
 

ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්තුව ස ලංහා ත ලංනිනයෝජිුයිතුව ලංනුෝරත ලංරත් ලං ර ලංගැනීන් ලංමැතිසරපය ලං2020 

01. හැඳින්වීම -  

“ශ්රී ලං කා ත ලං ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වම ලං මැවරණයප  ලං - ලං 2020” ලංආශ්රන න්ව ලංිකුත්  ලං ය  ලං ක  අා  ලං - ලං

ජත.ු.නසේ.ස/වි.ණයත/න ත.රත/2020 ලං  යප ලං2020.01.27 ලං දි ැවර ලංචක්රනඛය  ලං්ර තයණ ලංහි  ලංඅයුණු ලං

රයමතලිමථ ලංසතක්ෂත්  ලං යගැනීම ලංඋන සත ලංශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වම ලංමැවරණයප  ලං්සේනසේ ලංශ්රී ලං

කතානක්  ලං තණ පය  ලංනණු ලං ණ ප ලංරතලිමේන්න්වම ලංිකන  ිතුන ුත ලංණයන න්ව ලංන් ී  ලංර් ණ ලං යුතම ලං

කිී ම ලංසඳහත ලංඅණසේථතණ ලංසකසත ලංඇු. ලංඒ ලංඅනුණ ලංඉහු ලංකී ලංුණ ප ලංිකන  ිතුයින්ව ලංනු යත ලංර්  ලං ය ලං

ගැනීම ලංමැවරණයප ලංඅණසේථත ලංන    ලංදී ලංසිදු ලංනේ. ලං 

හි  ලං රළුණ ලං අණසේථතණ ලං ණයන න්ව ලං දිණයිනන්ව ලං සෑම ලං ්රතනීය   ලං නඛ ් ලං න තඨ තය ක් ලං සඳහත ලං ම ලං

ිකන  ිතුයින්ව ලං331 ලංක් ලං2020.02.22 ලංණ  ලංදි  ලංඉනකක්නරතිකක් ලංක්රමනේ   ලං යන්  ලංනන්ව   ලංරණ් ණත ලං

නු යත ලංර්  ලං ය ලංගනු ලංඇු. ලංහි  ලංඅනේක්ෂ ් ණ  ලංණ ස ලංඅවුණ දු ලං18-27 ලංඅුය ලංශ්රී ලංකතානක්  ලංරවයණැසි ලං

ුණ ප ලංුණ ණි න්ව ලංනණු ලංකබත ලංදී ලංඇවර ලංඅුය ලංනන්ව  ලංි මි න්ව ලංණයන න්ව ලංන ෞණ  ලංසමතජ ලංක්නෂේත්ර  ලං

ිකන  ජ   ලං ය  ලංණ සේ ලං තණ්ඩ  ලංනකස ලං15-29 ලංහත ලංඅන ුත්  ලංුතණ පය  ලංසඳහත ලංණ ස ලංඅවුණ දු ලං

18-29 ලං්  ලංඅුය ලංුණ ප ලංුණ ණි න්ව ලංනණු ලංඅණසේථතණ ලංකබත ලංදී ලංඇු. ලං 

ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමනේ ලංිකන  ිතුයින්ව ලංනු යත ලංගැනීන් ලංන ණ  ලංඅණසේථතණ ලංනකස ලංශ්රී ලං

කතානක්  ලංවියේණවි යතක ලංසහ ලංඋසසේ ලංඅධ්යතර  ලංආ ු  ලංමළ ලංඅධ්ය   ලං යුතම ලංසිදු ලං ය  ලංවි යතලිම්න්ව ලං

අුරින්ව ලංඉහුකී ලංමැවරණයප ලංක්රමනේ   ලංඉඉනකක්නරතිකක් ලංනන්ව  ලංභතවිු ) ලං්සේනසේ ලංිකන  ිතුයින්ව ලං

28 ලං න න ුත ලං නු යත ලං ර්  ලං  ය ලං ගැනීමය ලං සැකසු් ලං  ය ලං ඇු. ලං නමි දී ලං නන්ව  ලං  ත  යින්ව ලං නකස ලං

වියේණවි යතක ලංෂ්ෂය ලංෂ්ෂයතණන්ව ලං යුතම ලං යනු ලංඇු. ලං 

ඒ ලංඅනුණ ලංදිණයිනන්ව ලංඉහු ලංණලිමී යප ය ලංඅ ්  ලංආ ු  ලං22 ලං  ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වම ලංමැවරණයප  ලං

ක්රි ත් ම  ලංනේ. ලං 

02. ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමනේ ලංඅයුණු 

I. “නසෞභතගයනේ  ලං ැක්ම” ලං්රවරර් වර ලං්ර තය  ලංමිනන්ව ලංහුන තනග  ලංඇවර ලංුණ ප ලං්රවරර් වර ලං

ක්රි තණය ලං ැාීම. 

II. ුණ ප ලංඅ හසේ ලංහත ලංමුණත  න්වය ලංජතවර  ලං්රවරර් වර ලංස්රත  නේ  ලංදී ලංඉඩ ලං්රසේථතණ ලංකබත ලංදීම. 

III. නග ලී  යප  ලං හුණනේ ලං සමතජ  ලං මළ ලං සිදුණ  ලං ආලිමි , ලං නීයරතක , ලං සාසේ ෘවර , ලං

සමතජයී  ලංහත ලංරතරිසරි  ලංනණ සේ ්ණකය ලංසානේදී ලංුණ ප ලං්රජතණන්ව ලංිකලිමමතප  ලංකිී ම. ලං 

IV.  ණ ලං ුතක්ෂප  ලං හත ලං සන්විකනේ   ලං ක්නෂේත්ර න්වනගන්ව ලං සමතජ ය ලං හඛක ලං ණ  ලං බකරෑ් ලං

හුන තගැනීම ලංහත ලංහයින්ව ලංසිදු ලංණ  ලංබකරෑම ලංසතධ්නී  ලංනකස ලංයනඨ ලං්රගම   ලංඋන සත ලංන  ීම. ලං 

V. ුණ ප න්වනේ ලං  ැනුම ලං ආ ඛර ලං ුතසකුත ලං සාණලිමධ්   ලං  ය ලං ගැනීම ලං සඳහත ලං ුණ ප ලං

රතලිමේන්න්වමණ ලංපූලිමණත ලිමය ක් ලංසර   ලංසේථත  ක් ලංබණය ලංර්  ලංකිී ම. ලං 

VI. ජතවර  ලං සාණලිමධ්  ලං තලිම  නේ  ලං දී ලං ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වම ලං මන්වීණය ත ලං සරී ණ ලං යුතම ලං

 ය  ලංිකන  ිතුන ුත ලංනකස ලංබකගැන්වීම. ලං 



 

VII. සමසේු ලං තණ පයනේ  ලං ණ ලංඅ හසේ ලංහත ලංමුණත  ලං ි තණය ලංකක් ලංණ  ලංබුීිම  ලංහත ලංසාණත ය ලී ලං

ුණ ප ලංමණ්ඩක ක් ලංබණය ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලංර්  ලංකිී ම. ලං 

VIII. න ෞණ  ලං සමතජ ලං ණයතරතය  ලං හත ලං බීධ් ලං නණමින්ව ලං න ෞණ  ලං සමතජ ලං ණයතරතය ය ලං

මතලිමගනරනීය ක් ලංසර   ලංණයතණසේථතම  ලංහත ලං්රවරර් වර ලංස්රත   ලංඒ   ක් ලංනකස ලංක්රි ත ලං

කිී ම ලංහත ලංන ෞණ  ලංසමතජ ලංණයතරතය  ලංමළ ලංසරී  ලංුණ ප ලංසහභතී් ණ  ලංහත ලං ත  ් ණ  ලං

ණැඩි ලංදිුතු ලංකිී ම. ලං 

IX. 1979 ලංඅා  ලං69 ලං යප ලංජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංර න්  ලංඅයුණු ලංසතක්ෂත්  ලං යලීම. ලං 

X. ම ත ලං නරෞණ ෂ කින්ව ලං ුතක්ු ලං ුණ ප ලං  ත  න ුත ලං බිි  ලං කිී ම්  ලං ි ාස න න්ව ලං නුතය ලං

්රජුතන්වත්රි  ලංයතුණණක් ලංමළ ලංගැය ව ලංවිසඳත ලංගැනීම ලංසඳහත ලංුණ ප ත ලංබක ලංගැන්වීම්  ලංජතවර  ලං

නීයරතක   ලංසඳහත ලං ැඹුණ ණක් ලං ක්ණ  ලංුණ ප ලංුණ ණි න්ව ලංහය ලංඅණයය ලංම  ලංනරන්වීම. ලං 

XI. ජතවර  ලංහත ලංජතුයන්වුය ලංුණ ප ලංක්රි ත තය ් ලංආරිු ලංඅ්  ැකී් ලංකබත ලංදීම. ලං 

 

03. ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලංසඳහත ලංිකන  ිතුයින්ව ලංනු යත ලංර්  ලං ය ලංගැනීමය ලංනන්ව  ලංබක  ලංි මි ලං

ණ  ලංවියේණවි යතක ලංසහ ලං ය ලංඅ ්  ලංිකන  ිතු ලංසායයතණ ලං 

 

අනු ලං
අා   

වියේණවි යතක  ිකන  ිතු ලං
සායයතණ 

01 න තළඹ ලංවියේණවි යතක  02 
02 ශ්රී ලංජ ණලිමධ් රවය ලංවියේණවි යතක  02 
03 නමතයටුණ ලංවියේණවි යතක  02 
04 ශ්රී ලංකා ත ලංවිණෘු ලංවියේණවි යතක  01 
05 ශ්රී ලංකා ත ලංනසෞන්ව ලිම  ලංවියේණවි යතක  01 
06 ශ්රී ලංකා ත ලංනීවර ලංවි යතක  01 
07 ශ්රී ලංකා ත ලංනුතයමණ  ලංුතක්ෂප ලංආ ු   ලංඉSLIIT) 01 

08 ශ්රී ලං කා ත ලං ණයතරතය ලං  ළම ත යප  ලං ළිබඳබඳ ලං රතසක ලං

(NSBM) 
01 

09 ශ්රී ලං කා ත ලං ණයතරතය ලං  ළම ත යප  ලං ළිබඳබඳ ලංආ ු   ලං

(NIBM) 
01 

10 න තුකතණක ලංආයක්ෂ  ලංවියේණවි යතක  ලං(KDU) 01 

11 ණෘ් ී  ලංුතක්ෂප ලංවියේණවි යතක  ලං(UNIVO TEC) 01 

12 ශ්රී ලංකා ත ලංුතක්ෂප ලංවියේණවි යතක  ලං(SLTC CAMPUS) 01 

13  තර   ලංවියේණවි යතක  01 
14 ණ හුු ලංවියේණවි යතක  02 
15  ැනග ි ය ලංවියේණවි යතක  01 
16 ශ්රී ලංකා ත ලංඅේිකදිග ලංවියේණවි යතක  01 
17 ශ්රී ලංකා ත ලංයජයය ලංවියේණවි යතක  01 
18 ශ්රී ලංකා ත ලංසබයගුණණ ලංවියේණවි යතක  01 
19 ශ්රී ලංකා ත ලංණ ඹ ලංවියේණවි යතක  01 
20 ශ්රී ලංකා ත ලංඌණ ලංනණඛකසේස ලංවියේණවි යතක  01 
21 නේයතන ණි  ලංවියේණවි යතක  02 
22  ැකණි  ලංවියේණවි යතක  02 

හ මණ 28 

 

 

 



 

04. ශ්රී ලං කා ත ලං ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වමණ ලං සඳහත ලං ිකන  ිතුයින්ව ලං නු යත ලං ර්  ලං ගන්ව ත ලං මැවරණයප  ලං

ක්රි ත් ම  ලං ය  ලංක්රමනේ   ලං 

 

ශ්රී ලංකා ත ලං ණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලංසඳහත ලංිකන  ිතුයින්ව ලංනු යත ලංගැනීන් ලංදී ලංහම ලං තලිම   ලංරරිගප  ලං

මෘදු තාග ලංභතවිුන න්ව ලංඉනකක්නරතිකක් ලංනන්ව  ලං්ර තය  ලංකිී න් ලංක්රමනේ   ලංමළ ලංක්රි ත් ම  ලංනේ. ලං

හි දී ලංණඩත්  ලං්රජතුන්වත්රණතදී ලංඅුතරින්ව ලංුමතනේ ලංිකන  ිතු ත ලංනු යත ලංර්  ය ලං ැීමය ලංශ්රී ලංකතානක්  ලං

ුණ ප ලංුණ ණි න්ව ලංහය ලංනන්ව  ලං ත  න ුත ලංනකස ලංඉදිරිර්  ලංීන් ලංඉඩ්රසේථතණ ලංසකසත ලංඇු. ලං 

 

ඒ ලංඅනුණ ලංනන්ව  ලං ත  යින්ව ලංසහ ලංඅනේක්ෂ යින්ව ලංහුනන්වණතන නු ලංකබ  ලංනණබ් ලංළිටුණ  ලංේ තරදිාචි ලංීම ලං

අුයතණයය ලංනේ. ලං 

 

05. නන්ව  ලංඅනේක්ෂ යින්ව ලංසහ ලංනන්ව  ලං ත  යින්ව ලංේ තරදිාචි ලංවි  ලංුතම ලංආ තය  

I. නන්ව  ලං ත  යින්ව ලංේ තරදිාචි ලංීම. ලං 

ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමනේ ලංනන්ව  ලං ත  න ුත ලංනකස ලංේ තරදිාචි ලංීම ලංසඳහත ලං

www.nysc.lk නණබ් ලංඅඩවි  ලංහුනන්වණත ලංදී ලංඇු. ලංඒ ලංඅනුණ ලංහම ලංනණබ් ලංඅඩවි  ලංසඳහත ලංළිවිස ලං

ඉඛකත ලංඇවර ලංනුතයමණ  ලංඇමළ්  ලංකිී නමන්ව ලංේ තරදිාචි ලංීම ලංසඳහත ලංඅණසේථතණ ලංසකසත ලං

ඇු. ලං 

i. නන්ව  ලං ත  න ුත ලංනකස ලංඉදිරිර්  ලංීමය ලංඇවර ලංසුදුසු ් 

අ) ලං නමම ලංනඛය නේ  ලංඅා  ලං3 ලං යන්  ලං ක්ණත ලංඇවර ලංවියේණවි යතක   ලං 

 ලං ලං නහ  ලංඋසසේ ලංඅධ්යතර  ලංආ ු    ලං්රථම ලංඋරති  ලංනහ  

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංරත මතකතක් ලං සඳහත ලං ඇමළ් ණ ලං ඇවර ලං අභයන්වුය ලං ෂ්ෂයන ුත 

 ලං නහ  ලංෂ්ෂයතණ  ලංවි  ලංුතම ලං . ලං 

ආ) ලං 2020.03.01 ලං ණ  ලං දි ය ලං ණ ස ලං අවුණ දු ලං 18 ලං – ලං 29 ලං්  ලං අුය ලං වි  

 ලං ුතම ලං  . ලං ඉහ ් ලං 1991.03.01 ලං සිය ලං 2002.03.01 ලං  ක්ණත ලං  තක 

 ලං සීමතණ ලංමළ ලංඋරන්ව ලංඅන ුත ලංවි  ලංුතම ලං .) ලං 

ඇ) නන්ව   ලංභතවිුනේ  ලංදී ලංඅ  යුතණ  ලංුහවුණ  ලංකිී ම ලංසඳහත ලංනන්ව  

 ලං  ත  යින්ව ලං විසින්ව ලං ුම ලං ජතවර  ලං හැුනනු්රු ලං හත ලං ෂ්ෂය 

 ලං හැුනනු්රු ලං ඉදිරිර්  ලං  ළ ලං ුතම ලං නහයින්ව ලං ඒ ලං  යන්  ලං 

 ලං සුදුසු ්ක්  ලංඅ  ලංවි  ලංුතම ලං . ලං 

සැ.ුත ලං: ලංනන්ව  ලං ත  න ුත ලංනකස ලංේ තරදිාචි ලංීමය ලංරදිාචි ලංදිසේත්රික්  , ලං්රතනීය   ලංනඛ ් ලංන තඨ තය , ලංතම ලං

ිකකධ්තී  ලංණසම ලංසක ත ලංන ත ලංබක  ලංඅුය ලංඉහු ලං ණ ු ලංරමපක් ලංසුදුසු ් ලංනකස ලංසැකනක්. ලං 

ii. නන්ව  ලංඅනේක්ෂ න ුත ලංනකස ලංඉදිරිර්  ලංීමය ලංසුදුසු ් 

අ) ලං නමම ලං නඛය නේ  ලං අා  ලං 3 ලං  යන්  ලං  ක්ණත ලං ඇවර ලං වියේණවි යතක   

 ලං ්රථම ලං උරති  ලං සඳහත ලං ඇමළ් ණ ලං ඇවර ලං අභයන්වුය ලං ෂ්ෂයන ුත 

 ලං නහ  ලං ෂ්ෂයතණ  ලං වි  ලං ුතම ලං  . ලං ඉඒ ලං බණ ලං ස තථ ලං කිී ම ලං සඳහත 

 ලං පී තිරවර ලං විසින්ව ලං සහවර  ලං  යනු ලං කබ  ලං ේළි  ලං ඉදිරිර්  ලං  ළ ලං 

 ලං ුතම ලං .) 

ආ) ලං ශ්රී ලංකතාකි  ලංරවයණැසින ුත ලංවි  ලංුතම ලං . ලං ලං 

ඇ) ලං ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වම ලං මැවරණයප  ලං සඳහත ලං ේ තරදිාචි ලං නන්ව  ලං 

 ලං  ත  න ුත ලංවි  ලංුතම ලං . ලං 

http://www.nysc.lk/


 

ඈ) 2020.03.01 ලං ණ  ලං දි   ලං ණ ස ලං අවුණ දු ලං 18-27 ලං අුය ලං වි  ලං ුතම ලං  . 

ඉහ ් ලං 1993.03.01 ලං සිය ලං 2002.03.01 ලං  ක්ණත ලං  තක 

සීමතණ ලංමළ ලංඋරන්ව ලංඅන ුත ලංවි  ලංුතම ලං .) ලං 

ඉ) කිසි ් ලංවිෂමතචතය ලංක්රි තණක් ලංනහ  ලංවි   ලංවිනය  ක ලංක්රි තණක් ලංආශ්රන න්ව ලං

නහ  ලං ලංවියේණවි යතක ලංනීවර ලංරීධ්වර ය ලංරයහැික ලංක්රි තණ  ලංන ත ලංන දුු ලංහත ලං

ඉහු ලං ණ ු ලංආශ්රන න්ව ලං ුවණ් ලංකබත ලංඇවර ලංඅන ුත ලංන ත ලංවි  ලංුතම ලං . ලංඉහ  ලං

උර ලංුතකරවරණය ත ලංවිසින්ව ලංසහවර  ලං ය  ලංක  ලංේළි ක් ලං සේනසේ ලංස තථ ලං ළ ලං

ුතම ලං ) 

 ) ුම ලං අ  යුතණ  ලං ජතවර  ලං හැුනනු්රු ලං මිනන්ව ලංසහ ලං ෂ්ෂය ලං හැුනනු්රු ලං ලං

මිනන්ව ලංස තථ ලං ළ ලංහැකි ලංඅන ුත ලංවි  ලංුතම ලං . ලං ලං 

උ)  ලංමීය ලංඉහු ලංදී ලංජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතණ ලංවිසින්ව ලංක්රි ත් ම  ලං ය  ලංක  ලං

ශ්රී ලංකා ත ලංන ෞණ  ලංරතලිමේන්න්වත්රණ/ ලංශ්රී ලංකා ත ලංුත්  ලංරතලිමේන්න්වමණ/ ලංශ්රී ලං

කා ත ලං න තවුන්ව ලංරතලිමේන්න්වමණ ලං   ලංඅණසේථත ලංිකන  ජ   ලංන ත ලං ළ ලං

අන ුත ලංවි  ලංුතම ලං . ලං 

ඌ) අ දු් ලං  යනු ලං කබ  ලං අනේක්ෂ න ුතනේ ලං මණ/ ලං ළි ත/ ලං සනහ  ය ත/ ලං

සනහ  රි  ලං  ් ලං නීයරතක  ලං රක්ෂ ක් ලං ිකන  ජ   ලං  යමින්ව ලං නහ  ලං

සේණත ක ණ ලං මහජ  ලං ිකන  ිතුන ුත ලං නකස ලං  යුතම ලං  යන්වනන්ව ලං  ් ලං

්හුනහ  ලංඇ  ලංනණු ලං තම ලංන  ජ ත ලංඉදිරිර්  ලංකිී න් ලංඅණසේථතණ ලංඅි මි ලංනේ. 

සැ.ුත ලං: ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වම ලංනන්ව  ලංඅනේක්ෂ න ුත ලංීම ලංඋන සත ලංඉහු ලංඅණයයුතණ න්ව ලංරමපක් ලංසක ත ලං

බකනු ලංකබ  ලංඅුය ලංහම ලංඅණයයුතණ න්ව ලංමළ ලං ණ ු ලංස තථ ලංකිී ම ලංස හත ලංඉඛකත ලංඇවර ලංේළි ලංනහ  ලංසහවර  ලං

 තම ලංන  ජ ත ලංරත්ර  ලංසමග ලංඉදිරිර්  ලංකිී ම ලංඅිකණතලිම  ලංනේ. ලං 

06.  තම ලංන  ජ ත ලංභතය ලංගැනීම ලං 

ඉහු ලංඅා  ලං5 ලං යන්  ලං ක්ණත ලංඇවර ලංසුදුසු ් ලංසරවයත ලංඇවර ලංඅ ය ලං තම ලංන  ජ ත ලංඉදිරිර්  ලං ළ ලංහැකි ලං

 . ලං තම ලංන  ජ ත ලංරත්ර  ලංසමග ලංඉදිරිර්  ලං ළ ලංුතම ලංසි  වම ලංණතලිමුත ලංඉදිරිර්  ලංකිී ම්  ලං තම ලංන  ජ ත ලං

රත්රනේ  ලං සුය ලං  ණ ු ලං  ැක්ීම්  ලං අනේක්ෂ  න්ව ලං සම ලං ණගකීම ලං නේ. ලං නන්ව   ලං ක්රි ත් ම  ලං ණ  ලං

වියේණවි යතක ලංසහ ලංඋසසේ ලංඅධ්යතර  ලංආ ු   ලංරරිශ්ර  ලංමළ ලංනු යත ලංග්  ලංසේථත    ලංදී ලං තම ලංන  ජ ත ලං

 මිටුණක් ලංනණු ලං තම ලංන  ජ ත ලංඉදිරිර්  ලං ළ ලංුතම ලංඅුය ලංන තළඹ ලංදිසේත්රික්   ලංමළ ලංළිි යත ලංඇවර ලං

නන්ව   ලංක්රි ත් ම  ලංණ  ලංවියේණවි යතක ලං12 ලංක් ලංසඳහත ලංරමපක් ලං තම ලංන  ජ ත ලංභතය ලංගැනීම ලංජතවර  ලං

ුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංුණ ප ලංමධ්යසේථත  ලංරරිශ්ර  ලංමළ ලංදී ලංහක් ලං තම ලංන  ජ ත ලංමණ්ඩක ක් ලංමිනන්ව ලං

 යුතම ලංසිදු ලංනේ. ලං තම ලංන  ජ ත ලංමණ්ඩක  ලංස්බන්ව ක යප  ලංඒ ලංඒ ලංරතක  ලංඒ   න්වය ලංඅ ්  ලං

ජතවර  ලං ුණ ප ලං නසේණත ලං සභතනේ ලං රළත්  ලං අධ්යක්ෂණණ න්ව, ලං සහ තය ලං අධ්යක්ෂණණ න්ව ලං සහ ලං

න තඨ තයභතය ලංුණ ප ලංනසේණත ලංිකකධ්තී ණණ න්ව ලං යන්  ලංසිදුණනු ලංඇු. ලං ලං 

සැ.ුත ලං : ලං ශ්රී ලං කා ත ලං ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වම ලං අනේක්ෂ  ලං  තම ලං න  ජ ත ලං රත්ර  ලං ආ ෘවර ලං අා  ලං 1 ලං 

 ලං  යන්  ලංන් ලංසමග ලංඉදිරිර්  ලං ය ලංඇු. ලං 
 

I.  තම ලංන  ජ ත ලංරත්ර  ලංසමග ලංඉදිරිර්  ලං ළ ලංුතම ලංණතලිමුත 

i. ජතවර  ලංහැුනනු්රු ලංසහ ලංෂ්ෂය ලංහැුනනු්රන්  ලංසහවර  ලං ළ ලංළියර්  

ii. වියේණවි යතක  ලං මළ ලං විෂමතචතය ලං ක්රි ත ලං නහ  ලං වි   ලං විනය  ක ලං ක්රි ත ලං න තමැවර ලං

ෂ්ෂයන ුත ලංබණය ලංපී තිරවරණය ත ලංවිසින්ව ලංිකයනීය ලං ළ, ලංඋරුතකරවරණය ත ලංවිසින්ව ලං

අනුමු ලං ය  ලංක  ලංේළි  

iii. පී තිරවරණය ත ලංවිසින්ව ලංරත මතකතණ ලංහ තයනු ලංකබ  ලංබණ ලංසහවර  ලං ළ ලංේළි  
 

II.  තම ලංන  ජ ත ලංභතය ලංගන්ව ත ලං දි   - ලං 2020.02.25 

 තක  ලං - ලං ලං නර.ණ. ලං10.00 ලංසිය ලංර.ණ. ලං4.00 ලං ක්ණත 



 

III. මැවරණයප ලං්රචතයප ලං යුතම 
 

මැවරණයප ලං්රචතයප ලං යුතම ලං2020.02.25 ලංදින න්ව ලංආය්භ ලංණ  ලංඅුය, ්රචතයප ලං යුතම ලං

සඳහත ලංබැ ලිම, නර සේයලිම,  යවුඨ ලංනහ  ලංනරතේීන්ව ලංභතවිුත ලංන ත ලං ළ ලංුතම ලං . ලං්රචතය  ලං

 තලිම නේ  ලං දී ලං ුමත ලං ළිබඳබඳ ලං හුනන්වණත ලං දීම ලං හැණ ු ලං න තය ලං අන ුත්  ලං අනේක්ෂ  න්වය ලං

විනේච   ලංකිී ම ලංහත ලං ් ලංරතලිමයණ ක් ලංඅගවර ක් ලංසිදුණ  ලංආ තයන න්ව ලං්රචතයප ලං යුතම ලං

සිදුකිී ම ලං්රවරර් වර ක් ලංනකස ලංඉටු ලංන ත ලංකිී මය ලංණග ලංබකත ලංගු ලංුතම ලං . 

 

IV.  තම ලංන  ජ ත ලංමණ්ඩකනේ  ලංසාුතවර  

න තළඹ ලංදිසේත්රික්   ලංස හත 

i. දිසේත්රික් ලංනඛ ් ලං/ ලංන් ී ් ලංභතය ලංිකකධ්තී  ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

ii. වියේණවි යතක ලං්රවරරත   ලංන තමිෂන්ව ලංසභතනේ ලංසභතරවරණය ත ලංනහ  ලංිකන  ිතු ලං 

iii. ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංබයි ය ලංරළත්  ලංඅධ්යක්ෂ ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

iv. ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංන තළඹ ලංදිසේත්රික් ලංසහ තය ලංඅධ්යක්ෂ 

v. ශ්රී ලංකා ත ලංන ෞණ  ලංසමතජ ලංස්න්ක නේ  ලංනඛ ් ලංනහ  ලංිකන  ිතු ලං 

 

අන ුත්  ලංදිසේත්රික් ලංසඳහත 

i. නන්ව   ලංක්රි ත් ම  ලංණ  ලංවියේණවි යතක  ලංඅ ්  ලං්රතනීය   ලංනඛ ් ලංන තඨ තයනේ  ලං

්රතනීය   ලංනඛ ් ලං/ ලංසහ තය ලංන් ී ් ලංභතය ලංිකකධ්තී  ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

ii. ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංරළත්  ලංඅධ්යක්ෂ නහ  ලංිකන  ිතු ලං 

iii. ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංදිසේත්රික් ලංසහ තය ලංඅධ්යක්ෂ 

iv. න ෞණ  ලංසමතජ ලංස්න්ක නේ  ලංජතවර  ලංමණ්ඩක ලංිකන  ිතු ලං 

v. න ෞණ  ලංසමතජ ලංදිසේත්රික් ලංමණ්ඩක ලංසභතරවර ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

 

V.  තම ලංන  ජ ත ලංමණ්ඩකනේ  ලංබකුක ලංහත ලංක්රි ත තය ් 

i.  තම ලංන  ජ ත ලංභතය ලංගැනීම. 

ii.  තම ලංන  ජ ත ලංළිබඳගැනීම ලංනහ  ලං්රවරක්නෂේර ලංකිී ම. 

iii. මැවරණයප ලං යුතම ලංිකී ක්ෂප  ලංකිී ම ලංහත ලංමැවරණයප ලංනීවරී වර ලංඋඛකාග   ලංණ  ලං

අණසේථතණන්වී ලං දී ලං ඒ ලං ස්බන්වධ්න න්ව ලං වි   ලං ක්රි තමතලිමග ලං ගැනීම, හම ලං  යුතම ලං

රතක   ලංසඳහත ලංඋරන සේ ලංකබත ලංදීම ලංසහ ලංණතලිමුත ලංකිී ම. 

iv. මැවරණයප ලං තලිම   ලංමණ්ඩක ලං ් ලංකිී ම. 

v. මැවරණයප  ලංක්රි ත් ම  ලංකිී ම. 

vi. මැවරණයප  ලං ක්රි ත් ම  ලං කිී ම ලං සඳහත ලං අණයය ලං නසේණත ලං රහසු ් ලං සැකසීන් ලං

ස්බන්ව ක යප . 

vii. මැවරණයප ලං අක්රමි ුත ලං ු් ණ න්ව ලං ළිබඳබඳණ ලං රැමිණිේ ලං භතය ලං ගැනීම ලං හත ලං විභතග ලං

කිී ම, ඒ ලංස්බන්වධ්න න්ව ලංීයප ලංගැනීම ලංසහ ලංජතවර  ලංමැවරණයප ලං මිටුණ ලංනණු ලං

ිකලිමනීය ලංකබත ලංදීම. ලං 

 

VI. මැවරණයප  ලංරැණැ් නණ  ලංආ තය  

නමම ලංනඛය නේ  ලංඅා  ලං3 ලංමිනන්ව ලං ක්ණත ලංඇවර ලංසි  වම ලංවියේණවි යතක/ ලංආ ු  ලංශ්රී ලංකා ත ලං

ුණ ප ලං රතලිමේන්න්වමනේ ලං ිකන  ජුයින්ව ලං නු යත ලං ගැනීන් ලං නන්ව  ලං බක්රනීය ලං නකස ලං

සක නු ලංකැනබ්. ලංඒ ලංඅනුණ ලංඉදිරිර්  ලං ය ලංඇවර ලංසුදුසු ් ලං යන්  ලංනන්ව  ලං ත  යින්ව ලංනකස ලං

ේ තරදිාචි ලංීමය ලංඉඛකත ලංසිටීමය්  ලංඅනේක්ෂ යින්ව ලංනකස ලංඉදිරිර්  ලංීමය්  ලංිකන  ජ   ලං



 

 ය  ලංවි යතලිම්න්ව ලංහය ලංඅණසේථතණ ලංි මි ලංනේ. ලංහනසේ ලංනීුයතනුලවකණ ලං හවුණ  ලං ය ලංගන්ව ත ලංෂ්ෂය ලං

ෂ්ෂයතණන්වහය ලංනන්ව  ලං ත  යින්ව ලංනකස ලංනන්ව   ලං්ර තය ලංකිී ම ලංසඳහත ලං ක්ණත ලංඇවර ලංවියේණවි යතක ලං

රරිශ්ර  ලංමළ ලංනහ  ලංඉදිරිර්  ලංසුවිනයේී  ලං තයපත ලංමු ලංනන්ව නරතළ ලං මිටුනේ ලංිකලිමනීයන න්ව ලං

ස සේ ලං යනු ලංකබ  ලංආසන්ව  ලංසේථත    ලංදී ලං ළිි ටුණනු ලංකබ  ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත    ලංදී ලං

නන්ව   ලං්ර තය ලං ළ ලංහැකි ලං . ලං 

i. ඒ ලංඅනුණ ලංනන්ව  ලංනරතළ ලං මිටුණ ලංරහු ලංස හන්ව ලංරරිදි ලංස සේ ලංනේ. ලං 

 සහ තය ලංන් ී ් ලංභතය ලංිකකධ්තී /්රතනීය   ලංනඛ ් 

 නන්ව   ලංක්රි ත් ම  ලං ය  ලංවියේණවි යතකනේ  ලංඋරුතකරවර ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

 සහ තය ලං්රතනීය   ලංනඛ ් ලං/ ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත තිරවර 

 දිසේත්රික් ලංසහ තය ලංඅධ්යක්ෂ ලංනහ  ලංිකන  ිතු ලං 

 න තඨ තය ලංභතය ලංුණ ප ලංනසේණත ලංිකකධ්තී  

 න ෞණ  ලංසමතජ ලංජතවර  ලංමණ්ඩක ලංිකන  ිතු 

 

ii. නන්ව නරතළ ලං තලිම   ලංමණ්ඩක  

 සහ තය ලං්රතනීය   ලංනඛ ්/නජයෂේ  ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත තිරවර 

 වියේණවි යතක ලංනඛය ති තී /උර ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත තිරවර 

  ළම ත යප ලංනසේණනේ  ලංිකකධ්තී න්ව ලංවරන න ුත 

 ේ තරදිාචි  ලංුහවුණ  ලංකිී ම 

 අ  යුතණ  ලංුහවුණ  ලං ය ලංගැනීම 

 නන්ව  ලංරත්රි ත ලංිකුත්  ලංකිී ම ලංසහ ලංඇලිේ ලංරතය ලංකිී ම 

 නුතයමණ  ලංුතක්ෂප ලංිකකධ්තී න්ව ලංවරන න ක් 

 වියේණවි යතක  

 ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතණ 

 ්රතනීය   ලංනඛ ් ලං තලිම තක  

 ආයක්ෂ  ලංිකකධ්තී න්ව ලංඉමධ්යසේථත නේ  ලංඅණයයුතණ  ලංරරිදි) 

 සහ  ලං තලිම  ලංමණ්ඩක  ලංන න න ක් 

iii. නන්ව නරතළ ලං තලිම   ලංමණ්ඩකනේ  ලං තලිම  භතය  

 නන්ව   ලං රැණැ් නණ  ලං දි  ලං ික මිු ලං නේකතණ ලං මළ ලං මැවරණයප ලං  යුතම ලං

ක්රි ත් ම  ලංකිී ම 

 මැවරණයප ය ලංඅ තළ ලංනරතදු ලංඋරන සේ ලංනන්ව  ලංඅනේක්ෂ යින්ව ලං ැනුණ්  ලංණ  ලං

ආ තයන න්ව ලං්ර ලිමය   ලංකිී ම. ලං 

 මැවරණයප ලං  තක ලං සීමතණ ලං මළ ලං නන්ව  ලං මධ්යසේථත  ලං රරිශ්ර  ලං ආරිුණ ලං

සතම තමී ලංඅුතරින්ව ලං යුතම ලංරණ් ණතනග  ලං තමය ලංඉඩ ලංසැකසීම 

 ්රමත  කින්ව ලං නුතයණ ලං ඉනකක්නරතිකක් ලං ක්රමනේ   ලං  යන්  ලං නන්ව   ලං

රණ් ණතනග  ලං තමය ලංඅණයය ලංනසේණත ලංරහසු ් ලංසකසත ලංගැනීම. ලං 

 නන්ව  ලං්රවරලක  ලං්ර තය ලංකිී ම. ලං 

 නන්ව  ලංමධ්යසේථත   ලංමළ ලංභතවිු ය ලංගැන ප ලංසි  ව ලං ් ු න්ව ලංහත ලංනන්ව  ලං

රත්රි ත ලංසුයක්වුණ ලංුබත ලංගැනීම. ලං 

 යහසයභතණ  ලංසුැකකීම ලංසහ ලංවිිකවිධ්භතණන න්ව ලංුතමණ ලං යුතම ලංකිී ම. ලං 

 නන්ව  ලංමධ්යසේථත   ලංමළ ලංහුන ැගැනීන් ලං තම ලංරවණණ  ලංන දීම. ලං 

 මැවරණයප ලං යතජ තරි ලං සඳහත ලං ස්්ර ත තනුලවකණ ලං භතවිු ලං  යනු ලං කබ  ලං

ඇුන්ණේන්ව ලංසැයසී ලංසිටීම. ලං 

 

 



 

07. නන්ව   ලං්ර තය ලං ය  ලංආ තය  

I. සෑම ලංනන්ව  ලං ත  න ුත ලංම ලංනන්ව   ලං්ර තය ලංකිී ම ලංස හත ලං2020.03.02 ලංණ  ලංදි  ලං්හුය ලංනහ  ලං

ඇ ය ලංඅ ්  ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත   ලංනණු ලංනර.ණ. ලං8.30 ලං්  ලංර.ණ. ලං4.30 ලං්  ලං තක ලංසීමතණ ලංමළ ලං

රැමිණි  ලංුතම ලං . ලං 

II. ුම ලංඅනේක්ෂ  ත ලංනණු ලංනන්ව   ලං්ර තය ලංකිී ම ලංසඳහත ලං්රථමන න්ව ලංම ලංුම ලංඅ  යුතණ  ලං

ජතවර  ලංහැුනනු්රු ලංහත ලංෂ්ෂය ලංහැුනනු්රු ලංඉදිරිර්  ලං ය ලංුහවුණ  ලං ය ලංගු ලංුතම ලං . ලං 

III. නන්ව  ලංි මින ුත ලංනකස ලංේ තරදිාචි ලංී ලංඇ්  ැයි ලංුහවුණ  ලං ය ලංගු ලංුතම ලං . 

IV. නන්ව  ලංරත්රි තණ ලංකබත ලංගැනීම ලංසහ ලංඇලිඛක ලංරතය ලංකිී ම ලංමබඳන්ව ලංනන්ව   ලං්ර තය ලංකිී ම ලංසහවර  ලං

 යගු ලංුතම ලං . ලං 

V. නන්ව   ලං ්ර තය ලං කිී ම ලං ස සේ ලං  ය ලං ඇවර ලං රරිගප   ලං නණු ලං නගතසේ ලං ඉනකක්නරතිකක් ලං

ක්රමනේ   ලං යන්  ලංනන්ව   ලංභතවිුත ලං ය ලංඉන්ව ලංඅ මණ ණ ලංහම ලංසේථත නේ  ලංඇවර ලංන්ස  ලංමළ ලං

දී ලංනන්ව  ලංරත්රි තණ ලංඅනේක්ෂ  ලංඅා   ලංහත ලං තම  ලං යන්  ලංසකුතු ලං ය ලංනන්ව  ලංනරඨි ය ලං

 ැමි  ලංුතම ලං . ලං 

VI. නන්ව   ලං්ර තය ලංකිී නමන්ව ලංරසුණ ලංනන්ව  ලංමධ්යසේථත න න්ව ලංළියණ ලං ත ලංුතම ලං . ලං 

 

08. නන්ව   ලංගපන්ව ලංකිී ම ලංහත ලං්රවරලක ලංිකුත්  ලංකිී ම 

ඉනකක්නරතිකක් ලංනන්ව  ලංන දීම ලංරරිගප  ලං ් ු ලංභතවිුන න්ව ලංසිදුණ  ලං තක  ලංඅුයමය ලංනන්ව  ලං්ර තය ලං

ීම ලං ළිබඳබඳ ලං ිකී ක්ෂප ලං ජතවර  ලං මැවරණයප ලං  මිටුණ ලං ්සේනසේ ලං මහයගම ලං ුණ ප ලං නසේණත ලං ්රධ්ත  ලං

 තලිම තක ලංරරිශ්රනේ  ලංදී ලංසිදු ලං යනු ලංකබයි. ලංඒ ලංඅනුණ, ලංජතවර  ලංමධ්යසේථත න න්ව ලංසේණ ාරී ණ ලංනන්ව  ලං

ගප   ලංකිී ම ලංසිදු ලංනේ. ලංනන්ව   ලංඅණසන්ව ලංී ලංන ි ලං තක ලංසීමතණක් ලංමළ ලං්රවරලක ලංිකුත්  ලං යනු ලංඇු. ලං 

 

09. නන්ව  ලං්රවරලක  ලංස්බන්වධ්න න්ව ලංවිනය ධ්ුත ලං/ ලංරැමිණිේ ලංඉදිරිර්  ලංකිී ම 

ජතවර  ලංමැවරණයප ලංනමනහුත් ලංමධ්යසේථත   ලංවිසින්ව ලංඉනකක්නරතික  ලංගප  ය ලංඅනුණ ලංඉදිරිර්  ලං

 යනු ලං කබ  ලං ්රවරලක  ලං ස්බන්වධ්න න්ව ලං විනය ධ්ුතණ ක් ලං  ් ලං අනේක්ෂ න ුත ලං ඉදිරිර්  ලං

 යන්වනන්ව ලං ් ලංහ  ලංමැවරණයප ලං තලිම   ලංමණ්ඩක  ලං්සේනසේ ලංනන්ව නරතළ ලං මිටුණ ලංනණු ලංඉදිරිර්  ලං

 ළ ලංුතම ලං . ලංහම ලංවිනය ධ්ුතණ  ලංමැවරණයප ලං මිටුණ ලංවිසින්ව ලංජතවර  ලංමැවරණයප ලංනමනහුත් ලං මිටුණ ලං

නණු ලංඉදිරිර්  ලංකිී නමන්ව ලංරසු ලං ැණු ලංනන්ව   ලංගප   ලංකිී මක් ලංසඳහත ලංඅණසේථතණ ලංකැනබනු ලංඇු. ලං

නමි දී ලංවිනය ධ්ුත ලංනගතනු ලංකිී මය ලංණ . ලං25,000.00 ලං  ලංඇර ලංුණ කක් ලංුැන්වර්  ලං ළ ලංුතම ලංඅුය ලංහම ලං

ුණ ක ලංමැවරණයප ලංජ හ   ලං ළ ලංඅනේක්ෂ  ත ලංනණ සේ ලංීම ලං ක්ණත ලංබකරතන්වනන්ව ලං ් ලංරමපක් ලං

ආරසු ලංකබත ලංන නු ලංඇු. ලං 

හනසේ ලං ැණු ලංගප   ලංසඳහත ලංසක ත ලංබකනුනේ  ලංහම ලංමධ්යසේථත නේ  ලංනන්ව  ලංරත්රි ත ලංමිනන්ව ලංසකුතු ලං

 ය  ලංක  ලංනන්ව   ලංණ  ලංඅුය ලංඒ ලංඅනුණ ලංඅණසන්ව ලංිකක ලං්රවරලක  ලං්ර තය ලං යනු ලංඇු. ලං 

 

 

10. ජතවර  ලංමැවරණයප ලං මිටුණ 

I. ුණ ප ලං යුතම ලංයතජය ලංඅමතුයතායනේ  ලංනඛ ් ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

II. ජතවර  ලංුණ ප ලංනසේණත ලංසභතනේ ලංසභතරවර ලංනහ  ලංිකන  ිතු ලං 

III. වියේවිවි යතක ලං්රවරරත   ලංන තමිෂන්ව ලංසභතනේ ලංසභතරවර ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

IV. ශ්රී ලංකා ත ලංන ෞණ  ලංසමතජ ලංස්න්ක නේ  ලංනඛ ් ලංනහ  ලංිකන  ිතු 

V. සේනේච්නත ලංසාවිධ්ත  ලංිකන  ිතු 

VI. රරිගප  ලං ් ු ලංවියේනඛෂ  

 

 



 

11. ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලංස හත ලංිකන  ිතුන ුත ලංණයන න්ව ලංන් ී  ලංර්  ලංීම 

ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමනේ ලංිකන  ිතුන ුත ලංණයන න්ව ලංන් ී  ලං ර්  ලං ීමය ලං ණැඩි ලං ම ලං නන්ව  ලං

සායයතණක් ලංකබත ලංගැනීම ලංසුදුසු ම ලංනේ. ලංඒ ලංඅනුණ ලංහක් ලංිකන  ිතුන ක් ලංනු යත ලංගන්ව ත ලංඅණසේථතණ  ලං

ණැඩි ලං ම ලං නන්ව  ලං කබත ලං ග්  ලං අනේක්ෂ  ත ලං මන්වී ලං රයය ය ලං න් ී  ලං ර්  ලං ණ  ලං අුය ලං ිකන  ිතුයින්ව ලං

න න න ුත ලංනු යත ලංගනු ලංකබ  ලංඅණසේථතණ  ලංනන්ව   ලංක්රි ත් ම  ලං යනු ලංකබ  ලංවියේණවි යතක ලංමක ලං

ලි  ලංපී  ලංඅුරින්ව ලංනණ සේ ලංවූ ලංපී  න්ව ලංන    ලංණැඩිම ලංනන්ව  ලංකබත ලංගන්ව ත ලංඅනේක්ෂ යින්ව ලං ලංනේ. ලං ලං 

12. අනේක්ෂ යින්ව ලංන න න ුත ලංහ  ලංහත ලංසමත  ලංනන්ව  ලං්රමතප ක් ලංකබත ලංනග  ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලං

සඳහත ලංන් ී  ලංර්  ලංීමය ලංසුදුසු ් ලංකැබීම 

නමණන්ව ලංඅණසේථතණ  ලංදී ලංශ්රී ලංකා ත ලං ණ ප ලංරතලිමේන්න්වමණ ලංිකක ලං තක ලංසීමතණ ලංිකන  ිතු න්ව ලංන න  ත ලං

අුය ලංසමණ ලංනබදී ලං   ලංආ තය ය ලංඅණසේථතණ ලංි මි ලං ය ලංන නු ලංඇු. ලංනමි දී ලං්රථම ලං තක ලංසීමතණ ලංසහ ලං

න ණ  ලං තක ලංසීමතණ ලංනු යත ලංගැනීම ලංසඳහත ලං තසිනේ  ලංණතසි  ලංවිමසත ලංබැලීනමන්ව ලංසිදු ලංනේ. ලංහනමන්ව ලංම ලං

න් ී  ලංර්  ලංණ  ලංමන්වීණණ න්ව ලංනණු ලංනරතදු ලං ැනුණ්  ලංකිී ් ලංසහ ලංරවහුු ලංණැඩුණළු ලංසඳහත ලංන න  ත ලංම ලං

සහභතී ලං යගනු ලංකැනබ්. ලං 

ශ්රී ලංකා ත ලංුණ ප ලංරතලිමේන්න්වමනේ ලංවියේණවි යතක ලංසහ ලංඋසසේ ලංඅධ්යතර  ලංආ ු   ලංආරිුණ ලංිකන  ිතුයින්ව ලං

නු යත ලං ර්  ලං ය ලං ගැනීම ලංඋන සත ලංක්රි ත් ම  ලං ණ  ලංක්රමනේ   ලං නමි  ලං අා  ලං 1 ලං සිය ලං 12 ලං  ක්ණත ලං  ය ලං අ ්  ලං

අනුයතාින  ලං ණ ු ලං ලංහත ලංඇුණු් ලංඅා  ලං1 ලං යන්  ලංණ  ලංඅ දු්රත්ර  ලං  ලංසමග ලංනුතයමණ  ලං ක්ණත ලංඇවර ලංඅුය ලංඒ ලං

ළිබඳබඳණ ලංිකණැයදි ලංඅධ්ය   කින්ව ලංුතමණ ලං යුතම ලංසිදු ලං ළ ලංුතම ලංනේ. ලංහනමන්වම ලංනමම ලංිකන  ිතුයින්ව ලංනු යත ලං
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සභතරවර ලං/ ලංඅධ්යක්ෂ ලංජ යතඛණය ත ලංසම ලංනේ. ලං ලං 
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