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සියලුම පඅමාත්යාං පලේඛකරුල්  

රෂාත් පවභා පප්රධාා  පලේඛකරුල්  

ලේදරාර්ත්ලේරු තු පප්රධාානී  

දිව්ත්රික් ල පලේඛකරුල්  

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේව  ලංනිකධපපාන් ලංතසතුරුේකට ලංිත් ලංකිරීම ලං/ ලං ්ථපස ලංමපරු ලංකිරීම 

 

ශ්රී පංකා පරිපරා  පලේවයලලේ  පI ලේරයණියේලේ  පශා ප්  ප්ශෂ පලේරයණියේල පනිධාාන්  පත් තුරප පරත් පරීන්ම/ව්නා  පමා් ප

රීන්ම ප වරුබ ධාලේය  ප කපයුතු ප රීන්ලේරු ප දී අදාෂ ප ලිපි ප ලේඛ   ප ශා ප ලේත්ොරතු් ප අවරුපූර් ල ප ්දිිපරත් ප රීන්ම ප

ලේශයතුලේල  පඇති පල  ප ප්රමාදය  ප ශා ප අ ලය ප ලේව ප වරුරත් ප ලයය ප ීමම ප ලෂක් ලලා ප ැයනීම ප වඳශා  ප රශත් ප වඳශ  ප

සියලුම පලිපි පලේඛ   පඔබලේේ පනින්ක් ල  පශා පනිර්ලේේය  පවමඟ පරාජ්ය පලේවයලා පලේකොිෂ  පවභාල පලේලත් ප්දිිපරත් ප

රීන්ම පපිණියේව පමා පලේලත් පලේයොමු පකර  පලේම  පකා්ණියේකල පද ලා පසිටිිෂ. 

 

I. නිධාාිපයා පලේවයලලේය  පනිදශව් පරීන්ම පවඳශා පලර්ත්මා  පලේවයලා පව්නා ලේ  පප්රධාානියාලේේ පකකඟත්ාලය. 

II. නිධාාිපයා පලේවයලයප පඅනුයුක් ලත් පකර පැයනීම පවඳශා ප ල පලේවයලා පව්නා ලේ  පප්රධාානියාලේේ පකකඟත්ාලය. 

III. අදාෂ පනිධාාිපයාලේේ පකයමයත්ත්. 

IV. ආලර  ප ලිපියද ප ඇතුළුල ප කෂම ාකර  ප ලේවයලා ප ලේදරාර්ත්ලේරු තුල ප විසි  ප අනුමත් ප කාර්ය ප

මණ්ඩලේයහි පවශතික පකෂ පපිපරත්ක් ල ප(අමාත්යාං පවංලේ ධා  පශා පත් තුරප පරත් පරීන්ලේරු පදි ය පඅනුල ප

ඊප පඅදාෂ පකාර්ය පමණ්ඩ පඅනුමයතිය ප්දිිපරත් පකෂ පයුතුය.) 

V. නිලයරදිල පවරුපූර්  පකර  පද පEST – 12 ආකෘති පරත්රය 

VI. නිධාාිපයාලේේ පජ්ාතික පශයඳුනුරුරලේත්හි පවශතික පකර  පද පරයශයදිලි පපිපරත්ක් ල. 

VII. නිධාාිපයා පවරුබ ධාලේය  පඇති පවි ය පකපයුතු පපිළිබඳ පලේත්ොරතු්. 

 

02. ත්ලද ප අදාෂ පනිධාාිපයා පඋක් ලත් පත් තුලේරහි ප රාජ්කාිප ප භාර පැත් ප රසු ප විධිමත් පරත්ීමලේරු පලිපිය පනිකුත් පරීන්ම ප

වඳශා පරාජ්කාිප පභාර පැයනීලේරු පලිපිලේ  පපිපරත්ක් ල පද ප්දිිපරත් පකර  පලේව  පලයඩිදුරපත් පකා්ණියේකල පද ලා පසිටිිෂ. 
 

           

 

රේමසිිප පජ්යමා   

ලේඛකරු 

රාජ්ය පරිපරා   පකෂම ාකර  පවශ 

නීතිය පශා පවාමය පපිළිබඳ පඅමාත්යාංය 


