
  

රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ  : 39/2019 

මලේේ අංකය: ES/1/ක්රලේඛ  

රාජ්ය ඳිපඳාන  වවලලේශ කයුතු  

ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය 

නිදශවව කුරස්ර ය 

ලේකොෂඹ 07. 

 

2019.12.31 

  
අමාත්යාං ලේඛකරුල්  

ඳෂාත් වභා ප්ර ධාන ලේඛකරුල්  

ලේදඳාර්ත්ලේරු ු ප්ර ධානී  

දිවවත්රික් ල ලේඛකරුල්  

ප්රාලේශය ය ලේඛකරුල්  

 

ශ්රී ලංා ඉ ලංජානේරු ස ලංරවයලරස ලංරවයලඉ ලංලයලවථාඉල  ලංංා  ලං138/ 17 ලංශඉ ලං1039.0/.1/ ලංදිනැති ලං

ංති ලංවිරය ලංගැවට් ලංපත්ර ලං ලංමගිු ලංඇතුෂත් ලං රනු ලංැබූ ලංවාරෝධනයු ලංක්රියඉත්ම  ලංරීමම 

 

ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලලේත ු ලන  III) ලේරයණියේලේත ට ය ලේදලන  II) ලේරයණියේයය වශ ලේදලන  II) ලේරයණියේලේත 

ට ය ඳෂමුලන  I) ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු අලම ලේවයලා කාය වංලේනධනය රීමේමය අදාෂ ධිවිධිධාන 

ඇුෂත් කර අංක 2138/27 ශා 2019 අලේ නවවු මව 28 දිනැති ශ්රී ංකා ප්ර ජ්ාත්ා ත්රික වමාජ්ලා  

ජ්නරජ්ලේත අති ධිලේය  ැවට් ඳත්රලේත ඳෂ කරන ද ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලලේත ලේවයලා ලයලවවාාලේ  

ඳවවලන ලේවයලා ලයලවවාා වංලේනධනය අනුල දැනය ලේවයලලේත ට ිනන ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලලේත 

නිධාමේ ලේේ ලේරයණියේ සවවව රීමේරු ඳශත් ඳිපදි ට  ක කරනු ැලේ .  

 

01.තුුලන ලං(III) ලංරරයණියේරස ලංට   ලංරනලන ලං(II) ලංරරයණියේය  ලංසවවථ ලංරීමම 

 ලං 
1.1)  2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ලේඳර ලේවයලයය බදලා ලේ න ඇති නිධාමේ  වංලේනවිත් ශ්රී ංකා 

ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  10.1.1.1හි අනු අංක  vii) යයලේත් වශ  ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් 

ආයත්නලේත පූර්ණ වාමානේකත්ලය ලේශන ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ආයත්නය ධිට   ළිගත ත් ජංනේලේ ් 

ආයත්නයක පූර්ණ වාමානේකත්ලය  ලරත් ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය) බා තිබීම ශා එම ලරත් 

ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය අ ණ්ඩල ඳලත්ලාලේ න යාලේරු අලයත්ාලය ශැර 10.1.1.1 යයලේත් වශ  

අලේනකුත් ට යලුම සු කසුකරු වරුපූර්ණ කරනු ැබූ දිනය ලේශන 2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය යන 

දින ලේදලේක  ඳසුල එෂලේඹන දිනලේත ට ය II ලේරයණියේයය සවවව කරනු ැලේ .  

 

 

 



 

 

1.2)  වංලේනවිත් ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  10.1.1.1 හි අනු අංක  iv) යයලේත් දක් ලලා ඇති 

අලේනක් ල රාජ්ය භාා ප්ර වීණත්ාලය රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ  01/2014 ශා ඊය අනුාංගික ක්රලේඛ  

මගි  බා   ඇති වශන කාය ුෂ වරුපූර්ණ කරනු බන නිධාමේ  නියමිත් දිනය අලේනක් ල 

රාජ්ය භාා අලයත්ාලය වරුුරර්ණ කරනු ැබූ නිධාමේ  ලේව වකනු ැලේ .  

 

1.3)  වංලේනවිත් ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  10.1.1.1 හි අනු අංක  iv) යයලේත් දක් ලලා ඇති 

අලේනක් ල රාජ්ය භාා ප්ර වීණත්ාලය රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ  01/2014 ශා ඊය අනුාංගික ක්රලේඛ  

මගි  බා   ඇති වශන කාය ුෂ වරුපූර්ණ ලේනොකරනු බන නිධාමේ  අලේනක් ල රාජ්ය භාා 

ප්රවීණත්ාලය ඇුලුල ලේමම ක්රලේඛ ලේත 1.1 හි වශ  ට යලුම සු කසුකරු වරුපූර්ණ කරනු බන 

දිනලේත ට ය II ලේරයණියේයය සවවව කරනු ැලේ .  

 

 

02. රනලන ලං(II) ලංරරයණියේරස ලංට   ලංපෂවනලන ලං(I) ලංරරයණියේය  ලංසවවථ ලංරීමම ලං 

 

2.1)  ලේවයලා ලයලවවාාලේ  ඳවවලන වංලේනධනය ක්රියාත්මක ලන 2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ලේදලන    

 II) ලේරයණියේලේත ට ිනන නිධාමේ  ඳෂමුලන  I) ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු  වංලේනවිත් ශ්රී ංකා 

ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  10.2.1 හි  i) වශ  iii) යයලේත් වශ  කර ඇති සු කසුකරු ලේලනුලය 

ඳශත් සු කසුකරු වකා බනු ැලේ .  

 

  අ) ලේදලන  II) ලේරයණියේලේත ලවර ලේදකක  02) වක්රීය ශා වුදාදායක ලේවයලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර 

තිබීම ශා ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව වීලේම  ඳසු ලැදා ව ලර්ධක ලේදකක් ල  02) සඳයාලේ න තිබීම.  

 

  ආ) අනුමත් කාර්ය වාධන ඇ යීරු ඳිනඳාිනය අනුල ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව වීලේම  ඳසුල 

සවවව රීමේලේරු දිනය ලේඳරාුල වූ ලවර ලේදකක් ල  02) ුෂ වුදාදායක මට්යලේරු ලේශන ඊය ජශෂ 

කාර්ය වාධනයක් ල ලේඳ නුරු කර තිබීම.  

 

 

2.2)  ලේවයලා ලයලවවාාලේ  ඳවවලන වංලේනධනය ක්රියාත්මක ලන 2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ු ලන 

 III) ලේරයණියේලේත ලවර ශයකය  06) ලැඩි වක්රීය ශා වුදාදායක ලේවයලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර ඇති 

ලේමම ක්රලේඛ ලේත 1.1 හි දක් ලලා ඇති ධිවිධිධාන අනුල ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව කරනු බන 

නිධාමේ  ඳෂමුලන  I) ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු  10.2.1 හි  i) වශ  iii) යයලේත් වදශ  කර ඇති 

සු කසුකරු ලේලනුලය ඳශත් සු කසුකරු වකා බනු ැලේ .  

 

  අ) III වශ II ලේරයණියේල ලවර ලේදොෂශක  12) වක්රීය ශා වුදාදායක ලේවයලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර 

තිබීම ශා ලැදා ව ලර්ධක එලේකොෂශක් ල  11) සඳයාලේ න තිබීම.  

 

  ආ) අනුමත් කාර්ය වාධන ඇ යීරු ඳිනඳාිනය අනුල සවවව රීමේලේරු දිනය ලේඳරාුල වූ ලවර 

ලේදොෂශක් ල  12) ුෂ වුදාදායක මට්යලේරු ලේශන ඊය ජශෂ කාර්ය වාධනයක් ල ලේඳ නුරු කර තිබීම.  

 

 

 

 

 



 

ව ශන ලං 
 

2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ලේඳර ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලලේත III ලන ලේරයණියේලේත ලවර ශයකය 

 06) ලැඩි වක්රීය ශා වුදාදායක ලේවයලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර ඇති ලේමම ක්රලේඛ ලේත 1.3 හි 

වශ  ධිවිධිධාන අනුල ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව කරනු බන නිධාමේ  ඳෂමුලන  I) 

ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු  එම නිධාමේ  අලේනක් ල රාජ්ය භාා ප්ර වීණත්ාලය වරුපූර්ණ රීමේම වශා 

 නු ැබූ අමත්ර කා සීමාලය වමාන කා සීමාලරී  එම නිධාමේ ලේේ ඳෂමුලන  I) ලේරයණියේයය 

සවවව රීමේම ප්ර මාද කරනු ැලේ .  

 

2.3)  2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ලේඳර ලේවයලයය බලා ලේ න ඇති ලේමම ක්රලේඛ ලේත අනු අංක 01 

යයලේත් වදශ  ධිවිධිධාන අනුල ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව කර ඇති නිධාමේ  ඳෂමුලන  I) 

ලේරයණියේයය සවවව වීමය ලේඳර වංලේනවිත් ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  10.1.1.1 හි අනු 

අංක  vii) යයලේත් වශ  ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ආයත්නලේත පූර්ණ වාමානේකත්ලය ලේශන ශ්රී ංකා 

ජංනේලේ ් ආයත්නය ධිට   ළිගත ත් ජංනේලේ ් ආයත්නයක පූර්ණ වාමානේකත්ලය  ලරත් 

ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය) බා තිබීම ශා එම ලරත් ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය අ ණ්ඩල ඳලත්ලාලේ න 

යාලේරු අලයත්ාලය වරුපූර්ණ කර තිියය ුතුය.  

 

ව ශන ලං 
 

2019 ලේඳබරලාිප මව 26 දිනය ඳසු ලේවයලයය බලා නු බන නිධාමේ  ු ලන  III) ලේරයණියේලේත 

ට ය ලේදලන  II) ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු  වංලේනවිත් ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවයලා ලයලවවාාලේ  

10.1.1.1 හි අනු අංක  vii) යයලේත් වශ  ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ආයත්නලේත පූර්ණ වාමානේකත්ලය 

ලේශන ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ආයත්නය ධිට   ළිගත ත් ජංනේලේ ් ආයත්නයක පූර්ණ වාමානේකත්ලය 

 ලරත් ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය) බා තිබීම ශා එම ලරත් ජංනේලේ ් ත්ත්ත්ලය අ ණ්ඩල 

ඳලත්ලාලේ න යාලේරු අලයත්ාලය වරුපූර්ණ රීමේම අලය ලේනොලන අත්ර එම නිධාමේ  ලේදලන  

 II ) ලේරයණියේලේත ට ය ඳෂමුලන  I) ලේරයණියේයය සවවව රීමේලේරු  එම සු කසුකම වරුපූර්ණ රීමේම අනිලාර්ය 

ලේ .  

 

ලේමම ක්රලේඛ ය රාජ්ය ලේවයලා ලේකොමි  වභාලේ  අනුමතිය අනුල නිකුත් කරනු ැලේ .  

 

 

         

 

එවව.ලේශට්ිනආරච්චි  

       ලේඛකරු   

 රාජ්ය ඳිපඳාන  වවලලේශ කයුතු   

ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය  

 

  

 

 


