අමාත මණ්ඩලය ෙවත සංෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙද්ශ
(සංෙශෝධිත)
සංෙශෝධිත)
01.

අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කළ යුතු කරුණු:
කරුණු
අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කළ යුත්ෙත්,
යුත්ෙත්, ආණ්ඩුකම
ආණ්ඩුකම
වවස්
වවස්ථාව ෙහෝ ෙවනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් ෙහෝ පරිපාලන
ෙරගුලාසි මඟින් ෙවනත් බලධාරීන්
බලධාරීන් / ආයතන ෙවත පැවරී ඇති විෂයයන්
හැර,
හැර, රජය ෙවනුෙවන් වැදගත් තීරණ ගත යුතු විෂයයන් සම්බන්ධෙයන්
පමණි.
පමණි. ඒ අනුව, අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පධාන වශෙයන් අවශ
විෂයයන් පහත පරිදි ෙව්:
(i)

අයවැය කථාෙව් ඇතුළත් වීම මඟින් ෙහෝ අමාත මණ්ඩල
සංෙද්ශයක ඇතුළත් වීම මඟින් අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
දැනටමත් ලැබී ඇති කරුණු හැර, වැදගත් පතිපත්තිමය කරුණු.

(ii)

ඉහත (i)හි සඳහන් පරිදි පතිපත්තියක් වශෙයන් අනුමත කරනු ලැබ
ඇති ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ අමාතාංශ විසින්
පිළිෙයල කරනු ලැබ ඇති වැඩසටහන් හා වාපෘති.

(iii)

මූලිකව, වවස්ථා/නීති ෙකටුම්පත් කිරීමට ෙහෝ දැනට පවතින
නීතියක් සඳහා සංෙශෝධන වවස්ථා ෙකටුම්පත් කිරීම සඳහා ෙහෝ
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට උපෙදස් දීමට සහ ෙකටුම්පත් කටයුතු
අවසන් කළ පසුව, එෙසේ පිළිෙයල කරනු ලැබූ පනත් ෙකටුම්පත
ගැසට් පතෙය් පළ කර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම.

(iv)

අදාළ පනත යටෙත් තමා ෙවත පැවරී ඇති බලතල අනුව අදාළ විෂය
භාර අමාතවරයා විසින් සාදන ලද නිෙයෝග, ෙරගුලාසි ෙහෝ
නිෙව්දන අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම.

(v)

රජය ෙවනුෙවන්, විෙද්ශ රජයන්/අන්තර්ජාතික සංවිධාන සමඟ
අත්සන් කිරීමට නියමිත සියලුම ගිවිසුම් සහ අවෙබෝධතා ගිවිසුම්.

(vi)

එවක පැවති ජාතික පසම්පාදන නිෙයෝජිතායතනය විසින් නිකුත්
කරන ලද පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් අදාළ අතිෙර්කෙය්
නිශ්චිතව දක්වා ඇති, අමාතාංශ පසම්පාදන කමිටුෙව් වටිනාකම්
සීමාවන් ඉක්මවන ෙටන්ඩර් පදානය කිරීම.

(vii) ඉහත (vi)හි සඳහන් පසම්පාදනයන් පිළිබඳ අමාත මණ්ඩලය විසින්
පත් කරනු ලබන පසම්පාදන කමිටු, අමාත මණ්ඩලය විසින් පත්
කරනු ලබන ස්ථාවර පසම්පාදන කමිටු, අමාත මණ්ඩලය විසින්
පත් කරනු ලබන උපෙද්ශක පසම්පාදන කමිටු සහ අමාත
මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන සාකච්ඡා සම්මුති කමිටු පත්
කිරීම පිණිස මහා භාණ්ඩාගාරයට බලය පැවරීම පිණිස අනුමැතිය
අෙප්ක්ෂා කිරීම.
2

- 2 (viii) ජාතිෙය් හිත පිණිස වන සුවිෙශේෂ අවස්ථා යටෙත්, මුදල් ෙරගුලාසි
සංගහෙය්, ආයතන සංගහෙය්, පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය්
සහ මුදල් අමාතාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද රජෙය් ෙටන්ඩර්
පටිපාටිය පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙද්ශවල II ෙකොටස ආදිෙය් සඳහන්
විධිවිධානවලින් බැහැරව කටයුතු කිරීම පිණිස බලය ඉල්ලා සිටීම.
(ix)

අයවැෙයන් ෙවන් කර දී ඇති මූලමය පතිපාදන මාරු කිරීම මඟින්
වියදම් සපුරාගත ෙනොහැකි ෙහෝ ඊළඟ අයවැය ෙතක් කල්දැමිය
ෙනොහැකි ෙහෝ රජෙය් හදිසි ස්වභාවෙය් කටයුතු
සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීම.

( x)

වාර්ෂික විසර්ජන පනෙත් ෙදවන උපෙල්ඛනෙය්
අත්තිකාරම් ගිණුම් සීමා පතිෙශෝධනය කිරීම.

(xi)

ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් 55(1) වවස්ථාව පකාර, ආණ්ඩුකම
වවස්ථාමය විධිවිධානයන්ට යටත්ව, රජෙය් නිලධරයන්
සම්බන්ධෙයන් වන සියලු පතිපත්තිමය කරුණු සඳහා විධිවිධාන
සැලසීමට සහ එම කරුණු නිශ්චය කිරීම සඳහා අනුමැතිය
ලබාගැනීම.

සඳහන්

(xii) ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් 55(2) වවස්ථාව පකාර, අමාත මණ්ඩලය
ෙවත පැවරී ඇති බලතල යටෙත්, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ඇතුළත්ව,
සියලු ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන
මාරු කිරීම, විනය පාලනය හා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන
කරුණු.
(xiii) රාජ සංස්ථා සහ වවස්ථාපිත මණ්ඩල විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
වාර්ෂික වාර්තා හා ගිණුම් පකාශ / වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තා
ඉදිරිපත් කිරීම. (ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් වන 2012 ජුනි මස 27
දිනැති අමාත මණ්ඩල තීරණය පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව ද
ඇතුළත්ව)
02.

අනුමැතිය පිණිස අමාත මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් ෙනොකළයුතු විෂයයන්:
විෂයයන්
(i)

ආණ්ඩුකම
ආණ්ඩුකම වවස්
වවස්ථාෙව් විධිවිධාන
විධිවිධාන පරිදි ෙහෝ නිෙයෝග,
නිෙයෝග, පකාශන,
කාශන,
රීති/
රීති/අනුනීති
අනුනීති හා ෙරගුලාසි
ෙරගුලාසි ෙහෝ මුදල් ෙරගුලාසි සංගහය
සංගහය,
හය, ආයතන
සංගහය
සංගහය,
හය, රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් රීති,
රීති, පසම්පාදන
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ආදිය ඇතුළත්ව,
ඇතුළත්ව, ෙවනත් යම් ආනුෂං
ආනුෂංගික
ෂංගික
වවස්
වවස්ථාවක විධිවිධාන පරිදි අමාත මණ්ඩලය හැර ෙවනත්
බලධාරින් ෙවත පැවරී ඇති විෂයයන් (ආණ්ඩුකම
ආණ්ඩුකම වවස්
වවස්ථාවට සිදු
ෙකරුණු 13 වන සංෙශෝධනෙය් නවවන උපෙල්ඛනෙය් 1 වන
ලැයිස්තුෙව් සඳහන් විෂයයන් ද ඇතුළත්ව
ඇතුළත්ව)
ළත්ව)
3
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03.

(ii)

හුෙදක් ජාතිෙය් හිත පිණිස අතවශ වන්ෙන් නම් මිස, රාජ
වවසායයන්, රාජ සංස්ථා හා වවස්ථ◌ාපිත මණ්ඩලවල අධක්ෂ
මණ්ඩල විසින් අදාළ ආයතනවල වාණිජමය ෙයෝගතාව මත
පදනම්ව ගනු ලැබ ඇති තීරණ සමඟ අනුකූල ෙනොවන තීරණ
ගැනීෙමන් වැළකී සිටීම.

(iii)

අධිකරණයක් ඉදිරිෙය් විභාග වන නීති කෘතයක් සම්බන්ධෙයන්
වන කරුණු (ෙකෙසේ වුවද කිසියම් නීතිමය කරුණක් සම්බන්ධෙයන්
අදාළ පාර්ශ්වයන් අතර සමථයකට/එකඟතාවකට එළඹීම පිණිස
අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අවශ ෙව්).

(iv)

අධිකරණ නිෙයෝගයක් කියාත්මක කිරීම සඳහා (අභියාචනය කිරීමට
විධිවිධාන පැවතිය ද, අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට අදහස්
ෙනොකරන අවස්ථාවලදී පමණක්).

(v)

විෙශේෂ වෘත්තීයමය/තාක්ෂණික ක්ෙෂේතයන් හා ශිල්පීය ක්ෙෂේතයන්
සඳහා වුව ද, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් පූර්ව අනුමැතියකින් ෙතොරව,
අනුමත
ෙසේවක
සංඛාවට
පරිබාහිරව
උපෙද්ශකවරුන්/විචාර්යවරුන් පත් කිරීම.

(vi)

අමාත මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයක් පරිදි ෙවනත්
බලධාරින් ෙවත පැවරුණු විෂයයන්.

අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශ පිළිෙයල
පිළිෙයල කිරීම:
කිරීම
(i)

ඉහත 01 සහ 02 ෙඡ්දවල සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්,
අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබාගත යුතු විෂයයන් පිළිබඳව
පමණක්, සිය ගරු ඇමතිතුමාෙ◌ගන්/ඇමතිතුමියෙගන් ලැබුණු
උපෙදස් පරිදි අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශ පිළිෙයල කිරීම,
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.
(අ)

සංෙද්ශෙය් සඳහන් ෙයෝජනා සඳහා අදාළ අමාතවරයා
අමාතවරයා
වගකිව යුතු වුව ද,
ද, එහි සඳහන් කරුණුවල නිරවදතාව
නිරවදතාව
පිළිබඳව අමාතාංශෙය්
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා වගකිව යුතුය.
යුතුය.
එබැවින්, අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය සමඟ අමාත මණ්ඩල
කාර්යාලය ෙවත ෙයොමු ෙකෙරන ආවරණ ලිපිය
අමාතාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් අත්සන් කරනු ලැබ
ෙනොමැති අවස්ථාවලදී, එම ලිපිය අමාතාංශෙය් ෙජෂ්ඨ
නිලධාරියකු විසින් අනු අත්සන් කළ යුතුය.
4

- 4(ආ) ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා, රජෙය් පුළුල් පතිපත්ති
කාර්යරාමුවට අනුකූල වන බවටත්, අදාළ සියලු ෙතොරතුරු
පිළිබඳව මනා අධයනයක් සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව ඉදිරිපත්
කරනු ලැබ ඇති බවටත් තහවුරු කළ යුතුය.
(ඇ) සංෙද්ශෙය් සඳහන් ෙයෝජනාව ෙවනත් අමාතාංශවලට අදළ
ෙව් නම් ෙහෝ බලපෑමක් ඇති කරයි නම්, පූර්ව එකඟතාවකට
එළඹීම පිණිස අදාළ අමාතාංශ සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්විය
යුතුය. එවන් අවස්ථාවන්හිදී, අදාළ අමාතවරුන් එක්ව
ඒකාබද්ධ සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීම වඩාත් ෙයෝග ෙව්.
(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත පනත් ෙකටුම්පත්
සඳහා අනුමැතිය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
සංෙද්ශ, භාෂාතෙයන්ම සකස් කළ අදාළ පනත් ෙකටුම්පත
සහ එම පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් ඇතුළත්
විධිවිධාන සමඟ අනනුකූල ෙනොවන බවට ද, ආණ්ඩුකම
වවස්ථාවට සිදු ෙකරුණු දහතුන්වන සංෙශෝධනය මඟින්
පනවනු ලැබ ඇති සීමා කිරීම් කිසිවකට යටත් ෙනොවන බවට
ද පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නීතනුකූලව පනවනු ලැබිය හැකි
බවට ද වන ගරු නීතිපතිවරයාෙග් නිෂ්කාෂණය සමඟ
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
(ඉ)

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර අමාත මණ්ඩලෙය්
අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් ෙකෙරන, විවිධ පනත්
යටෙත් සාදනු ලබන ෙරගුලාසි, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකෙග්
එකඟතාව සහිතව ද රජය විසින් අත්සන් කරනු ලැබීමට
නියමිත ගිවිසුම් සම්බන්ධෙයන් වන සංෙද්ශ, නීතිපතිතුමාෙග්
අනුමැතිය ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

(ඊ)

පසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සංෙද්ශ ඉදිරිපත්
කිරීෙම්දී, රජෙය් පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහය - 2006හි
8 වන පරිච්ෙඡ්දෙය් නියම කර ඇති පරිදි, පසම්පාදන
කමිටුෙව් තීරණය සියලුම අසාර්ථක ලංසුකරුවන් ෙවත දැනුම්
ෙදනු ලැබ ඇති බවත්, පසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලය
(PAB) ෙවත අභියාචන කිරීම පිණිස නියම කරනු ලැබ ඇති
කාල සීමාව ඔවුන් ෙවත ලබා ෙදනු ලැබ ඇති බවත්,
පසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලය ෙවත අභියාචන කිසිවක් ලැබී
ඇති / නැති බවත් නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු ෙව්.
පසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලය ෙවත අභියාචන ඉදිරිපත්
කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවලදී, එවන් අභියාචන පිළිබඳව වන
එම මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශය ද සංෙද්ශෙය් සඳහන් කළ යුතු
අතර, එම නිර්ෙද්ශෙය් පිටපතක් සංෙද්ශයට ඇමිණිය යුතුය.
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සංෙද්ශෙය් සඳහන් කරුණ, අමාත මණ්ඩලය විසින් මීට
ඉහතදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනු ලැබ ඇත්නම්, අදාළ අමාත
මණ්ඩල සංෙද්ශ අංකය සහ රැස්වීම පැවැත්වුණු දිනය, අලුත්
සංෙද්ශෙය් සඳහන් කළ යුතුය.

(ඌ) අමාත මණ්ඩලය විසින් කිසියම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන්
වාර්තාවක් කැඳවනු ලැබ ඇති විෙටක සහ වාර්තාව අලුත්
අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ෙලස ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති
විට, මුල් සංෙද්ශෙයහි සඳහන් කරුණු ද අලුත් සංෙද්ශෙය්
සැෙකවින් ඇතුළත් කළ යුතුය.
(ii)

මුදල් අමාතවරයාෙග්
අමාතවරයාෙග් සහ අදාළ අෙනකුත් අමාතවරුන්ෙග්
අමාතවරුන්ෙග්
නිරීක්ෂණ ෙනොමැතිව කිසියම් කරුණක් පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම
අපහසු බැවින්,
බැවින්, එම අමාතාංශ
අමාතාංශවල අමාතවරුන්ට
අමාතවරුන්ට මනා
අධයනයකින්
අධයනයකින් පසුව සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන පරිදි,
පරිදි,
සංෙද්ශය පිළිෙයල කරනු ලබන අමාතාංශය
එකී
අමාතාංශය විසින්,
විසින්,
සංෙද්ශය,
සංෙද්ශය, මුදල් අමාතාංශයට
අමාතාංශයට සහ අදාළ අෙනකුත් අමාතාංශවලට
අමාතාංශවලට
පිටපත් සහිතව,
සහිතව, අමාත මණ්ඩල කාර්යාලය ෙවත කල්ෙව්ලා ඇතිව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
යුතුය.

(iii)

අමාත මණ්ඩල කාර්යාලය ෙවත ලැෙබන අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශ,
එම විෂය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන කිසියම් අමාත මණ්ඩල
අනුකාරක සභාවක් ෙවෙතොත්, පථම ෙකොට, අදාළ අනුකාරක සභාව
ෙවත ෙයොමු ෙකෙරනු ඇත. එම සංෙද්ශ, අදාළ අමාත මණ්ඩල
අනුකාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ සහිතව පමණක් අමාත මණ්ඩලය
විසින් සාකච්ඡාවට ගැෙනනු ඇත.

(iv)

අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශ භාෂාතෙයන්
භාෂාතෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.
ෙව්.
ෙකෙසේ වුවද, පිළිෙයල කරනු ලැබ ඇති දීර්ඝ ඇමුණුම්, පමාදයකින්
ෙතොරව භාෂාතෙයන්ම සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීෙම් දුෂ්කරතාව
සැලකිල්ලට ෙගන, ඒ සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි ක්රියා
කළ යුතුය:
(අ)

පහත සඳහන් කාණ්ඩවලට අයත් සංෙද්ශවලට අදාළ ඇමුණුම්
ෙව් නම්, එකී ඇමුණුම් භාෂාතෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්:
*

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත, නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් ෙකටුම්පත් කරන ලද පනත්
ෙකටුම්පත් ෙහෝ කිසියම් වවස්ථාවක අනුනීතියක් ෙලස
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් ෙකෙරන
නිෙයෝගයක් (අදාළ අමාතාංශය විසින් නීති ෙකටුම්පත්
සම්පාදකට මඟෙපන්වීමක් වශෙයන් සකස් කරනු ලබන
ෙල්ඛන හැර).
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අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබීෙමන් අනතුරුව
ෙපොදු මහජනතාවෙග් දැනගැනීම පිණිස පළ කිරීමට
නියමිත ෙල්ඛනයක්.

*

කිසියම් ක්ෙෂේතයක් සඳහා පිළිෙයල ෙකෙරන පතිපත්ති
පකාශයන් වැනි, පළ ෙනොෙකෙරන මුත් විවිධ
මට්ටම්වල නිලධාරින් විසින් පරිශීලනය කිරීම අදහස්
ෙකෙරන ෙල්ඛන.

*

අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත්
කරනු ලබන ෙකටුම්පත් චකෙල්ඛ.

*

අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම්.

(ආ) ඇතැම් ඇමුණුම්, අතෙළොස්සකෙග් පරිහරණය සඳහා විශාල
පරිශමයක් දරා භාෂාතෙයන්ම පිළිෙයල කළ ද එවන්
පයත්නයන්හි පතිලාභ අවම වනු ඇත. එවැනි ෙල්ඛන සකස්
කිරීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට වන බැවින්, අමාත
මණ්ඩල සංෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පමාදයන් ඇති විය හැකිය.
එෙමන්ම, අධිකරණයක් ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් වීමට ඉඩ
ඇති, පසම්පාදන කමිටු වාර්තා ආදිය සම්බන්ධෙයන්
භාෂාතෙයන් පිළිෙයල කළ අනුවාද අතර කිසියම්
ෙනොගැළපීමක්/ෙවනස්කමක් තිබුණෙහොත් එමඟින් වාකූල
තත්ත්වයක් ඇති විය හැකිය. ෙමම කරුණු සැලකිල්ලට
ගැනීෙම්දී, පසම්පාදන කමිටු වාර්තා සහ තාක්ෂණික ඇගයීම්
කමිටු වාර්තා වැනි ඇමුණුම් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එක් භාෂාවකින්
(අදාළ නිලධාරි කමිටුව විසින් මුලින්ම සකස් කරන ලද
භාෂාෙවන්) ඉදිරිපත් කිරීම පමාණවත් වනු ඇත. එෙසේ වුවද,
එවන් අවස්ථාවන්හිදී පහත පරිදි කියාමාර්ග ගත යුතු ෙව්:
(i)

පසම්පාදන කමිටු වාර්තාවල හා තාක්ෂණික ඇගයීම්
කමිටු වාර්තාවල සඳහන් වැදගත් කරුණු පිළිබඳ
සාරාංශයක්/සංක්ෂිප්ත විස්තරයක් අමාත මණ්ඩල
සංෙද්ශෙය් ඇතුළත් කළ යුතුය.

(ii)

ඉහත සඳහන් මූලික කරුණු ඇතුළත් කිරීම ෙහේතුෙවන්
අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය අවශ පමාණයට වඩා දීර්ඝ
වනු ඇති බව ෙපනී යයි නම්, ඒ පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත
සටහනක් භාෂාතෙයන්ම සකස් කර අමාත මණ්ඩල
සංෙද්ශයට යා කළ හැකිය.
7

- 7 (ඉහත සඳහන් (i) සහ (ii) යටෙත් වන අවස්ථාවන්හිදී
පවා, අදාළ නිලධාරින් විසින් අත්සන් කරන ලද
පසම්පාදන කමිටු වාර්තා හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු
වාර්තා වැනි ඇමුණුම්, නිලධාරි කමිටුව විසින් මුලින්ම
පිළිෙයල කරනු ලැබූ භාෂාෙවන් සම්පූර්ණෙයන්ම
අමුණා ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.)
(ඇ) නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකට මඟෙපන්වීමක් ෙලස අදාළ
අමාතාංශය විසින් ෙයොමු කරනු ලැබ ඇති ෙල්ඛන ෙමන්ම
ෙකටුම්පත් ස්වරූපෙයන් ඉදිරිපත් ෙකෙරන පතිපත්ති
පකාශන, ඒවාෙය් අඩංගු මූලික කරුණු/වැදගත් ලක්ෂණ
දැක්ෙවන සාරාංශයක් භාෂාතෙයන් ලබා ෙදමින්, එක්
භාෂාවකින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
(v)

අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන කරුණු,
සංෙද්ශෙය් අවසාන ෙඡ්දෙය් නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු ෙව්.

*******

