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1. හැඳින්වීම: 
 

1.1 දැක්ම: 
 

 විධායකයට සොයවන වඩාත් වි ව්සනීය රාජර ආයත්යනය වීම. 
 

1.2 මමමහවර: 
 

 ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  43(1) අනු වරවසා්ාව ප්රඩකාරව අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය 

පැවරී ඇති ජනරජමේ පාලනය මමමෙයවීම පිණිස තීරණ ගැනීමම් ක්රිණයාවලියට 

අව ර සියලුම සොයයන් කාර්යක්ෂම මලස ලබාදීම. 

  

1.3 අරමුණු: 

 

අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් තීරණ ගැනීමම්දීත් සෙ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා 

 විසින් නිර්මේ  ඉදිරිපත් කිරීමම්දීත් එම කාර්යයන්ට අනලසව්  සොයවීම. 
  

1.4 ක්රිදයාකාරකම්: 

 

(i) අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  සකස් කිරීමට අදාළ උපමදස් අමාත්යරාං  මවත්ය 

ලබාදීම ො එම කාර්යමේදී අමාත්යරාං  මේකම්වරුන්ට ො මජරෂඨ් 

නිලධාරීන්ට මගමපන්වීම. 

 

(ii) ප්රඩතිපත්ති  සම්පාදනය ො ජනරජමේ පාලනය මමමෙයවීම සම්බන්ධමයන් 

ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ාමවන් අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය පැවරී ඇති වගකීම් ඉටු 

කිරීමම්දී අමාත්යර මණ්ඩලයටත්, අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාවන්ටත්, 

අදාළ අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පිළිබඳව නිරවුේව ො අදාළ සියලු කරුණු 

පිළිබඳ නිසි අවමබෝධමයන් තීරණ ගැනීමට පෙසුවන පරිදි, එම සංමේ  

පිළිබඳව නනතික ො ප්රඩතිපත්ති  පසුබිම ගැඹුරින් අධරයනය  කර අමාත්යර 

මණ්ඩලයටත්, අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාවන්ටත් කරුණු ඉදිරිපත් 

කිරීම. 

 

 (iii) අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  අදාළ අමාත්යරවරුන්මේ නිරීක්ෂණ සඳො මයොමු 

කිරීම. 

 

 (iv) අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පරීක්ෂා කිරීමමන් පසුව අමාත්යර මණ්ඩල 

රැස්වීමම් නරාය පත්රමයට ඇතුළත් කිරීම. 
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 (v) අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  අදාළ නිරීක්ෂණ සමග සලකා බැලීම පිණිස 

අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා මවත්ය සෙ අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්යත් 

ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

 (vi) අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා රැස්විම්වලදී සෙ අමාත්යර මණ්ඩල 

රැස්වීම්වලදී එළඹි තීරණ ඇතුළත් වාර්ත්යා භාෂාත්රමමයන් සකස් කිරීම ො එකී 

වාර්ත්යා ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්යත්, අදාළ අමාත්යරාං  මේකම්වරුන් ො 

අදාළ මවනත් බලධරයන් මවත්යත් මයොමු කිරීම. 

 

 (vii) අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා සෙ අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් සඳො 

 අව ර සියලු මසේවාවන් සැලසීම. 

 

 (viii) අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ අදාළ අමාත්යරාං  මවත්ය 

 දැනුම්දීම. 

 

 (ix) වැදගත් අමාත්යර මණ්ඩල තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම පිළිබදව පසු විපරම් 

 කටයුතු කිරීම. 

  

 (x) අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මෙෝ අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් නියම කරනු 

 ලබන මවනත් කවර මෙෝ කාර්යයන් ඉටු කිරීම. 

 

2. අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලය හා එහි කාර්යභාරය 

 

 ජනරජමේ පාලනය මමමෙයවීමට අදාළව ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ාමවන් පැවරී ඇති 

වගකීම් ඉටු කිරීම සඳො අව ර සොය මසේවාවන් සැපයීම පිණිස අමාත්යර මණ්ඩල 

කාර්යාලය සා්ාපිත්ය කරනු ලැබ ඇත්ය.  ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  VIII පරිච්මේදමේ 

51 වරවස්ාාව ප්රඩකාරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කරනු ලබන අමාත්යර 

මණ්ඩලමේ මේකම්වරයා අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ ප්රඩධානියා ව මයන් 

කටයුතු කරයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමේ විධානයන්ට යටත්ව, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් මෙෝ අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් මෙෝ පවරනු ලබන්නා වූ 

සියලුම කර්ත්යවර මෙෝ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳො අමාත්යර මණ්ඩලමේ 

මේකම්වරයාට සොයවීම මමම කාර්යාලමේ වගකීම ම . 
 

 ඒ අනුව, අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ කාර්යභාරය ප්රඩධාන ව මයන් පෙත්ය 

සඳෙන් පරිදි දැක්විය ෙැකිය: 
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2.1 අමාත්යට මණ්ඩල රැස්වීම්වලට අදාළ කටයුතු; 
 

 අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම සඳො ඒ ඒ අමාත්යරාං  විසින් මමම 

කාර්යාලයට මයොමු කරනු ලබන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ , අමාත්යර මණ්ඩල 

අනුකමිටු වාර්ත්යා, අමාත්යරාං  සෙ මදපාර්ත්යමම්න්තුවලට අදාළ කාර්යසාධන 

වාර්ත්යා ො රාජර සංසා්ා ො වරවස්ාාපිත්ය මණ්ඩල වලට අදාළ වාර්ෂික වාර්ත්යා ො 

ගිණුම්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්මගෝපමේ වලට ො 

අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් නිකුත් කර ඇති උපමදසව්ලට අනුකූලව 

ඉදිරිපත් කර තිමේදැයි පරීක්ෂාකර බලා එම මේඛන මමම කාර්යාලය විසින් භාර 

ගනු ලැමේ. මමමසේ භාරගනු ලබන සෑම අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ යකටම අනනර 

වූ අංකයක් එක් එක් අමාත්යර මණ්ඩල පත්රිාකාව මවනුමවන් මවන් කරනු ලබන 

අත්යර, එක් එක් සංමේ ය සඳො ලබාමදන එම අනනර  අංකය යටමත් එම සංමේ  

අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ මේඛනගත්ය කරනු ලැමේ. එමසේ මේඛනගත්ය කරනු 

ලබන මමම අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  අදාළවන පරිදි, ගරු අමාත්යරවරුන්මේ 

නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීම සඳො මයොමු මකමර්.   
 

 සාමානරමයන් සිකුරාදා දිනය වනවිට එළමෙන සතිමේ පැවැත්වීමට නියමිත්ය 

අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීමම් නරාය පත්රමය සකසක්ර අවසන් කරනු ලබන අත්යර එම 

නරාය පත්රමය, එයට ඇතුළත් අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  මගොනුව ො පසුගිය අමාත්යර 

මණ්ඩල රැසව්ීමම් මකටුම්පත් වාර්ත්යාව සිකුරාදා දින පස්වරුම  මෙෝ එළමෙන 

සඳුදා දින මපරවරුම  මෙෝ ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්ය භාරමදනු ලැමේ. 
 

 ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්ය එළමෙන සතියට නියමිත්ය අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  

භාරදීමමන් අනතුරුව, අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත්ය දින දක්වා ඒ 

ඒ අමාත්යරාං  විසින් අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය මවත්ය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  අතුරින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමේ උපමදස් අනුව, 

ජාතිමේ හිත්ය පිණිස වො තීරණ ගත්යයුතු සෙ මවනත් සුවිම ේෂී ත්යත්ත්වයන් යටමත් 

අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් මනොපමාව සලකා බැලිය යුතුයයි සලකනු ලබන අමාත්යර 

මණ්ඩල සංමේ  ඇතුළත් පරිපුරක නරාය පත්රමයක් සකස්කර එය අමාත්යර 

මණ්ඩලමේ සලකා බැලීම පිණිස අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්මවන 

අවස්ාාම දී ඉදිරිපත් කරනු ලැමේ. එමසේම විෂය භාර ගරු අමාත්යරවරුන් විසින් 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමේ අනුමැතියට යටත්ව, විම ේෂිත්ය ො ෙදිසි කරුණු යටමත් 

වන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්මවන අවස්ාාම දී 

අමාත්යර මණ්ඩලමේ සලකා බැලීම සඳො සභාගත්ය කරනු ලැමේ.  එමසේ ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන සියලුම අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පිළිබඳව නිරවුේව ො අදාළ සියලු 

කරුණු පිළිබඳ නිසි අවමබෝධමයන් යුතුව තීරණ ගැනීම පෙසුවන පරිදි, එම 

සංමේ  පිළිබඳව නනතික ො ප්රඩතිපත්ති  පසුබිම ගැඹුරින් අධරයනය  කර අමාත්යර 

මණ්ඩලයටත්, අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාවන්ටත් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ද 

මමම කාර්යාලමයන් ඉටුවන වැදගත් කාර්යයකි. 
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 අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වීමමන් අනතුරුව, රමේ ජනත්යාව විසින් 

දැනගත්යයුතු වැදගත් අමාත්යර මණ්ඩල තීරණ ඇතුළත් වාර්ත්යාවක් එදිනම 

සකස්මකොට එය ජනමාධර මවත්ය නිකුත් කිරීම සඳො එම කාර්යය භාරව කටයුතු 

කරන ජනමාධර පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමා මවත්ය මයොමු මකමර්. 
 

 අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීමම්දී එළඹි සියලුම තීරණ අඩංගු වාර්ත්යාවක් සකස් කිරීම 

බදාදා රාත්රිාමේම ආරම්භ මකමරන අත්යර, ඊළඟ මදදින ඇතුළත්ය එම වාර්ත්යාව 

භාෂාත්රමමයන්ම සකසක්ර, එළමෙන සතිමේ රැස්වීමම් නරාය පත්රමය ො අදාළ 

අමාත්යර මණ්ඩල පත්රිාකා සමග ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්ය මයොමු මකමර්.  
 

 ඒ ඒ අමාත්යරාං  විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංමේ  පිළිබඳව අමාත්යර මණ්ඩලය 

විසින් එළමෙන තීරණ අතුරින් වො කටයුතු කළ යුතුයැයි අදෙස් කරනු ලබන 

තීරණ මකටුම්පත් ඉත්යා ඉක්මණින් ෆැක්ස් මගින් අදාළ අමාත්යරාං  මවත්ය යවනු 

ලැමේ. ඊළඟ අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීමම්දී සම්මත්ය කිරීමමන් අනතුරුව, 

භාෂාත්රමමයන් සකස්මකොට, එකී තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීමම් වගකීම පැවමරන 

අමාත්යරාං  සෙ අමනකුත් රාජර ආයත්යන මවත්ය ලබාදීම අමාත්යර මණ්ඩල 

කාර්යාලය විසින් කරනු ලබයි.   
 

2.2 අමාත්යට මණ්ඩල අනුකාරක සභාවලට අදාළ කටයුතු: 
  
 එක් එක් විෂය ක්මෂේත්රමය සම්බන්ධමයන් අමාත්යරවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පිළිබඳව ප්රඩාමමකොට, අව ර පරිදි, මජරෂ්ඨ රාජර 

නිලධරයන්මේ සොය ඇතිව, ගැඹුරින් අධරයනය  මකොට, අමාත්යර මණ්ඩලය 

මවත්ය නිර්මේ  ඉදිරිපත් කිරීමට ෙැකිවනු පිණිස ඒ ඒ විෂයට අදාළවන පරිදි ගරු 

අමාත්යරවරුන්මගන් සමන්විත්ය අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා පිහිටුවා ඇති 

අත්යර, එමසේ පිහිටුවනු ලැබූ පෙත්ය සඳෙන් අනුකාරක සභා 2011 වර්ෂය තුළදී 

ක්රිණයාත්මක විය. 
 

 

 (අ)  ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව; 

 (ආ) වරවසා්ා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව; 

 (ඇ) විදුලිබල ො බල ක්තිය පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව; සෙ 

 (ඈ) මපෞේගලික මන්ත්රී් පනත් මකටුම්පත් පරීක්ෂාකරබලා, නිර්මේ  ඉදිරිපත් 

කිරීම පිණිස පත්කරනු ලැබ ඇති මජරෂඨ් අමාත්යර අනුකාරක සභාව. 
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2.3 විවිධ විෂයයන් සම්බන්ධමයන් අධටයයය මකොට නිර්මේශ ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා අමාත්යට මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබය නිලධාරී කමිටුවලට අදාළ 

කටයුතු: 
 

 අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් මකමරන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ වලට අදාළ 

කරුණු පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අධරයනය මකොට, නිර්මේ  ඉදිරිපත් කිරීම සඳො 

පත්කරනු ලබන නිලධාරී කමිටු සමග සම්බන්ධීකරණයමකොට අදාළ වාර්ත්යා 

නියමිත්ය දිනට ලබා ගැනීමමන් අනතුරුව, අමාත්යර මණ්ඩලමේ සලකා බැලීම 

සඳො අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය මවත්ය 

පැවරී ඇති වගකීමකි.   

 

2.4 අතිගරු ජයාධිපතිතුමා විසින් මහෝ අමාත්යට මණ්ඩලය විසින් මහෝ පවරනු 

ලබය විමශේෂිත්ය රාජකාරි: 

 

 අමාත්යර මණ්ඩලමේ මේකම් මවත්ය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සෙ අමාත්යර 

මණ්ඩලය විසින් වරින්වර විම ේෂිත්ය රාජකාරි පවරනු ලබන අත්යර, එම රාජකාරි 

වගකීම් කඩිනමින් ඉටුකිරීම සඳො අව ර සොය ලබාදීමද අමාත්යර මණ්ඩල 

කාර්යාලමේ කාර්යභාරයට අයත් ම .   

 

2.5 අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශ පිළිමයල කිරීම පිළිබඳ මාර්මගෝපමේශ නිකුත් 

කිරීම: 

 

 අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පිළිමයල කිරීම සම්බන්ධමයන් අව ර වන පරිදි වරින් 

වර මාර්මගෝපමේ  ො උපමදස් නිකුත් කිරීම අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ 

වගකීමක් ම . 

  

2.6 අමාත්යට මණ්ඩල තීරණ ක්රිදයාත්මක කිරීම සම්බන්ධමයන් පසු විපරම් 

කටයුතු: 
  

 අමාත්යරාං  විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පදනම් 

කරමගන අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ ඒ ආකාරමයන්ම නියමිත්ය 

කාලවකවානු තුළදී ක්රිණයාත්මක වන බව ත්යෙවුරු කරගැනීමම් අරමුණින් ො එම 

තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීමම්දී පැන නැමගන ගැටලු කිසි වක් මවමත්යොත් ඒ 

සම්බන්ධමයන් අමාත්යර මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමම් අරමුණින් අමාත්යර මණ්ඩල 

තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම පිළිබඳව අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් පසු විපරම් 

කටයුතු කරනු ලබයි.   
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2.7 අමාත්යටාංශ හා අමයකුත් ආයත්යය සමග මයා සම්බන්ධීකරණයක් 

පවත්වාමගය යාම: 

 

 අමාත්යර මණ්ඩලමේ කාර්යයන්ට අදාළව සියලුම අමාත්යරාං  ො රජමේ අමනකුත් 

ආයත්යන මමන්ම රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාව, ජාතික වැටුප් ො මසේවක සංඛරා 

මකොමිෂන් සභාව සෙ නීතිපති මදපාර්ත්යමම්න්තුව වැනි ආයත්යන සමග සමීප 

සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාමගන යාම අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් කරනු 

ලබයි.   

 

3. අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලමේ සංවිධාය වලහය: 

 

 අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය මවත්ය පැවරී ඇති ඉෙතින් දක්වන ලද කාර්යභාරය 

ඉටුකිරීම සඳො අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ සංවිධාන වතෙය පෙත්ය සඳෙන් 

පරිදි සකසව්ී ඇත්ය: 

 

 3.1 සංමේශ අංශය: 
 

 අමාත්යර මණ්ඩලමේ මේකම්වරයාමේ උපමදස් ො මගමපන්වීම මත්ය අමාත්යර 

මණ්ඩල රැසව්ීම් ො අනුකාරක සභා රැස්වීම් සඳො වන නරාය පත්රම සෙ පරිපුරක 

නරාය පත්රම පිළිමයල කිරීම, ඒ ඒ සතියට නියමිත්ය අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  ගරු 

අමාත්යරවරුන්ට පෙසුමවන් පරිෙරණය කිරීමට ෙැකිවන පරිදි මගොනුමකොට සකස ්

කිරීම ො එමසේ පිළිමයල කරනු ලබන අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් නරාය පත්රමය, 

මකටුම්පත් තීරණ වාර්ත්යාව ො ඊළඟ අමාත්යර මණ්ඩල රැසව්ීමට නියමිත්ය අමාත්යර 

මණ්ඩල සංමේ  ඇතුළත් ලිපිමගොනුව නියමිත්ය පරිදි ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්ය 

අප්රඩමාදව ලැබීමට සැලැස්වීම මමම අං මේ වගකීම ම .  එමමන්ම සම්මත්ය කරනු 

ලබන අමාත්යර මණ්ඩල තීරණ ඒ ඒ අමාත්යරාං වල මේකම්වරුන්ට ො අමනකුත් 

බලධාරීන් මවත්ය මබදා ෙැරීම ද මමම අං ය විසින් ඉටු කරනු ලබයි.  
   

3.2 වාර්ත්යා සම්පාදය හා භාෂා පරිවර්ත්යය අංශය: 
  

අමාත්යර මණ්ඩලමේ මේකම්වරයාමේ සෘජු ො සමීප අධීක්ෂණය යටමත්, රජමේ 

නත්රමභාෂා ප්රඩතිපත්ති යට අනුගත්ය මවමින් සියලුම අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්ත්යා 

ො තීරණ, අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභා රැස්වීම් වාර්ත්යා ො තීරණ, අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය ො අනුකාරක සභා මවත්ය ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමනකුත් සියලුම 

වාර්ත්යා භාෂාත්රමමයන් (සිංෙල, මදමළ ො ඉංග්රීහසි) පිළිමයල කිරීම මමම අං ය විසින් 

ඉටු කරනු ලබයි. 
 

 

 

 



7 

 

3.3 පරිගණක අංශය: 
 

භාෂාත්රමමයන් පිළිමයල කරනු ලබන අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්ත්යා, අමාත්යර 

මණ්ඩල අනුකාරක සභා රැස්වීම් වාර්ත්යා ො අමාත්යර මණ්ඩලය ො අමාත්යර 

මණ්ඩල අනුකාරක සභා මවත්ය ඉදිරිපත් කරනු ලබන මවනත් වාර්ත්යා ො 

ලියකියවිලි භාෂාත්රමමයන් පරිගණක ගත්ය කිරීම සෙ මෙජනත්යාව විසින් දැනගත්යයුතු 

වැදගත් අමාත්යර මණ්ඩල තීරණ අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ මවේ අඩවිමේ පළ 

කිරීම ද මමම අං ය විසින් සිදු මකමර්.   
 

3.4    ආයත්යය හා මසේවා අංශය: 
 

 කාර්යාලමේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව ො විධිමත්ව පවත්වාමගන යෑම සඳො අව ර 

සියලු සොය මසේවාවන් ො පෙසුකම් සලසන ඒකකය ව මයන් ආයත්යන ො මසේවා 

අං ය කටයුතු කරනු ලබයි.  එමසේම කාර්ය මණ්ඩලය සඳො අව ර ත්යනතුරු 

ඇතිකිරීම, අදාළ ත්යනතුරු සඳො සුදුසු නිලධාරීන් රාජර පරිපාලන අමාත්යරාං ය 

මවතින් ලබා ගැනීම, නිලධාරීන් පුහුණු කටයුතු සඳො මයොමු කිරීම ආදී කටයුතු 

මමම අං යට පැවරී ඇත්ය. කාර්ය මණ්ඩලමේ නිලධාරීන්මේ උසස්වීම්වලට අදාළ 

කටයුතු ො මපෞේගලික ලිපිමගොනු සම්බන්ධ සියලු ආයත්යනික ො පාලන කටයුතු 

ද මමම අං ය විසින් ඉටු කරනු ලබයි.  එමමන්ම කාර්යාලමේ කටයුතු 

කාර්යක්ෂමව පවත්වාමගන යාම සඳො අව ර ප්රඩවාෙන, ත්යැපැේ සෙ සුභසාධන 

වැනි කාර්යයන් ද මමම අං ය මවත්ය පැවරී ඇත්ය.   

 

3.5 ගිණුම් අංශය: 
 

 කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් ො දීමනා මගවීම් ො ඊට ආනුෂංගික කටයුතු ද, 

කාර්යාලයට අව ර මිලදී ගැනීම් ද ඇතුළු කාර්යාලමේ ගිණුම් කටයුතු 

මමමෙයවීම ද මේකම්වරයාමේ සෘජු අධීක්ෂණය යටමත් වැය ඇස්ත්යමම්න්තු 

සකස් කිරීම ො විගණන විමසුම්වලට අදාළ සියලු මූලික කටයුතු ඉටු කිරීම ද මම් 

අං මයන් සිදුම .  

 

4. 2011 වර්ෂය තුළ අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලමේ කාර්යසාධයය: 
 

4.1 අමාත්යට මණ්ඩල රැස්වීම්වලට අදාළ කටයුතු: 
 

 2011 වර්ෂය තුළ අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් 41 ක් පවත්වන ලද අත්යර විවිධ 

අමාත්යරාං වලින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  2,408 ක් එම 

රැස්වීම්වලදී අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් සාකච්ඡාවට ගනු ලැබ ඇත්ය.  ඒ ඒ 

අමාත්යරාං  විසින් 2011 වර්ෂමේදී අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කර ඇති 

අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  සංඛරාව 1 වන ඇමුණුමමහි දැක්ම . මමකී සංමේ  

සම්බන්ධමයන් නිරීක්ෂණ අදාළ අමාත්යරාං  මවතින් ලබා ගැනීමද ඊට 
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සමාන්ත්යරව එම පත්රිාකා පිළිබඳ නනතික ො ප්රඩතිපත්තිමය පසුබිම ො එම 

මයෝජනාවලින් පැනනගින සංකූලත්යා ආදිය ගැන අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීමම්දී 

කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳො අධරයනය  කිරීම ද අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය 

විසින් සිදු කරන ලදී.  
 

 අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් සාකච්ඡාවට ගනු ලැබූ අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  2,408 

ට අදාළව එළඹි තීරණ ඇතුළත් වාර්ත්යා මමම කාර්යාලය විසින් භාෂාත්රමමයන්ම 

සකස් කර ගරු අමාත්යරවරුන් මවත්යත්, අදාළ තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීමම් වගකීම 

පැවරී තිබූ අමාත්යරාං  මවත්ය ො අමනකුත් අදාළ ආයත්යන මවත්යත් මයොමුකරන ලදී.   

 

4.2 අමාත්යට මණ්ඩල අනුකාරක සභාවලට අදාළ කටයුතු: 
 

 (අ) ආයත්යය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යට මණ්ඩල අනුකාරක සභාව: 

 

  ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාව අනුව පෙත්ය සඳෙන් බලත්යල අමාත්යර මණ්ඩලය 

මවත්ය පැවරී ඇත්ය: 

 

  (i) ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  55(1) අනු වරවසා්ාවට අනුව රාජර මසේවයට 

අදාළ සියලු ප්රඩතිපත්ති මය කරුණු සම්පාදනය කිරීම ද; 

 

  (ii) ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ාම  55(2) අනු වරවස්ාාවට අනුව මදපාර්ත්යමම්න්තු 

ප්රඩධානීන් පත්කිරීම ඇතුළු ඔවුන්ට අදාළ වන සියලුම ආයත්යන කටයුතු. 

   

  මමම බලත්යල ක්රිණයාත්මක කිරීමම්දී මයෝගරත්යම තීරණයට එළඹීමට 

අමාත්යර මණ්ඩලයට පෙසුවනු පිණිස අදාළ අමාත්යරාං වල සංමේ  

ගැඹුරින් අධරයනය  කර අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය වාර්ත්යා කිරීම සඳො 

පෙත්ය සඳෙන් මජරෂඨ් අමාත්යරවරුන්මගන් සැදුම්ලත් ආයත්යන කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව 2011 වසමර් දී ද ක්රිණයාත්මක 

විය. 

 

  (i)  ගරු රත්නසිරි වික්ර2මනායක මැතිතුමා, 

  යෙපාලනය ො යටිත්යල පෙසුකම් පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර     - 

  (සභාපති); 

 (ii)   ගරු ඩී.ඊ.ඩේලි .ගුණමසේකර මැතිතුමා, 

 මානව සම්පත් පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර; 

  (iii) ගරු අත්යාවුද මසමනවිරත්න මැතිතුමා, 

  ග්රාාමීය කටයුතු පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර;  
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  (iv) ගරු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මැතිතුමා, 

 වාරිමාර්ග ො ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යර;  

  (v)  ගරු නමත්රී්පාල සිරිමසේන මැතිතුමා, 

  මසෞඛර අමාත්යර;  

  (vi) ගරු ඒ.එේ.එම්.අත්යාවුේලා මැතිතුමා, 

  පළාත් පාලන ො පළාත් සභා අමාත්යර; 

(vii) ගරු රවුෆ් ෙකීම් මැතිතුමා, 

  අධිකරණ අමාත්යර;   

   (viii) ගරු ඩේලි .ඩී.මේ.මසමනවිරත්න මැතිතුමා, 

  රාජර පරිපාලන ො ස්වමේ  කටයුතු අමාත්යර; 

    (ix)  ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 

  අධරාපන අමාත්යර; 

    (x) ගරු ජනක බණ්ඩාර මත්යන්නමකෝන් මැතිතුමා, 

  ඉඩම් ො ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යර; සෙ    

  (xi) ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීර මැතිතුමා, 

  පුනරුත්ාාපන ො බන්ධනාගාර ප්රඩතිසස්කරණ අමාත්යර; 
     

   විවිධ අමාත්යරාං  මවතින් 2011 වර්ෂය තුළදී ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාම  විෂයපායට අදාළව අමාත්යර 

මණ්ඩල සංමේ  1,042 ක් ඉදිරිපත් වී තිබූ අත්යර, එම සියලුම සංමේ  

පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමමන් අනතුරුව, ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාම  නිර්මේ  අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය 

ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර මගන ඇත්ය.  මමම කාර්යභාරය සඳො අමාත්යර 

මණ්ඩලමේ මේකම්වරයාමේ ප්රඩධානත්වමයන් ආයත්යන අධරක්ෂ 

ජනරාේ, ඒකාබේධ මසේවා අධරක්ෂ ජනරාේ ො මුදේ ො ක්ර2මසම්පාදන 

අමාත්යරාං මේ මජරෂඨ් නිලධාරීන්මගන් සමන්විත්ය කමිටුවක් අමාත්යර 

මණ්ඩල අනුකාරක සභාවට සොය වන ලදී. එමසේම අව ර 

අවස්ාාවලදී වැටුප් ො මසේවක සංඛරා මකොමිෂන් සභාම  නිර්මේ  

ලබා ගැනීමට ද කටයුතු කරන ලද අත්යර, අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක 

සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්මේ  අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් 

සලකාබලා, අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  959 ක් සම්බන්ධමයන් සිය 

තීරණ ලබාදී ඇති අත්යර, එකී තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම සඳො අදාළ 

අමාත්යරාං  ො අමනකුත් ආයත්යන මවත්ය අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය 

විසින් දන්වා යවනු ලැබ ඇත්ය.   
 

  මමම කාර්යභාරයට අතිමර්කව, දෙෙත්වන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාා 

සංම ෝධනමේ 55(3) අනු වරවස්ාාව යටමත් අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් 

ක්රිණයාත්මක කළයුතුව තිබූ සියලු මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන් පත්කිරීම 

පිළිබඳ කටයුතු ද 55(4) අනු වරවසා්ාව යටමත් වන රජමේ නිලධරයන් 
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ො සම්බන්ධ සියලු ප්රඩතිපත්ති මය කාරණා සඳො විධිවිධාන සැලසීම ො 

එම කරුණු තීරණය කිරීමට අදාළ කටයුතු ද සම්බන්ධමයන් නිර්මේ  

අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම ද ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව විසින් සිදු කරන ලදී.  
 

එවකට පැවති රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාම  සෙ ජාතික මපොලිස ්

මකොමිෂන් සභාම  නිල කාලය අවසන් වීමමන් පසු එම මකොමිෂන් 

සභාවන් විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යයන් එම මකොමිෂන් සභා නැවත්ය 

ස්ාාපිත්ය මකමරන මත්යක් රාජර මසේවමේ කටයුතු අඩාල මනොවී 

පවත්වාමගන යාම පිණිස ත්යාවකාලිකව ගනු ලබන අතුරු පියවරක් 

ව මයන් එකී මකොමිෂන් සභා මගින් ඉටු කරවා ගත්ය යුතුව තිබුණ 

කාර්යයන් අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ඉටු කළයුතු බවට වූ 2009 මැයි 

මස 06 දින පැවති අමාත්යර මණ්ඩල රැසව්ීමම්දී එළඹි තීරණය පරිදි 2011 

වර්ෂය තුළදී එකී මකොමිෂන් සභාව මවත්ය පැවරී තිබූ කාර්යයන්ට අදාළ 

කරුණු සම්බන්ධමයන් ද සලකාබලා, සිය නිර්මේ  අමාත්යර මණ්ඩලය 

මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීමට ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල 

අනුකාරක සභාව මවත්ය පැවරී තිබුණි.      
 

ඒ අනුව, දෙෙත්වන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ා සංම ෝධනමේ 55(1) අනු 

වරවසා්ාව අනුව රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාව විසින් එමත්යක් ඉටු 

කරන ලද රාජර නිලධරයන් පත්කිරීම, උසසක්ිරීම, ස්ාාන මාරු කිරීම, 

විනය පාලනය, මසේවමයන් පෙ කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු ද 2011 වර්ෂය 

තුළ අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ඉටු කරන ලදී.  2010-09-09 දින 

දෙඅටවන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ා සංම ෝධනය සම්මත්ය වුවද, 

2011-05-13 දින රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාව සා්ාපිත්ය කරන තුරු 

ඉෙත්ය සඳෙන් කාර්යභාරය ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල 

අනුකාරක සභාම  නිර්මේ  පදනම් කරමගන අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් 

ඉටු කරන ලදී. 

 

  2011 වර්ෂය තුළ ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක 

සභාව මවත්ය ඉදිරිපත් මක රුණු අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  1,042 ක් 

අතුරින් ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාවට අනුකූලව අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් 

ඉටුකිරීම සඳො ලැබුණු සංමේ  සෙ රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාම  

නිල කාලය අමෙෝසි වීම මත්ය අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ඉටු කිරීම සඳො 

ලැබුණු ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ සංමේ  පෙත්ය සඳෙන් පරිදි 

වි ්මේෂණය කළ ෙැකි ම .    
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ආණ්ඩුක්ර ම වටවසා්ාමේ විධිවිධාය පරිදි, අමාත්යට මණ්ඩලය විසින් 

ඉටු කිරීම සඳහා සහ රාජට මසේවා මකොමිෂන් සභාමේ නිල කාලය 
අමහෝසිවීම මහේතුමකොටමගය, 2011 වර්ෂය තුළදී අමාත්යට මණ්ඩලය  

විසින් ඉටු කිරීම සඳහා ලැබුණු මයෝජයා පිළිබඳ විශ්මේෂණය 
 

කාල 

පරිච්මේදය 

පැවැත්වුණු 

අමාත්යට 

මණ්ඩල 

රැස්වීම් 

සංඛ්යටාව 

පැවැත්වුණු 

අමාත්යට 

මණ්ඩල 

අනුකාරක 

සභා රැස්වීම් 

සංඛ්යටාව 

ආණ්ඩුක්ර ම 

වටවස්ාාව පරිදි 

අමාත්යට මණ්ඩලය 

විසින් ඉටු කිරීම 

සඳහා ලැබුණු 

මයෝජයා සංඛ්යටාව 

 

ආණ්ඩුක්ර ම 

වටවස්ාාව 

පරිදි අමාත්යට 

මණ්ඩලය 

විසින් තීරණ 

ගන්යා ලද 

මයෝජයා 

සංඛ්යටාව 

 

රා.මසේ.මකො. 

නිල කාලය 

අමහෝසිවීම මත්ය 

අමාත්යට 

මණ්ඩලය මවත්ය 

මයොමු කරය ලද 

මයෝජයා 

සංඛ් යාව 

රා.මසේ.මකො. නිල 

කාලය අමහෝසිවීම 

මත්ය අමාත්යට 

මණ්ඩලය මවත්ය 

මයොමු කරය ලද 

මයෝජයා අතුරින් 

තීරණ ගන්යා ලද 

සංඛ්යටාව 

 

2011-01-01 සිට 
2011-05-12 
දක්වා 
 

15 13 132 124 578 503 

2011-05-13 සිට 
2011-12-31 
දක්වා 
(රා.මසේ.මකො.ස 
පිහිටුවීමමන් 
අනතුරුව) 
 

26 18 332 332 - - 

එකතුව 41 31 464 456 578 503 

 
 

 ආයත්යන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක 
 සභාව මවත්ය ඉදිරිපත් කළ සංමේ  සංඛරාව -   464+ 578 = 1,042 
 
 

 අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය නිර්මේ  කරන ලදුව,  - 456 + 503 =    959  
 අනුමත්ය කරන ලද මයෝජනා සංඛරාව 
 

 

 (ආ) වටවස්ාා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යට මණ්ඩල අනුකාරක සභාව: 
 

 අලුතින් නීති සම්පාදනය කිරීම සඳො මෙෝ පවතින නීතියක් සංම ෝධනය 

කිරීම සඳො මෙෝ අමාත්යර මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ඇතිව පාර්ලිමම්න්තුව 

මවත්ය ඉදිරිපත් කළ යුතු වන පනත් මකටුම්පත් ඇතුළත් සංමේ  ගැඹුරින් 

අධරයනය  කර, සිය නිර්මේ  අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම 

පිණිස පෙත්ය සඳෙන් ගරු අමාත්යරවරුන්මගන් සැදුම්ලත් අමාත්යර මණ්ඩල 

අනුකාරක සභාවක් පත්කරන ලදී: 

 

  (i)   ගරු ඒ.ඩී.සුසිේ මප්රඩේමජයන්ත්ය මැතිතුමා, 

   ඛනිජ මත්යේ කර්මාන්ත්ය අමාත්යර -  (සභාපති); 

  (ii) ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා, 

   ජාත්යරන්ත්යර මූලර සෙමයෝගිත්යාව පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර; 

  (iii) ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 

   ජල සම්පාදන ො ජලාපවෙන අමාත්යර; 
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  (iv) ගරු රවුෆ් ෙකීම් මැතිතුමා, 

   අධිකරණ අමාත්යර; 

  (v)  ගරු බැසිේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 

   ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යර; 

  (vi)  ගරු වාසුමේව නානායක්කාර මැතිතුමා, 

   ජාතික භාෂා ො සමාජ ඒකාබේධත්යා අමාත්යර; 

  (vii) ගරු ඩේලි .ඩී.මේ.මසමනවිරත්න මැතිතුමා, 

   රාජර පරිපාලන ො ස්වමේ  කටයුතු අමාත්යර; 

  (viii)  ගරු පවිත්රමා වන්නිආරච් ම මැතිතුමිය, 

   ත්යාක්ෂණ ො පර්මේෂණ අමාත්යර;  

  (ix)   ගරු අනුර  ප්රිආයදර් න යාපා මැතිතුමා, 

   පරිසර අමාත්යර; සෙ 

  (x)   ගරු ඩිලාන් මපමර්රා මැතිතුමා, 

   විමේ  රැකියා ප්රඩවර්ධන ො සුබසාධන අමාත්යර. 

 

 එම අනුකාරක සභාවට සොයවීම පිණිස අධිකරණ අමාත්යරාං මේ 

මේකම්වරයා සෙ අදාළ අමාත්යරාං යන්හි නිමයෝජිත්යයන්මගන් සැදුම්ලත් 

නිලධාරි කමිටුවක් 2011 වර්ෂමේදී අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් පත්කරන 

ලදී. 
 

 වරවසා්ා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාව මවත්ය 2011 

වර්ෂමේදී අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  10 ක් මයොමු කරනු ලැබූ අත්යර, ඉන් 04 

ක් සඳො සිය නිර්මේ  ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.  එම නිර්මේ  අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය මයොමු කරන ලද අත්යර, අමාත්යර මණ්ඩලමේ තීරණ 

ක්රිණයාත්මක කිරීම සඳො අදාළ අමාත්යරාං  මවත්ය මයොමු කරන ලදී.   

 

 (ඇ) විදුලිබල හා බලශක්ති පිළිබඳ අමාත්යට මණ්ඩල අනුකාරක සභාව: 
 

  විදුලිබල ො බල ක්ති පිළිබඳ ප්රඩතිපත්තිය සෙ ඛනිජ මත්යේ නිෂප්ාදන 

ප්රඩසම්පාදනය ො මබදාෙැරීම ඇතුළු එම අං මේ මමමෙයුම් අධීක්ෂණය 

කිරීම පිණිස පෙත්ය සඳෙන් අමාත්යරවරුන්මගන් සැදුම්ලත් අමාත්යර මණ්ඩල 

අනුකාරක සභාවක් 2011 ජූලි මස 27 දින පත්කරන ලදී: 

 

  (i)  ගරු ඒ.එච්.එම්.ෆවුසි මැතිතුමා,   

   නාගරික කටයුතු පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර - (සභාපති); 

  (ii)  ගරු ඒ.ඩී.සුසිේ මප්රඩේමජයන්ත්ය මැතිතුමා, 

   ඛනිජ මත්යේ කර්මාන්ත්ය අමාත්යර; 

  (iii) ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා, 

   විදුලිබල ො බල ක්ති අමාත්යර; 
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  (iv) ගරු ඩේලි .ඩී.මේ.මසමනවිරත්න මැතිතුමා 

   රාජර පරිපාලන ො ස්වමේ  කටයුතු අමාත්යර; සෙ 

  (v)  ගරු ඩිලාන් මපමර්රා මැතිතුමා, 

   විමේ  රැකියා ප්රඩවර්ධන ො සුබසාධන අමාත්යර. 

 

   මුදේ ො ක්ර2මසම්පාදන අමාත්යරාං මේ මේකම් මෙෝ ඔහුමේ නිමයෝජිත්යමයකු, 

මජරෂ්ඨ අමාත්යරවරුන් සඳො වන මේකම් කාර්යාලමේ සම-ප්රඩධාන විධායක 

නිලධාරී, ඛනිජ මත්යේ කර්මාන්ත්ය අමාත්යරාං මේ මේකම්, විදුලිබල ො 

බල ක්ති අමාත්යරාං මේ මේකම්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලමේ සභාපති සෙ 

ලංකා ඛනිජ මත්යේ නීතිගත්ය සංසා්ාම  සාමානරාධිකාරී මමම අනුකාරක 

සභාව සඳො සොය විය.   2011 වර්ෂමේදී මමම අනුකාරක සභාව විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්මේ  22 ක් අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කරන 

ලද අත්යර, ඒ සඳො වන අමාත්යර මණ්ඩල තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම සඳො 

අදාළ අමාත්යරාං  ො ආයත්යන මවත්ය මයොමු කරන ලදී.  
 

  (ඈ)  මපෞේගලික මන්ත්රීය පයත් මකටුම්පත් පරීක්ෂාකරබලා, නිර්මේශ 

ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පත්කරනු ලැබ ඇති මජටෂ්ඨ අමාත්යට අනුකාරක 

සභාව: 

 

  2011-06-08 දිනැති අමාත්යර මණ්ඩල තීරණය පරිදි මපෞේගලික මන්ත්රී් පනත් 

මකටුම්පත් ව මයන් ඉදිරිපත් කරන පනත් මකටුම්පත් පරීක්ෂාකරබලා, 

අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය සිය නිර්මේ  ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස, යෙපාලනය ො 

යටිත්යල පෙසුකම් පිළිබඳ (මජරෂ්ඨ) අමාත්යර, ගරු රත්නසිරි වික්ර2මනායක 

මැතිතුමාමේ සභාපතිත්වමයන් යුත්, සියලුම  මජරෂඨ් අමාත්යරවරුන්මගන් 

සැදුම්ලත් අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් පත්කරනු ලැබ ඇත්ය: 

 

  එම අනුකාරක සභාව විසින් 2011 වර්ෂමේදී පාර්ලිමම්න්තු මන්ත්රී්වරුන් 15 

මදමනකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ මපෞේගලික මන්ත්රී් පනත් මකටුම්පත් 

16 ක් අතුරින් පනත් මකටුම්පත් 04 ක්  සඳො වන සිය නිර්මේ  අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කරන ලද අත්යර, ඒ සඳො වන අමාත්යර මණ්ඩල 

තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම පිණිස අදාළ අමාත්යරාං  ො ආයත්යන මවත්ය මයොමු 

කරන ලදී.   
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4.3 විවිධ විෂයයන් සම්බන්ධමයන් අධටයයය මකොට නිර්මේශ ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා අමාත්යට මණ්ඩලය විසින් පත්කරනු ලබය නිලධාරී කමිටුවලට අදාළ 

කටයුතු: 
 

 අමාත්යරාං  23 ක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංමේ  43 කට අදාළ කරුණු 

පිළිබඳව වැඩිදුර අධරයනය මකොට නිර්මේ  ඉදිරිපත් කිරීම සඳො අමාත්යර 

මණ්ඩලය විසින් නිලධාරී කමිටු 43 ක් 2011 වර්ෂමේදී පත්කරන ලද අත්යර, ඒ 

අතුරින් කමිටු 24 ක් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්ත්යා අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය 

මයොමුමකොට ඒ සඳො වන අමාත් ය මණ්ඩල තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම පිණිස අදාළ 

අමාත්යරාං  ො ආයත්යන මවත්ය මයොමු කරන ලදී.   
 

4.4 අතිගරු ජයාධිපතිතුමා විසින් මහෝ අමාත්යට මණ්ඩලය විසින් පවරනු ලබය 

විමශේෂිත්ය රාජකාරී: 
 

 පෙත්ය සඳෙන් කරුණු සම්බන්ධමයන්, වැඩිදුරටත් අධරයනය මකොට අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අමාත්යර මණ්ඩලමේ මේකම්වරයා මවත්ය 

අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් පවරනු ලැබූ අත්යර, ඒ සම්බන්ධමයන් ඉදිරිපත් මකරුණු 

නිර්මේ  පදනම්ව අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණ ක්රිණයාත්මක කිරීම 

පිණිස අදාළ අමාත්යරාං  ො ආයත්යන මවත්ය දන්වන ලදී.   

 

 (i) දෙඅටවන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ා සංම ෝධනමයන් අනතුරුව,  රාජර මසේවා 

මකොමිෂන් සභාව මවත්ය පැවරුණු බලත්යල ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  57(1) අනු 

වරවසා්ාව ප්රඩකාරව කුමන නිලධාරි ගණයන් සම්බන්ධමයන් පවරා දිය යුතු 

දැයි තීරණය කිරීම පිණිස අමාත්යර මණ්ඩලයට සොයවීම ො ඒ 

සම්බන්ධමයන් නිර්මේ  ො මකටුම්පත් නිම දනය පිළිමයල කිරීම. 
 

 දෙඅටවන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවසා්ා සංම ෝධනමයන් සංම ෝධනය කරනු ලැබූ 

ශ්රීම ලංකා ප්රඩජාත්යාන්ත්රිාක සමාජවාදී ජනරජමේ ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  55(1) 

අනු වරවසා්ාව යටමත්, අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් රජමේ නිලධරයන් 

පත්කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම ඔවුන් විෂමයහි විනය පාලනය ො ඔවුන් 

මසේවමයන් පෙ කිරීම ඇතුළු රජමේ නිලධරයන්ට අදාළ සියලු ප්රඩතිපත්ති මය 

කරුණු සම්බන්ධමයන් විධිවිධාන සැලැස්විය යුතුම .  55(2) අනු වරවසා්ාව 

අනුව සියලුම මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන් (දිසත්්රිාක් මේකම්වරුන් ද ඇතුළුව) 

පත්කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම ඔවුන් විෂමයහි විනය පාලනය සෙ ඔවුන් 

මසේවමයන් පෙ කිරීමම් බලය ද අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය පැවරී ඇත්ය.   

 

  ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  විධිවිධාන අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 

පත්කරනු ලබන නිලධරයන් ද, ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  55(2) අනු 

වරවසා්ාව යටමත් අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන නිලධරයන් ද 
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ෙැර, ශ්රීම ලංකා මපොලිසිමේ නිලධරයන් ද ඇතුළු  අමනකුත් සියලුම රජමේ 

නිලධාරීන්මේ පත්කිරීම්, උසස ් කිරීම්, මාරු කිරීම්, ඔවුන් විෂමයහි විනය 

පාලනය සෙ ඔවුන් මසේවමයන් පෙ කිරීමම් බලත්යල ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  

විධිවිධානවලට යටත්ව රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාව මවත්ය පැවරී ඇත්ය.  

රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාම  විෂයපායට ගැමනන සියලුම රාජර 

නිලධාරීන් සම්බන්ධමයන් වූ සියලුම ආයත්යනික කටයුතු එම මකොමිෂන් 

සභාව විසින්ම ඉටු කිරීම ප්රඩාමයෝගික ව මයන් කළ මනොෙැකි කාර්යයක් වන 

බැවින්, එම රාජකාරිවලින් මකොටසක් අමාත්යරාං  මේකම්වරුන් ො අදාළ 

රාජර නිලධාරීන් මවත්ය අමාත්යර මණ්ඩලමේ අනුමැතියට යටත්ව පැවරීමට 

විධිවිධාන සලසා ඇත්ය.  ඒ අනුව ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  57(1) අනු 

වරවසා්ාව අනුව කටයුතු කරමින්, කිසියම් නිලධාරියකුට පවරා දියයුත්මත් 

කුමන නිලධාරීන් ගණයන් සම්බන්ධමයන්වන කටයුතුදැයි අමාත්යර 

මණ්ඩලය විසින් තීරණය කළ යුතුම .  එමසේ නි ්චය කිරීම සඳො, එක් එක් 

මසේවාවන්හි පරිපාලන බලධාරීන්, අමාත්යරාං  මේකම්වරුන්, 

මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන්, රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභාව ො ආයත්යන 

අධරක්ෂ ජනරාේවරයා සමග දීර්  ව මයන් සාකච්ඡා කර මයෝජිත්ය බලත්යල 

පැවරීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම බලත්යල පැවරීමම් 

නිර්මේ  සකස් කිරීම, මීට ප්රඩාම අභිනිමයෝජනය කරන ලද බලත්යල යටමත් 

සිදු කරන ලද නිත්යරානුකූල ක්රිණයාවන්ට අගතියක් මනොවන පරිදි සිදු කරන 

ලදී. මම් සඳො අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් මීට ඉෙත්යදී ගනු ලැබ ඇති තීරණ, 

රාජර මසේවා මකොමිෂන් සභා රීති මමන්ම ගැසේ නිම දන ද මමම විෂයට 

අදාළ නීතිමය ප්රඩතිපාදන ො චක්ර2මේඛ උපමදස් ද ගැඹුරින් අධරයනය  කිරීම 

සඳො අමාත්යර මණ්ඩල මේ මේකම්වරයාට ො  කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩි 

කාලයක් මයදවීමට සිදුවිය.  මමමසේ සකස් කරන ලද නිර්මේ  අමාත්යර 

මණ්ඩලය විසින් 2011-11-16 දින අනුමත්ය කරන ලද අත්යර, එය 2011-11-25 

දිනැති අංක: 1733/52 දරන අතිවිම ේෂ ගැසේ නිම දනමේ පළකිරීමට 

කටයුතු කරන ලදී.   
 

 මමම බලත්යල පැවරීම, 2003-07-02 දිනැති අතිවිම ේෂ ගැසේ නිම දනමේ 

පළ කරනු ලැබූ බලත්යල පැවරීම ො එවකට තිබූ මපොලිස් මකොමිෂන් සභාව 

විසින් 2006-06-13 දිනැති අතිවිම ේෂ ගැසේ පත්රමමේ පළකරන ලද 

නිම දනමේ සඳෙන් බලත්යල පැවරීමට වඩා මවනස් බලත්යල පැවරීමක් විය.   
 

  

 (ii) 2011-2016 ශ්රීම ලංකාම  මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම ො ප්රඩවර්ධනය කිරීම 

පිළිබඳ ජාතික සැලැසම් පිළිබඳව අධරයනය මකොට අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය 

වාර්ත්යා කිරීමට පත්කරන ලද නිලධාරී කමිටුව සඳො අව ර සොය ලබාදීම 

ො සංම ෝධිත්ය මකටුම්පත් සැලැසම් පිළිමයල කිරීම. 
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  ගරු වැවිලි කර්මාන්ත්ය අමාත්යරතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011-06-13 

දිනැති "2011-2016  ශ්රීම ලංකාම  මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම ො 

ප්රඩවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ ජාතික සැලැසම්" පිළිබඳව වූ අමාත්යර මණ්ඩල 

සංමේ මයහි, එම ක්මෂේත්රමයට අදාළව මම් වන විටත් ක්රිණයාත්මක කර ඇති 

ඇත්යැම් ක්රිණයාකාරකම් ඇතුළත් බවත්, 2009 වර්ෂමේ ආරම්භ කළ 

වැඩපිළිමවලක් අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ එම සැලැස්මම් ඇත්යැම් 

ප්රඩමුඛත්යාවයන් වර්ත්යමානමේදී මවනසව්ී ඇති බවත්, අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් 

නිරීක්ෂණය කරන ලදුව, එම ක්රිණයාකාරී සැලැස්ම නැවත්ය අධරයනය  කර 

අව ර සංම ෝධන සහිත්යව ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධාරි කමිටුවකට පැවරිණි.  

මමම ක්රිණයාකාරී සැලැස්ම, 2011 සැප්ත්යැම්බර් මස පැවැත්වූ එක්සත් 

ජාතීන්මේ සංවිධානමේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කිරීමට 

නියමිත්යව තිබූ බැවින්, අදාළ සංම ෝධන ඉත්යා ඉක්මණින් සිදු කළයුතු විය.  ඒ 

අනුව, හිටපු නීතිපති ො අමාත්යර මණ්ඩලමේ මජරෂ්ඨ නීති උපමේ ක 

මමොොන් පීරිස් මෙත්යාමේ ද කමිටුම  අනිකුත් සාමාජිකයන්මේ ො අදාළ 

නිලධාරීන්මේ ද අදෙස් විමසා මමම වාර්ත්යාව සංම ෝධනයමකොට අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීමම් කාර්ය අමාත්යර මණ්ඩලමේ 

මේකම්වරයාමේ මූලිකත්වමයන් ඉත්යා මකටි කලක් තුළ ඉටු කරන ලදී. 

 

 (iii)  රාජර  මසේවමේ ත්යනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට අදාළ ගැටලු, ස්ාානමාරු 

ප්රඩතිපත්ති ය ො වයස අවුරුදු 60 න් ඔේබට රජමේ නිලධාරීන් මසේවමේ 

මයදවීමට අදාළ ප්රඩතිපත්ති යට අදාළ අංක: 11/1541/558/038 ො 

2011-08-17 දිනැති අමාත්යර මණ්ඩල තීරණයට පසුබිම් මත්යොරතුරු අමාත්යර 

මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

 

  විවිධ මසේවාවන්ට අයත් රාජර මසේවමේ නිලධාරීන් විශ්රිාම ලැබීමමන් 

අනතුරුව, එකී ත්යනතුරුවල කටයුතු කරමගන යාමට ඇති දුෂ්කරත්යා 

දක්වමින් වයස අවුරුදු 60 න් ඔේබට මසේවය දීර්  කිරීම සඳො විවිධ 

අමාත්යරාං  විසින් වි ාල ව මයන් ඉේලීම් ඉදිරිපත් මකමරමින් පවතින බව 

නිරීක්ෂණය කිරීමමන් අනතුරුව, ඒ සඳො වන ප්රඩතිපත්ති  තීරණයක් 

ගැනීමට අව ර මත්යොරතුරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මගින් අමාත්යර මණ්ඩලය 

මවත්ය ඉදිරිපත් කරන ලදී.  ඒ අනුව, අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ 

තීරණය පරිදි අමාත්යරාං  මේකම්වරුන්/මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන් ො 

අමනකුත් රාජර ආයත්යන ප්රඩධානීන් විසින් ත්යම මානව සම්පත් 

අව රත්යා, අමනකුත් සංවර්ධන සැලසුම් සමග කේ ඇතිව ෙඳුනා ගැනීම, 

ඉදිරි මානව සම්පත් අව රත්යා එකවරම ෙඳුනා ගැනීමට ෙැකිවන පරිදි ත්යම 

ආයත්යනවල සියලුම නිලධාරීන් පිළිබඳව වැදගත් මත්යොරතුරු සියේල 

සූදානම්කර ත්යබා ගැනීම, විශ්රිාම ගැනීම නිසා මෙෝ උසස්වීම් ලැබීම නිසා 

පුරප්පාඩු වන ත්යනතුරුවලට පත්කළයුතු සුදුසු පුේගලයින් කේ ම ලා ඇතිව 
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ෙඳුනා ගැනීම, කිසියම් නිලධාරියකු විශ්රිාම ගන්නා විට ඔහු/ඇය මවනුමවන් 

අනුප්රඩාප්තිකමයකු පත්කිරීම සඳො යටත් පිරිමසයින් එක් අවුරුේදකටවත් 

කලින් අදාළ පත්වීම් බලධරයා දැනුවත් කිරීම ො රාජර පරිපාලන චක්ර2මේඛ 

අංක: 06/2006 අනුව සංම ෝධනය මනොකර තිබූ විවිධ මසේවාවන්ට අයත් 

මසේවා වරවසා්ා සෙ බඳවා ගැනීම් පරිපාටි කඩිනමින් සකස්මකොට රාජර 

මසේවා මකොමිෂන් සභාම  අනුමැතිය ලබාමගන ක්රිණයාත්මක කිරීමට අදාළ 

මඟමපන්වීම් අමාත්යරාං  මේකම්වරුන් සෙ මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන් මවත්ය 

අමාත්යර මණ්ඩලමේ අනුමැතිය මත්ය දැනුම් දීමට ක්රිණයා කරන ලදී.   

 

4.5 අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශ පිළිමයල කිරීම හා අමාත්යට මණ්ඩලය මවත්ය 

ඉදිරිපත් මකමරය විවිධ වාර්ත්යා සකස් කිරීම සම්බන්ධමයන් අමාත්යටාංශ 

මවත්ය මාර්මගෝපමේශ නිකුත් කිරීම: 

  

 අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  පිළිමයල කිරීම ො අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය 

ඉදිරිපත් මකමරන විවිධ වාර්ත්යා සකස් කිරීම සම්බන්ධමයන් අමාත්යරාං  

මවත්ය විටින් විට මාර්මගෝපමේ  ො උපමදස් නිකුත් කිරීම අමාත්යර මණ්ඩල 

කාර්යාලමේ වගකීමක් ම . 
 

 අනුමැතිය අමප්ක්ෂා මකමරන කරුණු, ඒවාමේ නනතික ො ප්රඩතිපත්ති මය 

පසුබිම ො විකේප මයෝජනා ආදී මත්යොරතුරු ඇතුළත් කරමින් අමාත්යර මණ්ඩල 

සංමේ  පිළිමයල කළයුතු ආකාරය ො ඒ ඒ සංමේ මේ අන්ත්යර්ගත්යය අනුව 

සංමේ ය සමග ඉදිරිපත් කළයුතු  මවනත් අදාළ කරුණු ඇතුළත් මාර්මගෝපමේ  

අමාත්යර මණ්ඩලමේ අනුමැතිය සහිත්යව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමේ අත්සනින් 

අමාත්යර මණ්ඩලමේ සියලුම ගරු අමාත්යරවරුන් අමත්යා 2011-06-10 දින නිකුත් 

කරන ලදී.  මමමගින් සියලුම අමාත්යරාං  විසින් අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය සංමේ  

ඉදිරිපත් කිරීමම්දී මපොදු ක්ර2මම දයක් අනුගමනය කරන බවට සෙතික මකමර්.  

එම මාර්මගෝපමේ වල පිටපත්යක් 2 වන ඇමුණුම මලස දක්වා ඇත්ය.   
  

4.6 අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලමේ මගොඩයැගිේමලහි ප්රෙමයෝජයයට මයොමගය 

තිබූ මකොටසක් යවීකරණයමකොට කාර්ය මණ්ඩලමේ ප්රෙමයෝජයය සඳහා 

මයොදවා ගැනීම: 
 

 අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලයට පැවරී ඇති සාමානර කාර්යභාරයට පරිබාහිරව 

අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය වරින්වර පවරන ලද විම ේෂිත්ය කාර්යභාරයන් මෙේතුමකොට 

එම කාර්යයන් සඳො ප්රඩමාණවත් වන පරිදි කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීමම් 

අව රත්යාවය මතු විය.  එමෙත් එම වැඩිවන කාර්ය මණ්ඩලය සා්ානගත්ය කිරීමට 

ප්රඩමාණවත් ඉඩකඩ සපයා ගැනීම වි ාල ගැටලුවක් විය. මම් සඳො අතිමර්ක ඉඩකඩ 

විමේ  කටයුතු අමාත්යරාං මයන් අමප්ක්ෂා කළ පරිදි මනොලැබුණ බැවින් ඒ සඳො 
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වන විකේප ස්ාාන පිළිබඳව අවධානය  මයොමු කිරීමට සිදුවිය. ඒ අනුව, අතිමර්ක 

ඉඩකඩ මසොයා ගැනීම සඳො අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ යටි බිම් මෙමේ වසර 

ගණනාවක් තුළ ප්රඩමයෝජනයට මනොමගන තිබූ ඉඩකඩ ප්රඩමාණයක් මම් සඳො 

මයොදවා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. 

 

 සාමානර බිම් මේටමට පෙළින් පිහිටි මමම ඉඩ ප්රඩමාණය කිසිදු කාර්යාලයීය 

ප්රඩමයෝජනයකට මනොමගන සුන්බුන් රැස්කර තිබූ ඉඩකඩක් වූ අත්යර, එහි වර්ග 

ප්රඩමාණය වර්ග අඩි 2,400 ක් පමණ විය. මමම ඉඩ ප්රඩමාණය කාර්යාලමේ 

ප්රඩමයෝජනයට ගත්යෙැකි වන පරිදි අලුත්වැඩියා කිරීම ො නවීකරණය කිරීම සඳො 

යුද ෙමුදා 7 වන ඉංජිමන්රු මසේවා මරජිමම්න්තුව මවත්ය භාරමදන ලදී. ඒ අනුව, එම 

මරජිමම්න්තුව විසින් 2011-04-01 දින මමම නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම ආරම්භ 

කරන ලද අත්යර, මාස 04 ක පමණ මකටි කාලයකින් සම්පුර්ණ නවීකරණ කටයුතු 

නිමකර කාර්ය මණ්ඩලමේ ප්රඩමයෝජනය සඳො මයොදා ගැනීමට ෙැකිවිය. 
   

 මම් සඳො රුපියේ මිලියන 07 ට ආසන්න මුදලක් වැයකර අව ර කරන 

මගොඩනැගිලි ද්රුවර ො උපාංග අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් සපයන ලද අත්යර,   

නවීකරණ කාර්යය සඳො සම්පූර්ණ ශ්රිමය මනොමිලමේ යුද ෙමුදාම  7 වන 

ඉංජිමන්රු මසේවා මරජිමම්න්තුව විසින් සපයන ලදී.  

 

     5. අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලමේ කාර්යභාරමේ විමශේෂත්වය: 
 

  අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය මවත්ය පැවරී ඇති කාර්යභාරමේ සුවිම ේෂත්වය නිසා  

මබොමෙෝ අවස්ාාවලදී අමනකුත් රජමේ කාර්යාලවල කටයුතු මකමරන ආකාරයට 

පරිබාහිරව අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලයට කටයුතු කිරීමට සිදුම .  විම ේෂමයන්ම 

අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් මදකක් අත්යර කාල පරත්යරය සතියකට පමණක් සීමා වන 

බැවින්, එම කාලසීමාව තුළ පසුගිය රැස්වීමම් වාර්ත්යාව භාෂාත්රමමයන් පිළිමයල කිරීම, 

ඊළඟ රැස්වීමට නියමිත්ය නරාය පත්රමයට ඇතුළත් කිරීම සඳො මයෝජිත්ය අමාත්යර 

මණ්ඩල සංමේ වල අන්ත්යර්ගත්ය කරුණු පිළිබඳව අධරයනය මකොට අව ර 

අතිමර්ක මත්යොරතුරු රැස්කිරීම ො එම කරුණුවලට අදාළව මීට මපර අමාත්යර 

මණ්ඩල තීරණ කිසිවක් ගනු ලැබ ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ මත්යොරතුරු මසොයා බැලීම, එම 

සංමේ වල අන්ත්යර්ගත්ය කරුණු සම්බන්ධමයන් අදාළවන පරිදි ඒ ඒ අමාත්යරාං  භාර 

ගරු අමාත්යරතුමන්ලා මවතින් නිරීක්ෂණ කැඳවීම වැනි කේ දැමිය මනොෙැකි 

කාර්යභාරයන් රැසක් ඉත්යාම මකටි කාලයක් තුළ ඉටු කිරීම අමාත්යර මණ්ඩල 

කාර්යාලමේ කාර්ය මණ්ඩලය මවත්ය පැවරී ඇත්ය. මමම සියලු කටයුතු කිරීමම්දී එම 

කරුණු සම්බන්ධමයන්, රෙසර භාවය ආරක්ෂා කිරීම නිලධාරීන්මේ වගකීමක් වන 

අත්යර, එය ඉෙළ මේටමින්  පවත්වා ගනිමින්, සතිමේ දිනවල සාමානර රාජකාරි 

ම ලාවන් ඉක්මවා රාත්රිා කාලමේ රාජකාරිමේ නිරත්යවීමටත්, සති අන්ත්ය දිනවල ො 

රජමේ නිවාඩු දිනවල මසේවමේ මයදීමටත් අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ 

නිලධාරීන්ට සිදුම . මමම මෙේතුව නිසා අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලයට නිලධාරීන් 
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බඳවාගනු ලැබීමම්දී විම ේෂමයන් මත්යෝරාගත් නිලධාරීන් පිරිසක් බඳවා ගැනීමට 

කටයුතු කරනු ලැබ ඇති අත්යර, 2011 වර්ෂය තුළ අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ 

මසේවමේ මයදුන නිලධාරීන් පිළිබඳ මත්යොරතුරු 3 වන ඇමුණුමමහි ඇතුළත් ම .  

විම ේෂමයන් භාෂා පරිවර්ත්යන මසේවමේ තිමබන පළපුරුදු භාෂා පරිවර්ත්යකයින්මේ 

හිඟය මෙේතුමකොට මගන භාෂා පරිවර්ත්යන කටයුතු සඳො විශ්රිාමික නිලධාරීන් 

මදමදමනකුමේ මසේවය ත්යවදුරටත් ලබා ගැනීමට ද සිදුවිය.  
 

6. මූලට සමාමලෝනයය 
 

6.1 ඇස්ත්යමම්න්තු: 
 

 අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ 2011 වර්ෂය සඳො පුනරාවර්ත්යන ො මූලධන වියදම් 

යටමත් මුළු ප්රඩතිපාදනයත් මුළු වියදමත් පෙත්ය පරිදි විය. 
 

වියදමම් ස්වභාවය මුළු ප්රඩතිපාදනය 

       රු. 

ත්යත්යර වියදම 

      රු. 

ප්රඩගතිය 

    % 

   ඉතිරිය 

     රු. 

ඉතිරි  

ප්රඩති ත්යය% 

පුනරාවර්ත්යන වියදම 49,035,000  46,116,994   94  2,918,006   06 

මූලධන වියදම 16,285,000  12,739,806   78  3,545,194   22 

මුළු එකතුව 65,320,000  58,856,800   90  6,463,200   10 
 

අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ 2011 වර්ෂමේ පුනරාවර්ත්යන වියදමමහි මූලර 

ප්රඩගතිය 94% ක් වූ අත්යර, 6% වන ප්රඩතිපාදන ඉතිරිකිරීම් මකමරහි බලපෑම , කළින් 

අමප්ක්ෂා කළ පරිදි සාර්ක් කලාපීය අමාත්යර මණ්ඩල මේකම් සමුළුව 

මනොපැවැත්වීමත්, නිලධාරීන් සඳො මයෝගර විමේ  පුහුණු වැඩසටෙන් 

මනොලැබීමත් යන මෙේතූන් නිසා මවන්කරන ලද ප්රඩතිපාදන ඉතිරියයි. එමසේම, 

දිස්ත්රිාක් මේටමින් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබූ අමාත්යර මණ්ඩල රැස්වීම් එමසේ 

මනොපැවැත්වීම මෙේතුමවන් ඒ සඳො මවන් කරන ලද ප්රඩතිපාදන ඉතිරිවීමද 6% ක 

ප්රඩතිපාදන ඉතිරිය මකමරහි බලපෑමක් ඇති කරන ලදී. 
 

මූලධන වියදමමහි ඉතිරිවීම් වන 22% ක ප්රඩමාණමයන් වැඩි ප්රඩති ත්යයකින් 

නිමයෝජනය වන්මන් අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය පිහිටි මගොඩනැගිේමේ 

නවීකරණ කටයුතු රාජර ආරක්ෂක අමාත්යරාං මේ අනුමැතිය ඇතිව, ශ්රීම ලංකා යුද 

ෙමුදා ඉංජිමන්රු බලකාය විසින් ඉටු කිරීමම්දී ඇස්ත්යමම්න්තුගත්ය ශ්රිම වියදම 

අයකිරීමකින් මත්යොරව අදාළ නවීකරණ කටයුතු මනොමිලමේ ඉටුකිරීම මෙේතුමකොට 

මගන ප්රඩතිපාදන ඉතිරිවීම ො ඇස්ත්යමම්න්තු සැකසීමම්දී පැවති මවළඳපල මිලට 

වඩා අඩු ත්යරගකාරී මිලකට බහුකාර්ය ඡායා පිටපත් යන්ත්රමයක් මිලට ගැනීමට 

ෙැකිවීම නිසා ඉතිරිවූ ප්රඩතිපාදන ප්රඩමාණයයි. 
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6.2 නිලධාරීන් සඳහා ණය අත්තිකාරම් ලබාදීම 
 

 2011 වර්ෂය තුළ මමම කාර්යාලමේ නිලධාරීන් සඳො අත්තිකාරම් "බී" ගිණුම 

යටමත් රු. 1,736,101 ක ණය මුදේ ලබා දී ඇත්ය.  වර්ෂය තුළ සීමා 

සංම ෝධනයක් කිරීම තුළින් නිලධාරීන් වැඩි පිරිසකට ණය ලබා ගැනීමම් 

අවස්ාාව උදාකර ඇත්ය.  ණය ලබාදුන් ආකාරය පෙත්ය පරිදි ම . 
  

ලබාදුන් ණය වර්ගය නිලධාරීන් සංඛ්යටාව ණය මුදේ ප්රෙමාණය 

 ආපදා ණය 
පාපැදි ණය 
උත්සව අත්තිකාරම් 
විම ේෂ අත්තිකාරම් 
විම ේෂ ණය (ගංවතුර) 

           24 
           02 
           50 
           32 
           01 

   1,322,701 
       12,000 
      250,000 
       80,000 
       71,400 
 

ලබාදුන් මුළු ණය මුදල     1,736,101 
 

6.3 ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම: 
 

 අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලමේ පවතින නදනික රාජකාරි කටයුතුවලදී වි ාල 

ව මයන් ඡායා පිටපත් ගැනීම සිදු කරන අත්යර, ඒ සඳො පැවති අඩු ධාරිත්යාවක් 

සහිත්ය ඡායා පිටපත් යන්ත්රම මවනුවට, මකටි කාලයකින් වැඩි ඡායා පිටපත් 

ප්රඩමාණයක් ගත්ය ෙැකි නවීන ත්යාක්ෂණ අංමගෝපාංග සහිත්ය ඡායා පිටපත් යන්ත්රමයක් 

මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී.  එය සංමේ  අං මේ කටයුතු ඉටු කිරීම සඳො 

මයොදවා ඇත්ය.  භාවිත්යයට නුසුදුසු ත්යත්ත්වයට පත්ව තිබූ ලීබඩු, උපකරණ ො 

පරිගණක යන්ත්රම මවනුවට, නව ලී බඩු, කාර්යාල උපකරණ ො පරිගණක යන්ත්රම 

රුපියේ මිලියන 02 ක් වැයකර මිලදී මගන ඇත්ය. 

 

6.4 වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම: 
 
 2011 වර්ෂය සඳො අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික 

විසර්ජන ගිණුම, (4 වන ඇමුණුම) අත්තිකාරම් බී ගිණුම (5 වන ඇමුණුම) 

විගණකාධිපතිවරයා මවත්ය යවා ඇත්ය.  

 

6.5 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පැවැත්වීම: 
 
 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු 2011 වර්ෂය සඳො අවසන්මකොට 

විගණකාධිපතිවරයා මවත්ය වාර්ත්යා කර ඇත්ය. 

 

6.6 විගණය විමසුම්: 
 
 2011 වර්ෂය සඳො සියලුම විගණන විමසුම් සඳො පැෙැදිලි කිරීම් 

විගණකාධිපතිවරයා මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත්ය.  
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1 වය ඇමුණුම 

2011 වසමර් එක් එක් අමාත්යටාංශ විසින් අමාත්යට මණ්ඩල 

කාර්යාලය මවත්ය මයොමු කරය ලද අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශ 
 

අමාත්යටාංශය අ.ම. කාර්යාලය 

මගින් අමාත්යටාංශයට 

මදය ලද අංකය 

ලැබුණු 

අමාත්යට මණ්ඩල 

සංමේශ සංඛ්යටාව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 501 32 

අග්රාාමාත්යරතුමා 502 10 

රාජර ආරක්ෂක අමාත්යරාං ය 503 133 

මුදේ ො ක්ර2මසම්පාදන අමාත්යරාං ය 504 205 
වරාය ො මොමාර්ග අමාත්යරාං ය 505 67 

බුේධ  ාසන අමාත්යරාං ය 506 19 

මජරෂ්ඨ අමාත්යර කාර්යාලය 507 42 
වාරිමාර්ග අමාත්යරාං ය 508 48 

මසෞඛර අමාත්යරාං ය 509 178 

ඛනිජ මත්යේ කර්මාන්ත්ය අමාත්යරාං ය 510 35 
පශු සම්පත් ො ග්රාාමීය ප්රඩජා සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 511 36 

ජල සම්පාදන ො ජලාපවෙන අමාත්යරාං ය 512 53 

සම්ප්රඩදායික කර්මාන්ත්ය ො කුඩා වරවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යරාං ය 

513 23 

පළාත් පාලන ො පළාත් සභා අමාත්යරාං ය 514 56 

කර්මාන්ත්ය ො වාණිජ කටයුතු අමාත්යරාං ය 515 43 
විදුලිබල ො බල ක්ති අමාත්යරාං ය 516 61 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිමන්රු මසේවා, නිවාස ො මපොදු පෙසුකම් 
අමාත්යරාං ය 

517 56 

අධිකරණ අමාත්යරාං ය 518 30 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 519 43 

ජාතික භාෂා ො සමාජ ඒකාබේධත්යා අමාත්යරාං ය 520 14 
උසස් අධරාපන අමාත්යරාං ය 521 61 

විමේ  කටයුතු අමාත්යරාං ය 522 64 

රාජර පරිපාලන ො ස්වමේ  කටයුතු අමාත්යරාං ය 523 156 
පාර්ලිමම්න්තු කටයුතු අමාත්යරාං ය 524 05 

ත්යැපැේ මසේවා අමාත්යරාං ය 525 36 

ත්යාක්ෂණ ො පර්මේෂණ අමාත්යරාං ය 526 23 

පරිසර අමාත්යරාං ය 527 32 
ළමා සංවර්ධන ො කාන්ත්යා කටයුතු අමාත්යරාං ය 528 05 

කම්කරු ො කම්කරු සබඳත්යා අමාත්යරාං ය 529 27 

අධරාපන අමාත්යරාං ය 530 78 
වැවිලි කර්මාන්ත්ය අමාත්යරාං ය 531 25 

ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 532 39 

ඉඩම් ො ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 533 33 
සමාජ මසේවා අමාත්යරාං ය 534 24 

පුේගලික ප්රඩවාෙන මසේවා අමාත්යරාං ය 535 10 

කෘෂිකර්ම අමාත්යරාං ය 536 53 
ජනමාධර ො ප්රඩවෘත්ති අමාත්යරාං ය 537 30 

ප්රඩවාෙන අමාත්යරාං ය 538 79 

මයෞවන කටයුතු ො නිපුණත්යා සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 539 38 

සමුපකාර ො අභරන්ත්යර මවළඳ අමාත් යාං ය 540 38 
පුනරුත්ාාපන ො බන්ධනාගාර ප්රඩතිසංස්කරණ අමාත්යරාං ය 541 23 

මේශීය නවදර අමාත්යරාං ය 542 19 
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සුළු අපනයන මභෝග ප්රඩවර්ධන අමාත්යරාං ය 543 14 

විමේ  රැකියා ප්රඩවර්ධන ො සුබසාධන අමාත්යරාං ය 544 05 

සිවිේ ගුවන් මසේවා අමාත්යරාං ය 545 21 
මපොේ සංවර්ධන ො ජනත්යා වතු සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 546 08 

සංස්කෘතික ො කලා කටයුතු අමාත්යරාං ය 547 29 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යරාං ය 548 18 
මගොවිජන මසේවා ො වනජීවී අමාත්යරාං ය 549 36 

නැවත්ය පදිං ම කිරීමම් අමාත්යරාං ය 550 15 

මෙජන සම්බන්ධත්යා ො මෙජන කටයුතු අමාත්යරාං ය 551 02 
ක්රී ඩා අමාත්යරාං ය 552 25 

රාජර සම්පත් ො වරවසාය සංවර්ධන අමාත්යරාං ය 553 45 

විදුලි සංමේ  ො මත්යොරතුරු ත්යාක්ෂණ අමාත්යරාං ය 554 04 
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යරාං ය 555 21 

ඵලදායීත්යා ප්රඩවර්ධන අමාත්යරාං ය 556 11 

රාජර කළමනාකරණ ප්රඩතිසංස්කරණ අමාත්යරාං ය 557 10 

අමාත්යර මණ්ඩලමේ මේකම් 558 60 
පළාත් සභා  559 02 

                                                     එකතුව 2,408 
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2 වන ඇමුණු  
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(iii) අලුතින් නීති සම්පාදනය කිරීම සඳො මෙෝ පවත්නා නීතියක් සංම ෝධනය කිරීම 

සඳො මෙෝ අනුමැතිය ලබාමගන ඒ සඳො නීති  මකටුම්පත් සම්පාදකට උපමදස් 

දීමට ො මදවනුව එමසේ සකස් කළ මකටුම්පත්ය ගැසේ පත්රමමේ පළකර 

පාර්ලිමම්න්තුව මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීමට. 
 

(iv) අනුමැතිය සඳො පාර්ලිමම්න්තුව මවත්ය ඉදිරිපත් කළයුතුව ඇති, විෂයභාර 

අමාත්යරවරයා විසින් යම් යම් පනත් යටමත් ත්යමා මවත්ය පැවරී ඇති බලත්යල අනුව 

පනවන ලද නිමයෝග ො නිම දන. 
 

(v) රජය මවනුමවන් මවනත් රාජරයන් සෙ ජාත්යරන්ත්යර ආයත්යන සමග අත්සන් 

මකමරන සියලුම ගිවිසුම් සෙ අව මබෝධත්යා ගිවිසුම් (MOU).  
 

(vi) එවකට පැවති ජාතික ප්රඩසම්පාදන නිමයෝජිත්ය ආයත්යනය විසින් නිකුත් කරන ලද 

ප්රඩසම්පාදන මාර්මගෝපමේ  සංග්රාෙමේ 2006.10.05 දිනැති 6 වන අතිමර්කමේ 

2.14.1 යටමත් සඳෙන් කර ඇති වටිනාකම් ඉක්මවන මටන්ඩර් ප්රඩදානය කිරීම. 
 

(vii) මුදේ ො ක්ර2මසම්පාදන අමාත්යරාං ය විසින් නිකුත් කරන ලද රජමේ මටන්ඩර් 

පටිපාටිමේ II වන මකොටමසේ 232 වන මාර්මගෝපමේ ය පරිදි අමාත්යර මණ්ඩලය 

විසින් පත් කළයුතු සාකච්ඡා සම්මුති කමිටු පත්කිරීම. 
 

(viii) ජාතිමේ හිත්ය පිණිස සුවිම ේෂි අවස්ාාවලදී පමණක් මුදේ මරගුලාසි, ආයත්යන 

සංග්රාෙමේ විධිවිධාන, ජාතික ප්රඩසම්පාදන මාර්මගෝපමේ , මුදේ ො ක්ර2මසම්පාදන 

අමාත්යරාං ය විසින් නිකුත් කරන ලද රජමේ මටන්ඩර් පටිපාටි පිළිබඳ 

මාර්මගෝපමේ  - II වන මකොටස ආදිමයහි දැක්මවන විධිවිධාන වලින් බැෙැරව 

කටයුතු කිරීම සඳො අවසර ඉේලීම.  
 

(ix) අයවැමයන් මවන්කරදී ඇති ප්රඩතිපාදන මාරු කිරීම මගින් වියදම් දැරීමට 

මනොෙැකි වූත්, ඊළඟ අයවැය මත්යක් කේදැමිය මනොෙැකි වූත්, ෙදිසි ස්වභාවමේ 

වියදම් දැරීම සඳො පරිපූරක ඇස්ත්යමම්න්තු පාර්ලිමම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

(x) වාර්ෂික විසර්ජන පනමත් මදවන උපමේඛනමේ සඳෙන් අත්තිකාරම් ගිණුම් 

සීමා සංම ෝධනය කිරීම. 
 

(xi) ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  (දෙ අටවන සංම ෝධනමයන් සංම ෝධිත්ය) 55(1) 

වරවස්ාාම  දැක්මවන පරිදි, ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  විධිවිධානවලට යටත්ව 

රජමේ නිලධරයන් ො සම්බන්ධ සියලු ප්රඩතිපත්ති මය කරුණු සඳො විධිවිධාන 

සැලසීම ද, එම කරුණු තීරණය කිරීම ද සඳො අනුමැතිය ලබාදීම. 

 

 



25 

 

(xii) ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  (දෙ අටවන සංම ෝධනමයන් සංම ෝධිත්ය) 55(2) 

වරවස්ාාමවන් අමාත්යර මණ්ඩලය මවත්ය පැවමරන බලත්යල අනුව දිස්ත්රිාක් 

මේකම්වරුන් ද ඇතුළුව, සියළුම මදපාර්ත්යමම්න්තු ප්රඩධානීන් පත්කිරීම, උසස් 

කිරීම, ස්ාාන මාරු කිරීම,  විනය කටයුතු සෙ මසේවමයන් පෙකිරීමට අදාළ 

කරුණු. 
 

(xiii) රාජර සංස්ාා සෙ වරවස්ාාපිත්ය මණ්ඩල විසින් වාර්ෂික වාර්ත්යා සෙ ගිණුම් 

වාර්ත්යා/කාර්යසාධන වාර්ත්යා පාර්ලිමම්න්තුව මවත්ය ඉදිරිපත් කිරීම සඳො 

අනුමැතිය ලබා දීම.  (මීට අදාළව 2010 ජූලි මස 28 දින ගනු ලැබූ අමාත්යර 

මණ්ඩල තීරණය අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ත්යාවද සමග) 

 

02. අමාත්යට මණ්ඩලය මවත්ය ඉදිරිපත් මයොකළයුතු විෂයයන්: 

 

(i) ආණ්ඩුක්ර ම වටවසා්ාමේ මහෝ මවයත් කිසියම් ලිඛිත්ය නීතියක 

විධිවිධායවලට අනුව මහෝ මුදේ මරගුලාසි, ආයත්යය සංග්රතහය, රාජටමසේවා 

මකොමිෂන් සභාමේ රීති, ප්රෙසම්පාදය මාර්මගෝපමේශ ආදිය මගින් අමාත්යට 

මණ්ඩලය හැර මවයත් බලධාරීන් මවත්ය පැවරී ඇති විෂයයන් 

සම්බන්ධමයන් (ආණ්ඩුක්ර ම වටවසා්ාමේ දහතුන්වය සංමශෝධයමේ 

යවවය උපමේඛ්යයමේ 1 වය ලැයිස්තුමේ සඳහන් විෂයයන් ද ඇතුළුව).  

 

 (ii) හුමදක් ජාතිමේ හිත්ය පිණිස අත්යරව රම වන්මන් නම් මිස, රාජර වරවසායයන්, 

රාජර සංස්ාා ො වරවස්ාාපිත්ය මණ්ඩලවල අධරක්ෂ මණ්ඩල විසින් වාණිජමය 

 කරත්යා පදනම් කරමගන එළෙ ඇති තීරණවලට අනුකූල මනොවන තීරණ 

ගැනීම සඳො අනුමැතිය ඉේලීම්.  

 

(iii) අධිකරණය ෙමුම  විභාග වන නීති කෘත්යරයකට අදාළ කරුණු සම්බන්ධමයන් 

(මකමසේ වුවද, කිසියම් නීති කෘත්යරයක් සමායකට පත්කිරීම සඳො අදාළ 

පාර් වයන් සමග එකඟත්යාවට එළඹීමට අමාත්යර මණ්ඩලමේ අනුමැතිය 

අව ර ම ). 

 

(iv) අධිකරණමේ නිමයෝගයක් ක්රිණයාත්මක කිරීම සඳො (අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ 

ෙැකි අවස්ාාවකදී එමසේ කිරීමට බලාමපොමරොත්තු මනොවන්මන් නම් පමණක්). 

 

(v) සුවිම ේෂී වෘත්තීමය/ත්යාක්ෂණික/ශිේපීය ක්මෂේත්රම සඳො වුවද, අනුමත්ය මසේවක 

සංඛරාමවන් පරිබාහිරව, මො භාණ්ඩාගාරමේ පූර්ව එකඟත්යාව මනොමැතිව 

උපමේ කවරුන්/ විචාර්යවරුන් පත්කිරීම. 
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(vi) අමාත්යර මණ්ඩල තීරණයක් අනුව මවනත් බලධාරීන්ට පවරා ඇති විෂයයන් 

සම්බන්ධමයන්. 
   

03. අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශ සකස් කිරීම: 
 

(i) ඉෙත්ය 01 ො 02 මේදවල සඳෙන් කරුණු සැලකිේලට ගනිමින් අමාත්යර 

මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ලබාගත්යයුතු විෂයයන් සම්බන්ධමයන් පමණක් ගරු 

අමාත්යරවරුන්මේ උපමදස් පරිදි අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  සකස් කිරීම, 

අමාත්යරාං මේ මේකම්වරයා විසින් සිදුකළයුතු ම . 
 

(අ) අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශමේ අඩංගුවය මයෝජයා පිළිබඳ වගකීම 

ගරු අමාත්යටවරයා සතු වුවද, එහි සඳහන් කරුණුවල නිරවදටත්යාවය 

පිළිබඳව අමාත්යටාංශ මේකම්වරයා වගකිව යුතුමේ.  එබැවින් 

අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ ය අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලයට මයොමු 

මකමරන ආවරණ ලිපිය, අමාත්යරාං මේ මේකම්වරයා විසින් අත්සන් 

කර මනොමැති අවස්ාාවලදී, එම ලිපිය මේකම්වරයාමේ අනු අත්සන 

සහිත්යව අමාත්යරාං මේ මජරෂ්ඨ නිලධාරිමයකු විසින් අත්සන් කර 

තිබීම අව ර ම .   
 

(ආ) ඉදිරිපත් කරනු ලබය මයෝජයා "මහින්ද චින්ත්යය - ඉදිරි 

දැක්මමහි" පුළුේ රාමුව හා ඒ අනුසාරමයන් ඒ ඒ  ක්මෂේත්රධවලට 

අදාළව සකස් කර ඇති සවිසත්්යර සැලසුම්වලට අනුකූල වියයුතු 

අත්යර, මයෝජයා කරනු ලබය විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ යුත්මත් අදාළ 

කරුණු සම්බන්ධ සියළුම මත්යොරතුරු මැයවින් අධටයයය  

කිරීමමන් පසුවය.  
  

(ඇ) සංමේ මයන් ඉදිරිපත් මකමරන මයෝජනාව මවනත් අමාත්යරාං වලට 

සම්බන්ධ වන්මන් නම් මෙෝ බලපෑමක් ඇතිවන්මන් නම් එම අමාත්යරාං  

සමග සාකච්ඡා කර පූර්ව එකඟත්යාවයට එළෙ තිබිය යුතුය. එබඳු 

අවස්ාාවන්හි අදාළ අමාත්යරවරුන් එක්ව ඒකාබේධ සංමේ යක් ඉදිරිපත් 

කිරීම වඩාත් සුදුසුය. 
   

(ඈ) පාර්ලිමම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන පනත් මකටුම්පත්යක් සඳො 

අනුමැතිය අමප්ක්ෂා කරමින් ඉදිරිපත් කරන සංමේ යකට, අදාළ පනත් 

මකටුම්පත්ය භාෂාත්රමමයන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුම . එම පනත් මකටුම් ප මත් 

ඇතුළත් විධිවිධාන ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  විධිවිධානවලට පටෙැනි 

මනොවන බවටද, ආණ්ඩුක්ර2ම වරවස්ාාම  13  මවනි සංම ෝධනය මගින් 

පනවන ලද සීමාකිරීම් කිසිවකට යටත් මනොවන බවට සෙ 

පාර්ලිමම්න්තුව විසින් නිත්යරානුකූලව නීතිගත්ය කළෙැකි බවට ද ගරු 

නීතිපතිවරයා විසින් මදනු ලබන සෙතිකය අමුණා තිබිය යුතුය. 
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(ඉ) එමසේම, පාර්ලිමම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට මපර, අමාත්යර මණ්ඩලමේ 

අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් කළයුතු වන, විවිධ පනත් යටමත් 

සාදනු ලැබූ මරගුලාසි සෙ රජය විසින් අත්සන් කරනු ලබන ගිවිසුම් 

ආදිය සම්බන්ධමයන් වන සංමේ  ඉදිරිපත් කළයුත්මත්, ඒවා නීති 

මකටුම්පත් සම්පාදකමේ එකඟත්යාව සෙ ගරු නීතිපතිවරයාමේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීමමන් පසුවය.  
 

 (ඊ) ප්රඩසම්පාදන කටයුත්ත්යක් සම්බන්ධමයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සංමේ යන්හි, රජමේ ප්රඩසම්පාදන මාර්මගෝපමේ  සංග්රාෙය - 2006 හි 8 

වන පරිච්මේදමේ නියමකර ඇති පරිදි, නියමිත්ය කාලය තුළ ප්රඩසම්පාදන 

අභියාචනා මණ්ඩලයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙැකිවනු පිණිස, 

ප්රඩසම්පාදන කමිටුම  තීරණය සියළුම අසාර්ාක මටන්ඩර්කරුවන්ට 

දන්වන ලද බවත්, ප්රඩසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය මවත්ය අභියාචනා 

කිසිවක් ලැබී ඇති/නැති බවත්, විම ේෂමයන් සඳෙන් කළයුතු ම . 

ප්රඩසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති 

අවස්ාාවලදී එම නි ර්මේ ය ගැන ද අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ මේ 

සඳෙන් කර එහි පිටපත්යක් ද ඇමිණිය යුතුය.  
 

 (උ) සංමේ මයහි සඳෙන් කරුණු පිළිබඳව අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් මීට 

ඉෙත්යදී සාකච්ඡාවට භාජනය කර ඇත්නම් එම අමාත්යර මණ්ඩල පත්රිාකා 

අංකය සෙ රැස්වී මම් දිනය ද නව සංමේ යට ඇතුළත් කළ යුතුය. 
 

 (ඌ) අමාත්යර මණ්ඩලය විසින් වාර්ත්යාවක් ඉේලීමමන් අනතුරුව කිසියම් 

කරුණක් පිළිබඳව අළුතින් සංමේ යක ස්වරූප මයන් වාර්ත්යාවක් 

ඉදිරිපත් කරන විට මුේ සංමේ මයහි සඳෙන් කරුණු ද අළුතින් ඉදිරිපත් 

මකමරන සංමේ මේ මකටිමයන් සඳෙන් කළයුතුය. 
 

(ii) මුදේ හා ක්ර මසම්පාදය අමාත්යටවරයාමේ සහ අදාළ අමයකුත් 

අමාත්යටවරුන්මේ නිරීක්ෂණ මයොමැතිව කිසියම් සංමේශයක් 

සම්බන්ධමයන් තීරණ ගත්ය මයොහැකි බැවින්, එකී අමාත්යටාංශ විසින් මයා 

අධටයයය කින් පසුව නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කළහැකි වය පරිදි අමාත්යට 

මණ්ඩල සංමේශය කේමේලා ඇතිව, මුදේ හා ක්ර මසම්පාදය 

අමාත්යටාංශයට ද පිටපත්යක් සහිත්යව, අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලයට ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 
 

(iii) අමාත්යර මණ්ඩල කාර්යාලයට ලැමබන අමාත්යර මණ්ඩල සංමේ  එම විෂයයට 

අදාළ අමාත්යර මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් මවමත්යොත් මුලින්ම ඒ මවත්ය මයොමු 

කරනු ඇත්ය. එම සංමේ  අමාත්යර මණ්ඩලමේ සාකච්ඡාවට ගනු ලබන්මන් අදාළ 

අනුකාරක සභාම  නිර්මේ  සහිත්යව පමණි.  
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(iv) සියළුම අමාත්යට මණ්ඩල සංමේශ භාෂාත්රධමයන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතු මේ.  

එක් භාෂාවකින් සකස් කරන ලද දීර්  ඇමුණුම් භාෂාත්රමමයන් සකස් කර 

ප්රඩමාදයකින් මත්යොරව ඉදිරිපත් කිරීමම් දුෂ්කරත්යාව සැළකිේලට මගන, ඇමුණුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධමයන් පෙත්ය සඳෙන් පරිදි කටයුතු කිරීම මැනවි. 

 

(අ) එකී සංමේ  සමග ඉදිරිපත් මකමරන ඇමුණුම් පෙත්ය සඳෙන් 

ගණයට ඇතුළත් වන්මන් නම් එකී ඇමුණුම් භාෂාත්රමමයන්ම ඉදිරිපත් 

කළ යුතු ම . 

 

* පාර්ලිමම්න්තුව මවත්ය ඉදිරිපත් මකමරන නීති මකටුම්පත් සම්පාදක 

විසින් සකස් කරන ලද පනත් මකටුම්පත් මෙෝ කිසියම් වරවස්ාාවක 

අතුරු නිමයෝගයක් ව මයන් පාර්ලිමම්න්තු අනුමැතිය සඳො 

ඉදිරිපත් මකමරන නිමයෝගයක්. (අදාළ අමාත්යරාං ය විසින් නීති 

මකටුම්පත් සම්පාදකට මග මපන්වීමක් ව මයන් සකස් කරනු ලබන 

මේඛන ෙැර) 
 

* අමාත්යර මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමමන් පසුව මෙජනයාමේ දැන 

ගැනීම සඳො ප්රඩසිේධ මකමරන මේඛනයක්. 
 

* ප්රඩසිේධ මේඛනයක් ව මයන් ප්රඩකා යට පත් මනොකළ ද, විවිධ 

මේටම්වල නිලධාරීන් විසින් පරිශීලනය කළ යුතු යම් යම් 

ක්මෂේත්රමයන්ට අදාළව සකස් මකමරන ප්රඩතිපත්ති  ප්රඩකා යන් වැනි 

මේඛන. 

  

* අමාත්යර මණ්ඩල අනුමැතිය ඉේලා ඉදිරිපත් මකමරන මකටුම්පත් 

චක්ර2මේඛ. 
 

* අමාත්යර මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමමන් පසුව පාර්ලිමම්න්තුම  

අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත් මකමරන ගිවිසුම්. 
 

(ආ) වි ාල පරිශ්රිමයක් දරා භාෂාත්රමමයන් සකස් කළ යුතු ඇත්යැම් මේඛන සීමිත්ය 

පිරිසකමේ ප්රඩමයෝජනය සඳො පමණක් වන්මන් නම්, එබඳු අවස්ාාවක එම 

මේඛනය භාෂාත්රමමයන් සැකසීමම් ප්රඩමයෝජන සීමිත්ය වනු ඇත්ය.  එමසේ සකස් 

කිරීමට සෑමෙන කාලයක් ගත්ය වන බැවින් එම මෙේතුව නිසා අමාත්යර මණ්ඩල 

සංමේ  ඉදිරිපත් කිරීමද පමාවීමට ඉඩ ඇත්ය.  එමමන්ම අධිකරණය ෙමුම  

අභිමයෝගයට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් මටන්ඩර් ප්රඩදාන සම්බන්ධමයන් වූ 

වාර්ත්යා භාෂාත්රමමයන් සකස් කළවිට එකී අනුවාද අත්යර කිසියම් විෂමත්යාවක් 

තිබුමණොත් එමගින් වරාකූල ත්යත්ත්වයක් පැනන . මමම කරුණු 

සැළකිේලට ගත් කේහී ප්රඩසම්පාදන කමිටු වාර්ත්යා ො ත්යාක්ෂණ  

 



29 
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3 වය ඇමුණුම 

අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලමේ කාර්ය මණ්ඩලය 

2011-12-31 දියට මසේවක සංඛ්යටාව පිළිබඳ විස්ත්යර පහත්ය පරිදි මේ 
 

මසේවක වර්ගය අනුමත්ය 

මසේවක 

සංඛ්යටාව 

ත්යාට 

මසේවක 

සංඛ්යටාව 

පුරප්පාඩු 

මසේවක 

සංඛ්යටාව 

අතිරික්ත්ය 

මසේවක 

සංඛ්යටාව 

මජරෂ්ඨ මේටම 11 08 03 - 

ත්යෘතියික මේටම 08 08 - - 

ේවිතියික මේටම 28 24 04 - 

ප්රඩාාමික මේටම 26 25 01  

මවනත් (අනියම්/ත්යාවකාලික/මකොන්ත්රමාත් 
පදනම මත්ය (භාෂා සම්බන්ධීකාරක) 

- 02 - - 

 73 67 08 - 
 

2011-12-31 දියට සිටි කාර්ය මණ්ඩලය 

 ත්යයතුර අනුමත්ය 

සංඛ්යටාව 

සිටිය 

සංඛ්යටාව 

පුරප්පාඩු 

01. මේකම් 01 01 - 

02. අතිමර්ක මේකම් 03 02 01 

03. මජරෂ්ඨ සෙකාර මේකම් 02 01 01 

04. ගණකාධිකාරී 01 01 - 

05. සෙකාර මේකම් (ශ්රීම ලං.ප.මසේ.) 02 01 01 

06. සෙකාර මේකම්  (ශ්රීම ලං.ප.මසේ. මනොවන) 01 01 - 

07. සෙකාර අධරක්ෂ II (කලින් පේධති වි ්මේෂක - වැඩ 
සටෙන් සම්පාදක) 

01 01 - 

08. පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - 

09. සම්බන්ධීකරණ මේකම් 01 01 - 
10. භාෂා සම්බන්ධීකාරක (මකොන්ත්රමාත්) 02 02 - 

11. භාෂා පරිවර්ත්යක 05 05 - 

12. ප්රඩගති සෙකාර 01 01  
(වැ.බ) 

- 

13. මේඛන සෙකාර 02 - 02 

14. රාජර කළමනාකරණ සෙකාර: 

 කලින් ලිපිකරු 12 12 - 

 ඉංග්රීහසි ලලේමේඛක 02 02 - 

 සිංෙළ ලලේමේඛක 02 02 - 
 ඉංග්රීහසි යතුරු මේඛක 03 03 - 

 සිංෙළ යතුරු මේඛක 02 02 - 

 මදමළ යතුරු මේඛක 02 02 - 
  23 23  

15. සෙකාර වැඩසටෙන් සම්පාදක 01 - 01 

16. පුස්ත්යකාලයාධිපති 01 - 01 
17. දත්ත්ය සටෙන් ක්රිණයාකරු 01 01 - 

18. පිළිගැනීමම් නිලධාරී 01  01 

19. රියැදුරු 12 12 - 
20. පණිවුඩකරු 01 01 - 

21. මපොත් බැඳුම්කරු 01 01 - 

22. කා.මසේ.මසේ. 11 11 - 



31 

 

04 වය ඇමුණුම 

4 වය ඇමුණුම 

 



32 

 

5 වය ඇමුණුම 

 

අමාත්යට මණ්ඩල කාර්යාලය 

රජමේ නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් බි ගිණුම  සැසඳුම් ප්රෙකාශය 

2011 වර්ෂය 
 

 විෂයය අංකය  05011  
 

  වියදමමහි උපරිම සීමාව ලැබීම්වල අවම සීමාව 
ෙර ම ේෂමේ උපරිම 

සීමාව 

  රු.           ත්ය රු.       ත්ය රු.  ත්ය 

විසර්ජන පනතින් මදනු ලැබු 
සීමාවන්  

         1,256,000.00        1,500,000.00           15,000,000.00  

වර්ෂය තුළ  ප්රඩතිම ෝධත්ය සීමාවන්          1,800,000.00        1,500,000.00           15,000,000.00  

1 නිමයෝග අංක        

වර්ෂය අවසානමේ ත්යත්යර අගයන්          1,736,101.00        2,497,862.38        144,422,981.19  

(මු.මර්. 503 (1) ප්රඩකාර ගැලපුම් 
කළ පසු) සීමා නියමයන් පිළි 
මනොපැදිම 

 -   -   -  

 

 02. රජමේ නිලධාරීන්ට ණය සෙ අත්තිකාරම් පාලන ගිණුම 
 

    
මදපාර්ත්යමම්න්තු මපොත් 
අනුව  

භාණ්ඩාගාරික පරිගණක 
වාර්ත්යා අනුව 

    රු.       ත්ය රු.           ත්ය 

වර්ෂය ආරම්භමේ ඉ/මගනා ම ේෂය 2011.01.01    10,725,100.68        145,184,742.57  

එකතු කළා වර්ෂය කුළ මුළු ෙර කිරිම්       3,234,358.00           13,970,752.68  

  (  ඇමුණුම් අංක 01)       

අඩු කළා වර්ෂය තුළ මුළු බැර 
කිරිම් 

        2,888,190.38        148,084,226.95  

   (  ඇමුණුම් අංක 01)       

වර්ෂය අවසානමේ ම ේෂය    11,071,268.30           11,071,268.30  
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