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අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ��ම ��බඳ 

මා�ෙග�පෙ�ශ  
 

� ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ���ම ව�වසථ්ාෙ� 42(1) 
ව�වසථ්ාෙ� ���ධාන ප�� ජනරජෙ� ආ��ෙ� පාලනය ෙමෙහය�ම සහ ඒ 
පාලනය ��බඳ �ධානය භාරව කට�� ��ම අමාත� ම�ඩලය ෙවත පැව� ඇ� 
අතර අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ව�� හා අමාත� ම�ඩලෙ� සාමා�ක�� 
ෙන�වන අමාත�ව�� ප� ��ම සහ එම අමාත�ව��ෙ� අමාත�ාංශවලට අදාළ 
වන �ෂයය� හා කා�යය� පවරා �ෙ� බලතල ආ���ම ව�වස්ථාෙ� 43 හා 44 
ව�වසථ්ා යටෙ� දැ�ෙවන ���ධාන ප�� අ�ග� ජනා�ප��මා ෙවත පැව� ඇත.  
 

ඒ අ�ව, 2020-08-09 �නැ� අංක 2187/27 දරන අ� �ෙශෂ ගැස� �ෙ�දනය ම�� 
අ�ග� ජනා�ප��මා ��� අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ව��ට සහ රාජ� 
අමාත�ව��ට එ� අමාත�ව��ෙ� අමාත�ාංශවලට අදාළ �ෂයය� හා කා�යය� 
පවර� ලැබ ඇත. එෙලස පවර� ලැබ ඇ� �ෂයය�ට හා කා�යය�ට අදාළව 
අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�වරයා ��� අවශ� අවස්ථාව��� අමාත� ම�ඩලෙ� 
අ�මැ�ය ලබා ගත �� ෙ�.  
 

එබැ��, ආ���ම ව�වසථ්ාව ෙහ� ෙවන� ය� ��ත ��ය� ෙහ� ප�පාලන 
ෙර�ලා� ම�� ෙවන� බලධා��/ආයතන ෙවත පැව� ඇ� �ෂයය� හැ�� 
ෙක�ට �ය අමාත�ාංශය සහ ඒ යටතට ගැෙනන රාජ� අමාත�ාංශ ෙවත පවරා ඇ� 
�ෂයය� හා කා�යය�ට අදාළ වන කට�� ස�බ�ධෙය� අවශ� අවසථ්ාව��� 
අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය ලබා ග� ලබන බව තහ�� කරගැ�ම අමාත� 
ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව��ෙ� වග�ම ෙ�. 
 

ඒ අ�ව, අමාත� ම�ඩලය ෙවත අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ��ෙ�� 
ෙමම මා�ෙග�පෙ�ශවලට අ�ගතව අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශය�� 
ෙ�ක�ව�� ��� කට�� කළ �� ෙ�. 

 
01. අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අෙ��ෂා කළ �� ක��: 
 

(i) අයවැය ෙය�ජනාව� ම�� ෙහ� අමාත� ම�ඩලය ෙව�� ෙහ� �ට 
ෙපර අ�මැ�ය ලැ� ෙන�මැ�, ජා�ක ��ප�� ස�පාදනයට අදාළ 
පහත සඳහ� ක��: 

  

(අ) අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශ හා ඒ යටතට ගැෙනන රාජ� 
අමාත�ාංශ ෙවත පවරා ඇ� �ෂයය�ට ෙහ� කා�යය�ට 
අදාළව නව ජා�ක  ��ප�� ස�පාදනය ��ම ෙහ� පව�න 
ජා�ක ��ප�� සංෙශ�ධනය ��ම. 

 

(ආ) අ�මත ජා�ක ��ප��ය �ළ සකස් කරන ලද ආං�ය 
��ප��, උපායමා�ග සහ සැල��.  
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(ඇ) අ�මත ජා�ක ��ප��යට අ��ලව �යා�මක � �මට 
අෙ���ත, ජා�ක �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ව ��� 
��ෙ�ශ කර� ලැබ ඇ� � යාපෘ� සහ වැඩසටහ�.  

 

(ii) නව ව�වසථ්ා/�� ස�පාදනය ෙහ� පව�න ��ය� සංෙශ�ධනය 
��මට අදාළ පහත සඳහ� ක��: 

 
(අ) අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශ හා එ� අමාත�ාංශ යටෙ� 

වන රාජ� අමාත�ාංශ ෙවත පැව� ඇ� �ෂයය�ට හා 
කා�යය�ට අදාළව නව ව�වස්ථා/�� ෙක��ප� ��ම 
ෙහ� දැනට පව�න ��ය� සඳහා සංෙශ�ධන ව�වසථ්ා 
ෙක��ප� ��මට සහ ඒ අ�ව කට�� ��ම ��ස �� 
ෙක��ප� ස�පාදක ෙවත උපෙදස් �ම. 

 
 (ආ) �� ෙක��ප� ස�පාදක ��� ��ෙයල කර� ලැ� පන� 

ෙක��පත සඳහා ��ප�වරයාෙ� �ෂ්කාශනය ලබා 
ගැ�ෙම� ප�ව එ� පන� ෙක��පත ගැස� ප�ෙ� පළ 
��මට සහ ඉ� අන��ව පා��ෙ���ෙ� අ�මැ�යට 
ඉ��ප� ��ම. 

 
(ඇ) පා��ෙ���වට ඉ��ප� කරන ලද පන� ෙක��පත� 

සඳහා කාරක සභා අවස්ථාෙ�� අමාත� ම�ඩලය ��� 
අ�මත කරන ලද ෙක��පෙ� හරයට බලපෑම� �� 
ෙකෙරන සංෙශ�ධන ඉ��ප� ��මට අෙ��ෂා කර�ෙ� 
න� එවැ� සංෙශ�ධන. 

 
(ඈ) ��ධ අණපන� යටෙ� අමාත�ව�� ෙවත පැව� ඇ� 

බලතල ප�� �� ෙක��ප� ස�පාදකවරයාෙ� එකඟතාව 
ස�තව සකස් කර� ලබන �ෙය�ග ෙහ� �ෙ�දන ගැස� 
ප�ෙ� පළ ��ෙම� අන��ව පා��ෙ���වට ඉ��ප� 
��ම.  

 

(ඉ) ඉහත (ඈ)� දැ�ෙවන �ෙය�ග ෙහ� �ෙ�දන ම�� ෙප�� 
මහජනතාවට ෙහ� ඉල�කගත පා�ශ්වය�ට සැල�ය �� 
බලපෑම� �� �මට ඉඩ ඇ� බව ෙහ� මත ෙ�දයට �� �ය 
හැ� බව ෙහ� ෙප� ය�ෙ� න�, රජෙ� ගැස� ප�ෙ� පළ 
��මට �ථම එ� �ෙය�ග. 

 

 



 3

(iii) � ලංකා රජය ෙව�ෙව� �ෙ�ශ රජයය�/අ�ත�ජා�ක 
සං�ධාන/�ෙ��ය ආයතන සමඟ ����/අවෙබ�ධතා ���� අ�ස� 
��ම (ෙමම �ෂයට අදාළ වන ජනා�ප� ෙ�ක�වරයා ��� ��� 

කර ඇ� 2019-12-19  �නැ� ච�ෙ�ඛය ප�� කට�� ��මට යට�ව).  

 

(iv) රජෙ� �ස�පාදන මා�ෙග�පෙ�ශ සං�හෙ� �ශ්�තව ද�වා ඇ� 
අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශ �ස�පාදන ක��ෙ� අ�කා� බල 
�මාව� ඉ�මවන �ස�පාදනය� ස�බ�ධෙය� කට�� ��ම ��ස 
අමාත� ම�ඩලය ��� ප� කර� ලබන �ය�ම �ස�පාදන ක�� 
ප� ��ම සහ එෙලස ප� කරන ලද �ස�පාදන ක��වල ��ෙ�ශ 
ප�� අදාළ �ස�පාදනය� ��නැ�ම. 

   

(v) ජා�ෙ� �ත ��ස වන ��ෙශ�� අවස්ථා යටෙ� ආයතන සං�හය/ 
�ද� ෙර�ලා� සං�හය/�ස�පාදන මා�ෙග�පෙ�ශ සං�හය/රාජ�-
ෙප��ග�ක හ��කා��ව ව�ාපෘ��� �ස�පාදනය� ස�බ�ධෙය� 
වන ත�කා�න මා�ෙග�පෙ�ශ ආ�ෙය� සඳහ� ���ධානව�� 
බැහැරව කට�� ��ම ��ස බලය ඉ�ලා ��ම. 

 

(vi) වා��ක අයවැෙය� ෙව� කර � ඇ� �ල�මය ��පාදන මා� ��ම 
ම�� �යද� ස�රාගත ෙන�හැ� ෙහ� ඊළඟ අයවැය ෙත� ක� දැ�ය 
ෙන�හැ� ෙහ� රජෙ� හ�� ස්වභාවෙ� කට�� සඳහා පා��ෙ���ව 
ෙවත ප��රක ඇස්තෙ��� ඉ��ප� ��ම. 

 

(vii) වා��ක �ස�ජන පනෙ� ��වන උපෙ�ඛනෙය� සඳහ� අ��කාර� 
��� �මාව� ��ෙශ�ධනය ��ම. 

 

(viii) ආ���ම ව�වස්ථාෙ� 55(1) ව�වසථ්ාව �කාරව රජෙ� �ලධරය� 
ස�බ�ධෙය� වන ක�� සඳහා ���ධාන සැල�මට අදාළව අමාත� 
ම�ඩලෙ� ��ප��මය අ�මැ�ය ලබා �ම ෙය�ග� වන අවසථ්ාවල� 
එම ක�� �ශච්ය ��ම සහ එ� ක�� සඳහා ��ප��මය 
අ�මැ�ය ලබා ගැ�ම. 

 

(ix) ආ���ම ව�වස්ථාෙ� 55(2) ව�වසථ්ාව �කාරව අමාත� ම�ඩලය 
ෙවත පැව� ඇ� බලතල යටෙ� �ස්�� ෙ�ක�ව��/�සාප�ව�� 
ඇ��ව �ය�ම ෙදපා�තෙ��� �ධා�� ප� ��ම, උසස් ��ම, 
ස්ථාන මා� ��ම, �නය පාලනය හා ෙස�වෙය� පහ ��ම 
ස�බ�ධෙය� වන ක��. 
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(x)  ය� ��ත ��ය� යටෙ� අමාත� ම�ඩලය ප��� බලධරයා වන 
අවස්ථාව��� අදාළ ප� ��� �� ��ම. 

 

(xi) රාජ� සංස්ථා සහ ව�සථ්ා�ත ම�ඩල ��� පා��ෙ���ව ෙවත 
වා��ක වා�තා හා ��� �කාශ/වා��ක කා�යසාධන වා�තා ඉ��ප� 
��ම. 

 

(xii) අ�කරණ කට��ත� ස�බ�ධෙය� රජය පා�ශව්ක�ව� වන 
අවස්ථාවක� සමථයකට/එකඟතාවකට එළ�ම සඳහා වන ෙය�ජනා. 

 

(xiii) රජය පා�ශ්වක�ව� වන අ�කරණ �ෙය�ගය� ස�බ�ධෙය� 
අ�යාචන ඉ��ප� ��ම සඳහා වන ෙය�ජනා. 

 

(xiv) රජෙ� ආයතන ෙදක� අතර ඇ� වන ආර�� �රාකරණය ��ම 
��ස අ�කරණමය �යාමා�ග සඳහා ෙය�� ෙන�� 
සමථයකට/එකඟතාවකට ප� �ම සඳහා ඉ��ප� කර� ලබන 
ෙය�ජනා.  

 

(xv) ක�� එළ� අමාත� ම�ඩල �රණය� �යා�මක ��මට අපහ� 
ව�ෙ� න� ඒ ��බඳව අමාත� ම�ඩලය දැ��ව� ��ම ෙහ� 
අමාත� ම�ඩල �රණය� සංෙශ�ධනය ��ම සඳහා වන ෙය�ජනා. 

 
02. අ�මැ�ය අෙ��ෂාෙව� අමාත� ම�ඩලය ෙවත ඉ��ප� ෙන�කළ �� 

ක��: 
 

 (i) ආ���ම ව�වස්ථාෙ� ���ධාන ප�� ෙහ� �ෙය�ග, �කාශන, 
��/අ��� ෙහ� ආයතන සං�හය, �ද� ෙර�ලා� සං�හය, රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභා කා�යප�පා�ක ��, ජා�ක ෙප��ස් ෙක��ෂ� 
සභාෙ� මඟ ෙප���, �ස�පාදන මා�ෙග�පෙ�ශ ආ�ය ඇ�ළ�ව 
ෙවන� ය� ආ�ෂං�ක ��යක ���ධාන ප�� ෙවන� බලධා�� 
ෙවත පැව� ඇ� �ෂයය�ට අදාළ වන ෙය�ජනා (ආ���ම 
ව�වසථ්ාවට �� ෙක�� 13 වන සංෙශ�ධනෙ� නව වන 
උපෙ�ඛනෙ� 1 වන ලැ�ස්�ෙ� සඳහ� �ෂයය�ද ඇ�ළ�ව). 

 

 (ii) අමාත� ම�ඩලය ��� ෙවන� බලධා�� ෙවත පවරා � ඇ� 
�ෂයය�ට අදාළ ක��. 

  
(iii) අ�කරණය� ඉ��ෙ� �භාග වන �� කෘත�ය� පව�න අවසථ්ාවක� 

එම �ෂයයට අදාළ ෙය�ජනා. (ෙකෙස� ෙවත� අදාළ පා�ශව්ය� අතර 
සමථයකට/එකඟතාවකට එළ�ම ��ස අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය 
ලබා ගත �� ෙ�.) 
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 (iv) අ�කරණ �ෙය�ගය� �යා�මක ��ම සඳහා අමාත� ම�ඩලෙ� 
අ�මැ�ය� අවශ� ෙන�වන න��, එවැ� �ෙය�ගය� ��බඳව 
අමාත� ම�ඩලය දැ��ව� ��ම අවශ� ෙකෙ�. 

 

(v) �ෙද� ජා�ෙ� �ත ��ස අවශ� ව�ෙ� න� �ස, රාජ� 
ව�වසායය�, රාජ� සංස්ථා හා ව�වස්ථා�ත ම�ඩලවල අධ��ෂ 
ම�ඩල ��� එ� ආයතනවල වා�ජමය ෙය�ග�තාව මත පදන�ව 
ග� ලැබ ඇ� �රණ සමඟ අ��ල ෙන�වන ෙය�ජනා. 

 
03. අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/අමාත� ම�ඩල සටහ� ��ෙයල ��ෙ�� අවධානය 

ෙය�� කළ �� �ෙශ��ත ක��: 
 

 (i) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය� ෙහ� අමාත� ම�ඩල සටහන� ම�� 
අමාත� ම�ඩලය ෙවත ක�� ඉ��ප� කළ හැ�ෙ� අ�ග� 
ජනා�ප��මාට, ග� අ�ාමාත��මාට ෙහ� අමාත� ම�ඩලෙ� 
අමාත�වරෙය�ට පම�. 

 

 (ii) අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�වරෙය� ෙවත පවරා ඇ� �ෂයය�ට හා 
කා�යය�ට ෙහ� එ� අමාත�ාංශය යටතට ගැෙනන රාජ� 
අමාත�ව�� ෙවත පවරා ඇ� �ෂයය�ට හා කා�යය�ට අදාළව 
ඉ��ප� කර� ලබන ෙය�ජනා/��ෙ�ශ සඳහා අමාත� ම�ඩලෙ� 
අ�මැ�ය අෙ��ෂා කර�ෙ� න� ඒ සඳහා අමාත� ම�ඩල 
සංෙ�ශය� ඉ��ප� ��ම අවශ� ෙ�. 

 

 (iii) අමාත� ම�ඩල සටහන� ඉ��ප� කළ ��ෙ� අමාත� ම�ඩලය 
ෙවත දැනටම� ඉ��ප� කර� ලැබ ඇ� සංෙ�ශයක සඳහ� ක�� 
ස�බ�ධෙය� වැ�මන� ෙත�ර��/�ග�ය ෙහ� ෙවන� ක�ණ� 
ස�බ�ධෙය� අමාත� ම�ඩලෙ� දැනගැ�ම සඳහා ෙත�ර�� ඉ��ප� 
කරන අවස්ථාව��� පම�. එවැ� අමාත� ම�ඩල සටහන� ම�� 
අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අෙ��ෂා කරන ෙය�ජනා/��ෙ�ශ 
ඉ��ප� ෙන�කළ ��ය. 

 

 (iv) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයක සඳහ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ස�බ�ධෙය� 
වන වග�ම අදාළ අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�වරයා ෙවත පැවෙරන 
අතර, �ය අමාත�වරයාෙ� උපෙදස් ප�� සහ අදාළ වන අවසථ්ාව��� 
�ය අමාත�ාංශය යටතට ගැෙනන රාජ� අමාත�ාංශවල රාජ� 
අමාත�ව�� හා එම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව�� සමඟ ස�බ��කරණය 
කර�� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ��ෙයල ��ම ��බඳ සහ 
ඒවාෙ� අ�ත�ගත ක��වල �රවද�තාව ��බඳ වග�ම අදාළ 
අමාත� ම�ඩල අමාත�ාංශෙ� ෙ�ක�වරයා ෙවත පැවෙ�. 
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 (v) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයක සඳහ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ෙවන� 
අමාත�ාංශයකට/අමාත�ාංශය�ට අදාළ �ෂයය�ට ෙහ� එම 
අමාත�ාංශය/අමාත�ාංශය� ෙවත පවරා ඇ� කා�යය�ට බලපෑම� 
ඇ� කර� ලබන බව ෙප� ය�ෙ� න� සංෙ�ශෙ� ඇ�ළ� ��මට 
අෙ��ෂා කර� ලබන ක�� හා ෙය�ජනා ස�බ�ධෙය� �ථම ෙක�ට 
අදාළ අමාත�ාංශය/අමාත�ාංශ සමඟ සාක�ඡා කළ �� ෙ�. 

 

 

(vi) එම සාක�ඡාව��� එකඟවන ක�� මත පදන�ව අදාළ ෙය�ජනා, 
ඒකාබ�ධ අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය� වශෙය� අදාළ අමා� ය 
ම�ඩලෙ� අමාත�ව��ෙ� අ�ස�� අමාත� ම�ඩලය ෙවත 
ඉ��ප� කළ ��ය. 

 

 (vii) ආ���ම ව�වස්ථාෙ� ���ධාන ප�� බලතල පැව� ඇ� පළා� සභා, 
රාජ� ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව, ජා�ක ෙප��ස් ෙක��ෂ� සභාව වැ� 
ආයතනවල �ෂය පථය�ට අදාළ ක�� ස�බ�ධෙය� අමාත� 
ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අෙ��ෂා ෙන�කළ �� අතර, අමාත� 
ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අත�වශ� බවට එවැ� ආයතන අදහස් කර�ෙ� 
න� පමණ� අදාළ ක�� සලකා බැ�ම ��ස අමාත� ම�ඩලය ෙවත 
ඉ��ප� කළ �� ෙ�. 

 

(viii) නව ව�වසථ්ා/�� ස�පාදනය ෙහ� පව�න ��ය� සංෙශ�ධනය ��ම 
සඳහා අමාත� ම�ඩලය ෙවත ෙය�ජනා ඉ��ප� ��ෙ�� පහත සඳහ� 
ප�� කට�� කළ �� ෙ�: 

 

(අ) නව පනත� ෙක��ප� ��මට ෙහ� පව�න පනත� 
සංෙශ�ධනය ��ම සඳහා ෙහ� ෙය�ජනා ඉ��ප� ��ෙ�� 
ෙක��ප� කා�යය සඳහා �� ෙක��ප� ස�පාදකවරයාට 
පදන� කරගත හැ� සංක�ප ප�කාව� අදාළ අමාත� 
ම�ඩල සංෙ�ශය සමඟ ඉ��ප� කළ ��ය. ෙක��පත 
සඳහා ��ප�වරයාෙ� �ෂ්කාශනය ලබා ගැ�මට ෙපර 
සංක�ප ප�කාෙව� අෙ���ත අර�� සා�ෂා� කර 
ගැ�මට අදාළ ���ධාන පන� ෙක ��පෙත� ඇ�ළ� � 
ඇ� බවට තහ�� කර ගත ��ය.  

 

(ආ) �� ෙක��ප� ස�පාදකවරයා ��� ෙක��ප� කරන ලද 
පන� ෙක��පත� පා��ෙ���වට ඉ��ප� ��ම සඳහා 
අ�මැ�ය අෙ��ෂා ��ෙ�� එ� පන� ෙක��පත 
භාෂා�ෙය� ඉ��ප� කළ �� අතර පන� ෙක��පත සඳහා 
වන ��ප�වරයාෙ� �ෂ්කාශනය ද ඒ සමඟ ඉ��ප� කළ 
��ය. 
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(ඇ) පන� ෙක��පත සඳහා අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය 
ලැ�ෙම� අන��ව එ� ෙක��පත ගැස� ප�ෙ� පළ කර 
ඉ� අන��ව අ�මැ�ය ��ස පා��ෙ���වට ඉ��ප� 
කළ ��ය. 

 

(ix) � ලංකා රජය ෙව�ෙව� �ෙ�ශ රජයය�/අ�ත�ජා�ක 
සං�ධාන/�ෙ��ය ආයතන සමඟ ����/අවෙබ�ධතා ����වලට 
එළ�මට අ�මැ�ය අෙ��ෂා ��ෙ�� පහත සඳහ� ෙත�ර�� අදාළ 
අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ� ඇ�ළ� කළ ��ය. 
 

(අ) ෙය��ත ���ම/අවෙබ�ධතා ���මට එළ�ම ම�� � 
ලංකා රජයට ලබා ගත හැ� �ෙය�ජන සහ � ලංකා 
රජෙ� වග�� ��බඳ ෙත�ර��. 

 
(ආ) � ලංකා රජයට �ල�මය බැ�� ��ව� ඇ� ව�ෙ�  

න� ඒ ��බඳව වන ක��. 

 
(ඇ) ෙදරට අතර �ලධා� ම�ට�� එකඟ � ඇ� ෙක��ප� 

���ෙ� �ටපත� සංෙ�ශයට අ�ණා ��ය �� අතර, 
එ� ෙක��පත සඳහා ��ප��මාෙ� �ෂක්ාශනය සහ 
�ෙ�ශ කට�� �ෂය භාර අමාත�ාංශෙ� එකඟතාව ලබා 
ෙගන �ෙ�ද ය�න ��බඳව. 

 

(x) ව�ාපෘ� �යා�මක ��ම ��ස අර�ද� ස�පාදනය ��මට අදාළව 
�ෙ��ය අර�ද� සපයන ආයතන සමඟ එළඹ ඇ� ���� 
සංෙශ�ධනය/��ඝ ��ම සඳහා අමාත� ම�ඩල අ�මැ�ය අෙ��ෂා 
��ෙ��, �ථම ෙක�ට මහා භා�ඩාගාරෙ� �ෙ�ශ ස�ප� 
ෙදපා�තෙ���ෙ� සහ අදාළ අර�ද� සපයන ආයතනෙ� එකඟතාව 
ලබා ගත �� අතර ඒ බව අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ� සඳහ� කර  
��ය ��ය. 

 

(xi) අමාත� ම�ඩලෙ� �ෂය පථය යටතට ගැෙනන �ස�පාදනය� සඳහා 
අ�මැ�ය අෙ��ෂා ��ෙ�� අදාළ අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය සමඟ 
පහත සඳහ� ෙත�ර�� ද ඉ��ප� කළ ��ය. 

 
 (අ) අමාත� ම�ඩලය ��� ප� කරන ලද �ස�පාදන 

ක��ෙ� අවස� ��ෙ�ශය ඇ�ළ� වා�තාෙ� �ටපත�. 
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 (ආ) �ස�පාදන ක��ෙ� �රණය �ය�ම අසා�ථක 
ලං�ක�ව� ෙවත දැ�� ෙද� ලැබ ඇ� බව සහ 
�ස�පාදන අ�යාචන ම�ඩලය ෙවත අ�යාචන ඉ��ප� 
��ම ��ස �යම කර� ලැබ ඇ� කාල �මාව �ළ 
අ�යාචන ��ව� ලැ� ඇ�/නැ� බව. 

 
 (ඇ) �ස�පාදන අ�යාචන ම�ඩලය ෙවත අ�යාචන ඉ��ප� 

� ඇ�න� එ� අ�යාචන සඳහා වන �ස�පාදන අ�යාචන 
ම�ඩලෙ� ��ෙ�ශ ස�බ�ධෙය� එකඟ ෙන�ව�ෙ� 
න� ඒ ��බඳ අමාත� ම�ඩල අමාත�ාංශෙ� ෙ�ක�ෙ� 
අදහස් දැ���. 

 
 (ඈ) රාජ� සංසථ්ා, ව�වස්ථා�ත ම�ඩල සහ රජය ස� 

සමාග�වලට අදාළ �ස�පාදන ස�බ�ධෙය� අමාත� 
ම�ඩල අ�මැ�ය අෙ��ෂා ��ෙ��, අදාළ �ස�පාදන 
�යාව�ය ආර�භ ��ම ��ස එ� ආයතනවල අධ��ෂ 
ම�ඩල/පාලක ම�ඩල ��� එකඟතාව ලබා � ඇ� බව 
තහ�� කරගත �� අතර ඒ බව අමාත� ම�ඩල 
සංෙ�ශෙ� සඳහ� කළ �� ෙ�. 

 
 (ඉ) අමාත� ම�ඩලය ��� ප� කර� ලැබ ඇ� ස්ථාවර 

�ස�පාදන ක��වල ��ෙ�ශ ප�� අමාත� ම�ඩලෙ� 
ආවරණ අ�මැ�යට යට�ව �ස�පාදනය� ��නැ�ම 
සඳහා අමාත� ම�ඩලය ��� අ�මැ�ය ලබා � ඇ� 
අවස්ථාවල�, එෙලස ��නමන ලද �ස�පාදනය� 
��බඳව ෙත�ර�� ඇ�ළ� වා�තාව� සෑම මාස 
ෙදකකට (02) වර�ම අමාත� ම�ඩලෙ� ආවරණ 
අ�මැ�ය සඳහා ඉ��ප� කළ �� ෙ�. 

 

(xii) රාජ� සංස්ථා සහ ව�ස්ථා�ත ම�ඩලවලට අදාළ වා��ක වා�තා හා 
��� �කාශ/වා��ක කා�යසාධන වා�තා පා��ෙ���ව ෙවත 
ඉ��ප� ��ම ��ස අ�මැ�ය අෙ��ෂා ��ෙ�� පහත සඳහ� 
ෙත�ර�� ද සමඟ ඉ��ප� කළ ��ය. 

 

(අ) අදාළ කාල�මාව සඳහා වන ආයතනෙ� කා�යසාධනය 
��බඳව සං���ත වා�තාව�. 

 
(ආ) ඉ��ෙ�� ආයතනෙ� කා�යසාධනය ව�ධනය කරගැ�ම 

��ස අ�ගමනය ��මට අෙ���ත ෙක�කා�න හා 
මධ�කා�න �යාමා�ග. 
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(ඇ) වා��ක වා�තාවට අදාළ වන කාල�මාව සඳහා ඉ��ප� � 
ඇ� �ගණන �ම�� ම�� ෙප�වා � ඇ� ක�� 
�වැර� ��ම සඳහා අදාළ ආයතනෙ� කළමනාකා��වය 
හා එ� අධ��ෂ ම�ඩලය/පාලක ම�ඩලය ��� ග� 
ලැබ ඇ� සහ ඉ��ෙ�� ගැ�මට අෙ���ත �යාමා�ග. 

 
(ඈ) අමාත� ම�ඩලෙ� අවධානය ෙය�� �ය �� ආයතනයට 

අදාළ ෙවන� වැදග� ක��. 
 

 

(xiii) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� භාෂා�ෙය� ඉ��ප� කළ ��  ෙ�. 
එෙහ� ඇතැ� අවසථ්ාවල� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ සමඟ ඉ��ප� 
කර� ලබන ඇ��� භාෂා�ෙය�ම සකස් කර ඉ��ප� ��ෙ� 
�ෂ්කරතාව සැල��ලට ෙගන පහත සඳහ� ප�� කට�� ��ම ෙය�ග� 
ව� ඇත. 

 

(අ) පහත සඳහ� ක�� ස�බ�ධෙය� සංෙ�ශ ඉ��ප� ��ෙ�� 
අදාළ ඇ��� භාෂා�ෙය�ම ඉ��ප� කළ �� ෙ�. 

 

  * පා��ෙ���ව ෙවත ඉ��ප� ��මට �ය�ත, �� 
ෙක��ප� ස�පාදක ��� ෙක��ප� කරන ලද 
පන� ෙක��ප� ෙහ� ��ය� ව�වස්ථාවක 
අ���ය� ෙලස  පා��ෙ���ෙ� අ�මැ�ය සඳහා 
ඉ��ප� ෙකෙරන �ෙය�ගය�. 

 

  * අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය ලැ�ෙම� අන��ව 
ෙප�� මහජනතාවෙ� දැනගැ�ම ��ස පළ ��මට 
�ය�ත ෙ�ඛනය�. 

 

  * ��ය� �ෙෂ��යකට අදාළව ��ෙයල ෙකෙරන 
��ප��මය �ය�� වැ� ��ධ ම�ට�වල 
�ලධා��ට ප��ලනය ��මට ��  වන ෙ�ඛන. 

 

* අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අෙ��ෂාෙව� 
ඉ��ප� කර� ලබන ෙක��ප� ච�ෙ�ඛ. 

 

* අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය ලබා ගැ�ෙම� 
අන��ව පා��ෙ���ව ෙවත ඉ��ප� ��මට 
�ය�ත ����. 

 

(ආ) �� ��ස� ��� පමණ� ප�හරණය කර� ලැ�ය හැ� 
තා�ෂ�ක ක��ව�� සම��ත වා�තා, භාෂා�ෙය� 
��ෙයල කර� ලබන අ�වාද අතර ��ය� 
ෙන�ගැළ�ම�/ෙවනසක්ම� ��ණෙහ�� එම�� ව�ා�ල 
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ත��වය� ඇ� �ය හැ� ෙ�ඛන, සහ ඇතැ� �ට 
අ�කරණය� ඉ��ෙ�� අ�ෙය�ගයට ල� �ය හැ� �ස�පාදන 
ක�� වා�තා වැ� ෙ�ඛන එ� භාෂාව�� පමණ� ��ෙයල 
කර ඒවාෙ� සඳහ� වැදග� ක�� ��බඳ 
සාරාංශය�/සං���ත �ස්තරය� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ� 
ඇ�ළ� ��ම වඩා ෙය�ග� ව� ඇත. 

 

(ඇ) �� ෙක��ප� ස�පාදකවරයාට පදන� කර ගැ�ම සඳහා 
��ෙයල කර� ලබන සංක�ප ප�කා/ෙ�ඛන එ� භාෂාව�� 
පමණ� ඉ��ප� කර ඒවාෙ� අඩං� ��ක ක��/වැදග� 
ල�ෂණ ඇ�ළ� සාරාංශය� භාෂා�ෙය� ��ෙයල කර� 
ලබන සංෙ�ශයට ඇ�ළ� ��ම ෙහ� ෙවනම ඇ��ම� ෙලස 
ඉ��ප� ��ම ���ය. 

 

(ඈ) අමාත� ම�ඩලය ෙවත ��ධ ක�� වා�තා ඉ��ප� ��ෙ�� 
එ� ක�� ��� එම වා�තා ��ෙයල කරන ලද භාෂාෙව� 
ඉ��ප� ��ම �මාණව� වන අතර, අදාළ වා�තාෙ� 
සං���තය� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයට ඇ�ළ� කළ ��ය. 

 

(xiv) අමාත� ම�ඩල �රණය� ප�� ��ය� ක�ණ� ස�බ�ධෙය� 
වා�තාව� ඉ��ප� ��ෙ�� එ� වා�තාව සමඟ ඉ��ප� කර� ලබන 
අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� ෙපර � අමාත� ම�ඩල 
�රණය ��බඳව ෙක�ෙය� සඳහ� ��ම ම�� අදාළ වා�තාෙ� 
සඳහ� ක�� පහ�ෙව� අමාත� ම�ඩලයට අවෙබ�ධ කරගත හැ� 
ව� ඇත. 

 
04. අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයක/සටහනක ඇ�ළ� �ය �� අත�වශ� ක�� 

සහ ඉ��ප� ��ෙ� ආකෘ�ය: 

  
 අමාත� ම�ඩල සටහන�� �� ෙකෙර�ෙ� අමාත� ම�ඩලය දැ��ව� 

��ම පමණ� බැ�� අදාළ ක�� සං���තව ඉ��ප� ��ම වඩා� 
ෙය�ග� ෙ�. එ� ක�ණ ෙපර අමාත� ම�ඩල �රණය� ස�බ�ධෙය� 
න� එම �රණය ��බඳව ෙක�ෙය� සඳහ� කර�� ඊට අදාළව අමාත� 
ම�ඩලය දැ��ව� ��ම සඳහා ඉ��ප� කර� ලබන වැ��ර ෙත�ර�� 
අමාත� ම�ඩල සටහෙ� ඇ�ළ� ��ම �මාණව� ව� ඇත.  

 
 එෙහ�, අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය�� �ශ�්ත අ�මැ�ය� අෙ��ෂා කර� 

ලබන බැ�� අදාළ �ය� ක�� පහ�ෙව� අවෙබ�ධ කරෙගන වඩා� 
උ�ත �රණය ගැ�මට අමාත� ම�ඩලයට හැ� ව� ��ස අත�වශ� 
ෙත�ර�� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයක ඇ�ළ� කළ �� ෙ�.  
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 අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය� සඳහා �ය�ත ආකෘ�ය� ෙන�මැ� අතර 
අ�මැ�ය අෙ���ත ක�� අ�ව අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයක ආකෘ�ය ද 
ෙවනස් �ය හැක. ෙකෙස� �වද ය� �� ක�ණ� ස�බ�ධෙය� අ�මැ�ය 
අෙ��ෂා ��ෙ�� අත�වශෙය�ම අමාත� ම�ඩලෙ� අවධානය ෙය�� �ය 
�� ෙත�ර�� පහත සඳහ� අ��� ඉ��ප� ��ම ම�� සංෙ�ශෙ� 
සඳහ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ��බඳව �රණයකට එළ�ම අමාත� ම�ඩලයට 
පහ� ව� ඇත. 

 

*  මාතෘකාව  
 

  අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ� අර�ණ පැහැ�� වන අ��� මාතෘකාව 
සරලව හා ඉතා ෙක�ෙය� සඳහ� ��ම අෙ��ෂා ෙකෙ�. 

    
* ප��ම  
 

ෙ� යටෙ� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය ඉ��ප� ��ෙ� අර�ණ ��බඳව 
ෙක�ෙය� සඳහ� ��ම ෙය�ග� වන අතර අමාත� ම�ඩලය ��� 
�ට �ථම අදාළ ක�ණ ��බඳව �රණය� ග� ලැබ ඇ�න� ඒ 
��බඳව ෙත�ර��, අදාළ �නය හා එ� අමාත� ම�ඩල �රණෙ� 
ෙය��ව සඳහ� ��ම ���ය.  

 
* �සත්රය හා සාධාර�කරණය  

 

 අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය අෙ��ෂා කර� ලබන 
ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ��බඳව අදාළ �සත්ර සහ එ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ 
සාධාර�කරණය ��ම ෙ� යටෙ� අෙ��ෂා ෙකෙ�. 

 
 එෙස�ම අදාළ ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ස�බ�ධෙය� ��මය ක�� අදාළ 

ව�ෙ� න� එම ෙත�ර��, ෙය�ජනා/��ෙ�ශ �යා�මක ��ම සඳහා  
වන ��වැය, ඒ සඳහා අවශ ්ය ��පාදන සලසා ග� ලබන ආකාරය, 
අදාළ අෙන�� අමාත�ාංශ හා ආයතනවල අදහස් දැ��� හා එකඟතාව 
ලබාෙගන ඇ�න� එම ෙත�ර�� ද ෙමම ෙක�ටෙස� ඉ��ප� ��ම 
වඩා� ���ය. 

 

* ෙය�ජනා/��ෙ�ශ 
 

 

 අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ� අ�මැ�ය අෙ���ත ෙය�ජනා/��ෙ�ශ 
��බඳව ප��ම හා සාධාර�කරණය යන ෙ�දය� යටෙ� සඳහ� �වද 
අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව �රණය ��ෙයල ��ෙ�� 
සංෙ�ශෙ� සඳහ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ පාදක කර ග� ලබන බැ�� 
ෙමම ෙ�දය යටෙ� එ� ෙය�ජනා/��ෙ�ශ ඉතා පැහැ��ව හා 
�ශ්�තවම සඳහ� ��ම අත�වශ�ය.  
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* අ�සන හා �නය 
 

 අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය අවසානයට අමාත� ම�ඩලෙ� 
අමාත��මා/අමාත���ය ��� අ�ස� තබා �නය ෙය�දා ��ය �� 
ෙ�. අදාළ සංෙ�ශය අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ව�� ෙදෙදෙන� ෙහ� 
ඊට වැ� සංඛ�ාව� එ�ව ඉ��ප� කර� ලබන ඒකාබ�ධ සංෙ�ශය� 
න� අදාළ �ය�ම අමා� යව�� ��� �නය ෙය�දා අ�ස� තැ�ය �� 
ෙ�. (සංෙ�ශෙ� �න ��පය� සඳහ� ෙන���මට වගබලා ගැ�ම 
��� ව� ඇත.) �ංහල  ෙහ� ඉං�� භාෂාෙව� ��� ��ෙයල කර� 
ලබන සංෙ�ශය පමණ� අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත��මා/ 
අමාත���ය/අමාත�ව�� ��� අ�ස� තැ�ම �මාණව� වන අතර 

ප�ව��ත �ටප� "අ�ස� කෙළ�/" ය�ෙව� සඳහ� කර අදාළ 
අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත��මාෙ�/අමාත���ය ෙ�/අමාත�ව��ෙ� 
න� සඳහ� ��ම �මාණව�ය. 
 

අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ��ෙ�� පහත සඳහ� ක�� 
ෙකෙර� ද අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව��ෙ� �ෙශ�ෂ අවධානය ෙය�� ��ම 
අෙ��ෂා ෙකෙ�. 
 

(i) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන ��ෙයල කරන භාෂාව සරල 
�ය �� අතර, පහ�ෙව� අවෙබ�ධ කරගත හැ� �ය ��ය. 

 

(ii) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන �� ෙදකකට (02) පමණ �මා 
��ම ෙය�ග� ය. 

 

(iii) ෙ�ද සහ අ�ෙ�ද ��ම�ව හා �වැර�ව අංකගත කළ �� අතර 
ෙ�ද ෙව� ��ම හා අංකගත ��ම සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� �ංහල, 
ෙදමළ සහ ඉං�� භාෂා �ටප�වල එකම ආකාරය�� �� කළ 
��ය. 

 

(iv) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන ��� ��ෙයල කර� ලබන 
භාෂාෙව� �යැෙවන අදහස �වැර�ව ප�ව�තනය�� ද 
ඇ�ළ� �ය ��ය. 

 

(v) ය���යන ෙද�ෂ සහ ප�ව�තන ෙද�ෂ ස�තව අමාත� ම�ඩල 
සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ෙන���මට වග බලා ගත �� අතර 
සංඛ�ා�මක ෙත�ර��වල �රවද�තාව ��බඳව �ෙශ�ෂ 
අවධානය� ෙය�� කළ ��ය. ප�ව��ත �ටප�වල ද එම 
සංඛ�ා�මක ෙත�ර�� �වැර�ව ඇ�ළ� � ඇ� බව තහ�� 
කරගත ��ය. 
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(vi) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� සඳහ� ක��වලට අදාළ 
අත�වශ�ම ෙ�ඛන පමණ� ඇ��� වශෙය� 
සංෙ�ශයට/සටහනට යා ෙක�ට ඉ��ප� කළ ��ය. එ� 
ඇ��� �වැර�ව අංකගත කළ �� අතර, සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� 
අදාළ සථ්ානවල ඇ���වල ෙය�� අංක �වැර�ව සඳහ� කළ 
�� ෙ�. ප�ව��ත �ටප�වල ද ඒ හා සමාන අ���ම එ� 
ඇ��� �වැර�ව අංකගත කර ඇ� බවට තහ�� කර ගත 
��ය. 

 

(vii) ප�ගණකය ම�� සංෙ�ශ/සටහ� ��ෙයල ��ෙ��    

මාතෘකාව සඳහා අ��වල �මාණය (font size) 14 ද අ�ත�ගතය 

සඳහා 12 ද භා�ත කළ �� අතර ෙ�� අතර පරතරය (line 

spacing) 1.2 �ය ��ය. 
 

(viii) ��ණය ��ෙ�� A4 �මාණෙ� (A4 size) කඩදා� පමණ� භා�ත 
කළ ��ය. අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත��මා/අමාත���ය ��� 
අ�ස� කර� ලබන �� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන හා 

එ� ප�ව�තනය�� �� �ටප� A4 කඩදා�ෙ� එ� පැ�තක 

පමණ� ��ණය කළ �� අතර, අෙන�� �ටප� A4 කඩදා�ෙ� 
ෙදපැ�ෙ�ම ��ණය කළ ��ය. 

 

(ix) සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� සෑම ��වකම ව� පස  ෙස�� �ටර �නක 
(03) ��ව� �සව් තැ�ය �� අතර ද�� පස ෙස�� �ටර 
ෙදකක (02) ��ව� �ස්ව තැ�ය ��ය. 

 

(x) සෑම ��වකම අවසානෙ� �වැර�ව �� අංකය සඳහ� කළ 
��ය. 

 
05. ෙප�� ක��: 
 

(i) අමාත� ම�ඩලය ��� �� කළ �� ප� ��� ඇ�� ආයතන කට�� 
ස�බ�ධෙය� වන අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ �ථමෙය� "ආයතන 
කට�� ��බඳ අමාත� ම�ඩල අ�කාරක සභාව" ෙවත ෙය�� කර එ� 
අ�කාරක සභාෙ� ��ෙ�ශ අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය සඳහා 
ඉ��ප� කර� ඇත. 

 

(ii) නව �� පැන�මට ෙහ� පව�න �� සංෙශ�ධනය ��මට අදාළව 
ඉ��ප� කරන ලද සංෙ�ශ �ථම ෙක�ට "ව�වස්ථා කට�� ��බඳ 
අමාත� ම�ඩල අ�කාරක සභාව" ෙවත ෙය��  කර එ� අ�කාරක 
සභාෙ� ��ෙ�ශ අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය සඳහා ඉ��ප� කර� 
ඇත. 
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(iii) අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත��මා/අමාත���ය ��� අ�ස� කර� 
ලබන �� අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන හා එ� ප�ව��ත �� 
�ටප�වල �� ��ව අමාත�ාංශෙ� �ල �� ��ෂෙ� ��ණය කළ �� 
ෙ�. 

 

(iv) භාෂා�ෙය� සකස් කරන ලද �� �ටපත සමඟ තව� �ටප� 60� 
අමාත� ම�ඩල කා�යාලය ෙවත ඉ��ප� කළ �� ෙ�. අමාත� 
ම�ඩල සංෙ�ශය රාජ� සංස්ථා සහ ව�වසථ්ා�ත ම�ඩලවල වා��ක 
වා�තා ස�බ�ධෙය� වන �ට සංෙ�ශෙ� �ටප� 60� සමඟ 
භාෂා�ෙය� සැක�  වා��ක වා�තාෙ� �ටප� 05� සහ එම වා�තාව 
අ�ත�ගත සං��ත තැ�ය� ද ඉ��ප� කළ �� ෙ�.  

 
(v) අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශය/සටහන සමඟ ඉ��ප� කර� ලබන ආවරණ 

��ය අදාළ අමාත� ම�ඩල අමාත�ාංශෙ� ෙ�ක� ��� �නය ෙය�දා 
ෙප��ග�කවම අ�ස� තැ�ය ��ය. අමාත� ම�ඩල අමාත�ාංශෙ� 
ෙ�ක�ට එෙස� කළ ෙන�හැ� අවසථ්ාවල� පමණ� ඔ� ��� බලය 
පවර� ලබන එම අමාත�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙ�ක�වරෙය� ��� එ� 
ආවරණ ��ය අ� අ�සන තැ�ය ��ය. අමාත� ම�ඩල 
සංෙ�ශෙ�/සටහෙ� දැ�ෙවන ක�� ස�බ�ධෙය� වැ��ර ක�� 
පැහැ�� කර ගැ�මට අවශ� ව�ෙ� න� ඒ සඳහා ඇම�ය �� අදාළ 
ෙජ�ෂඨ් �ලධා�යාෙ� නම, තන�ර සහ �රකතන අංක (ජංගම 
�රකතන අංකය ද ඇ��ව) එ� ආවරණ ��ෙය� සඳහ� කළ ��ය. 

 

(vi) අමාත� ම�ඩල කා�යාලය ෙවත ඉ��ප� කර� ලබන �ය�ම අමාත� 
ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� �ද� �ෂය භාර අමාත��මා සහ අදාළ 
අෙන�� අමාත��ම�ලාෙ� ���ෂණ ලබා ගැ�ෙම� අන��ව 
පමණ� අමාත� ම�ඩල න�ාය ප�යට ඇ�ළ� කර� ඇත. එබැ�� 
ඒ සඳහා �මාණව� කාලය� ස�තව අමාත� ම�ඩල කා�යාලය ෙවත 
අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ��ම අමාත� ම�ඩලෙ� 
අමාත�ාංශවල �ය�ම ෙ�ක�ව��ෙ� වග�ම ව� ඇත. 

 

(vii) අමාත� ම�ඩලය ��� සලකා බැ�ම ක� තබ� ලබන අමාත� 
ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� ��බඳව අමාත� ම�ඩල කා�යාලය ��� 
අදාළ අමාත�ාංශ දැ��ව� කර� ලබන අතර, ඒ අ�ව නැවත අමාත� 
ම�ඩලය ෙවත එ� සංෙ�ශ/සටහ� ඉ��ප� ��ම සඳහා අවශ� කරන 
�ටප� සංඛ�ාව ක�න�� අමාත� ම�ඩල කා�යාලය ෙවත ලබා �ම 
සඳහා අමාත� ම�ඩලෙ� අමාත�ාංශවල �ය�ම ෙ�ක�ව�� ��� 
��� වැඩ��ෙවල� ෙය�ය ��ය. 

 



 15

(viii)අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ/සටහ� සහ ඊට අදාළ �රණය� "රහස� 
ෙ�ඛන" වශෙය� සැලෙකන බැ��, එ� ෙ�ඛන ෙහ� ඒවාෙ� 
ඇ�ළ� ෙත�ර�� අදාළ ෙන�වන පා�ශව්ය� අතට ප� ෙන�වන බවට 
අවශ� �යවර ගැ�ම �ය�ම අමාත�ාංශ ෙ�ක�ව��ෙ� වග�ම ව� 
ඇත. 

 
************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


