
1 පිටුව 

 

 
ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිමේන්තුව  

ඇබෑලිව 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩලමේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 

මනා මසෞඛ්ය ත්ත්තවයිනන් හා ිශිෂ්ට  රිතතයිනන් ුතතු ්රී ලාිිනක පුරවියනයන්ම්න් දයම්ේප්ත කිඳව  

ලිමේ. 

මමහි පහත දික්මවන ආදර්ශ ආකෘති පත්රය ්රකාරව පිියමයල කර්්ත දයම්ේප්ත, දධ්යාපන  වෘ්තතීය  

මවන්ත සුම්සුකේ හා පළපුරුද්ද පිියබඳ සහතිකවල පි ප්තද සමඟ 2023 ලංමපලිව ලංමස ලං17 ලංවන දින මහෝ ඊ  

මපර ලිමබන මසේ “රපලිමේන්තුවනේ ලංමහ ලංනේ ්, ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිමේන්තුව , ශ්රී ලංජය ලිධනපුර ලංන ෝට්නට්” ලං

යන ලිපිනය  ලියාපදිිචි තිපෑමලන් එිශය ුතතුය. තමන් දයම්ේකරන තනතුර ලිුතේ කවරමේ ඉහළ වේ 

මකළවමර් සඳහන් කළ ුතතුය. (මමම දින්වීම www.parliament.lk මවේ දඩිශය ඔසටමසේද ලබා ්ත 

හිිනය) 

සැ.යු. - තමන් දයම්ේකරන තනතුර දයම්ේපත්රමයහි ඉහලින් සඳහන් ිනීමම දිවවාර්යය මේ. 

1. පිළිගැනීන් ලංනිකධපරී ලංතනවර 

1.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06/2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය 30,350 – 11 x 

330/ 10 x 380 – 37,780/- මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් පිතමාණය  

දදාළ දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 72,000/- පමණ මේ). 

1.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන්  දින  වයස දවුරුම් 18   මනොදඩු හා දවුරුම් 30 

  මනොවිඩි ිශය ුතතුය. (පාර්ලිමේන්තුමේ මහ  මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩ ලමේ සාමාජිකයන් 

සඳහා පපිතම වයසට සීමාව බල මනොපා  ඇත.) 

1.3 අධයපරන ලංදුසුදු ්:- ලංදධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) ිශභා්ය යනිහල  මදමළ, 

්ණිතය සහ ඉිග්රීයන යන ිශ්යයන් ඇතුව ව සේමාන සාමාර්ප පහක් සහිතව ිශ්යයන් හයිනන් 

(06) එකවර සම්තවී තිබීම. 

1.4 න නත් ලංදුසුදු ්:- ලංපිිය්්ත ිශශටව ිශදයාලයිනන් මහෝ ර ය පිිය්්ත ආයතනයක් මන්න් ිවත්්ත 

කර  ලබන පාඨමාලා කාලය වර්්යක  මනොදඩු ඉිග්රීයන භා්ාව පිබඳබඳ ඩිප්මලෝමා 

සහතිකයක් ලබා තිබීම;  
      සහ 

ිශශටව ිශදයාල ්රතිපාදන මකොමි්න් සභාව ිශයනන් පිිය්  ලබන ආයතනයක් මවතින් මහෝ 

තෘතියික හා වෘ්තතීය දධ්යාපන මකොමි්න් සභාව ය ම්ත ලියාපදිිචි පිිය්්ත ආයතනයක් 

මවතින් පාඨමාලා කාලය මාස හයක  මනොදඩු පිත්ණක සාක්්රතාවය පිියබඳ පාඨමාලාවක් 

හදාරා සහතිකයක් ලබා තිබීම.  

 යනිහල, මදමළ හා ඉිග්රීයන යන භා්ාත්රමයන්ම සන්ිවමේදනය ිනීමමේ හිිනයාව සහ 

මවන්ත ිශමද්ශීය භා්ාවන් කපා ිනීමමේ හිිනයාව ිශමශේ්  සුම්සුකමක් මලස සළක  

ලිමේ. 

 රා යතාන්්රික සබඳතා පිියබඳ සහතිකයක් ලබා තිබීම දමතර සුම්සුකමක් මලස 

සළක  ලිමේ. 

1.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක පිිය්ිනීමේ ිවලධ්ාීම තනතුරක  පාිතමභෝගික මසේවා ිවලධ්ාිත 

තනතුරක දවම වසර 03ක පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම. 

 යතිරනලි ය: 

වසර 10ක  මනොදඩු සතුටුදායක මසේවා කාලයක් සහිත පාර්ලිමේන්තු මහ මේකේමේ කාර්ය 

මණ්ඩලමේ A,B හා C යන විටුප් කාණ්ඩවල  දය්ත සාමාජික සාමාජිකාවන්  පක්ත 1.5 

විිව මේදමයහි සඳහන් සුම්සුකේ සපුරා තිබීම දවශය මනොමේ.  

1.6 බඳ ප ලං ගැනීන් ලං ක්රමය:- ලං ලිඛිත පීමක්්ණයක්, භා්ා කපන පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් 

පීමක්්ණයක් මන්ිව. 



2 පිටුව 

 

2. ආරක්ෂ  ලංනිකධපරී ලංතනවර 

2.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390  - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 

2.2  යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්ිනීම දවසන් වන දින  වයස දවුරුම් 30   මනො දඩු හා දවුරුම් 

40   මනොවිඩි ිශය ුතතුය. (පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 

සඳහා මමම වයසට සීමාව දදාළ මනොමේ.) 

2.3 අධයපරන ලංදුසුදු ් ලංසහ ලංරළපුරුද්ද:- ලංයනිහල මහෝ මදමළ භා්ාව  සේමාන සාමාර්පයක් ද, 

්ණිතය හා ඉිග්රීයන භා්ාව  සාමානය සාමාර්පයන්ද සහිතව දධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර 

(සාමානය මපළ) ිශභා්මයන් ිශ්යයන් හයිනන් මදවරක  මනොවි ඩි වාර ්ණනකදී  සම්තවී 

තිබීම;  
සහ 

වසර 10 ක  මනොදඩු සේමානනීය මසේවාවක් සහිත ුතධ් හමුදාමේ සිරයන් මහෝ ඊ  මනොදඩු 

ත්ත්තවමේ තනතුරක් දරන ්රී ලිකා සන්නද්ධ් හමුදාවක (ිවතය) සාමාජිකමයත් මහෝ වසර 10 

ක  මනොදඩු සේමානනීය මසේවාවක් සහිත සිරයන් මහෝ ඊ  මනොදඩු ත්ත්තවමේ තනතුරක් 

දරන ්රී  ලිකා මපොලියනමේ සාමාජිකමයත් වීම  
මහෝ 

දයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින වන ිශ  පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ය 

මණ්ඩලමේ ‘ඒ’ මහෝ ‘බී’ විටුප් කාණ්ඩවල  දය්ත තනතුරක වසර 10ක සතුටුදායක මසේවා 

කාලයක් සපුරා තිබීම. 

2.4 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංලිඛිත පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

 

3. නරදනලිරු ලංතනවර 

3.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390 - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 

3.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින  වයස දවුරුම් 18  මනොදඩු හා දවුරුම් 40  

මනොවිඩි ිශය ුතතුය. 

3.3  අධයපරන ලං දුසුදු ්:- ලංයනිහල මහෝ මදමළ භා්ාව සහ ්ණිතය ඇතුව ව ිශ්යයන් 06 ිනන් 

මදවරක  මනොවිඩි වාර ්ණනකදී ද.මපො.ස (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම. 

(ස හන - ඉදිිනීමේ ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් මහෝ ඊ  ඉහළ සහතිකයක් ලබා 
තිමේ නේ ඉහත පිතදි ද.මපො.ස. (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම දිවවාර්ය මනොමේ.) 

3.4  ෘත්තීය ලංදුසුදු ්:- ලංඉදිිනීමේ ිෂේපී (මපදමර්රු) NVQ IV සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

3.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක මපදමර්රු ක්ම්ේත්රමේ වසර 3 ක  මනොදඩු පළපුරුද්දක් 

ලබාතිබීම. 

3.6 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංවෘ්තතීය පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

 

4.  ඩු  පලිමි  තනවර 

4.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390  - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 



3 පිටුව 

 

4.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින  වයස දවුරුම් 18  මනොදඩු හා දවුරුම් 40  

මනොවිඩි ිශය ුතතුය. 

4.3 අධයපරන ලංදුසුදු ්:- යනිහල  මදමළ සහ ්ණිතය යන ිශ්යයන් ඇතුව ව ිශ්යයන් හයිනන් 

(06) ිනන් මදවරක  මනොවිඩි වාර ්ණනක දී දධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) 
ිශභා්ය සම්තවී තිබීම. 

(ස හන - වඩු කාර්මික ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් මහෝ ඊ  ඉහළ සහතිකයක් 
ලබා තිමේ නේ ඉහත පිතදි ද.මපො.ස. (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම දිවවාර්ය 

මනොමේ.) 

4.4  ෘත්තීය ලංදුසුදු ්:- ලංවඩු කාර්මික ක්ම්ේත්රමේ (ම්ොඩනිගිලි ්ෘහභාණ්ඩ) NVQ IV සහතිකයක් 

ලබා තිබීම. 

4.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක වඩු කාර්මික ක්ම්ේත්රමේ වසර 03 ක  මනොදඩු පළපුරුද්දක් 

ලබා තිබීම. 

4.6 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංවෘ්තතීය පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

5. පිතුතපරු රු ලංතනවර 

5.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390  - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 

5.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින  වයස දවුරුම් 18  මනොදඩු හා දවුරුම් 40  

මනොවිඩි ිශය ුතතුය. 

5.3 අධයපරන ලංදුසුදු ්:- ලංයනිහල  මදමළ සහ ්ණිතය යන ිශ්යයන් ඇතුව ව ිශ්යයන් හයිනන් 

(06) ිනන් මදවරක  මනොවිඩි වාර ්ණනක දී දධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) 
ිශභා්ය සම්තවී තිබීම. 

(ස හන - පින්තාරු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් මහෝ ඊ  ඉහළ සහතිකයක් ලබා 
තිමේ නේ ඉහත පිතදි ද.මපො.ස. (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම දිවවාර්ය මනොමේ.) 

5.4  ෘත්තීය ලංදුසුදු ්:- ලංපින්තාරු/මපදමර්රු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

5.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක පින්තාරු ක්ම්ේත්රමේ වසර 03 ක  මනොදඩු පළපුරුද්දක් 

තිබීම 

5.6 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංවෘ්තතීය පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

 

6. නක ලංරවිත්ර රු ලංතනවර 

6.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390  - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 

6.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින  වයස දවුරුම් 18  මනොදඩු හා දවුරුම් 40  

මනොවිඩි ිශය ුතතුය. 

6.3 අධයපරන ලංදුසුදු ්:- යනිහල  මදමළ සහ ්ණිතය යන ිශ්යයන් ඇතුව ව ිශ්යයන් හයිනන් 
(06) ිනන් මදවරක  මනොවිඩි වාර ්ණනක දී දධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) 
ිශභා්ය සම්තවී තිබීම. 

(ස හන -  ලනලකරු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් මහෝ ඊ  ඉහළ සහතිකයක් 
ලබා තිමේ නේ ඉහත පිතදි ද.මපො.ස. (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම දිවවාර්ය 

මනොමේ.) 



4 පිටුව 

 

6.4  ෘත්තීය ලංදුසුදු ්:- ලං ලනලකරු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ IV සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

6.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක  ලනලකරු ක්ම්ේත්රමේ වසර 03 ක  මනොදඩු පළපුරුද්දක් 

තිබීම. 

6.6 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංවෘ්තතීය පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

 

7. ජකනක රු ලංතනවර 

7.1  ැටුප් ලං රරිමපණය:- ලං 2016.11.07 දිනිති දික 06 2016 දරන කළමනාකරණ මසේවා 

රක්රමේඛ්මේ පපමේඛ්න I ද ව මමම තනතුර  හිමි මායනක විටුප් පිතමාණය රු. 28,250 - 9x 

300 10x 330 3 x 380- 35,390  - මේ. (යනයලුම දතිමර්ක දීමනා සහිතව මමම විටුප් 

පිතමාණය  දදාල දවම ආරේභක දළ මායනක විටුප රු. 68,000/- පමණ මේ). 

7.2   යස් ලංසීමප :- ලංදයම්ේප්ත භාර්න්නා දවසන් දින  වයස දවුරුම් 18  මනොදඩු හා දවුරුම් 40  

මනොවිඩි ිශය ුතතුය. 

7.3 අධයපරන ලංදුසුදු ්:- යනිහල  මදමළ සහ ්ණිතය යන ිශ්යයන් ඇතුව ව ිශ්යයන් හයිනන් 
(06) ිනන් මදවරක  මනොවිඩි වාර ්ණනක දී දධ්යයන මපොම් සහතික පත්ර (සාමානය මපළ) 
ිශභා්ය සම්තවී තිබීම. 

(ස හන -  ලනලකරු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ III සහතිකයක් මහෝ ඊ  ඉහළ සහතිකයක් 
ලබා තිමේ නේ ඉහත පිතදි ද.මපො.ස. (සාමානය මපළ) ිශභා්ය සම්තව තිබීම දිවවාර්ය 

මනොමේ.) 

7.4  ෘත්තීය ලංදුසුදු ්:- ලං ලනලකරු ක්ම්ේත්රය  දදාළව NVQ IV සහතිකයක් ලබා තිබීම. 

7.5 රළපුරුද්ද:- ලංපිිය්්ත ආයතනයක  ලනලකරු ක්ම්ේත්රමේ වසර 03 ක  මනොදඩු පළපුරුද්දක් 

තිබීම. 

7.6 බඳ ප ලංගැනීන් ලංක්රමය:- ලංවෘ්තතීය පීමක්්ණයක් හා සේමුඛ් පීමක්්ණයක් මන්ිව. 

08. නසේ ප ලංනියමයතු ලංහප ලංන ොතුනද්සි:- 

(i) මමම තනතුරු සටථිරය.  මමම තනතුරුවල  හිමි ිශශ්රාම විටුප් ක්රමය පිියබඳ ර ය ිශයනන් ඉදිිතමේදී 
්  ලබන ්රතිප්තතිමය තීරණයක  දයම්ේකරුවන් ය ්ත ිශය ුතතුය.  මතෝරා ්  ලබන 
දයම්ේකරුවන් මූලිකව වසර තුනක (03) පිතවාස කාලයක  ය ්තව ප්ත කර  ලබන දතර, 
දභයන්තර දයම්ේකරුවත් මහෝ රා ය මසේවමේ මහෝ පළා්ත රා ය මසේවමේ තනතුරක මසේවය 
සටථිර කර  ලිබූ පුද්්ලමයක් මතෝරා ්  ලිබුවමහෝත ඔහු  ඇය වසරක විඩ බිලීමේ 
කාලයක  ය ්තව ප්ත කර  ඇත. 

 
(ii)  මතෝරා ්  ලබන දයම්ේකරුවන් පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේමේ කාර්ය මණ්ඩලය  දදාළ 

වන මූලය හා මදපාර්තමේන්තු මරුලලායනවල  ය ්ත ව  ඇත. 
 
(iii) මතෝරා ්  ලබන දයම්ේකරුවන්, ර ය ිශයනන් ිවයම කර  ලබන ්රතිශතයක  ද ව 

වින්දඹු වින්දඹු පුරු් දන්තදරු ිශශ්රාම විටුප් දරමුදල  තම විටුමපන් දායක මුදේ ම්ිශය 
ුතතුය.   

 
(iv) මතෝරා ්  ලබන දයම්ේකරුවන් වවදය පීමක්්ණයක  භා නය ිශය ුතතුය. 
 
(v)  මතෝරා ්  ලබන දයම්ේකරුවන් ප්ත කර  ලිබීම  මපර ඔවුන් පිියබඳව ආරක්්ක 

ිවශටකා්ණ මතොරතුරු වාර්තා ලබා ්  ඇත. 
 

09. දයම්ේකරුවන් ිශයනන් පහත සඳහන් සහතිකවල පි ප්ත (මුේ පි ප්ත මනොමේ) යනය දයම්ේප්තවල  
දමුණා එිශය ුතතු දතර, ඉේලා යනටින ිශම ක මුේ පි ප්ත ඉදිිතප්ත කළ ුතතුය. 

(ද)  පප්පින්න සහතිකය 
(ආ) දධ්යාපන සුම්සුකේ සනාප මකමරන සහතික 
(ඇ)  මවන්ත සුම්සුකේ සනාප මකමරන සහතික 
(ඈ) පළපුරුද්ද සනාප මකමරන සහතික 
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10. රා ය  පළා්ත රා ය මසේවමේ  රා ය සිසටපා  වයවසටපාපිත මණ්ඩලවල මසේවය කරන දයම්ේකරුවන් 
සහ දභයන්තර දයම්ේකරුවන් යනය දයම්ේප්ත දදාළ මදපාර්තමේන්තු ආයතන ්රධ්ාිවයා හරහා එිශය 
ුතතුය. 

11.  තනතුරු ලබා ් ිනීමේ දරමුණින් කවර මහෝ ආකාරයිනන් බලපෑේ ිනීමම තනතුර සඳහා  සුම්සුකමක් 
ව  ඇත. 

12.  දයම්ේපත්රමයහි සඳහන් වන කවර කරුණක් මහෝ විරදි යියි යමත් මතෝරා ්ිනීම  මපර මසොයා ්  
ලිබුවමහෝත, ඔහු  ඇය  සුම්සටසත් බව  නේ කර  ලිබීම  ද, ප්ත ිනීමමමන් පසු එමසේ දනාවරණය 
වුවමහෝත, මසේවමයන් පහ කර  ලිබීම  ද මහේතු ව  ඇත. 

13. දයම්ේප්ත භාර ්න්නා දවසන් දින  පසුව එව  ලබන මහෝ ඉහත සඳහන් කළ, සහතිකවල පි ප්ත 
රහිතව එව  ලබන මහෝ මදපාර්තමේන්තු  ආයතන ්රධ්ාිවයා හරහා එව  මනොලබන දයම්ේප්ත 
්රතික්ම්ේප කර  ලිමේ.  දයම්ේප්ත භාර ්න්නා දවසන් දින  පසුව ලිමබන මදපාර්තමේන්තු  
ආයතන ්රධ්ානීන් මන්න් ඉදිිතප්ත කර  ලබන දයම්ේප්ත ද ආදර්ශ ආකෘති පත්රය ්රකාරව පිියමයල 
මනොකරන ලද දයම්ේප්ත ද ්රතික්ම්ේප කර  ලිමේ. 

 

                                                                                            පාර්ලිමේන්තුමේ මහ මේකේ 
්රී ලිකා පාර්ලිමේන්තුව 
්රී  යවර්ධ්නපුර මකෝටමට 
2023 මාර්තු මස 03 විිව දින.  


