
 

සුභවාධන ප්රතිලාභ 

1. ශ්රී ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය යටදේ දනොමිදේ ඵා දදන  රක්ණදයන් 

විභණි දවේලයන්ට වශ ඔවුන්දේ යැදඳන්නන්ට ැදඵන ප්රතිාබ  
 

අංක සිදුවීම ප්රතිලාභ 
01 ගිවිසුම්ගත කාය තු වි දේ දවේලදේ නියුක්තල සිටියදී ජීවිතක්යට 

ඳත් වීම. 

 රු.500,000.00 දක්ලා 

02 ගිවිසුම්ගත දවේලා කාය තු විදේ දවේල දේ නියුක්තල සිටියදී මුහුණ 

දීමට සිදු ව  ශදිසි අනතුරක් දශේතු දලන් දශෝ බරඳත  දරෝගී තත්ලයක් 

දශේතුදලන් ශ්රී ංකාලට ඳිණ ණ මාව ක්ක් ගත වීමට දඳර ජීවිතක්යට 

ඳත් වීම. 

 

 රු.250,000.00 

03 ගිවිසුම්ගත දවේලා කාය තු වි දදව ් දවේල දේ නියුක්තල සිටියදී 

මුහුණදීමට සිදු ව ශදිසි අනතුරක් දශේතු දකොට දගන පූර්ණ ආබාධිත 

තත්ලයට ඳත් වීම. 

3.1  සිදු ව ආඵාධිත තේලය අනුල ලන්ද ඵා දීභ (ආඵාධිත තේලයන් 

ආලරණය කිරීදේ ප්රතිතය ඇුණුභ- 2හි දක්ලා ඇත)  

 උඳරිභය රු.400,000.00 දක්ලා 
(දවීේ සිදු කිරීභ වලදය ඳරීක්ණයකින් 

අනතුරුල රනු ැදේ)  

 3.2  ආඵාධිත විභණි දවේලයා දභරටට දන්ලා ැනීභ වශා ලන 

ගුලන් ටිට්ඳේ ාව්තුල 

 

 

 ඵදු ඇතුේල වාභානය ඳන්ති දේ ගුලන් 
ටිට්ඳේ ාව්තුල 
එදවේ වුලද  වලදය නියභයන් භත       

දඩුන්දනයන ඇ ලයාඳාරි 

ඳන්ති දේ ගුලන් ටිට්ඳත ාව්තුල 

 3.3  ශ්රී ංාලට ඳැමිමෙදභන් ඳසුල දැරීභට සිදු ලන  වලදය වියදේ  දඳෞේලි  දරෝශ  දරෝශේ ත 
කිරීභදී රු.50,000.00  උඳරිභයට 
යටේල  දවීේ ටයුතු සිදු රනු ඵන 
අතර  දභරටට ඳැමිණ භාව 03ක් ත 
වීභට දඳර බිේඳේ ඉදරිඳේ  යුතුය. 

 රාජය දරෝශ දරෝශේ ත වීභදී 
දනට රු.700.00 ඵැගින් උඳරිභය දන 
30ක් දක්ලා  දවීේ ටයුතු සිදු රනු 
ැ දේ. 

 ාව්තු  දනො දලන රජ දේ දරෝශ 
 දන්ලාසි ප්රතිාර ඵා ැනී දේදී 
දැරීභට සිදු ලන  ඖධ 
වියදේ,රවායනාාර ඳර්දේණ 
ාව්තු,x-කිරණ  ඡායාරඳ ශා ව්ෑන් 
වශා රු.29,000.00 ක් දක්ලා  දවීේ 
සිදු රනු ැ දේ.(බිේඳේ ඉදරිඳේ  
යුතුය) 

04 ගිවිසුම්ගත  දවේලා කාය තු විදදව ්දවේල දේ නියුක්තල සිටියදී අර්ධ 

අකර්මණය තත්ලයක ට ඳත් වීම. 

4.1  සිදු ව ආඵාධිත තේලය අනුල ලන්ද ඵා දීභ.(ආඵාධිත  තේලයන් 

ආලරණය කිරීේ ප්රතිතය ඇුණුභ -2 හි දක්ලා ඇත) 

 

උඳරිභය රු.125,000.00 

 4.2 ආඵාධිත විභණි  දවේලයා  දභරටට දන්ලා ැනිභ වශා ලන 

ගුලන් ටිට්ඳේ ාව්තුල 

ඵදු ඇතුේල වාභානය ඳන්තිදේ ගුලන් 
ටිට්ඳේ වශා දැරීභට සිදු ලන වතය 
වියදභ 
එදවේ වුලද වලදය නියභය භත ඔහු  දශෝ 
ඇය ලයාඳාරි ඳන්ති දේ ටිට්ඳේ වශා 
නිර්දේ රනු ේ  දේ නේ ඒ වශා 
දැරීභට සිදු ලන වියදභ 

 4.3  ශ්රී ංාලට ඳැමිමෙදභන් ඳසුල දැරීභට සිදු ලන වලදය වියදේ  දඳෞේලි  දරෝශ දරෝශේ ත 
කිරීභදී රු.50,000.00  
උඳරිභයට යටේල දවීේ 
ටයුතු සිදුරනු ඵන අතර 
 දභරටට ඳැමිණ භාව 03ක් ත 



වීභට දඳර බිේඳේ ඉදරිඳේ  
යුතුය. 

 රාජය දරෝශ දරෝශේ ත 
වීභදී දනට රු.700.00 ඵැගින් 
උඳරිභ දන 30ක් දක්ලා  දවීේ 
ටයුතු සිදු රනු ැ දේ. 

 ාව්තු දනොදලන රජදේ 
දරෝශ දන්ලාසිල ප්රතිාර 
ඵා ැනී දේදී දැරීභට සිදු ලන 
ඖධ වියදේ,රවායනාාර 
ඳර්දේණ ාව්තු, x-කිරණ 
ඡායාරඳ ශා ව්ෑන් වශා 
රු.29,000.00  ක් දක්ලා දවීේ සිදු 
රනු ැ දේ.(බිේඳේ ඉදරිඳේ  
යුතුය)  

ක5 ගිවිසුම්ගත  දවේලා කාය තු වි දදව ් දවේල දේ නියුක්තල සිටියදී 

මුහුණඳෑමට සිදු ව බරඳත  දරෝගී තත්ලයන්,ශදිසි අනතුරු,තුලා වීම් 

 දශෝ  දඩ දරෝග දශේතු දකොට නිලත ඳිණ ණීම 

5.1  සිදු ව ආඵාධිත තේලය අනුල ලන්ද ඵා දීභ.(ආඵාධිත තේලයන් 

ආලරණය කිරීේ ප්රතිතය ඇුණුභ-2 හි දක්ලා ඇත) 

 

 ඵදු ඇතුේ වාභානය ඳන්තිදේ 
ගුලන් ටිට්ඳේ වශා දැරීභට සිදු 
ලන වතය වියදභ 

 5.2  විභණි  දවේලයින් දභරටට ඳැමිමෙ දභන් ඳසු දැරීභට සිදු ලන 

වියදේ   

 දඳෞේලි දරෝශ  දරෝශේත 
කිරීභදී රු.50,000.00  
උඳරිභයට යටේල  දවීේ ටයුතු 
සිදු රනු ඵන අතර දභරටට 
ඳැමිණ භාව 03ක් ත වීභට  දඳර 
බිේඳේ ඉදරිඳේ  යුතුය. 

 රාජය දරෝශ  දරෝශේ ත 
වීභදී දනට රු.700.00 ඵැගින් 
උඳරිභ දන 30ක් දක්ලා දවීේ 
ටයුතු සිදු රනු  ැදේ. 

 ාව්තු දනොදලන රජදේ 
දරෝශ දන්ලාසිල ප්රතිාර 
ඵා ැනීදේදී දැරීභට සිදු ලන 
 ඖධ වියදේ ,රවායනාාර 
ඳර්දේණ ාව්තු, x- කිරණ 
ඡායාරඳ ශා ව්ෑන් වශා 
රු.29,000.00 ක් දක්ලා දවීේ සිදු 
රනු ැදේ.(බිේඳේ ඉදරිඳේ  
යුතුය) 

ක6 ගිවිසුම්ගත  දවේලා කාය තු දවේලා දයෝජකයාදගන්  දශෝ ඔහු දේ 

ඳවුදේ වාමාජික දයක දගන් සිදු ලන ලංගික අතලර දශේතු දලන් 

ගර්භනීභාලයට ඳත් ලන විගමණික කාන්තාලන් නිලත  දගන්ලා ගිනීම. 

(දවේලා දයෝජ ශැර  දොව් සිටින ාන්තාලන් දේ වශා ඇතුේ 

 දනොදේ) 

6.1   දභරටට දන්ලා ැනීදේදී දැරීභට සිදු ලන ගුලන් ටිට්ඳේ වියදේ 

 ඵදු ඇතුේල වාභානය ඳන්තිදේ 
ගුලන් ටිට්ඳේ වශා දැරීභට සිදු 
ලන වතය වියදභ 

              එදවේ වුලද  වලදය නියභය භත ඔහු     

දශෝ ඇය ලයාඳාරි ඳන්තිදේ ටිට්ඳතක්   

වශා නිර්දේ රනු ේදේ නේ ඒ වශා 

දැරීභට සිදු ලන වියදභ 

 6.2  විභණි  දවේලයින්  දභරටට ඳැමිමෙ දභන් ඳසු දැරීභට සිදු ලන 

වියදභ 

 දඳෞේලි දරෝශ  දරෝශේත 
කිරීභදී රු.50,000.00  
උඳරිභයට යටේල දවීේ ටයුතු 
සිදු රනු ඵන අතර දභරටට 
ඳැමිණ භාව 03ක් ත වීභට දඳර 
බිේඳේ ඉදරිඳේ  යුතුය.්් 

 රාජය දරෝශ  දරෝශේත වීභද 
දනට රු.700.00 ඵැගින් උඳරිභ 
දන 30ක් දක්ලා  දවීේ ටයුතු සිදු 
රනු ැදේ. 

 ාව්තු දනො දලන රජදේ 
දරෝශ දන්ලාසිල පුතිාර 
ඵා ැනීදේදී දැරීභට සිදු ලන 
ඖධ වියදේ,රවානාාර 
ඳර්දේණ ාව්තු, x-කිරණ 



ඡායාරඳ ශා ව්ෑන් ඳරීක්ණ 
යනාදය වශා රු.29,000.00 ක් 
දක්ලා දවීේ සිදු රනු 
ැදේ.(බිේඳේ ඉදරිඳේ  යුතුය) 

ක7 යිදඳන්නන් වශා ලන ප්රතිලඳාදන 

7.1  දරෝශේ ත කිරීේ වශා ප්රතිඳාදන ඵාදීභ 

(නීතයානුල  වශරුහවශාරිය වශ ලයව අවු:25ට අඩු අවිලාශ ශා 

රැකියා විරහිත දරුලන්)  

 

 දනට රු.1000.00 ඵැගින් 
(උඳරිභය දන 14ක්) 

 

 7.2  ශදසි ජීවිතක්යට ඳේ වීභ. 

      (නීතයානුල  වශරු වශ ලයව අවු:25ට අඩු අවිලාශ ශා රැකියා 

විරහිත ද දරුලන් - දදදදනකු වශා ඳභණි) 

      (දභභ  දවීේ උඳරිභ අලව්ථා දදක් වශා ඳභණක් සිදු රයි)  

 රු.10,000.00 ක් 

 

අලය ලිලදේණණ  

වලදය ප්රතිලාභ වශා 
 

අවනීඳහඅනතුරුහරදරහ ලදහිංවා හ ආඵාධිත හ පූර්ණාඵාධිත තේලයන් යටදේ ලන්ද ඉේලුේ 
කිරීභ 

 

 ංාලට ඳැමිණ භාව 03 ක් අතුත ලන්ද වශා ඉේලුේ කිරීභ අනිලාර්යය දේ. 
 ලන්ද ඉේලුේ ඳත්රය 

 විදේශීය වලදය වශති 

දේශීය වලදය වශති (ංාලට ඳැමිණි දන සිට දන 07 ක් ඇතුෂත ඵාේ) 

 සිදු ව අනතුරක් භත ආඵාධිත දශෝ පූර්ණ ආඵාධිත තේලයන් වශා විදේඥ වලදය ලාර්ථාල 

(MER) 

 දේශීය වලදය බිේඳේ 

 භන් ඵඳත්රදයහි ිටටඳේ - ජීල දේත ිටටුදලහි (Bio Page) ශා ආභන විභන දතොරතුරු 

ඇතුෂේ ිටටුල. 

 ඳැමිණි ගුලන් ටිට්ඳත හ දඵෝඩින් ාඩ්ඳත(Boarding Card) 

 ලන්ද හිමිරුදේ ඵැංකු ගිුේ දඳොත ශා දතොරතුරු අඩංගු ිටටුදලහි ිටටඳතක්  

 රක්ණ ලන්ද ඉේලීේ ලිිටය ( ශ්රී ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ෂභණාරු 

සුබවාධන නභට ලියන ද)  

 

මරණයකදී 

 
 දවුරුේ ප්රායක් (මියගිය අයදේ රක්ණ ලන්ද වශා උරුභරුලන් ිටළිඵල දතොරතුරු 

ඇතුෂේ) දභභ දවුරුේ ප්රාය රු.50හ-  ුණේදරයක් භත අේවන් ෂ යුතු අතර දවුරුේ 

දොභවාරිව්ලරදයකු දශෝ වාභදාන විනිසුරුලරයකු විසින් නිෂ ුණද්රාල තඵා වශති ර  තිබිය 

යුතුය.) 

 මිය ගිය පුේයාදේ භන්ඵඳත්රය, උප්ඳැන්න වශතිය, ජාති ශැදුනුේඳත, විලාශ වී 

ඇේනේ විලාශ වශතිය, භරණය ිටළිඵද විදේශීය වලදය ලාර්ථා, විදේශීය භරණ වශතිය, 

තානාඳති ාර්යා ලලින් නිකුේ රන ද ලියකියවිලි - එභ සියළු දේන ල ුණේ ිටටඳේ ශා 

ඡායා ිටටඳේ 02 ඵැගින් 

 ලන්ද ඉේලුේරු ඇතුළු සියළුභ උරුභරුලන්දේ උප්ඳැන්න වශති ල ුණේ ිටටඳේ, ඵැංකු 

ගිුේ දඳොත ශා දතොරතුරු අඩංගු ිටටුදලහි ිටටඳතක් (ඵේද ගිුේ දනොවිය යුතුය) ලයව අවුරුදු 

18 ලැඩි නේ ජාති ශැඳුනුේඳේ ශා එභ  සියළු දේන ල ඡායා ිටටඳේ 01 ඵැගින් 

 ඳවුදේ වාභාජියන්දේ විව්තර ඇතුෂේ ලන ඳරිද වව් රන ද ග්රාභ නිෂධාරී ලාර්තාලක්. 

එභ ලාර්තාල ප්රාදේශීය දේේ විසින් අනු අේවන් ෂ යුතු අතර මිය ගිය අයදේ විලාශහ 

අවිලාශ ඵල ග්රාභ නිෂධාරි වශතිදේ වශන් ෂ යුතුය. 



 ශ්රී ංාදේ විදේ ටයුතු අභාතයාංදේ - දොන්සියුර් අංය භඟින් නිකුේ රන ද 

භරණය ිටළීඵද විව්තර ඇතුේ ලිිටදේ ුණේ ිටටඳත ශා ඡායා ිටටඳතක් ( දභභ ලිිටය ඉේලුේ 

ෂ යුතු ලන්දන් භධයභ දේනාාරදයන් නිකුේ රන ද භරණ වශතිය ඵාදන 

නැේනේ ඳභණි) 

 දේශය බාර ැනීදේදී ඊට අදාෂල දර්ගුල භඟින් ඵා දදනු ඵන ලිිට දේන ශා ඒලාදේ ඡායා 

ිටටඳේ 02 ඵැගින් 

 

දකොන්දේසි 

a) ශ්රී ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලංගු ලියාඳදංචියක් තිබිය යුතුය.ලියාඳදංචි 

ාය රැකියා දොන්ත්රාේතුල අනුල ලවර 02 ක් දශෝ 03 ක් ඵඳැලැේදලන අතර එය 

ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි වී විදේත ව දන (ශ්රී ංාදලන් ිටටේ ව දන) සිට ඵඳැලැේදේ. 

b) ශ්රී ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය යටදේ ඵා දදන රක්ණය භඟින් 

ආලරණය ලන්දන් දේශීය වලදය ප්රතිාර (ශ්රී ංාදේ) වශා ලන වියදේ ඳභණි. 

c) අවනීඳ, රදර, හිරිශැර, ලධහිංවා ශා අනතුරු 
  

විභණි දවේලයා ඉශත වශන් රුු දශේතුදලන් ංාලට ආඳසු ඳැමිණ භාව 03 ක් 

ඉකුේල යාභට දඳර ඉේලුේ ඳත්රය වේපූර්ණ ර අදනකුේ අලය ලිිටදේණ වභ  ෂ භ 

ිටහිටි විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ාර්යායට දශෝ ප්රධාන ාර්යාදේ සුබවාධන 

අංයට බාර දය යුතුය. 

d) විභණි දවේලයා භරණයට ඳේ වීභ 
 

 

විභණි දවේලයා දවේලදේ දයදී සිටියදී භරණයට ඳේ ව විට භරණය සිදු වී භාව 03 ක් 

ඉකුේ වීභට දඳර භරණරුදේ ෂ භ ඥාතියකු විසින් අදාෂ ඉේලුේ ඳත්රය වේපූර්ණ ර 

අදනකුේ අලය ලිිටදේණ වභ  ෂ භ ිටහිටි විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ 

ාර්යායට දශෝ ප්රධාන ාර්යාදේ සුබවාධන අංයට බාර දය යුතුය. 
 

ගිවිසුේත දවේලා ාෂය තුෂ විදේ දවේලදේ නියුක්තල සිටියදී ුණහුණ දීභට සිදු ව ශදසි 

අනතුරක් දශේතුදලන් දශෝ ඵරඳත දරෝගී තේලයක් දශේතුදලන් ශ්රී ංාලට ඳැමිණ භාව 03 ක් 

ත වීභට දඳර භරණයට ඳේ වුලදශොේ භරණයට ඳේ ව දන සිට භාව 03 ක් ඇතුෂත ෂ භ 

ඥාතියා විසින්  අදාෂ ඉේලුේ ඳත්රය වේපූර්ණ ර අදනකුේ අලය ලිිටදේණ වභ  ෂ භ 

ිටහිටි විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ාර්යායට දශෝ ප්රධාන ාර්යාදේ සුබවාධන 

අංයට බාර දය යුතුය. 
 

 රක්ණ ප්රතිලාභ ිමණ  දනොලන අලවථ්ා 
o වාලදය ලිිටදේණ ඉදරිඳේ ර ඇති අලව්ථා ල 

o අනාචාරදේ ශැසිරීභ නිවා ඇති ලන භානල ප්රතික්තිරණ ඌනතා දරෝය (HIV) දශෝ 

ලිංාශ්රිත දරෝ 

o ාරිරි දුඵතා දශෝ දරෝගී තේලයක් වහිතල රැකියා වශා විදේත වීේ ලදී 

o ගුලන් භන් ලාරයක් අතරතුරදී භරණයට ඳේ වීභ දශෝ අනතුරට ක් වීභ. (ංාදලන් ිටටේ 

වීභ වශ ංාලට ඳැමිමෙභද ඇතුෂේල) 

o රක්ෂිතයා දඩයදේ යාභ, ඳුනැගිේ ශා අනතුරුදාය ක්රීඩාල නියැලීභ. (Polo, Racing ලැනි) 

o දවේලය රනු ඵන රදට් දශෝ ආයතනදේ නීති රීති උේංකනය රමින් සිදු රන ද 

ක්රියාලක් නිවා ඇතිලන භරණ ශා අනතුරු 

o රටලේ අතර විදේ වඵතා අේහිටලනු ඵන අලව්ථාලදී 

o රැකියාදලහි නියුතු රදටහි ඇතිලන සිවිේ යුධ තේල, වතුරු ආක්රභණ, විදේශීය ආක්රභණ, 

විප්ලයන්, ැරළි දෝාශ, ශුණදා ඳාන ලැනි තේලයන් ලදී  

o සියදවි නවා ැනීේ, භේද්රලය බාවිතය දශේතුදලන් ඇති ලන භරණ, දඩ දරෝ ශා අනතුරු 

o භානසි දරෝ, භානසි ේඳන ශා උභතු වීේ 



o වාභානය දරු උඳේ ශා ර්බනී තේල 

o භූමිේඳා, ගිනිඳු ිටිටරීේ, සුනාමි ශා ජ ැලීේ 

o දලනේ රක්ණාලරණයකින් ආලරණය ලන අලව්ථා ලදී 

o රක්ෂිතයා ලයව අවුරුදු 65 ට ලැඩි වීභ ශා ලයව අවුරුදු 18 ට අඩු වීභ 

o ලැඩ ලර්ජන ශා ැරළි ලට වශබාගි වීභ 

o ඇව් ඳරික්ා කිරීේ, ඇව් ණ්ණාඩි, ාච, දන්ත ප්රතිාර, ්රලණ උඳරණ ආදයට ලන වියදේ 

o දරෝශේ ල විදේ ඉේලීේ භත ඵා දදන රඳලාහිනී, දුරථන, ගුලන් විදුලි ලැනි දවේලාලන් 

ශා අභතර ආශාර ඵා ැනීේ වශා ලන වියදේ 

o උඳතින්භ ද දරෝගී තේලයන් දශෝ අව්ලාබාවි තේලයන් 

o ප්ාව්ටික් වැේේ ශා රඳාලනය වැේේ සිදුර ැනීදේදී ඇති ලන අනතුරු 

o තභා විසින් නිතය ිටළිදලෂට රනු ඵන වලදය ඳරික්ණ, වලදය ලාර්තා ඵා ැනීේ 

o උඳේඳාන ශා උඳේඳාන උඳරණ, ඖධ, දරුැේ ශානි වීේ, ේවා කිරිේ, අතුරු ආඵාධ 

ලැනි තේලයන් ලදී 

o ඵාහිර දරෝගී ප්රතිාර ශා කිරණ ප්රතිාර ඵා ැනීේ ලදී 

o විදේශීය වලදය ප්රතිාර වශා ලන වියදේ 

 

 අබයන්තර ප්රතිාර වශා රක්ණය භඟින් දලනු ඵන රු. 50,000.00 ඇතුෂත ඳශත වශන් 
ඳරික්ණ වශා ලන වියදේ දරෝශට ඇතුෂේ දනොවී ිටළිේ වලදයලරයකුදේ නිර්දේය භත 
රනු ඵන්දන් නේ එභ වියදේ ප්රතිපූරණය ෂ ශැ. 
(MRI, ENDOSCPY, BRONCHSCOPY, SIGMOIDOSCOPY, COLONSCPY, CT SCAN) 

 
 

 

2.ශියත්ල ලිඩවටශන 

 
ශ්රි ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි වී රැකියා වශා විදේ ත ලන විභණි 

දවේලයින්දේ  අධයාඳනය ඵන ද දරුලන් දරිභේ කිරීභ වශා දභභ ශියේල ප්රදානය රනු ඵයි. 

 5 ලවර ශියේලය වභේ    - රු. 15,000.00 

 අ.දඳො.ව (වා/දඳෂ) වභේ   - රු. 20,000.00 

 අ.දඳො.ව (උවව් දඳෂ) වභේ    - රු. 30,000.00 

(වි්ලවිදයා අධයාඳනය ශදාරන සිසුන්)   
 

අලය සුදුසුකම් 

o අදාෂ විබායට ඉදරිඳේ ලන දනට දඳර ලවර 05 ක් ඇතුෂත භලහිටයා ශ්රි ංා විදේ දවේලා 

නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය ඵා තිබිය යුතුය. 

o ඳශ ලවර ශියේල විබාය වභේ ලන ද දරුලන් ඔවුන් ඳදංචි වී සිටින දව්ත්රික්දයහි ශියේල 

ඩඉේ කුු ඵා තිබිය යුතුය. 

o අ.දඳො.ව වාභානය දඳෂ විබාය ණිතය ඇතුළු වියන් 06 ක් වේභාන වාභාර්ථ 03 ක් වහිතල 

එලර වභේල උවව්දඳෂ ශදාරමින් සිටිය යුතුය. 

o අ.දඳො.ව උවව් දඳෂ වභේ වී රජදේ වි්ල විදයාය පූර්ණ ාලීන අබයන්තර උඳාධි ඳාඨභාාල 

ශදාරනු ඵන ඳෂුණ ලවර සිසු සිසුවිය විය යුතුය. 

o වෑභ ලවරභ ජනලාරි භව දභභ ශියේල ිටළිඵ ඳශත වශන් ආාරයට ප්රසිේධ රනු ැදේ. 

ප්රසිේධ පුලේඳේ (සිංශ ශා දමිෂ) 

ශ්රි ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ දලේ අඩවිය (www.slbfe.lk) 

ශ්රි ංා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ඳෂාේ ාර්යා භඟින් 

http://www.slbfe.lk/


සියළුභ ප්රාදේශීය දේේ ාර්යා භඟින් 

සියළුභ රජදේ ඳාවේ ල විදුශේඳති භඟින් 

සියළුභ රජදේ වි්ල විදයා ල දේාධිාරි භඟින් 

o අයදුේඳේ බාර ැනීභ වෑභ ලවරභ නියභ රනු ඵන ා සීභාල තුදී ඳභණක් සිදු රනු 

ඵයි. ( ජනලාරි සිට අදප්රේේ දක්ලා) 

 

3.ආබාධිත විගමණික දවේලකයින් වශා  නිලාව බා දීම (වශන නිලාව ලිඩවටශන) 

 

 

o විදේ රැකියාලන්හි නිරතල සිටියදී සිදු ලන අනතුර ප්රථිපඳයක් දව පූර්ණ ආඵාධිත තේලයට 

ඳේව (විදේඥ වලදයලරයකු විසින් නිකුේ රන ද වලදය ලාර්තාලට අනුල 65% ලැඩි 

ආඵාධිත තේලයදී) නිලවක් දනොභැති විභණි දවේලයින් වශා  රු. 500,000.00  

උඳරිභයට යටේල නිලවක් තනා දීභ දේ යටදේ සිදු රනු ඵයි.  

o නිලාව වැසුභ වශ ඇව්තදේන්තුල ජාති නිලාව වංලර්ධන අධිාරිය භඟින් වවනු ඵයි. 
 

  ප්රතිලාභ බා ගිනීදම් සුදුසුකම් 
 

a) ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි වී විදේ රැකියාලක් වශා ිටටේල දොව් තිබිය යුතුය. 

b) අදාෂ සිදුවීභ ලියාඳදංචිය ලංගු ා සීභාල තුෂ විදේ රැකියාදේ නියුක්තල සිටියදී සිදු වීභ ශා ඒ 

දශේතුදලන් රැකියාල අහිමිල ශ්රී ංාලට ඳැමිණ තිබිය යුතුය. 

c) ආඵාධිත විභණි දවේලයාදේ නභට නිලවක් තැනීභට සුදුසු නීතයානුල  ඉඩභක් තිබිය යුතුය. 

 

4.ඳාවේ උඳකරණ බා දීම. 

 

ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය ඵා විදේත ලන විභණියින්ට දවේලදයහි නියුක්තල සිටියදී ුණහුණ 

ඳෑභට සිදු ලන රදර දශේතුදලන් ආදායභ අහිමිවීභ භත ඔවුන්දන් යැදඳන ද දරුලන් ශට ඉදරි 

අධයාඳනය ටයුතු  ර ැනීභට අඳශසු තේලයන් තුෂ ඊට වශනයක් වැෂසීභ වශා ඳාවේ උඳරන 

ඵා දීභ සිදු රනු ඵයි. 

දේ වශා එක් දරුලකු දලනුදලන් රු. 5,000.00  උඳරිභයට යටේල ඉදනීභ වශා අලය 

උඳරණ ට්ට ඵා දේ. 

අලය සුදුසුකම් 

a) බාරරු විසින් දරුලන්දේ අධයාඳන ටයුතු රදන යාභ වශා ඳාවේ උඳරණ ඵාදදන දව 

ෂභණාරු (සුබවාධන) දලත ඉේලීේ රන ද ලිිටයක් 

b) දරුලන්දේ උප්ඳැන්න වශති ල වශති ෂ ඡායා ිටටඳේ 

c) දරුලන් ඉදනුභ ඵන ඳාවේ ල විදුශේඳතිදේ නිර්දේය වහිත අලය උඳරණ ැයිව්තුලක් 

(රු.5,000.00 උඳරිභයට යටේල) 

d) වංලර්ධන නිෂධාරිදේ නිර්දේය වහිතල ක්දේතු ඳරික්ණ ලාර්තාලක් (ප්රාදේශීය දේේදේ අනු 

අේවන වභ ) 

e) ඳවුදේ ආදායේ ලාර්තාලක් (ග්රාභ නිෂධාරි නිර්දේය වහිතල ප්රා. දේේදේ අනු අේවන වභ ) 

f) භලහිටයා විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි වී විදේ තව ඵල තශවුරු කිරීදේ දේණ 

(ගුලන් භන් ඵඳත්රදේ ඡායා ිටටඳතක්) 
 

 

 

 

 

       5..යිදඳන්නන් වශා සුභවාධන කටයුතු 



 

a) ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිල විදේ රැකියාල නිරත දදභාිටයන්දේ සුවිදේෂී (අධයාඳනිහක්රීඩාහ 

දවෞන්දර්යයහ විය ඵාහිර ක්රියාාරේ) දක්තා දක්ලන අධයාඳනය ශදාරන ද දරුලන් වශා 

ආධාර උඳාර කිරිභ. 

සුවිදේෂී දක්තා වහිත එදශේ ආර්ථිප අඳශසුතා දශේතුදලන් එභ ඉක්යන් දලත ෂා වීභට 

දනොශැකි ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය වහිත විභණි දදභාිටයන්දේ ද දරුලන් වශා ආධාර 

දශෝ උඳාර ඵා දීභ. 

දේ වදශා අධයාඳනය ඵන ආයතනදයන් සුවිදේෂි ඵල නිර්දේ ර සුවිදේෂී තේලයන් 

දක්ලන අං ශා අලය ආධාරය දශෝ උඳාරය කුභක්ද යන්න වශන් ර ඉේලීේ ලිිටයක් 

ඉේලුේරු විසින් ඉදරිඳේ ඉදරිඳේ ෂ යුතුය.  

b) ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය වහිතල විදේ රැකියාලන්හි දයදදන දදභාිටයන්දේ විදේ 

අලයතා වහිත ද දරුලන් (දෂයාඵාධිතහ ්රලනාඵාධිතහ ආඵාධිත) වදශා ආධාර දශෝ උඳාර 

ඵා දීභ. 

අදාෂ ග්රාභ නිෂධාරිහ වංලර්ධන නිෂධාරිහ ප්රාදේශීය දේේ නිර්දේ වහිතල ශා ප්රධාන 

ාර්යාදේහ ාර්යාංදේ ප්රාදේශීය ාර්යා ල අකක්ණය යටදේ එභ දරුලන් වශා 

අලය ආධාර උඳාර දභොනලාද යන්න ඳරීක්ා ර ඵා ලඩා ප්රතිපදායි ආධාර උඳාර 

දභොනලාද යන්න තීරණය ර ඵා දීභ 

 

c) ාර්යාංදේ ලියාඳදංචිය ඵා විදේ රැකියාල නිරත ලන නුණේ ආර්ථිප අඳශසුතා භධයදේ 

ජීලේලන ෂුණන් වශා ආධාර දශෝ උඳාර ඵා දීභ. 

දේ යටදේ ඔවුන්දේ අධයාඳන, දවෞය ශා වභාජ ආරක්ාල ඉශෂ නැංවීභට අල් ය වශන 

වැසීභ. 

දේ වශා ඉදරිඳේ ලන ඉේලීේ වා ඵා ඒ ඒ සිේධි අනුල ආධාර ඵා දීභ ිටළිඵල තීරණය කිරීදේ ඵය 

ාර්යාංය වතු දේ. ඒ ඒ සිේධි අධයයනය කිරීභ වශා ඉේලුේරුලන් දලතින් ඊට අදාෂ තශවුරු කිරීදේ 

ලිිටදේන ඉේා සිටීභට ාර්යාංයට ඵය ඇති අතර ඒලා ඵා දීභට ඉේලුේරු ඵැඳී සිටී. 

  

6.විගමණික දවේලකයින් වශා බා දදන අඩු දඳොළී ණය 

 

විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි වී විදේ රැකියා වශා දයොුණ ලන විභණි 

දවේලයින් ශට ංා ඵැංකුල, භශජන ඵැංකුල, ජාති ඉතිරිකිරිදේ ඵැංකුල යන ඵැංකු භඟින් විදේ 

දවේලා නියුක්ති ාර්යාංදේ නිර්දේය භත ඳශත වශන් ණය ඵා දේ.  

 දඳර විගමණික ණය 

විදේ රැකියාල වශා ිටටේවීභට අලය ූලලි වියදේ ලන ගුලන් ටිට්ඳේ ාව්තු, වලදය ඳරික්ණ 

ාව්තු, ාර්යාංදේ ලියාඳදංචි ාව්තුල ශා දලනේ වියදේ ිටයලා ැනීභ වශා දඳර විභණි ණය 

ඵා දේ.  

 

අලය සුදුසුකම් 

a) ප්රථභ ලතාලට විදේත ලන අයකු වීභ (ෂශ දවේවිාලන් වශා දභභ ණය ුණද ඵා දනොදේ) 

b) එදතරදී ඵන ලැටුඳ රු. 40,000.00 ට ලඩා අඩු වීභ 

c) ලයව අවුරුදු 55 ට අඩු වීභ. 



අලය ලයියයවිල 

a) විදේ භන් ඵඳත්රය 

b) විවා දශෝ රැකියා ඵඳත්රය 

c) ග්රාභ නිෂධාරි ලාර්තාල (ඳදංචිය වනාථ කිරීභට) 

d) රැකියා ගිවිසුභ 

e) විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංය භඟින් නිකුේ රන පුහුු වශතිය 
 

o විදේ රැකියා නිදයෝජිතායනයක් භඟින් විදේ රැකියා වශා විදේත ලන්දන් නේ ඉශත 

ලියකියවිලි ලට අභතරල ඳශත ලියකියවිලිද අලයය. 
 

f) ණය ඵා දදන දව ඉේා ණය ඵා ැනීභ ිටළිඵ සියළු විව්තර ඇතුෂේ විදේ රැකියා 

නිදයෝජිතායතනය භඟින් නිකුේ ෂ ලිිටය 

g) ුණේ අනුභැති ලිිටය 

h) ඒජන්සි ආයතනය විසින් අදාෂ ඵැංකුල දලත නිකුේ රනු ඵන ඵැංකු තැන්ඳතු ඳත්රිා 
 

 නිලාව ණය 

නිලාව ණය ඵා දදන්දන් නිලවක්හ ඉඩභක් මිදී ැනිභටහ නිලවක් ඉදර ැනීභටහ නිලවට 

දොටවක් එතු කිරීභට දශෝ නිලව අළුේලැඩියා කිරීභට යන නිලාව අලයතා වශා දේ. ඉශත ඵැංකු 

තුනට අභතරල රාජය උව් ශා ආදයෝජන ඵැංකුල විසින්ද ඉශත වශන් නිලාව ටයුතු දලනුදලන් 

නිලාව ණය ඵා දේ. 

අලය සුදුසුකම් 

a) ංා ඵැංකුලහ භශජන ඵැංකුලහජාති ඉතිරිකිරීදේ ඵැංකුල යන ඵැංකු ල ලවරක් පුරා ඳලේලාදන 

යන NRFC ගිුභක් තිබීභ ශා එහි දේය දඩොර් 500 ක් තිබීභ 

b) අදාෂ දේඳදෂහි ඔප්පු තිබීභ 

c) ලයව අවුරුදු 55 ට අඩු වීභ 

d) NRFC දනොභැති නේ ංාදේ ඕනෑභ ඵැංකුල ඇති ඉතිරි කිරිදේ ගිුභ රු. 25,000.00 ඵැගින් 

දේයක් භාව 06 ක් ඳලේලාදන යාභ (රාජය උව් ශා ආදයෝජන ඵැංකුල වශා ඳභණි) 
 

 

අලය ලයියයවිල 

a) භන් ඵඳත්ර ිටටඳත 

b) NRFC ගිුේ ප්රානය දශෝ ඉතිරි කිරීදේ ගිුේ දඳොත 

c) ඇදටෝනි ඵඳත්රය දශෝ දවුරුේ ප්රායක් 

d) ඇදටෝනි ඵඳත්රදේ ඥාතිේලය තශවුරු කිරීභට විලාශ වශතිය දශෝ උප්ඳැන්න වශතිය 

e) ණය ඵා දීභ වශා ෂභණාරු සුබවාධන දලත ෂ ඉේලීේ ලිිටය 

 

 
 
 

 වල්යං රැියයා ණය 

 

කාර්යාංදේ ලයාඳදිංචිය බා ඇතිල විගමණික දවේලකයන් වශා බා දදන ණය දයෝජනා ක්රමය 

මූය ආයතනය ණය ලර්ගය ණය මුද 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.වලදය කවුරු ඳිලිත්වීම. 

 
 

ායි, අක්ෂි ශා දන්ත වලදයලරුන්දේ වශබාගිේලදයන් වලදය වුරු ඳලේලනු ඵන    අතර 

නි්චය ර න්නා දරෝගී තේලයන් වශා ප්රතිාර ඵා දීභද සිදු රනු ඵයි. 

 

2. දරෝශේගත දරෝගීන් ිලළිබල දවොයා බිලීම ශා වලදය උඳදදව ්මත අලය ඖධ ශා අදනකත් 

දේලේ බා දීම. 
 

දරෝශේල දන්ලාසිල ප්රතිාර ඵන විභණි දවේලයන් ිටළිඵල දවොය ඵැලීභ ශා  
වලදයලරුන්දේ නිර්දේය භත අලය ඖධ ශා අනිකුේ දෑ ඵා දීභ. 

 

3. විගමණික දවේලකයින් වශා බා දදන විදේ සුභවාධන දවේලා 
 

විදේ දවේලා නියුක්ති ාර්යාංය විසින් ක්රියාේභ රනු ඵන රක්ණ දයෝජනා ක්රභය යටදේ 

ආලරණය දනොලන අලව්ථා ලද ඉතාභේ වාධාරණ දශේතු වා ඵා භානුෂීය ඳදනභ භත වශන වැසීභ. 

 

 

 

භශජන ඵැංකුල දඳර විභණි ණය 50,000.00 

නිලාව ණය 250,000.00 

ව්ලයංරැකියා ණය 250,000.00 

ංා ඵැංකුල දඳර විභණි ණය 50,000.00 

නිලාව ණය 300,000.00 

ව්ලයංරැකියා ණය 300,000.00 

ජාති ඉතිරිකිරීදේ ඵැංකුල දඳර විභණි ණය 50,000.00 

නිලාව ණය 300,000.00 

ව්ලයංරැකියා ණය - 

රාජය උව් ශා ආදයෝජන 

ඵැංකුල 

නිලාව ණය 500,000.00 


