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  නි     ස             පනත සාරාාංය 

 
 

පන        
 

         -      ශ්රී ාාංකයනයගේ          ස    පත  ලනු ලගේ සාංහිඳියාල ප්රල්ධනයය 

කයරීමට දායනලය ඵදායී පිළියමක්  ස හානිපූරණය සඳහා ලය නා්ධයා පයත ඉදිරිපත් නර 

ති ේ. 

 

1. පන      ත   : 
 

 කැබිනට් අමාත්යලරුන්ට ශානිපූරණය පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිප වකව  ිරීමම ශා 

නිර්දේ ිරීමම  වශ අගතිපයට ත්ත පුේගයින්ට ඒකපුේග ශා වාමූහික 

ලදයන් ශානිපූරණ බා දීම 
 

 කැබිනට් අමාත්යලරුන් ිසිනන් අනුමත් කරන   ශානිපූරණය ව්බබන්  

ප්රතිපත්තීනන් ්රියාලට නැීම ම ශා ඒ වඳශා තශකමක්බ වැමම 

දමහිදී මශජන අ යාතනයඅ අනුව මරණය ිරීමම වශ ෂමුන්අ ත්රුණයින්අ 

කාන්ත්ාලන්අවශ ලීගික හිීවනයට දගොදුරුවූලන් වශ ආබාධිත් පුේගයින් 

දලනුදලන් දමම තනත් ්රියා්තමක ද    

 වීශඳියාල දලනුදලන් ්රියා්තමකලන අදනත්්ත යාන්රණයන් වම  

ශානිපූරණය වඳශාලන කාර්යාය අත්ර ව්බබන් ත්ාලයන් දගොඩන ා 

ගැනීම 
  

 අගතිපයට ත්ත පුේගයින්ට ශානිපූරණ ්රියාලලය නිිනදව ුවනලනලා ැයි 

අධීක්ණය ිරීමම 

 
 

හානිපූරණය ස              
 

ස  ප  
 

ස     යිගේ 5  ද යකු ෙගේ සමගේවිතය 

 

  නි     ස            දේ           

 

 අතුරු න්වූලන්දේ කාර්යාය ිසිනන් න්බ කරන අගතිපයට ත්ත පුේගයින්ට 

ශානිපූරණය බා ගැනීම ව්බබන් ල නිර්දේ බා ගැනීම 
 

 අගතිපයට ත්ත පුේගයින්දගන් දශෝ ඔවුන් දලනුදලන් දතනී ිනටින පුේගයින්දගන්  

ශානිපූරණය වඳශා ුල්ලු්බතර බා ගැනීම වශ ඔවුන්දේ ුල්ලු්බ තරල  වත්ය 

අවත්යත්ාල දවොයාබැීම 

 ශානිපූරණය වඳශා කමදුකමක්බ බන පුේගයින් වශ ඔවුන්දේ අලයත්ාලදේ 

ප්රමාණය ශුනනාගැනීම 
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 රජය ිසිනන් තල්තලාදගන යන ශානිපූරණ ලැඩවටශන්ලට අ ාෂ දත්ොරතුරු 

ශුනනාගැනීම වශ වීවන් නය ිරීමම (එක ශා වමාන ශානිපූර්ණ ලැඩවටශන් වඳශා 

යන ිසය ්බ ආදිය) 
 

 ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාදේ කාර්යයන්  නිිනදව තල්තලාදගන යාම වඳශා 

නිර්දේ ශා ුල්ී්බ බා ගන්නා ආකාරයඅ එම ුල්ී්බ වශ නිර්දේ පිළිබඳ 

දවොයාබැීම වශ ත්ශවුරු ිරීමමඅ තරිතානය ආදිය වඳශා නීතිප වැකමම 
 

 දමම කාර්යාදේ බත් වශ කාර්යයන් ්රියා්තමක ිරීමද්බදී  කාර්යය 

මණ්ඩය ිසිනන් අනුගමනය කෂ යුතු ප්රතිපත්තතිප ඇතු්ත නීතිප වශ ම  

දතන්ම ්බ කලන් කට යාල්තකාීන ිරීමම 
 

 ඒක පුේග වශ වාමූහික ලදයන්  ශානිපූරණය බා දීම ව්බබන් දයන්  

ප්රතිපත්තතිප වශ ම  දතන්ම ්බ කැබිනට් මණ්ඩය වඳශා වකව  ිරීමම වශ නිර්දේ 

ිරීමම 

- ශානිපූරණය බා ගැනීම වඳශා කමදුකමක්බ ැබීමට අ ාෂ 

නිර්නායක වකව  ිරීමම 

- කමදුකමක්බ බන අගතිපයට ත්ත පුේගයින් දලනුදලන් ශානිපූරණය 

ිසය යුතු ප්රමාණය ීනරණය ිරීමම 

- මූය ශානිපූරණය වඳශා කමදුකමක්බ ැබීමට නිර්නායක වකව  

ිරීමම 

- ශදිින ශානිපූරණ ත්්ත්තලයක් වඳශා කමදුකමක්බ බන නිර්නායක 

වකව  ිරීමම 

- අගතිපයට ත්ත පුේගයින් ශානිපූර්ණය  ිරීමද්බ ිසිස  ආකාර  

වඳශා  ායක ිසය ශැිර තාර් ලයන් ැයිව තුගත් ිරීමම 

- අදනත්්ත රාජය ආයත්න ිසිනන් වැතයිය ශැිර ශානිපූර්ණ වඳශා 

නිර්දේ බා දීම 

- ශානිපූරණය වඳශා  අනුමත් අයදු්බතර තුළින් මූක්තලය බාදිය 

යුතු අයදු්බ තර බාදීම  වඳශා වකව  ිරීමම 

 
 

 කැබිනට් අමාත්යලරුන් ිසිනන් අනුමත් කරන   ශානිපූරණය වඳශා ලන ප්රතිපත්තතිප 

වශ ම දතන්ම ්බ ්රියාලට නැීම ම වශ එම අනුමත් ප්රතිපත්තතිප වශ ම දතන්ම ්බ ඔව දව  

අදේක්ා කරන ඒක පුේග වශ වාමූහික ශානිපූරණය බාදීම 
 

 ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාදේ කාර්ය මණ්ඩයට ව ත්රී පුරු ප්රතිපාාර  ැක්ම ම 

ඇතුළුල පුහුණුම ්බ වැතයීම 
 

 ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාය ුදිරිදේ දතනී ිනටින අගතිපයට ත්ත පුේගයින් 

වඳශා අලයලන තරිතානමය වශයඅ ගමන් ගාව තුඅ මානිනක වශනය ඇතුළුල 

වශය වැතයීම 
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සාමාජිනයිගේ පත්කයරීම 

 

 ජනාධිතතිපලරයා ිසිනන් වභාතතිපලරයා ත්තකරයි (වභාතතිප ත්නතුර වඳශා එහි 

වාමාජිකයින්දගන් න්බ 3ක් ලයලව ාාපිත් වභාල ිසිනන් නිර්දේ කරයි) 
 

 ලයලව ාාපිත් වභාද  නිර්දේ මත් ජනාධිතතිපලරයා ිසිනන් වාමාජිකයින් ත්තකරයි 
 

හානිපූරණය සඳහා වූ  නා්ධයාය සඳහා සාමාජිනයිගේ පත්නර ෙැනීමට නි්ධ ේ 

ඉදිරිපත් කයරී ේදී ලයලසථාාපිත සභාල අලනායය  යොමුනරය නරුණු කීපයකය   

 

 ශානිපූරණය වඳශාවූ කාර්යාදේ වීයුතිපය අනුල ව ත්රී පුරුභාලය ඇතුළු රී ාීිරක 

වමාජදේ බහුිස භාලය නිරූතණය ිසය යුතුයි  
 

 දමම කාර්යාදේ කාර්යයන් නිින දව කරදගන යාමට අ ාෂ අ්ත ැකී්බ වශ 
කමදුකමක්බ වපුරා තිපබිය යුතුයි  

 
 

හානිපූරණය සඳහා වූ නා්ධයායට සාමාජිනයගේ සහ සභාපතිලරයා  

පත්නර ෙැනී ේ ක්රියාලයය 

 
 ලයලව ාාපිත් වභාද  නිර්දේ ැබී දින 14ක්  තුෂ ජනාධිතතිපලරයා ිසිනන් 

ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාය වඳශා වාමාජිකයින් වශ වභාතතිපලරයා දත්ෝරා 

ත්තකර ගනු ැදේ  

 දින 14ක් තුෂ අලය ත්ත ිරීම්බ ිනදු ිරීමමට ජනාධිතතිපලරයා අදතොදශොව්තවුලදශෝත 

ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාය වඳශා ලයලව ාාපිත් වභාල ිසිනන් නිර්දේිතත් 

වාමාජිකයින් ත්තදලනු ැදේ 
 

 දින 14ක් තුෂ ත්ත ිරීම්බ ිනදු ිරීමමට  ජනාධිතතිපලරයා අදතොදශොව්තවුලදශෝත 

ශානිපූරණය වඳශා වූ  කාර්යායට ලයලව ාාපිත් වභාල ිසිනන් නිර්දේ කරන 

වභාතතිපලරුන්දගන් ුශළින්ම න්බ වඳශන් අය වභාතතිපලරයා දව දත්ෝරා ත්තකර 

ගනු ැදේ 

 
 

හානිපූරණය සඳහා වූ නා්ධයා ේ අරමුදල් පලත්ලා ෙය යාම 

 

 ශානිපූරණය වඳශා වූ කාර්යාය එයටම අය්ත අරමු ක් තල්තලාදගන යයි  

- දමම තනත් ආර්බභ ලන දිනට තිපදබන ද ය මිනිකමන්දේ පුනරු්තාාතනය 

වඳශා දයො ලනු ඇත් 
 

- දමයට අලය අරමු ල් කලන් කට තාර්ලද්බන්තුද දී දයෝජනා කර බා 

ගනු ඇත් 

- ඊට අමත්රල දේශීය වශ ිසදේශීය ත්යාගඅතරිත්යාග ලදයන් වූ අරමු ල් 
ැදබනු ඇත් 


