
 

 

 

නලතම ඇඳිරි නීති නිවේදනය. 
 

ව ොවරෝනා වලරව ලයාප්තිතිය ව න ට ඉ ළශෂ දලදානම ස වත ත  ාඳ වව ශඳුනාව න ඇති 

ව ොෂඹ,  ම්ඳශ,  ළුතර, පුත්තම, මශනුලර වශ යාඳනය දිව්ත්රි ස ල ද් ක රියාත්ම  ඇඳිරි 

නීතිය න්ලත ද කලනතුරු දි ඉම බාත්ම ල ඳලතී.  

වවසු සියළු දිව්ත්රි ස ල දද, වඳුදා උවේ 6.00ඉ ලිත ල් ව රුණු ඇඳිරි නීතිය දශලල් 2.00ඉ යළි 

ඳනලනු ්බීය. වම් දිව්ත්රි ස ල ේවව  යළි රියාත්ම   ඇ ඇඳිරි නීතිය දවර ල් 09 බ්රශව්ඳති කදා 

උවේ 6.00ඉ ළලත් ව ොඉ ේදිනම වලව 4.00ඉ යළි ඳනලනු ්වේ. 

දද, දවර ල් 06 වඳුදා සිඉ 10, සිකුරාදා ද සලා වතිවේ ල්ඩ රන දින රාජ්ය, වඳෞේ ලි  වදදශවේම 

ආයතන වශා නිලවව  සිඉ ල්ඩ රන  ාය ස වව ර ායඉ ඳත්  ර ඇත.  

දතයාලය වව ලා ශ්ර වලනත්  ා්යයය ක වශා දිව්ත්රි ස  දතර  මනා මනය වම්පූ්යණවය කම 

තශනම්  ර තිවේ. 

දතයාලය වව ලා  ්යය සමල ඳලත්ලාව න යනු ිණිසව වයොදා ඇති ්රමවේද දලාාට ත  රන දයඉ 

ේවරත ල නීතිය තදි කම රියාත්ම   රනු ්වේ.  

ඇඳිරි නීතිය බඳ්ල්ත්වලන  ාය තුෂ ජ්නතාලඉ දතයාලය ආශාර ්රලය වශ වලනත් ාා්ඩඩ 

නිලවව  සිඉම මිදී  ත ශ්කි ලන ඳරිදි වනො ඩලා ව්ඳයීමඉ රජ්ය සියලු ට ධිට ධාන වවා ඇත.  

 ලර දිව්ත්රි ස ය  වදලද ව ොට ත් ක ල්ඩ  රන වශ කුඩා වත්ලතු ශා දඳනයන වාෝ  නි්ඳාදන 

රියාලලිවේ නිරත ජ්නතාලඉ ේ ව ල්ඩ කිමටමඉ දලවර ඇත.  

ව ොවරෝනා වලරවය ලයාප්තිතිය නතර කිමටමඉ ළලශල් ලන රියාමා්ය  ව න ඇත්වත් හුවද ස 

ජ්නතාලවේ සුා සිේධිය උවදවා බ්ට  ක ේ ව නියමය ක ිණළිව න ඇඳිරි නීති  ාය තුෂ නිලවව ම 

රැඳී සිටි කන්යි රජ්ය ජ්නතාලව  ක ළල්ා සිටී.  

ව ොෂඹ,  ළුතර වශ මශනුලර දිව්ත්රි ස ල  හුද ා රවේ වව නම්  ර ඇති  ම්මාන හුද ා 

රවේ වව තලදුරඉත් ව නු ්වේ.   ලරකුඉ වශෝ වම්  ම්මානලඉ ඇතුළුවීම වශෝ ළ ක 

ිණඉවීම වශෝ න්ලත ද්නුම් වදන තුරු වම්පූ්යණවය ක තශනම් වේ. 

 

වමොශා ක වමරනාය  
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