ලා ලේගන යා යුතු ය. 

(ආ)   වම්භත ලන ලේයෝජනා භශ ලේඛ ම් විසින් ඳාවඛලහ ංදාෂ ඳරිදි ලේයොමු  ෂ යුතු ය. 

(ඇ)   එභ ලේයෝජනා  ක්රියාලහ නඩකවීභ ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංදාෂ ංභාතයාක  භක න් සිදු 

 ෂ යුතු ය. 
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ඉශත 22.10 සිහ 22.15 දක්ෂලා  ා්ලයයන් එක්ෂ දින ලඩසමුඑලක්ෂ ලේව ලේශෝ ලේද දින ලඩසමුඑලක්ෂ ලේව 

ලේශෝ සුදුසු ඳරිදි වඩසුම්  ෂ ශඩිර ය. 

 

                                 23 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල 

 23.1 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳෂාත් භට්හමින් ිළහිටුලනු ඩලේ . 

 23.2 එය ඳෂාතහ ංයත්  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳශත තනතුරු දරන නිලේයෝජිතයන්ලේගන් වභන්විත 

විය යුතු ය. 

  ථානාය  

 ංග රාභාතය 

 වබා නාය  

 නිලේයෝජය  ථානාය  

 නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති  

 ංභාතයලරුන් 10 

 

23.3 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ලූශය ද ඳාවඛ/  ාඳ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ලූශයහ වභාන  ලේ . 

23.4 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම් ධුරය නි ඵලේයන් භ ඳෂාත් ංධයාඳන ංධයක්ෂහ හිමි 

ලේ . 

23.5 නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (වකල්ලධන) තනතුර වභාජ විදයා විය වම්ඵන්ධී රණ නිධාරියාහ ද 

නිලේයෝජ් ය භශ ලේඛ ම් (ඳාන) තනතුර ඳෂාලේත් වභාජ ඒ ාග රතා ශා වාභ ංධයාඳන වම්ඵන්ධී රණ 

නිධාරිහ ද නිඵලේයන් හිමිලන ංතර නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (විනය)  තනතුර වශා සුදුසු 

නිධාරියකු ඳත් ිරීමලේම් ඵය ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්හ හිමි ලේ . 

23.6 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වඩසිලාර  ඩවීභ 

(ං)  වෑභ ඳාවඛ ලාරය හ භ එක්ෂ ලරක්ෂලත් ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වඩසිලාරයක්ෂ 

ංනිලා්ලයලේයන් භ  ඩවිය යුතු ය. 

(ආ)  ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම්ලරයාලේේ උඳලේදව් භත නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් 

(ඳාන) විසින් වඩසිලාර  ඩවිය යුතු ය. 

23.7 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වඩසිලාර ඳඩලත්වීභ නිධාරින් ලේතෝරා ගඩනීභ  ාඳ ශිය  

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ    රභලේ දයහ භ සිදු  ෂ යුතු ලේ .  

  

23.8 ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ා්ලයබාරය. 

ලේභය ඳෂාත තුෂ ශිය නිලේයෝජිතයින්ලේේ ංත්දඩකීම් හුලභාරු ලේ ලේරන ලඩසවහශනිර. ලේභ භක න් 

ඳෂාතක්ෂ  ලේව ංලධානය ලේයොමු  ෂ යුතු  ාලීන ංලයතා ශඳුනා ගඩනීභහ ලේභන් භ ජාති  තලේේ 
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ලඩසවහශන් වශා ඳෂාලේත් ලගකීභ වා ච්ඡා ිරීමභහ ශා වම්මුතිලහ එෂඹීභහ ංලව්ථාල වඩලේවේ. ඒ 

ංනුල ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වම්භත ලන ලේයෝජනා  ාඳ භශලේඛ ම් භක න්  ඳාවඛලහ 

ලේයොමු ලේ ලේරනු ඇත. ඒලා   රියාලහ නඩකවීභහ ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ංලව්ථාල වඩලේවේ. එලේවේ 

භ ඳෂාත විසින් ශඳුනා ගනු ඩබ සුවිලේේ ලයාඳෘති   රියාත්භ  ිරීමභහ ද ඳෂාත් ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ංලව්ථාල ඇත.       

 

24. ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල   

24.1 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වභන්විත ලන්ලේන් දිලයිලේන් සියලු භ ංධයාඳන  ාඳල 

ිළහිටුලා ඇති  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල නිලේයෝජිතයන්  ලේගනි. 

24.2 එක්ෂ  ාඳයිරන් ශිය නිලේයෝජිතයකු ලේදලේදලේනකු ලලේයන්  ාපීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  

ලේයෝජනා ව්ීරරත්ලලේයන් ලේතෝරා ගත යුතු ය. 

24.3 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලූශය ඳාවඛ,  ාඳ, ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලූශයන්හ 

වභාන ලේලයි. 

24.4 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භශ ලේඛ ම් ධුරය නි ඵලේයන් භ ංධයාඳන ංභාතයාකලේේ 

ලේඛ ම් ලේලත හිමි ලේ . 

24.5 නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (වකල්ලධන) තනතුර ංධයාඳන ංභාතයකලේේ ංතිලේ්ල  ලේඛ ම් 

(ංධයාඳන ගුණාත්භ  වකල්ලධන) ලේලත ද, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (ඳාන) තනතුර 

ංධයාඳන ංභාතයාකලේේ විය වභගාමී, භා්ලග උඳලේේන ශා වාභ ංධයාඳන ංධයක්ෂ ලේලත 

ද, නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (විනය) තනතුර ංධයාඳන ංභාතයකලේේ ජාති  බාා ශා භානල 

ාව්්ර ංධයාඳන ංධයක්ෂ ලේලත ද නි ඵලේයන් හිමි ලේ .  

24.6  ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වම්ඵන්ධී රණ ශා ලේභලේශයවීම්  හයුතු ංධයාඳන 

ංභාතයකලේේ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු  හයුතු බාර නිධාරිහ ශා ජාති  ංධයාඳන ආයතනලේේ 

පුරලඩසි ංධයාඳන විය බාර නිධාරිහ  ඳඩලලේරයි. 

24.7 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  තනතුරු ශා තනතුරු වශා ලේතෝරා ගඩනීභ  ාඳ ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ    රභලේ දයහ ංනුක ල සිදු  ෂ යුතු ය.  

24.8 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වෑභ ලවර හ භ එක්ෂ ලරක්ෂ ලේශෝ ඳඩලඩත් විය යුතු ංතර එය එක්ෂ 

දින  ලඩසමුඑලක්ෂ ශා ලේද දින වබා ලාරයක්ෂ ලේව ඳඩලත්විය යුතු ය.  

24.9 ලේභභ දින ලේද  තුෂ ඒ ඒ ංභාතයාකයහ ංයත් විය ක්ෂලේේ්රය ිළිබඵ ල ශිය 

නිලේයෝජිතයන්හ විලාද ිරීමභහ ශා ංදශව් ඳෂ ිරීමභහ ංලව්ථාල  වඩලේවනු   ඇත. 

            (ං). ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසමුඑලේ  දී  ඳෂාත් භට්හමින් එක්ෂ එක්ෂ ඳෂාලේත් ජාති  

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල නිලේයෝජනය  රන නිලේයෝජිතයන් රැව ්වී එක්ෂ එක්ෂ විය වම්ඵන්ධ ල 

තභ ඳෂාලේත් ගඩහලු ශා ඳ රලණතා වම්ඵන්ධලේයන් වා ච්ඡා  ර වභව්තයක්ෂ ලලේයන් ඒ ඒ       

වියයන් ිළිබඵ  ථා  ෂ ශඩිර ශිය නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා ගත යුතු ය. 

(ආ). ලේභලේවේ ඳෂාත් භට්හමින් රැව් වී වා ච්ඡා ිරීමලේම් දී එක්ෂ එක්ෂ වියය ිළිබඵ ංදශව ්

දක්ෂලන ශිය නිලේයෝජිතයන්ලේේ නමින් භ වශ තභන්  ථා  රනු ඵන  රුුල 
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වාරාකයක්ෂ ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජය භශ ලේඛ ම් (ඳාන) ලේලත ිමිතත ල 

ඵා දිය යුතු ලේ .  

(ඇ). එක්ෂ එක්ෂ විය ක්ෂලේේ්රය යහලේත් ංදශව් ඳෂ ිරීමභ වශා ඳෂාත් ංධයාඳන ඵ 

ඳ රලේේල ශිය නිලේයෝජිතයන් දව ලේදනකුහ ංලව්ථාල හිමි ලේලයි.  

(ඈ) එක්ෂ එක්ෂ  විය ක්ෂලේේ්රය යහලේත් තභ ඳ රලේේයහ ඵඳාන ගඩහලු ශා වකල්ලධන   

ලේයෝජනා   ිළිබඵ ංදශව් ඳෂ ිරීමභහ ශිය  නිලේයෝජිතයකුහ මිනිත්තු 5    ායක්ෂ 

ඵා ලේදනු ඇත. 

(ඉ)   ඳෂාත් නිලේයෝජිතයන්ලේේ ංදශව් වභාලේෝචනය  රමින් වභව්ත විය ිළිබඵ   
වභාලේෝචනයක්ෂ ඉදිරිඳත් ිරීමභහ විය බාර ංභාතයාලරයාහ මිනිත්තු 10    ායක්ෂ  
හිමි ලේලයි. 

24.10 ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ා්ලයබාරය. 

ලේභය ජාති  තලේේ ශිය නිලේයෝජිතයින්ලේේ ංත්දඩකීම් හුලභාරු ලඩසවහශනිර. ලේභභක න් 

ජාති  භට්හලේම් දී ංලධානය ලේයොමු  ෂ යුතු ලඩසවහශන් වා ච්ඡා ිරීමභහ ශා වම්මුතිලහ 

එෂඹීභහ ංලව්ථාල වඩලේවේ. ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ංනනය ව ලඩසවහශන් 

  රියාත්භ  ිරීමභහ ද ංලව්ථාල ඇත.  ජාති  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  වම්භත ලන ලේයෝජනා 

ඳෂාත් ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ලේයොමු  ර ඉදිරි   රියා භා්ලග ගඩනීභ වශා  ාපීය ශිය 

ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ලේයොමු  ෂ යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
උඳ ලේඛ නය  1 
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ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාත් යාක දශයිර. 

 1. ශිය ච්ලයා වකල්ලධනය ශා ශිය සුඵ වාධන ංභාතයාකය. 

 2. ශිය නිපුණතා ශා නල නිඳඩයුම්  හයුතු ංභාතයාකය. 

 3. ංන්ත්ල ඳාවඛ සුශදතා ලේගොසනඩී ලේම් ශා වකල්ලධනය ිරීමලේම් ංභාතයාකය. 

 4.. ංධයාඳන භානල වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ලේතොරතුරු වන්නිලේ දන ංභාතයාකය. 

 5. වකව් ෘති , ආගමි   හයුතු ශා වාරධ්ලභ ඳ රල්ලධන ංභාතයාකය. 

 6. වභාජ වකහිඳියාල ශා ශිය ආරක්ෂ   හයුතු ංභාතයාකය. 

 7. ඳ රජා වඵතා වකල්ලධන ශා ඳ රජා ලේවේලා ංභාතයාකය. 

 8.         ලේවෞ ය, ලේඳෝණ ශා   රීසා  හයුතු ංභාතයාකය. 

 9.  ෘෂි ්ලභ ශා ඳරිවර වකල්ලධන ංභාතයාකය. 

 10.. ලේබෞති  වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ආඳදා  ෂභනා රණ ංභාතයාකය. 

 

 

1. ශිය ච්ලයා වකල්ලධනය ශා ශිය සුඵ වාධන ංභාතයාකය  

 ශිය ව්ලයක විනයක්ෂ ලේගොස නඩී භ. 

 ලේඳොදු ආචාර ධ්ලභ ඳේධතියක්ෂ ඵ ගඩන්වීභ ශා   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ශිය ආඳනාා  ංධයාඳන ංභාතයාකය ච  රලේඛ යහ ංනුල ඳලත්ලා ලේගන යාභ වශා   රියා ිරීමභ. 

 ශිය උඳලේේනය ශා භානසි  වකල්ලධන ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ෂභා වකල්ලධනය ඉක්ෂ   ර ලේදභාිළයන් දඩනුලත් ිරීමභ. 

 විවිධ ආඵාධ ඇති ශා විලේේ ංලයතා ඇති සිසුන් ගඩන ංදාෂ ංකල වම්ඵන්ධී රණලේයන් ලඩස 

ිළිබලේලෂක්ෂ දියත් ිරීමභ. 

 වභාජලේේ විඳතහ ඳත් ජනයාලේේ ංලයතා ශඳුනා ගඩනීභ ශා ඒ වශා වශාය ලඩසවහශන් ලේයෝජනා 

ිරීමභ ශා   රියාලහ නඩකවීභ. 

 උඳ ාර ංලය ඳාවඛ සිසුන් ශඳුනා ගඩනීභ, ඔවුන්ලේේ ගඩහලු වා ච්ඡා ිරීමභ ශා ඔවුන් වශා 

උඳ ාර ලඩසවහශන් වකවිධානය. 

 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ සුඵවාධන  හයුතු ිළිබඵ වා ච්ඡා ිරීමභ, විවිධ ලඩසවහශන් ලේයෝජනා ිරීමභ ශා 

  රියාලහ නඩකවීභ. 

 ඳාවඛ උඳ රණ වශන මිහ වඳයා ගඩනීභ වශා උඳාය භා්ලග ශඳුනා ගඩනීභ ශා   රියාලහ නඩකවීභ. 

 ගුරු සිසු ඳ රලාශනය වවන රාජය ශා ලේඳෞේගිම  ආයතන වභග වම්ඵන්ධී රණය. 
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 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ සුඵවාධන  හයුතු ිළිබඵ ංදශව් ලේයෝජනා ඵා ගනිමින් පදායි ංදශව්   රියාලහ 

නඩකවීභ. 

 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ ච්ලයා වකල්ලධනයහ ඵාධා ලන ංබයන්තර, ඵාහිර   රියා ාර ම් ශඳුනා ගඩනීභ ශා 

ඒලා ලෂක්ෂලා ගඩනීභහ ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ඳාවලේඛ, නිලලේවේ ශා භශ භග ශිය විනය ිළිබඵ ව්ලයක ඇගයීලේම් ලඩසවහශන්   රියාලහ නඩී භ. 

 දුම්ලඩින, භත්ද්රලය ශා භත්ලතුර ිළටුදඩකීලේම් ලඩසවහශන් ඳාවලේඛ ං ණ්ස ල   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ඳාව තුෂහ ිළවිලේවන ංවබය ලේඳොත්ඳත්, විදයුත් භෘදු ාකග  බාවිතය වශා ඇති ඉස රවත්ා ශා රලේ  

භා්ලග ලඩෂඩක්ෂවීභහ  හයුතු ිරීමභ. 

 ශිය ලේඳෞරු ල්ලධන   රියා ර ම් දියත් ිරීමභ.(ඳ රාථමි  ෂභා වකල්ලධන   ලඩසවහශන් ලඩනි) 

2. ශිය නිපුණතා ශා නල නිඳඩයුම්  හයුතු ංභාතයකය. 

 ශියයන් ඳාවහ ඇතුඛවීභ ශා ිළහවීභ   රභලත් ිරීමභ 

 ගුරු සිසු ංන්ත්ල වඵතා වකල්ලධනය ිරීමලේම් ලඩසවහශන්   රියාලහ නඩකවීභ. 

 ශියයන් ලඩස ලේෝ යහ හුරු ිරීමභ වශා ංලය විවිධ ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 එදිලේනදා  ා්ලයයන් ඉටු ර ගඩනීලේම් දී විවිධ ආයතන වභග  හයුතු ිරීමභ වශා ංලය නිපුණතා 

වකල්ලධනය, සිසුන්ලේේ ශඩිරයා, දක්ෂතා, ඩදියාලහ ගඩෂලේඳන ඳරිදි නල නිඳඩයුම් වශා ංලව්ථා 

වම්ඳාදනය ිරීමභ. 

 

3. ංන්ත්ල ඳාවඛ සුශදතා ලේගොසනඩී ලේම් ශා වකල්ලධනය ිරීමලේම් ංභාතයකය. 

 ංන්ත්ල ඳාවඛ දඩනුභ ශා  ංත්දඩකීම් හුලභාරු ලඩසවහශන් දියත් ිරීමභ. 

 ංන්ත්ල ඳාවඛ   රීසා  හයුතු දිරි ගඩන්වීභ. 

 ංන්ත්ල ඳාවඛ වශබාක ත්ලලේයන් ඳ රජා ලේවේලා ශා ංධයාඳනි  ලේවේලා   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ඳ රලේේලේේ සිසුන්ලේේ ශා ඳ රජාලලේේ වකව් ෘති , ආ්ලථි , වභාජයීය ගඩහලු ිළිබඵ වකලාදයහ ක්ෂ 

ිරීමභ, විවඳුම් ලේයෝජනා ිරීමභ ශා   රියාලහ  නඩකවීභ. 

 වභාජ ඒ ාග රතාල ශා ජාතිය ලේගොස නඩී භ වශා  හයුතු  රන විවිධ රාජය ආයතන වභ  භනා 

වම්ඵන්ධී රණයක්ෂ ඳලත්ලා ලේගන යාභ ශා ඔවුන් වභග ලඩසවහශන්   රියාලහ නඩකවීභ. 

 ංධයාඳන  ාඳලේේ ශා ඳෂාලේත් වභවත් ඳාවඛ වභග පුඑඛ වභාජ ඒ ාග රතාලක්ෂ ලේගොස නඩී භ වශා 

  රභලත් ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ වඩ සීභ. 

 වභාජ ඒ ාග රතාල ශා ජාතිය ලේගොස නඩී භ ිළිබඵ ඳාවඛ ඳ රජාලලේගන් සිදු විය යුතු ලේභලේශලර ිළිබඵ 

පුඑඛ  ති ාලතක්ෂ නි්ලභාණය ිරීමභ. 

 

4.        ංධයාඳන, භානල වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ලේතොරතුරු වන්නිලේ දන ංභාතයාකය. 
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 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ ංධයාඳනි  ගඩහලු, ංලයතා ශඳුනා ගඩනීභ, විවඳුම් ලේයෝජනා ඉදිරිඳත් ිරීමභ. 

 ංධයාඳනලේේ ගුණාත්භ  වකල්ලධනය ිළිබඵ ලේයෝජනා ඉදිරිඳත් ිරීමභ, වකලාදයහ ක්ෂ ිරරිභ ශා 

ගුණාත්භ  ඉලේගනුම් ඳරිවරයක්ෂ ඳාවලේහි නි්ලභාණය ිරීමභ. 

 ව්ලයක ඉලේගනුම් ංලව්ථා ශඳුනා ගනිමින් ඒලා   රියාත්භ  ිරීමභහ  ංලය ඳසුබිභ ව ව් ිරීමභ. 

 ඳාවලේඛ  භාධය ලඩසවහශන් නි්ලභාණාත්භ  ල    රියාලහ නඩකවීභ. 

 ලේතොරතුරු වන්නිලේ දනය වදශා ඳාවලේහි   රියාත්භ  ලඩසවහශන් විධිභත් ිරීමභහ ංලය  වශාය දීභ 

. 

 ඳාව තුෂ ලෘත්තිය ංධයාඳන ංලව්ථා  වකල්ලධනය ිරීමභ ශා ලයලව්ථා වම්ඳාදනය ිරීමභ. 

 ංනාගත ංභිලේයෝග ජය ගඩනීභ වශා  රැිරයා ලේලලේෂ ලේඳොෂ ිළිබඵ දඩනුලත් ිරීමලේම් ලඩසවහශන් 

  රියාත්භ  ිරීමභ. 

  රී ක ාලේ  භාධය බාවිතය ශා භාධය වාක්ෂරතාල ිළිබඵ ලඩසවහශන් ිර රයාලහ නඩී භ. 

 ලේේයය ශා විලේේයය, ආ්ලථි , වභාජයීය, ලේේඳාන ශා වකව් ෘති   නල ඳ රලණතා ිළිබඵ  වකලාද ශා 

වම්භන්්රණ වකවිධානය ිරීමභ. 

 ශිය භනවහ ලේනොගඩලේඳන විවිධ භාධය ලඩසවහශන් ිළිබඵ පුළුඛ  ති ාලතක්ෂ නි්ලභාණය ිරීමභ 

ශා ලඩසවහශන්  ඳ රජාතන්ත රලාදී ල ඳ රතික්ෂලේේඳ ිරීමභ ශා විලේරෝධය ඳෂ ිරීමභ. 

 විවිධ භාධය ආයතන වභ  භනා වම්ඵන්ධී රණයක්ෂ ලේගොස න ා ගඩනීභ. 

 නාය ත්ල, ලේඳෞරු ල්ලධන විලේේ ශිය ලඩසවශන් ශා ලයාඳෘති දියත් ිරීමභ. 

5. වකව ්ෘති , ආගමි   හයුතු ශා වාරධ්ලභ ඳ රල්ලධන ංභාතයාකය. 

 ඳාව ආරම්බලේේ දී ශා ංලවානලේේ දී ආගමි   හයුතුලහ මුඛතඩන දී   රභලත් ල ඳලත්ලා ලේගන 

යාභ. 

 ඳාවහ ංනනය ව ආගමි  ලඩසවහශන් ලේවේ භ ංන්ත්ල ආගමි  ලඩසවහශන් වකවිධානය. 

 ඳාවඛ වකව් ෘතිය ආරක්ෂා  ර ගනිමින් වාරධ්ලභ ලේගොස නඩී ලේම්   රභලේ ද ව ව්  ර   රියාලහ 

නඩකවීභ. 

 ඳාවඛ ශිය විනය වකල්ලධනය වශා ආචාර ධ්ලභ ඳේධතියක්ෂ ලේගොස නඩකවීභ. 

 ංබාලයහ යමින් ඳලතින ඳාරම්ඳරි  වකව් ෘති  ංකග ශඩඳින ගඩනීභ ශා ආරක්ෂා ිරීමභහ ලඩසවහශන් 

වඩසුම් ිරීමභ ශා   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ජාති  උරුභ ශඳුනා ගඩනීලේම් ලඩසවහශන් ශා විනායහ ඳත්ලන ජාති  උරුභ ිළිබඵ පුඑඛ 

 ති ාලතක්ෂ ලේගොස නඩකවීභ. 

 රවවින්දනය ඳ රගුණ  රන ලේවෞන්ද්ලයාත්භ  ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 වාරධ්ලභ ඳ රල්ලධනයහ සුදුසු ලඩස වහශන්   රියාත්භ   ිරීමභ. 

 ලා්ලක   ල ශා  ඳ රාලේේයය ල ලේලනව් ලන සිරිත් විරිත් ශඳුනා ගඩනීලේම් ලඩසවහශන් වකවිධානය ශා 

  රියාත්භ  ිරීමභ. 

 විවිධත්ලලේේ සුන්දරත්ලය ංත්විඳීභ වශා ංන්ත්ල වකව ්ෘති  ලඩසවහශන් වකවිධානය.   
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 වකව් ෘතින්හි වභානාත්භතාල, වකව් ෘති  වි ානය ිළිබඵ ලේේන වම්භන්ත රණ ලඩසමුඑ 

වකවිධානය. 

  රී ාකලේක්ෂය ජන  ා, ජන රඩති ශඳුන්ලා දීභ. 

  රී ාකලේක්ෂය ඳාරම්ඳරි   ා උරුභ ශඳුන්ලා දීභ ශා ඇගයීලේම් ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 

6. වභාජ වකහිඳියාල ශා ශිය ආරක්ෂ   හයුතු ංභාතයාකය. 

 ගඩටුම් නිරා රණ   රභලේ ද   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ඳාවලේඛ ශා ඳාවලේන් ඵඩශඩර ශිය ආරක්ෂ   හයුතු ිළිබඵ වකවිධානාත්භ  ලඩසවහශන් 

  රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ශිය ආරක්ෂාල ිළිබඵ පුඑඛ ලේව  හයුතු  රන ආයතන වභග භනා වම්ඵන්ධී රණයක්ෂ ඳලත්ලා 

ලේගන යාභ. 

 ගඩහලු වශගත ඳවුඛ, ඳ රලේේ ශඳුනා ලේගන සුදුසු ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ලේදභාිළයන් ංහිමි ව දරුලන් ලේලනුලේලන් රැ ලරණ ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ.  

 ෂභා ංඳචාර, ෂභා ංඳශරණය ශා ෂභා ංඳලේයෝජනය ලෂක්ෂලා ගඩනීභහ  හයුතු ිරීමභ. 

 

7. ඳ රජා වඵතා වකල්ලධන ශා ඳ රජා ලේවේලා ංභාතයාකය. 

 ඳාවඛ සිසුන්හ ඉටු  ෂ ශඩිර ඳ රජා ලේවේලා ශඳුනා ගඩනීභ ශා ඳ රජා ලේවේලා ලඩසවහශන්   රියාලහ නඩකවීභ. 

 ඳාව ශා ඳ රජාල ඒ ාඵේධ ල ලඩසවහශන් වකවිධානය ිරීමභ ශා විවිධ ඳ රජා  ලඩසවහශන්ලහ සිසුන් 

වශබාක   රවීභ. 

 විවිධ රාජය ආයතන ශා ලේඳෞේගිම  ආයතන වභග ංන්ත්ල වඵතා ලේගොස නඩී ලේම් උඳාය භා්ලක   

ලඩස ිළිබලේලෂක්ෂ වඩ සීභ. 

 ඳ රලේේලේේ ජනතාලලේේ ලේඳොදු ංලයතා ිළිබඵ පුළුඛ වකලාදයක්ෂ ලේගොස නගමින් විවිධ ලඩසවහශන් 

  රියාලහ නඩකවීභ. 

 ඳාවඛ ආදි ශිය වකගම්, රජා වකවිධාන වභග පුළුඛ ංන්ත්ල වඵතා ලේගොස නඩී භ. 

 ඳාවඛ ශඩර ක ය සිසුන් වභ  වම්ඵන්ධතා ඳලත්ලා ගනිමින් ඔවුන්ලේේ ගඩහලු ිළිබඵ  ති ාලතක්ෂ 

ලේගොස නඩඟීභ. 

 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ ශා ඔවුන්ලේේ ඳවුඛල ලේඳෞේගිම  ගඩහලු ශඳුනා ගඩනීභ ශා එභ ගඩහලු  විවාලීභහ 

සුදුසු  ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ වඩ සීභ. 

 සියලු ඵාදක්ෂ, ශිය බහ ලඩසවහශන් විධිභත් ල ඳලත්ලා ලේගන යාභ. 

8. ලේවෞ ය, ලේඳෝණ ශා   රසීා  හයුතු ංභාතයාකය. 
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 ඳාවලේඛ ලේවෞ ය ශා වනීඳාරක්ෂාල ිළිබඵ යශපුරුදු ලඩඩි දියුු ිරීමභහ   රභලත් ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ ව ව ්

ිරීමභ ශා   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ලේවෞ ය ශා වනීඳාරක්ෂ ාලහ වෘජු ල භ ඵඳාන ගඩහලු ිළිබඵ විධිභත් ශා ශරලත් වකලාද වශා ලේයොමු 

ිරීමභ. 

 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ ලේඳෝණ තත්ත්ලය ලඩඩිදියුු ිරීමභ වශා  සුදුසු ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ ව ව් ිරීමභ. 

 ලේඳෝණ  ලඩසවහශන් වශා  ඳ රජාලලේේ ව  රිය දාය ත්ලය ඵා ගඩනීභ. 

 ඳාවලේඛ ඳ රථභාධාර  හයුතු   රියාත්භ   ිරීමභ. (රතුකුරුව, ාන්ත ලේජෝන්, ලේවෞ යදාන ආදිය) 

 ඳාව,  ලේවෞ ය ශා ලේඳෝණය වම්ඵන්ධ ආයතන ශා ඳ රජාල වභග පුඑඛ ංන්ත්ල වඵතා ලේගොස 

නඩකවීභ ශා වශාය ඵා ගඩනීභ. 

 ඳාවඛ සිසුන්ලේේ ාීමරි  ශා භානසි  ලේවෞ ය බි ලඩීමභහ ලේශේතු ලන ඵාහිර ශා ංබයන්තර  හයුතු 

ිළිබඵ ංලධානය ලේයොමු  ර   ලේවෞ ය  ඳ රල්ලධනය වශා ංලය  හයුතු ිරීමභ. 

 ලේඵෝ ලන ශා ලේඵෝ ලේනොලන ලේරෝග ඳඩතිරයාභ ලෂක්ෂලා ගඩනීභ වශා පුඑඛ වකලාදයක්ෂ ශා 

ලඩසිළිබලේලෂක්ෂ දියත් ිරීමභ. 

 වභඵ ලේඳෝණයක්ෂ වශා ලේේයය ආශාර ඳරිලේබෝජනය දිරිභත් ිරීමභ. 

   රීසා ලඩසවහශන්   රභලත් ල වකවිධානය ිරීමභ වශා ිළයලර ගඩනීභ. 

   රීසා වකල්ලධනය ිරීමභ ිළිබඵ ල පුඑඛ වකලාදයක්ෂ ලේගොස නඩී භ. 

 ඳාරම්ඳරි    රීසා, ඳාවඛ ඳේධතියහ ශඳුන්ලා දීභ ශා ංබාලයහ යමින් ඳලතින   රීසා නගා සිටුවීභ  

 ඳාවඛ   රීසා ංලව්ථාල දී වාරධ්ලභ ශා ඳාවඛ විනය බි ලඩීමභ ලඩෂඩක්ෂවීභ ිළිබඵ ල   ති ාලතක්ෂ 

ශා ලඩසිළිබලේලක්ෂ ව ව් ිරීමභ. 

 

9.  ෘෂි ්ලභ ශා ඳරිවර වකල්ලධන ංභාතයාකය. 

 ඳාවඛ ඳරිවර ඳවිත රතාල ඳලත්ලා ලේගන යාභ. 

 ඳාවඛ ඳරිවර ංක රණය වශා ලයාඳෘති   රියාත්භ   ිරීමභ 

 ංඳද්රලය ඳ රතිච  රීය රණය ිළිබඵ  ති ාලතක්ෂ ලේගොසනඩඟිභ වශා  ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ලේ ොම්ලේඳෝව්ට් ලේඳොලේශොර නි්ඳාදනය ශා බාවිතය දිරි ගඩන්වීභ 

 ඳරිවර වකලේ දීතාල ල්ලධනය  රන ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ 

 ඳ රාලේේයය ඳරිවර විනා ිළිබඵ ලේතොරතුරු රැව් ිරීමභ ශා ඳරිවර විනාය ංලභ ිරීමභහ ිළයලර ගඩනීභ. 

 විවිධ ඳාරිවරි   හයුතු ශා වම්ඵන්ධ රාජය ආයතන ශා ව්ලේ ච්ඡා වකවිධාන වභග වඵතා ලේගොස 

නගා ගඩනීභ. 

 ජාති   ෘෂි ්ලභ ශා ඳාරිවරි  ඳ රතිඳත්ති ඳාවලේඛ   රියාලහ නඩී භ. 

 ලේේයය නි්ඳාදිත ඳාරිලේබෝජනය දිරිගඩන්වීභ ශා ලේයොමු ිරීමලේම් ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ඳාවඛ ලේගොවිලේඳොෂ, ලේගලතු ලගා, ඔසු උයන්, ලන උයන් නි්ලභාණයහ  ලේයොමු වීභ. 

 ඳ රලේේලේේ ලේගොවි ගඩහලු ිළිබඵ ංලධානය ලේයොමු ිරීමභ ශා ිළිබයම් ලේවවීභ. 

 වාම්ඳ රදායි   ෘෂි ා්ලමි    රභ ශඳුනා ගඩනීභ ශා ඒලා ලයාප්ත ිරීමලේම් ලඩසවහශන්   රියාත්භ  ිරීමභ. 
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 වාම්ඳ රදායි   ෘෂි ා්ලමි  උඳ රණ වකරක්ෂණය  රන ලඩසවහශන් සිදු ිරීමභ. 

 ඳාවලේඛ ඳරිවර නියමු බහ ශිය   රියා ාර ම් දිරි ගඩන්වීභ. 

10. ලේබෞති  වම්ඳත් වකල්ලධන ශා ආඳදා  ෂභනා රණ ංභාතයාකය. 

 ඳාවලේඛ ලේබෞති  වම්ඳත් ආරක්ෂා ිරීමභ ශා ලඩඩි දියුු ිරීමභ. 

 ඳාවලේඛ ලේබෞති  වම්ඳත් වකල්ලධනය වශා ශියයින් ංතර වකලාදයක්ෂ ලේගොස නඩක භ. 

 ඳාවලේඛ ලේබෞති  වම්ඳත් සුර්ෂිත ිරීමභ වශා ඳාවඛ සිසු, ගුරු ශා ලේදභාිළය වකවිධාන ලේගොස නඩී භ. 

 එව් 5   රභය ඳාව තුෂ   රයිාලහ නඩී භ. 

 ඳාවඛ ලත්ත, ාා ලේගොසනඩක ිම, ඳාවලේඛ විවිධ  හයුතු සිදුලන ව්ථාන වකලේක්ෂත භක න් ඵාහිරින් 

ඳඩමිලේණන පුේගයන්හ ශඳුනා ගත ශඩිර ලන ඳරිදි වකුු ිරීමභ. 

 ඳාවඛ ඳරිවරය   රභානුක ල වඩ සීභ ශා නාභ රණය 

 ඳාවලේඛ ංලභ වම්ඳත් භඟින් උඳරිභ ඳ රලේයෝජන ඵා ගඩනීභ ිළිබඵ ංලය වඩසුම්  ව ව් ිරීමභ ශා 

  රියාලහ නඩකවීභ . 

 ඳ රලේේලේේ ඳ රලේයෝජනයහ ගත ශඩිර වම්ඳත් ශඳුනා ගඩනීභ ශා පදායී ල ලේයොදා ගඩනීලේම් ලඩසවහශන් 

  රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ශදිසි විඳත් ංලව්ථාල දී උඳ ාර ිරීමලේම් ව්ලේ ච්ඡා  ණ්සායභක්ෂ ලේගොස නඩී භ. 

 ආඳදා  ෂභනා රණ ංලව්ථාලන්හ මුහුු දීලේම් ඳරිවරයක්ෂ ඳාව තුෂ ලේගොස නඩී භ. 

 ඳාවඛ ආඳදා ආරක්ෂණ වඩව්භ ව ව් ිරීමභ, දඩනුලත් ිරීමභ, පුහුු ිරීමභ ශා   රියාලහ නඩකවීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිතයකු ලලේයන් ලේත්ීම ඳත්වීභ වශා ංලේප්ක්ෂ යා ඉදිරිඳත්  රන 

නාභ ලේයෝජනා ඳ්රය. 

1. ංලේප්ක්ෂ යාලේේ ලේඳෞේගිම  ලේතොරතුරු 

i. ංලේප්ක්ෂ යාලේේ වම්ප්ලණ නභ   

ii. ංලේප්ක්ෂ යාලේේ නභ මුකුරු වභග  

 

ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  සියලු ක්රියා ාර ම් භක න් ංලවාන ලලේයන් තිරවර වාභයක්ෂ ශා තිරවර 

වකල්ලධනයක්ෂ ඇති  ර ගඩනීභහ ංලය  නිපුණතා සිසු දරු දඩරියන් තුෂ වකල්ලධනය ිරීමභහ 

 හයුතු  ෂ යුතු ය. 

උඳලේඛ නය 2 
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iii. ලේඳෞේගිම  ිමිළනය 

iv. උඳන් දිනය  

v. 20..... /..... /......දිනහ ලයව ංවු........ භාව........ දින.......... 

 

2. ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයකු ලලේයන් නාභ ලේයෝජනා ඵා ලේදන ංලේප්ක්ෂ යා දඩනහ දරන 

තනතුර 

i. රධාන ශිය නාය    iv. ක්රීසා නාය  

ii.උඳරධාන ශිය නාය    v. ඳන්ති නාය  

iii.ශිය නාය     vi. ලේලනත් 

 

3. විය වභගාමී  හයුතු 

ඳාවලේඛ ශිය වමිති වභාගම්ල දඩනහ දරන තනතුරු 

වියානුඵේධ/ විය වභගාමි  දරන තනතුර/ වාභාජි ත්ලය  ල්ලය 

 

i.........................................  ........................................        ................ 
 
ii..........................................  .........................................        ................. 
 
iii..........................................  ..........................................        .................. 

 

4. විය ඵාහිර  හයුතුලිමන් ඵා ගත් වම්භාන කුවතා ිළිබඵ ලේතොරතුරු 

 

 

ංකය    කුවතා /ව්ථානය           ල්ලය 

i.........................................  ........................................        ................ 
 
ii..........................................  .........................................        ................. 
 
iii.........................................  ..........................................        .................. 

 

5. ඳාවලේඛ දී ක්රියාලහ නගා ඇති ලේලනත් ලයාඳෘති ලඩසවහශන් වශා ඵා දී ඇති දාය ත්ලය 
 

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

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

6.  ඳාවලේන් ඵඩශඩර වභාජලේේ විවිධ වකවිධානල දරන තනතුරු 

වකවිධානය තනතුර 

  

  

7.ඳාවලේඛ ශා වභාජලේේ ක්රීසා  හයුතුල දී ඵා ගත් ජයග්රශණ 

ඳාවඛ/ංන්ත්ල ඳාවඛ ඳාවලේන් ඵඩශඩර 

  



32 
 

  

 
ඉශත ලේතොරතුරු වතය ඵලත් නිලඩරැදි ඵලත් වශති   රමි. ලේභභ ලේතොරතුරු ංවතයයඩයි වනාථ වුලලේශොත්  
භභ..................................... ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයකු ලලේයන් ලේත්ීම ඳත්වීභහ ලේශෝ එභ තනතුර 
දඩීමභහ නුසුදුසු ඵල ිළිබගනිමි. 
 
ංලේප්ක්ෂ යාලේේ නභ ........................................................ 
 
දිනය.........................   ංලේප්ක්ෂ යාලේේ ංත්වන ................................................... 
 
ඳන්තියබාර ගුරුබලතාලේේ නි්ලලේේය 
 
..................................................... විදයාලේේ .......................ලේරේණිලේේ ඉලේගනුභ ඵන ...................... 
 
................................................................ ශිය ංලේප්ක්ෂ යා වඳයා ඇති ලේතොරතුරු වතය ශා නිලඩරැදි ඵල 
වශති   රමි. 
 
........................................                ........................................... 
ඳන්තියබාර ගුරුබලතාලේේ නභ     ඳන්තියබාර ගුරුබලතාලේේ ංත්වන 
 
ංක රධාන /ලේරේණි  රධාන ගුරුබලතාලේේ නි්ලලේේය 
 
නි්ලලේේ  රමි/ නි්ලලේේ ලේනො රමි. 
 
 
ගුරුබලතාලේේ නභ ංක රධාන/ලේරේණි  රධාන                    ගුරුබලතාලේේ ංත්වන ංක රධාන /ලේරේණි  රධාන 
 
විදුශඛඳති  ංනුභතිය 
ඉශත ශිය ංලේප්ක්ෂ යා ලේභභ තනතුර වශා ලේතෝරා ගඩනීභ ංනුභත  රමි./ලේනො රමි.  
. 
.....................................                ...................................... 
විදුශඛඳතිලේේ නභ       විදුශඛඳතිලේේ ංත්වන 
              
 
        නි මුද්රාල 
 
ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයලරයකු / නිලේයෝජය ංභාතයලරයකු ලලේයන් ලේත්ීම ඳත්වීභ වශා ශිය 

නිලේයෝජිතයා ඉදිරිඳත්  රන ංයදුම් ඳ්රය. 

1. ංලේප්ක්ෂ යාලේේ ලේඳෞේගිම  ලේතොරතුරු 

i. වම්ප්ලණ නභ   

ii. මුකුරු වභග නභ  

iii. ලේඳෞේගිම  ිමිළනය 

iv. උඳන් දිනය  

v. 20..... /..... /......දිනහ ලයව ංවු........ භාව........ දින.......... 

 

2. ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු නිලේයෝජිතයකු ලලේයන් ඳාවලේඛ දඩනහ දරන තනතුර 

i.රධාන ශිය නාය    iv. ක්රීසා නාය  

ii.උඳ රධාන ශිය නාය    v. ඳන්ති නාය  
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iiiශිය නාය     vi.ලේලනත් 

 

3. විය වභගාමී  හයුතු 

ඳාවලේඛ ශිය වමිති වභාගම්ල දඩනහ දරන තනතුර 

වියානුඵේධ/ විය වභගාමී  දරන තනතුර/ වාභාජි ත්ලය  ල්ලය 

 

i.........................................  ........................................        ................ 
 
ii..........................................  .........................................        ................. 
 
iii..........................................  ..........................................        .................. 

 

4. විය ඵාහිර  හයුතුලිමන් ඵා ගත් වම්භාන, කුවතා ිළිබඵ ලේතොරතුරු 

 

ංකය    කුවතා/ව්ථානය       ල්ලය 

 

i.........................................  ........................................        ................ 
 
ii..........................................  .........................................        ................. 
 
iii..........................................  ..........................................        .................. 

 

5. ඳාවලේඛ දී  ක්රියාලහ නගා ඇති ලේලනත් ලයාඳෘති , ලඩසවහශන් වශා ඵා දී ඇති දාය ත්ලය 
 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
6.ඳාවලේන් ඵඩශඩර වභාජලේේ විවිධ වකවිධානල  දරන තනතුරු 

වකවිධානය තනතුර 

  

  

  

  

 

 

7.ඳාවලේඛ ශා වභාජලේේ ක්රීසා  හයුතුල දී ඵා ගත් ජයග්රශණ 

ඳාවඛ/ංන්ත්ල ඳාවඛ ඳාවලේන් ඵඩශඩර 

  

  

  



34 
 

  

 
ඉශත ලේතොරතුරු වතය ඵලත් නිලඩරැදි ඵලත් වශති   රමි. ලේභභ ලේතොරතුරු ංවතයයඩයි වනාථවුල ලේශොත්  
භභ..................................... ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයලරයකු / නිලේයෝජය ංභාතයලරයකු ලලේයන්  
ලේත්ීම ඳත්වීභහ ලේශෝ තනතුර දඩීමභහ නුසුදුසු ඵල ිළිබගනිමි. 
 
ංලේප්ක්ෂ යාලේේ නභ ........................................................ 
 
දිනය.........................   ංලේප්ක්ෂ යාලේේ ංත්වන ................................................... 
 
 
ංක රධාන /ලේරේණි  රධාන ගුරුබලතාලේේ නි්ලලේේය 
ඉශත ශිය ංලේප්ක්ෂ යා ලේභභ තනතුර වශා ලේතෝරා ගඩනීභ සුදුසු ඵල නි්ලලේේ  රමි/ නි්ලලේේ ලේනො රමි. 
 
-----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
ගුරුබලතාලේේ නභ ( ංක රධාන /ලේරේණි  රධාන)               ගුරුබලතාලේේ ංත්වන  
 
 
 
විදුශඛඳති  ංනුභතිය 
 
ඉශත ශිය ංලේප්ක්ෂ යා ලේභභ තනතුර වශා ලේතෝරා ගඩනීභ ංනුභත  රමි./ලේනො රමි.  
 
........................................                ...................................... 
විදුශඛඳතිලේේ නභ       විදුශඛඳතිලේේ ංත්වන 
              
 

නි මුද්රාල 
 
 
ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  නිලේයෝජිතයකු ලලේයන් ලේත්ීම ඳත්වීභ වශා ංලේප්ක්ෂ යා ඉදිරිඳත්  රන 

නාභ ලේයෝජනා ඳ්රය ශා  ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයලරයකු / නිලේයෝජය ංභාතයලරයකු ලලේයන් 

ලේත්ීම ඳත්වීභ වශා ශිය නිලේයෝජිතයා ඉදිරිඳත්  රන ංයදුම් ඳ්රය ඳාවලේඛ ංලයතා භත ලේලනව් ර ගත 

ශඩිර ය.  එලේවේ භ ශිය ංභාතයලරුන් ලේතෝරා ගඩනීලේම් ංයදුම්ඳත් 2008/15 චක්රලේඛ ලේේ ංයදුම්ඳත ද 

ංධයයනය  ර ලේලනව්  ර ගඩනීභහ ශඩිරයාල ඳලතී. 

 
 
 
 
 
 
 
ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  රධාන නිතලහ හිමි  ා්ලයබාරය 

භශලේඛ ම් 

  ලේභභ  උඳලේදව් වකග්රශලේේ මීහ ඉශත වශන්  ර ඇති  ා්ලයබාරයහ ංභතරල ඳශත වශන් 

 ා්ලයයන් ද භශ ලේඛ ම්ලරයා ලේලත ඳඩලලේ්ල.  

උඳලේඛ න 03 
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  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ිළහිටුවීභ ශා ඳලත්ලා ලේගන යාභ වම්ඵන්ධ සියලු භ  ා්ලයයන් (නිලේයෝජය 

භශලේඛ ම්ලරුන් ඳත් ිරීමභ, නාභ ලේයෝජනා  ඩවීභ, ඡන්ද ඳඩලඩත්වීභ, නිලේයෝජිතයන් ලේතෝරා 

ගඩනීභ, රධාන  තනතුරු වශා   ශිය නිලේයෝජිතයන් ඳත් ිරීමභ, ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල වශා පුහුු 

වඩසි ඳඩලඩත්වීභ ආදිය) 

  ශිය නිලේයෝජිතයන් වශා කුවතා වකල්ලධන ලඩසවහශන් ඳඩලඩත්වීභ. 

  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  විනය ඳලත්ලා ලේගන යාභ. 

  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලිමන් ඉදිරිඳත් ලන ලේයෝජනා  ක්රියාත්භ  ිරීමභ ශා ඒ වශා ංලය උඳලේදව් ඵා 

දීභ. 

 

නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (වකල්ලධන) 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලේේ   ා්ලයයහ වශාය වීභ. 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලහ ඉදිරිඳත්  රන ලේයෝජනා විධිභත් ල ව ව්  ර ඉදිරිඳත් ිරීමභ. වම්භත ලන 

ලේයෝජනා ක්රියාත්භ   ිරීමභහ  ංලය  හයුතු ිරීමභ ශා වම්ඵන්ධී රණ  හයුතු. 

නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (ඳාන) 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලේේ   ා්ලයයහ වශාය වීභ. 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු  ා්ලයයන් වශා වබා නාය හ උඳලේදව් දීභ.  

නිලේයෝජය භශලේඛ ම් (විනය) 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු භශලේඛ ම්ලේේ   ා්ලයයහ වශාය වීභ. 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු විනය  හයුතු වක්රිය ල ඳලත්ලා ගඩනීභහ දාය  වීභ.  

 ථානාය  

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මාවනය ලේශඵවීභ 

 භශලේඛ ම්ලරයාලේේ උඳලේදව් භත ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල ඳලත්ලා ලේගන යාභ. 

 ඳනත් වම්භත  ර ගඩනීභ වශා ඡන්ද විභසීභ. 

 

 

ංග රාභාතය 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  ංභාතයක  වම්ඵන්ධී රණය 

 ශිය ංභාතය  භණ්ස රැවව්ීම්  ඩවීභ ශා මුසුන දඩීමභ.  

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මුය  හයුතු ඳලත්ලා ලේගන යාභ ශා ල්ලී  රණය 

 

වබා නාය  

 වබාලේ  ඝන පරණය ඳලත්ලා ගඩනීභ. 

 රැව්වීම්ලහ ශිය නිලේයෝජිතයන් වශබාක   රලා ගඩනීභ. 

 නියමිත ලේ ාලහ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුල රැව්  රවීභ. 

 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ   ථි  නාභ ලේඛ නය ඳලත්ලා ගඩනීභ. 
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 ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ඳලත්ලා ලේගන යාභ වශා භශලේඛ ම්ලරයා ශා නිලේයෝජය  භශලේඛ ම්ලරුන්හ 

වශාය ඵා දීභ. 

 භශ ලේඛ ම්ලේේ උඳලේදව්  ඳරිදි වබාල  ඛ ගඩනීලේම් ලේයෝජනා ඉදිරිඳත් ිරීමභ. 

 

 
නිලේයෝජය  ථානාය  
 
 
  ථානාය ලරයා ලේනොභඩති විහ  ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  මාවනය ලේශඵවීභ 

 
 
නිලේයෝජය  ාර  වබා වබාඳති  

  ථානාය  වශ නිලේයෝජය  ථානාය  ලේදලේදනා භ ලේනොභඩති ංලව්ථාල  දී ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  

මාවනය ලේශඵවීභ. 

 

 

උඳලේේ   ාර  වබා  

 එක්ෂ එක්ෂ ංභාතයාකයහ ංදාෂ  ා්ලයයන් වඩසුම් ිරීමභ , ක්රියාත්භ  ිරීමභ, නියාභනය ශා ංදාෂ 

ංභාතයාකය වම්ඵන්ධ ලඩසවහශන් ක්රියාත්භ  ිරීමභ. 

 ලඩසවහශන් නියාභ  වම්ඵන්ධී ාර  ශියයන් භක න් ංදාෂ ලා්ලතා ශා මය  හයුතු ක්රභලත්ල 

ඳලත්ලා ලේගන යාභ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ංභාතයාක ශා වම්ඵන්ධ ලඩසවහශලේනහි වකයුතිය 
 

1. ලඩසවහශනහ ඇතුෂත්  ගුරුබලතුන් 

2. විය බාර ශිය ංභාතයලරයා /ශිය නිලේයෝජය ංභාතයලරයා 

3. ංභාතයාකලේේ උඳලේේ   ාර  වබාලහ ඇතුෂත් ශිය නිලේයෝජිතයින් 

4. ලඩසවහශන් වම්ඵන්ධී ාර  නිලේයෝජිතයින්  

5. ලේවසු ශිය නිලේයෝජිතයින්  ( ලගු ංක  2 හ ංනුල)   

 

උඳලේඛ න 04 
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ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු වභාරම්බ  වබාලාරලේේ 

ිරයවිය යුතු ංධයාඳන ලේඛ ම්ලේේ ර ාය 

 

ඳාවඛ ශිය ශියාලන් ලේලත රජාතන්්රලාදය ිළිබඵ රාලේයෝක   ංත්දඩකීම්  ඵා ගඩනීභහ ංලව්ථා 

වවමින් නීතිලේේ ආධිඳතය ශා ඡන්දය ර ා ිරීමලේම් ලඩදගත් භ ද වකලාදය, වම්මුති, ංනය 

භතයන්හ වලන්දීභ ශා ගරු ිරීමභ ිළිබඵ ල  ආ ඛඳ කුවතා වකල්ලධනයහ ංලව්ථා විවිර  ර 

ලේදමින්, ංනාගත පුරලඩසියන් ලලේයන් ඳාවඛ සිසුන්හ ඔවුන් වභාජලේේ ංත් විඳින ශා ංත්දිරන  

වාභාජයීය, ආ්ලථි  ශා වකව් ෘති  ගඩහලු ිළිබඵ විලෘත වකලාදයන්හ ශා වා ච්ඡාලන්හ ිළවිලේවමින්,  

ඔවුන්ලේේ දඩනුභ පුළුඛ  ර ගනිමින්, තභන් ංත් විඳින ලේශෝ  ංත් දිරන ගඩහලු වශා විවඳුම් ලේයෝජනා 

 රමින්,  වකලාද තුිබන් වම්මුතියහ ඳඩමිණ තභ ක්ෂති ඳභණින් තභ ලේේයහ ලේවේලය  ෂ ශඩිර 

ංලව්ථා විව්තර  රමින් පුළුඛ ජාති  ංරමුු ඉක්ෂ   ර ගනිමින් ශ්රී ාකලේක්ෂය ඳාවඛ ඳේධතිය තුෂ 

ිළහිහලනු ඵන ඳාවඛ ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තු ලඩසවහශන යහලේත් 

................................................................... විදයායීය ශිය ඳා්ලිමලේම්න්තුලේ  භකග වඩසිලාරය 

ල්ල ..........................................භව  ..................... දින ආරම්බ  ෂ ඵල දන්ලා සිිනමි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


