
දිනය : 

 
යයෝජනාව  

 
ගරු කතානායක ,පාර්ලියේන්තු මන්ත්රී කරු ජයසුරිය මැතිතුමා යවත, 

 
 
........................................(නම) වන මම  2018 අප්රේල් ම ම  15 වන දින සිට ක්රියාත්මකමව වන ිදිදි 

ි්ර්ලිප්ේන්තු මන්ත්රීවන්න්  ා ් වන ්ර්යාත් ්ර්ම  ්ර යාත්  2018 ම්ර්තු ම  7 වන දින  ශ්රී ක්ව් 
ි්ර්ලිේන්තුප්ේදී  ේමත වූ වග දනිමි.  ඒ අනුව ප් ොන් ්ටන් රන්න්ු (අදාළ පාර්ලියේන්තු මන්ත්රීවායා යේ 

නම) ි්ර්ලිප්ේන්තු මන්ත්රීවායාත් විසින් ්ර්යාත් ්ර්ම  ්ර ප්  විිවවි්්න වකිරාමින් ව    ද්්්ා විප්ාෝධී 
 ැසිරීම පිලිබා ි්ර්ලිප්ේන්තුප්ේ ආ්්ා ්ර්ම    වාර ්ද පිිබබා ව්ාව  ා්වට ිැමිිලල් මක් ප්යාතොු  ිරරීමට 
බක්ප්ිොප්ාොමකතු ප්වමි.   
  
විප් ේෂයාතන්ම ප්නොවැේබර් ම  16 වන දින ි්ර්ලිප්ේන්තු  ා් ගර්ායාත තු දී ප් ොන් ්ටන් රන්න්ු මන්ත්රීවායාත් 

(අදාළ පාර්ලියේන්තු මන්ත්රීවායා යේ නම) විසින් ර්්ඩක  ් ිං් ්ව්රී ප්ක   ප්ිොලි ් නික්්දින් ප්වත එල් මක 

ව   පුටුර ්ායාත  ් වි ්ක ප්ිොතිරන් ඔවුන් ප්වත දම් ගැසීප්ේ සිද්ිවයාතට (අදාළ ක්රියාව) අද් ව ඔබප්ේ 
අව්්නයාත ප්යාතොු  වාමි. 
 
ඔහු විසින් වාන කද ක්රියාත්ව  ්ක ව ප්මන්ම  ්තයන්තා ම්්ය ව්ර්ත් වකද ි වූ  අතා, එමඟින්  ි්ර්ලිප්ේන්තු 

්ර්යාත් ්ර්ම  ්ර ප්  ි ත දැ්ප්වන  විිවවි්්නයාත් වකප්වොට ක ප්ේ.  
 
30. මන්ත්රීවරුන් ආචාාශිලිව කටයුතු කළ යුතු අතා, යේශපාලන කතාවලදී හා වියශේෂයන්ම පාර්ලිේන්තු විවාද 

වලදී උචිත භාෂාවක් කතා කළ යුතුය. 
 
31. කිසිම මන්ත්රීවායයක් යේ තැනැත්තකුට පහා දීම, හිරිහැා කිරීම යහෝ තර්ජනය කිරීම යනොකළ යුතුය. 

 
32.සෑම මන්ත්රීවායයක්ම තම සාමාජික මන්ත්රීවරුන් සහ පාර්ලියේන්තු කාර්ය මඩලයලයද , මහජනතාව 

සේබන්ධයයන් යගෞාවාන්විතව, අචාාශිලිව සහ පර්ලිේන්තුයේ ගරුත්වයට හානි යනොවන ආකාායයන් 

කටයුතු කළ  යුතුය.   

 
ි්ර්ලිේන්තු මන්ත්රී ප් ොන් ්ටන් රන්න්ු (අදාළ පාර්ලියේන්තු මන්ත්රීවායා යේ නම) විසින් ඉ ත  ා න් ව  
ක්රියාත්වන් ිං ප්යාතු   බවට ත වුන් ප්වප්ාන ප්මිං අු ණ් ඇක   ්යාත්රූි  ්්ෂි    ව්ර්ත් වන්ණ්වා 

බකන්න.  
 
වවුන්න් ආ්ඩඩු ි්ෂප්  සිටියාතමක, මින් මතුවට ප්මවන්  ිං් න  ් ර්්ඩකව්රී ක්රියාත්වන් ි්ර්ප්ේන්තු  ේරද්යාත 
තු   ්ම්නයවාණයාත ීමම වැකැ්ීමම  ා ් වත්න්යාතවවායාත් ප්ක  ඔබ විසින් නිසි ක්රියාත්ම්ර්ග ගනු 
ඇතැයි  යාතන අප්ේ්ෂ්ව  ප්ිාදැදි වාප්ගන සියාතලු පුාවැසියාතන් ප්වනුප්වන් ම් විසින් ඔබ ප්වත ප්මම ලිපියාත 

ලියුප්වමි.  
 
ශිෂ්ට  ේින්න  ේරද්යාත, ශික්්්ා සිේල් ම  විව්ද  ් ්වෘක යාත  ්  අප්නෝනය  ප්ගෞාවයාත ප්වප්  මින් 
ි්ර්ලිප්ේන්තු ්ර්යාත්්ර්ම  ්ර යාත වක් වේිල් ම  වාමින්  ් එයාතට උසි ගන්වමින්, ඒව්  යාතටිමක වාීමමට 
 විඥ්නිවවම ක්රියාත් වාමින් ප්ේ ාප්ේ උමකතරීතා  ි්ර්ලිප්ේන්තු  ේරද්යාත  අකිණ ිරරීමට  ්   ා්ජීාණ 
ිරරීමට දාණ උමක ් යාතන්ට ප්ේ සියාතල් මකටම ඉ ලින් සිටින සියාතලු ශ්රී ක්්ිරවයින්  විසින් අප්ේ්ෂ් වාන  ා 

ිද්්තීන්,  ායමකවප්  වටින්වේ,  ප්ේ ාප්ේ ගන්මකවයාත    ර ්තන්්රව්දයාත න්මප්යාතන් පුාවැසියාතන් ප්ක  අි 
විසින්  ිරසිප් ේමක ඉක  කබ් ප්නොදියාත යුතුයාත. 
 
 
ිැමිිලලිවන්ප්ේ නම : 
 
 
ිැමිිලලිවන්ප්ේ  අමක න :                                                                                        දිනයාත : 

 
 



ි්දිලිප්ේන්තුව නිප්යාතෝ නයාත වාන   නිප්යාතෝජිතවායාත්ප්ේ    නම : 

ි්දිලිප්ේන්තුව නිප්යාතෝ නයාත වාන නිප්යාතෝජිමකවර්යාත්ප්ේ අමක න :                                       දිනයාත : 

 


