
28 ඳරිශි්ටය 

දේඳෂ ණය බා ගත ශැකි බැැංකු නාම දේඛණය - (11:11:6) 

1. මශජන බැැංකුල 

2. ැංකා බැැංකුල 

3. ජාතික ඉතිරි කිරීදේ බැැංකුල 

29 ඳරිශි්ටය 

දේඳෂ ණය අයදුේ ඳත්රය වම  කාර්යායට ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි 

1. ණය ඉේලුේ ඳත්රදේ  ිටටඳත් 33 

2. ජාතික ශැඳුනුේඳත - කාර්යාදයන් වශතික කෂ ිටටඳත් 32 

3. අලවන් ලරට බාගත් ලැටුප් විව්තරය - දවේලා දයෝජක විසින් වශතික කරන ද 

4. අනුමත මිනින්දදෝරු වැැව්ම - නීතිඥදයකු දශෝ වාම විනිසුරු ලරදයකු වශතික කෂ 

ිටටඳතක් 

5. හිමිකේ ඔප්පු - නීතිඥයකු දශෝ වාම විනිසුරු ලරදයකු වශතික කෂ ිටටඳතක් 

6. තක්දවේරු ලාර්තාල ශා ිටරිලැය ඇව්තදේන්තුදේ මුේ ිටටඳත 

7. අනුමත දගොඩනැගිලි වැැව්දේ මුේ ිටටඳත 

8. මිදී ගැනීමක් නේ විකුණුේකරුදේ ලිිටය (33 ඳරිශි්ටය අනුල) ශා විකුණුේකරුදේ ජාතික 

ශැඳුනුේඳත දශෝ ිටළිගත ශැකි නීතයනුක ශැඳුනුේඳතක වාම විනිසුරු ලරදයකු වශතික කෂ    

ිටටඳතක්   (උදා:- රියදුරු බඳත්රය දශෝ කාය ඉකුත් දනොව ගමන් බඳත්රය) 

9. මීට දඳර දේඳ ණය බා දනොගත් බලට දඳෞේගලික ලිිට දගොනුදලන් බා ගත් ලිිටයක් 

10. විශ්රාම යන දිනට ඉතිරිල ඇති ණය දේය විශ්රාම ඳාරිදතෝකයකදයන් වකලර අයකර ගැනීමට 

බය ඳැලරීම 

11. ලයව අවුරුදු 63 දක්ලා දවේලය කරන බලට ලිිටයක් 

12. ඉේලුේකරුට දශෝ කත්රයාට ඉඩමක් දශෝ නිලවක් දනොමැති බලට ප්රකාය  

13. කත්රයාට අයත් ඉඩමක් නේ ඇඳයට තැීමම වේබන්ධදයන් අකමැත්තක් නැති බලට      

කත්රයාදගන් ලිිටයක් (වාම විනිසුරු ලරදයකු අත්වන වශතික කෂ) , විලාශ වශතිකදේ   ශා 

කත්රයාදේ ජාතික ශැඳුනුේඳදත් වශතික කෂ ිටටඳතක් 

14. ඇඳයට තබන ඉඩමට ජීවිත බුක්ති හිමිකේ ඇත්නේ ඉඩම ඇඳයට තැීමම වේබන්ධල ඔවුන් 

විරුේධත්ලයක් දනොමැති බලට ලිිටයක් (වාම විනිසුරු ලරදයකු අත්වන වශතික කෂ) 

15. දවේලය ව්ථිර කිරීදේ ලිිටදේ  කාර්යාදයන් වශතික කෂ ිටටඳතක් - (ලවර 35ක ව්ථිර දවේලා  

කායක් අලයයි..) 

16. ණය අයදුේකරු බැැංකු ණය ිටළිබ සියලු ලගකීේ දරන බලට ලිිටයක් 

 

 



 

දේඳෂ ණය බා ගැනීම වශා බැැංකුලට ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි 

 

1.ලවර 33 කට අදාෂ ලුහුඩු වටශන් (ඳත්ඉරු ඉඩේ දරජිව්ට්රාර්) 

2.ඳෂාත් ඳාන ආයතනදයන් බාගත යුතු ලියකියවිලි 

 i.දේඳෂ හිමිකේ වශතිකය 

ii.ඳලරා දනොගැනීදේ වශතිකය 

iii. වීථි දර්ඛා වශ දගොඩනැගිලි වශතිකය 

iv.තක්දවේරු නිදේදනය ශා අලවාන කාර්තුලට ලරිඳනේ බදු දගව රිසිට්ඳත 

3.දේඳෂට ිටවිසීදේ මාර්ග වටශන 

4.හිමිකේ ලාර්තාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


