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ඇප බැඳුම්කරය

(ධීලර)

1985 අංක 21 දරණ ශ්රී ංකව දේශ  ශවාලව යුක්ති ක කවයායවංය ඳන කන් වංව්ථවඳනය කරන ද ව්ලකීය
ලියවඳදංචි ගත කවයායවය බත්තරමුල්, ශකොව්ලත්ත, ශඩන්සිල් ශකොබ්බෑකඩුල මවලත අංක 234 හි පිහිටි
(ශමහි මින් මතු කවයායවංය යයි වශන් කරනු බන) ශ්රී ංකව දේශ  ශවාලව යුක්ති ක කවයායවංය (කවයායවංය
අනුප්රවප්ති කකයන් ශව අ මියුව්වව්කරුලන් ද ුතුෂත්ල) පළමු ලන පාර්ලයට ද,
වශ,
ශමම ුඳ බැඳුම්කරශේ මතු ඳෂමු වශ ශදලන ුඳකරුලන් ශව ශදුන්ලනු බන ඳශත වදශන් තැනැත්තන්
වශ මින් මතු ශඳොදුශේ එකී ුඳකරුලන් දෙලන පාර්ලය ශව ද ශදුන්ලන,
පළමු ඇපකරු දස
...............................................
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ද,
යන ශදලන ඳවයාලශේ උරුමකවර, ශඳොල්මකවර වශ අ මියුව්වසිකවර, බකවර ශශ ැම්ම්කවර ීන්න්
අශනති ඳතියට ද බැන් ඳශත වදශන් ශඳොශරොන්දු ගිදේසිලි ලට එකගල ................................ 11 දන
බත්තරමුල් හි න් ව්ල කැමැත්ශතන් ුතුත් ලන්නට ශයදුන ුඳ ගිදේසුශම් ලගනම්,
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දන එම දේශ  රැකියවල බවගැනීම වදශව බත්තරමුල්ශල් න් ගිදේසුමකට (මින් මතු රැකියව ගිදේසුම ශව
ශදුන්ලනු බන) එෂඹ ු ක බලත් ඳවයාලයන් පිළිගනු බයි.
2. ශවාලව යුක්ති කකයව රැකියව ගිදේසුම අනුල කටක්තු කිරිමට බැඳි ු ක බැදේන් වශ එකි රැකියව ගිදේසුශමහි
කවයායය වවධනශයහිව ශමන්ම එකී රැකියව ගිදේසුම යථව ඳරිද ඉටු කිරීමට ශවාලව යුක්ති කකයවට ු ක
ලගකීම තශවුරු කරනු පිණිව ුඳකරුලන් දේමට ව්ල කැමැත්ශතන් ශදලන ඳවයාලය බන්ධදවයකයන්ල ු ක
බලට ඳවයාලයන් පිළිගනු බන බලට ශමම ුඳ බැදුම්කරය මගින් ශමශවා වවතිෂි දරණ බල සියල්න්
දේසින්ම දැනගත ක්තුය. ශමම ුඳ බැදුම්කරය ශවාලව යුක්ති කකයව දේසින් ශවාලව ගිදේසුම න්යාඝ කරගනු
ැම්ලශශොත් එශවා න්යාඝ කරගනු බන අලවන් කවය දතිලව ලංගු ලන බලට ශදලන ඳවයාලය එකඟ ශේ.
3. දේශ  රැකියව ගිදේසුමට අනුල අදවෂ කව සිමවල වම්පුයාණ කිරීශමන් ඳසු ශශ රැකියව ගිදේසුශම් යුයමයන්
අනුල ශවාලය අලවන් කිරීශමන් ඳසු ශවාලව යුක්ති කකයව ලශවම ශ්රි ංකවලට ඳැමිණිය ක්තු අතර එශවා
ඳැමිණ ව ක ශදකක කවයති ුතුෂත ශමහි ඳෂමු ඳවයාලය ශලත ලවයාතව කෂ ක්තුය. ශවාලව යුක්ති කකයව
දේසින් දේශ  රැකියව ගිදේසුමට අනුල ඳමණති ක්රියව ක ක්තු අතර එකි දේශ  රැකියව ගිදේසුම කඩලන
ීකවරයට කිසියම් වු අලව්ථවලක ක්රියව ශනොකෂ ක්තුය.
4. ශවාලව යුක්ති කකයව ශලනුශලන් ුඳකරුලන් දේමට ශදලන ඳවයාලය එකඟ වී ු ක බැදේන් ශවාලව
යුක්ති කකයව දේසින් එකි දේශ  රැකියව ගිදේසුම කඩලන ීකවරයට කිසියම් වු අලව්ථවලක ක්රියව කර
ුත්නම් ශ්රි ංකව රුපියල් මිලියන ශදකයි දම ඳශක (රු.2,500,000/-) මුදති ඳෂමු ඳවයාලය ඉල්ව සිටි
දේටකන් ඳෂමු ඳවයාලය ශලත ඉල්ව සිටි දනට එකලර ශනොඳමවල ශගවීම පිණිව ශදලන ඳවයාලය බන්ධනය
දේ ු ක බලත් එම ශගදේම උශදවව ුඳකරුලන්ශේ උරුමකරුලන් අ මියුව්වත්කරුලන් වශ
ශඳොල්ම:තිකරුලන් ශලනුශලන්ද ශමම ලියදේල් මගින් එතිල වශ ශලන් ශලන්ල බන්ධනය දේ සිටිනු බලත්
ශදඳවයාලය පිළිගනු බයි.
5. ශවාලව යුක්ති කකයව දේසින් එකි දේශ  රැකියව ගිදේසුම කඩලන ීකවරයට කිසියම් වු අලව්ථවලක ක්රියව කර
ුත්නම් එකී ුඳ මුද ලන රුපියල් මිලියන ශදකයි දම ඳශක (රු.2,500,000/-) මුද ුඳකරුලන්ශගන්
එතිල ශශ ශලන් ශලන්ල ඳෂමු ඳවයාලයට අයකර ගැනීමට වම්පූයාණ නන කක හිමිකමති ශව බයති ු ක
බැේ ශදඳවයාලය පිලිගනී.
6. ශමම ුඳ බැදුම්කරය වම්බන්ධශයන් යුසි අධිකරණ බය කඩුශල දවව අධිකරණය දේය ක්තු බල
ශදඳවයාලය දේසින් පිළිගනු ැශබ්.
7. ශමම බැදුම්කරශේ කවයායයන් ශලනුශලන් සියළුම දැනුම්දම් වශව ශදලන ඳවයාලශේ ඉශත දතිලව ු ක
ලිපිනයන් ව්ථිර ලිපිනය ශව පිළිගනු බන අතර එම ලිපිනයන්ට සිතවසි ශව ශනො කසි භවරන්ම ලංගු ශව
යුසි භවරදමති බල ශදඳවයාලය දේසින් පිළිගනු බයි.
8. තලද ුඳකරුලන් දේසින් පිළිලලින් අයකර ගැනීශම් ලවසිය වශ ශබදව ශගදේශම් ලවසිය (beneficium ordinis
seu exoussionis et divisionis) ද ුඳ කරුලන්ශේ තත්ලශයන් නී කශයන් ුඳකරුලන්ට හිමි ශලනත් සියළු
ලවසි, ලරප්රවවද වශ ලය කශයාකද ශමයින් අත්ශැර දමන්ශනමු.
අත්ශැර දැීමශම් බඳැම් වශ
බවත්මකභවලය අඳට ඳැශැදලි කරශදන ද. එශවාම කවරණය වම්බන්ධශයන් අඳ පුයාණ ලශයන්ම
දැනුලත්ල සිටින බලද අඳ ශමයින් ප්රකව කර සිටිමු.
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9. රැකියව ගිදේසුම කිසිම අලව්ථවලකද ශවාලව යුක්ති කකයව දේසින් උල්ංඝනය ක ශශොත්, රැකියව ගිදේසුමට
අනුල එකඟ වු රැකියව ව්ථවනය අතශැර ගියශශොත්, ශ්රී ංකවශේ කියා ක නවමයට බලත් ශවයුයති සිදුලන
බලටත් ඳෂමු ඳවයාලශේ මශජන ශවාලව කටක්තු වශව බලත් අග කයති සිදු ලන බලටත් ශ්රි ංකවශේ
රැකියව අශප්තිතිකයින්ට අනවගතශේ ද දේශ  රැකියවලන් බවගැයුශම් ද අහිතකර තත්ලයති උ ගත දේය
ශැකි බලටත් රැකියව ගිදේසුම ඳදනම් ව රැකියවශේ ලටිනවකම ශ්රි ංකව රුපියල් මිලියන ශදකයි දම ඳශක
(රු.2,500,000/-) මුදති ලන බලටත් මනව අලශබ ධයකින් ක්තුල ව්ල කැමැත්ශතන් ශමහි ුඳ කරුලන්ල
ු ක බලට ශදලන ඳවයාලය දේසින් ශමයින් ලැඩිදුරටත් පිළිගනු බයි.
ඉශත ඳෂමු ඳවයාලය වශ ශදලන ඳවයාලය ඉශත සියලු ප්රකවයන්ට එකඟල ලගකීම් මැනදේන් අලශබ ධ
කරගත් බැදේන් ඉශත සියලු ප්රකවයන්ට යුයමිත ලගකීම් භවරගැනීම වදශව බත්තරමුල්ශල් න් අත්වන් තබන න්.

පළමු පාර්ලය
.........................................................
නම :-

තනතුර :- යුශය ජය වවමවනයවධිකවරි, (පුහුණු) / කෂමනවකරු, බලවගැයුම් (ශකොරියවනු) අංය
ශ්රි ංකව දේශ  ශවාලව යුක්ති ක කවයායවංය
( 38.11.08 අංක දරණ අධයතික ම්ඩඩ ීරරණය ප්රකවරල 1985 අංක 21 දරණ ශ්රි ංකව දේශ  ශවාලව
යුක්ති ක කවයායවං ඳනශත් 16(2) ු ලගන් කය ප්රකවරල බය ඳැලරීම මත)

දෙලන පාර්ලය

......................................
පළමු ඇපකරු (අත්සන)

..........................................
ශදලන ඇපකරු (අත්සන)

සාක්ෂි

1.

…………………………………….……………........................…
(නම, ජව කක ශැඳුනුම්ඳත් අංකය)

…...………
(අත්සන)

2. …………………………………….…………………...….........…
(නම, ජව කක ශැඳුනුම්ඳත් අංකය)

…...............
(අත්සන)

ශමම ුඳ බැදුම්කරශේ අඩංගු කරුණු මව දේසින් ශමහි වදශන් සියලු ඳවයාලයන්ට කියලව ඳැශැදලි කර දුන් ඳසු
එම කරුණු ශත්රුම්ශගන මව ඉදරිශේ න් ශමම ලියදේල්ට ශව ශමම ලියදේල්ශහි තලත් පිටඳත් ශදකකට
ඔවුශනොවුන් දේසින් ලයා ............................ දන න් බත්තරමුල්ශල්ද අත්වන් තබන ද බලට ශමයින් වශ කක
කරමි.
නීතීඥ
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