
 

kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=j 

rl;l tiuQu; jpizf;fsk; 

Legal Draftsman’s Department 

 

 

 

 

 

 

2016 

    ld¾h idOk jd¾;dj 

nrayhw;Wif mwpf;if 

Performance Report 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oelau 

 hym;a rdcH md,khla we;s lsÍu i|yd, 

wdKavqfõ fkdfhl=;a m%;sm;a;s kS;sh njg 

mßj¾;kh lrñka Y%S ,xld ckrchg      

iydh ùu' 

fufyjr 

 wdKavqfõ m%;sm;a;s kS;sh njg mßj¾;kh 

lsÍfï §" wdKavql%u jHjia:djg wkql+,j Bg 

wod< mk;a isxy," fou< iy bx.%Sis NdId 

;=fkkau iïmdokh lsÍu.  
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ye|skaùu 
 

kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=j —tã  fY%aKsfha rdcH fomd¾;fïka;=jls'  

w;s.re ckdêm;s;=udf.a iDcq wëlaIKh hgf;a mej;s fuu fomd¾;fïka;=j wxl 

1897$15 yd 2015'01'18 oske;s w;súfYaI .eiÜ m;%h wkqj wêlrK yd lïlre in|;d 

wud;HdxYfha iDcq wëlaIKh hg;g m;a jQ w;r" wxl 1933$13 yd 2015'09'21 Èke;s 

w;súfYaI .eiÜ m;%h wkqj wêlrK wud;HdxYfha iDcq wëlaIKh hgf;a lghq;= 

lrhs' 

 

kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=fjys m%Odk ld¾hNdrh jkqfha" wud;H 

uKav,h úiska wkqu; lrk ,o ;SrK wkqj" wdKavql%u jHjia:djg wkql+,j" úúO 

úIhhka ms<sn| wdKavqfõ m%;sm;a;s ,sÅ; kS;s njg mßj¾;kh lsÍu fõ' tfia 

wdKavqfõ m%;sm;a;s kS;sh njg mßj¾;kh lsÍfï ld¾hdj,sfha §" fomd¾;fïka;=j 

úiska" kj kS;s mekùu i|yd mk;a flgqïm;a iïmdokh lsÍu" mj;akd kS;s 

ixfYdaOkh lsÍfï mk;a flgqïm;a iïmdokh lsÍu iy wdKavqfõ úúO 

wud;HdxYj,ska bÈßm;a lrk wkqkS;s m%;sfYdaOkh lsÍu isÿ lrhs' mk;a flgqïm;a 

iudf,dapkh lsÍu i|yd jk md¾,sfïka;= f;aÍï ldrl iNd /iaùïj,g iyNd.S ùu 

iy mk;a flgqïm;a újdohg .ekSfï § md¾,sfïka;=j iu`. iïnkaëlrKh mj;ajd 

.ksñka wjYH lghq;= lsÍu  fomd¾;fïka;=jg mejÍ we;s wfkl=;a rdcldß lghq;= 

fõ' fuu fomd¾;fïka;=j" ish¨ rdcH ixia:d yd jHjia:dms; uKav, o we;=`Mj 

wdKavqfõ ish¨ wud;HdxY yd fomd¾;fïka;= fj; fiajd i,ihs' mk;a flgqïm;a 

iy wkqkS;s ieliSu iïnkaOfhka fkdfhl=;a wdKavqfõ wud;HdxY yd 

fomd¾;fïka;=j,g ffk;sl Wmfoia ,nd§u o" fomd¾;fïka;=j úiska isÿ lrkq 

,nhs' 
 

 

1' mk;a flgqïm;a iïmdokh lsÍug wod<j fomd¾;fïka;=fõ l¾;jH jkqfha(- 

 

^1& kj kS;s mekùu i|yd o mj;akd kS;s ixfYdaOkh lsÍu i|yd o 

NdId;%fhka mk;a flgqïm;a iïmdokh lsÍu'  

^2& wkqkS;s NdId;%fhka m%;sfYdaOkh lsÍu iy ^wjYH wjia:dj, §& wkqkS;s 

flgqïm;a lsÍu' 

^3& kS;s iïmdokh yd iïnkaO md¾,sfïka;= rdcldß bgq lsÍu' 

^4& m<d;a iNd i|yd m%{ma;s flgqïm;a lsÍu' 

^5& fm!oa.,sl uka;%Skaf.a mk;a flgqïm;a ^ixia:d.; lsÍfï mk;a 

flgqïm;a& NdId;%fhka m%;sfYdaOkh lsÍu' 
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mk;a" Wmldrl kS;s" iy m<d;a iNd m%{ma;s flgqïm;a lsÍfï§ ta iïnkaOj wjYH 

jk ffk;sl Wmfoia ,nd §u o fuu fomd¾;fïka;=j uÕska isÿ lrkq ,efí' 

 

fuu fomd¾;fïka;=fõ úfYaI ,laIKh jkafka" thgu iSud jQ jevigykla 

fkd;sîu hs' wud;H uKav,h úiska kshñ; m%;sm;a;s wkqu; lsÍfuka miqj" 

wdKavqfõ wud;HdxYj, yd tu wud;HdxY hgf;a we;s úúO fomd¾;fïka;=j, 

jHjia:d iïmdok wjYH;d u; fomd¾;fïka;=fõ jevigyk ilia ù ;sîu Bg 

fya;=j hs' tneúka kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=fõ ld¾h idOkh" hï 

ksYaÑ; j¾Ihla uq¿,af,a m%d:ñl kS;s" kS;s ixfYdaOk yd Wmldrl kS;s iïnkaOfhka 

wod< f¾Çh wud;HdxYh úiska bosßm;a lrkq ,nk b,a,Sï yd tu b,a,Sï id¾:lj 

ksu lsÍu hk moku u; ilia ù we;' fomd¾;fïka;=fõ uQ,sl ld¾hNdrh jk kS;s 

iïmdokfhys úIh m:hg we;=<;a jk ljr wdldrhl fyda jQ kS;s" th b,a,d isák 

wud;HdxYhg fyda fomd¾;fïka;=jg uqod yerSug fmr NdId ;=fkka u iïmQ¾K 

lrkq ,eìh hq;= h' 
 

 

2. ld¾h uKav,h 

 

kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=fõ ld¾h uKav, ixhq;sh my; i|yka mrsos 

fõ' wkqu; taldnoaO ld¾h uKav,h 143 la jk w;r 2016'12'31 oskg fiajfha kshq;=j 

isá ld¾h uKav,h 111 la fõ'  

 
 

;k;=re j¾. 
 

wkqu; ld¾h uKav,h 
 

fiajfha kshq;=j isá 

ld¾h uKav,h 
 

 

fcHIaG uÜgu 
 

37 30 

 

;D;Sh uÜgu 
 

28 16 

 

oaú;Sh uÜgu 
 

62 43 

 

m%d:ñl uÜgu 
 

24 22 
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* කළමනාකරණ ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ අංක DMS/1008 yd 2016.11.7  දිනැති ලිපිය මගින් ලැබූ අනුමතසයහි නියමයන් පරිදි  අනුමත රාජ්ය කළමනාකරණ  කකාර 

ස ේවසේ තනතුරු  ංඛ්යාව 20 ක් සල   ංස ෝධනය වී ඇත.

2016.12.31 දිනට  නීති කෙටුම්පත් සම්පාදෙ කදපාර්තකම්න්තුකේ ොර්ය මණ්ඩලය 

 
කයෙෂ්ඨ මට්ටම තෘතීය මට්ටම ද්විතීය මට්ටම ප්රාථමිෙ මට්ටම 

 

 අනුමත තතෙ  අනුමත තතෙ  අනුමත තතෙ  අනුමත තතෙ 

 
නීති සකටුේපත් 
 ේපාෙක 

01 01 පරිපාලන නිලධාරී 01 -  ංවර්ධන  කකාර 02 - රියදුරු 10 09 

අතිසර්ක නීති 
සකටුේපත්  ේපාෙක 

01 01 
 

ප්රධාන භාෂා 
පරිවර්තක 

02 02 පු ්තකාලයාධිපති 01 01 කාර්යාල 
කාර්ය 
 කායක 

14 13 

නිසයෝජ්ය නීති 
සකටුේපත්  ේපාෙක 

05 04 
01 

(වැ.බ.) 

භාෂා පරිවර්තක 24 13 රාජ්ය කළමනාකරණ 
 කකාර 

20 17    

සජ්යෂ්ඨ  කකාර 
නීති සකටුේපත් 
 ේපාෙක 

08 01 සතොරතුරු කා 
 න්නිසේෙන 
තාක්ෂණ නිලධාරී 

01 01 සේඛ්න  කකාර 20 15    

 කකාර නීති 
සකටුේපත්  ේපාෙක 

20 20     ං ්කාරක 11 10    

ප්රධාන ගණකාධිකාරී 01 01          
 කකාර අධයක්ෂ 01 01          
එකතුව 37 30  28 16  54 43  24 22 

මුළු එකතුව අනුමත ගණන                
143      

තතය ගණන:                              
111                                



5 
 

 

fomd¾;fïka;=fõ mj;akd mqrmamdvq msrùu i|yd f.k we;s l%shdud¾. 

 

fomd¾;fïka;=fõ iuia; ld¾hNdrh bgqlsÍu i|yd wkqu; fiajl ixLHdj 143 ls' 

tfia jqj o tlS ld¾hNdrh bgqlsÍu i|yd fomd¾;fïka;=fõ 2016 j¾Ifha isá ;;H  

fiajl ixLHdj 111 la muKs' fuys my; olajd we;s mßÈ úúO fiajd .Kj, fiajd 

kshqla;sh iïnkaOfhka mqrmamdvq 32 la we; (- 

 

fcHIaG uÜgu 

 

^w&  ksfhdacH kS;s flgqïm;a iïmdol Oqrfha mqrmamdvq ke;' iaÓr ks,OdÍka 04la iy 

jevn,k ks,OdÍka 01 la isáhs' jev n,k ;k;=re 1la msrùu i|yd whÿïm;a 

le|ùug lghq;= lrf.k hkq ,efí' 

 

^wd&  fcHIaG  iyldr  kS;s  flgqïm;a  iïmdol  ;k;=re 07 la  mqrmamdvqj mj;S' 

wkqu; n|jd .ekSfï mámdáhg wkqj iqÿiqlï,;a tkï" jir oyhl ^10& 

fiajd ld,hla iïmQ¾K lr we;s iyldr kS;s flgqïm;a iïmdol ks,OdÍka 

fkdue;s neúka tu mqrmamdvq iïmQ¾K lsÍug oekg isák iyldr kS;s 

flgqïm;a iïmdol ks,OdÍka wod< fiajd ld,h iïmQ¾K l< hq;= h' 

 

      ^we&  iyldr kS;s flgqïm;a iïmdol mqrmamdvq ke;'  

 

;D;Sh uÜgu 

 

mrsmd,k ks,OdrS ;k;=r mqrmamdvqj mj;S'  mqrmamdvqj iïnkaOj taldnoaO fiajd 

wOHlaI ckrd,a fj; okajd hjd we;s w;r" ms<s;=re fï jk f;la ,eî fkdue;' 

 

^w&  NdId mßj¾;l  ;k;=re  mqrmamdvq msrùu i|yd 2016'09'04 osk ,sÅ; úNd.hla 

mj;ajk ,o w;r" isxy," fou< whÿïlrejka 16 fofkl= iu;aj ;snqKs' thska 

iqoqiqlï,;a isxy, udOH 10 fofkl= iy fou< udOH 03 fofkl= muKla jev 

Ndrf.k we;' ^m;aùï ms<sfj<sska 2016'12'01 iy 2016'12'20 od;ñka fõ'&  

 

^wd&  ta wkqj 2016'12'31 osk jk විg  mqrmamdvq  

 bx.%Sis$isxy, භාෂා පරිවර්තක ;k;+re              -  03 la iy 

                    bx.%Sis$fou< භාෂා පරිවර්තක ;k;+re          -  08 la" mj;S' 
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oaú;Sh uÜgu 

 

^w&  ixj¾Ok iyldr ks,Odß fofofkl= ,ndfok f,i 2016'10'11 Èk ෙරන  

ලිපිය මගින් taldnoaO fiajd wOHlaI ckrd,a fj; okajd we;'  

 

^wd& 2016'12'31 oskg f,aLk iyldr ;k;=frys mqrmamdvq 05 la  yd ixialdrl 

;k;=frys mqrmamdvq 01 la mj;S' ,sÅ; úNd.fha m%;sM, u; 2016'08'23 Èk 

kej; iïuqL mÍlaIKhla mj;ajd tys m%;sM, u; 2016'09'15 Èk f,aLk 

iyldr 08 fofkl= yd ixialdrl ks,OdÍka 08 fofkl= n|jd .kakd ,§'   

 

m%d:ñl uÜgu 

 

^w&  ßhÿre fiajfha tla mqrmamdvqjla mj;S' mqrmamdvqj iïnkaOj taldnoaO fiajd 

wOHlaI ckrd,a fj; okajd hjd we;'  

 

^wd& ld¾hd, ld¾h iydhl tla mqrmamdvqjla mj;S' taldnoaO fiajd wOHlaI 

ckrd,a fj; hjd we;' 
 

3' fomd¾;fïka;=fõ wxY 

 

kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=fõ ld¾hh my; i|yka wxY u`.ska l%shd;aul 

fõ' 

 

kS;s flgqïm;a iïmdok wxYh 

wdh;k yd md,k wxYh 

NdId mßj¾;k wxYh 

m%ldYk wxYh 

.sKqï wxYh  
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kS;s flgqïm;a iïmdok wxYh 

 

 

l%shd;aul lrk m%Odk ld¾hhka (- 

 
 

 ආණ්ඩුසේ m%;sm;a;s kS;sh njg mßj¾;kh lsÍu' 

 kj kS;s mekùug iy kS;s ixfYdaOkh lsÍug NdId;%fhka mk;a 

flgqïm;a ilia lsÍu' 

 ආණ්ඩුසේ fkdfhl=;a wud;HdxY yd fomd¾;fïka;=j,g mk;a flgqïm;a 

iïnkaOfhka ffk;sl Wmfoia ,nd §u' 

 kS;s iïmdokh yd iïnkaO md¾,sfïka;= rdcldß bgq lsÍu' 

 m<d;a iNd i|yd m%{ma;s flgqïm;a lsÍu'
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සැ.යු. 

fuu fomd¾;fïka;=j úiska wjOdkh fhduqlr iïmQ¾K lrkq ,en flgqïm;a hjkq ,enqjdjQ b,a,Sula" m%Odk jYfhka Wmfoia ,ndfokq ,nk  

ksfhdacHdh;k úiska ;u m%;sm;a;sh ksrka;rfhka fjkia lsÍfï fya;=j u;" ;jÿrg;a jQ ixfYdaOk i|yd w¨;a Wmfoia o iu. bÈßm;a lrkq 

,efí' tfia jqjo tjeks b,a,Sula ,enqk úg tu b,a,Sug wod< flgqïm; wjidk jYfhka ilia lr ;sîu fkdi,ld w¨;ska isÿlrkq ,nk 

b,a,Sula i|yd fuka tu b,a,Su ms<sn|j kej; wjOdkh fhduqlsÍug yd ld,h jeh lsÍug fuu fomd¾;fïka;=jg isÿfõ' jeäÿrg;a iïmQ¾K 

lrk ,o flgqïm;a i|yd tjeks ixfYdaOk isÿlsÍug lrkq ,nk b,a,Sï wjidk flgqïm; NdId;%fhka hjkq ,eîfuka miqjo isÿ lrkq ,nk 

w;r we;eïúg tu ld¾h mámdáh kej; kej;;a jdr .Kkla bgq lsÍug isÿfõ' my;ska  ta i|yd ksoiqka lsysmhla bÈßm;alr we;' 

 රායොරිකේ සව්භාවය 2016.01.01 
දිනට 

කෙටුම්පත් 

කිරීම අවසන් 

කනොවූ ඉල්ලීම් 

සංඛ්ොව 
 

වර්ෂය තුළ 

පාර්ශ්වයන් 

කවතින් 

ලැබුණු 

ඉල්ලීම් 

සංඛ්ොව 

එෙතුව 2016.12.31 
දිනට 

කෙටුම්පත් 

සෙස් ෙර 

අදාළ 

පාර්ශ්වයන් 

කවත ලබා දුන් 

සංඛ්ොව 

දීර්ඝ 

ොලීනව 

උපකදස් 

කනොමැතිව 

වසන ලද 

ක ොනු 

කෙටුම්පත් ෙර මූලිෙ 

ක ෝ අවසන් කෙටුම්පත් 

වශකයන් භාරදී නීතිපති 

 ා අකනකුත් අමාතොංශ 

 ා කදපාර්තකම්න්තු 

කවතින් නිරීක්ෂණ  ා 

උපකදස් 

බලාකපොකරොත්තුකවන්  

ඉතිරිව පවතින ඉල්ලීම් 

සංඛ්ොව 
 

2016.12.31කෙටුම්පත් 
කිරීම අවසන් කනොවූ 

ඉල්ලීම් සංඛ්ොව 

1. පනත් සකටුේපත් කිරීම 
(මූලික කා  ංස ෝධන 
නීති )  

194 73 267 54 54 138 21 

2. උපකාරක නීති 
(මූලික කා  ංස ෝධන) 

124 132 256 119 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          119 17 

3. පළාත්  භා ප්රඥප්තති 23 3 26 1 - 23 2 

ප්ර ති සමාකලෝනනය - 2016.01.01-2016.12.31 
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පනත් කෙටුම්පකත් නම කෙටුම්පත් යවා ඇති 

වාර  ණන 

(2016.12.31 දිනට) 

යාතිෙ වි ණන පනත් කෙටුම්පත 20 

කමෝටර් ප්රවා න පනත් කෙටුම්පත 16 

රයකේ ඉඩම් (විකශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත 10 

ඉඩම් බැංකු පිහිටුවීකම් පනත් කෙටුම්පත 07 

ඉඩම් සංවර්Oන ආඥා පනත් කෙටුම්පත 12 

කයනරාල් සර් කයෝන් කෙොතලාවල ආරක්ෂෙ විශ්වවිදොල පනත් 

කෙටුම්පත 

06 

ශ්රී ලංො තිරසර සංවර්ධන පනත් කෙටුම්පත 06 

ස්කේච්ඡා සමාය කසේවා (ලියාපදිංචි කිරීකම්  ා අධීක්ෂණය කිරීකම්) 

පනත් කෙටුම්පත 

10 

යාතිෙ අක්ෂි බැංකු පනත් කෙටුම්පත 07 

පළාත් පාලන මැතිවරණ (සංකශෝධන) පනත් කෙටුම්පත 09 

  

tfyhska" fuu fomd¾;fïka;=j úiska hï b,a,Sula i|yd wjOdkh fhduqlr th 

iïmQ¾K lr ;snqK o by; fya;=j u; tu b,a,Su ;jÿrg;a fuu fomd¾;fïka;=j 

úiska —flgqïm;a lsÍu wjika fkdjQ b,a,Sula˜ jYfhka fmkakqï lrkq ,efí'
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කපෞද් ලිෙ මන්ත්රී (සංස්ථා ත කිරීකම්) පනත් කෙටුම්පත් 

1. අමාතෙ මණ්ඩල අනුොරෙ සභාකේ උපකදස් පරිදි වි ණන පනත, කතොරතුරු 

දැන ැනීකම් අයිතිවාසිෙම් පිළිබඳ පනත  ා  රායෙ කනොවන සංවිධාන පිළිබඳ  

පනත සම්මත වනකතක් කපෞද් ලිෙ මන්ත්රී (සංස්ථා ත කිරීකම්) පනත් 

කෙටුම්පත් සම්බන්ධ ෙටයුතු නැවත අප කවත දන්වන තුරු තාවොලිෙව නතර 

ෙර ඇත. එම ක ේතුව නිසා 2016.12.31 දින වනවිට කපෞද් ලිෙ මන්ත්රී 

(සංස්ථා ත කිරීකම්) පනත් කෙටුම්පත් කිරීම අවසන් කනොවී නවතා ඇති 

ප්රමාණය 10  කි.  

                                                                                                                                                                                

පනත් කෙටුම්පත් (මූලිෙ  ා සංකශෝධන නීති)  

 

2. පනත් කෙටුම්පත්  (මූලිෙ  ා සංකශෝධන නීති): අවසන් කනොවූ ඉල්ලීම් 21 කි. 

අදාළ අමාතොංශ, කදපාර්තකම්න්තු  ා ආයතනවල  උපකදස් ක ෝ  නිරීක්ෂණ 

ක ෝ අවශෙ ෙැිනනට් අනුමතය ලැී කනොමැති ක ෝ තවමත් සාෙච්ඡා මට්ටමින් 

පවතින ක ෝ ඒවා කේ. 

 

 

 උපොරෙ නීති ප්රතිකශෝධනය (නිකයෝ , නියම, රීති ආදිය) 
 

 

3. (උපොරෙ නීති): සංකශෝධනය කිරීම අවසන් කනොවූ  ඉල්ලීම් සංඛ්ොව 17 කි. 

අමාතොංශ, කදපාර්තකම්න්තු  ා ආයතනවල  උපකදස් ක ෝ  නිරීක්ෂණ අවශෙ 

වන ක ෝ තවමත් සාෙච්ඡා මට්ටමින් පවතින ක ෝ ඒවා කේ. 
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md¾,sfïka;=fõ iïu; jQ mk;a ^2016& 

 
mk;a 
wxlh 

mkf;a ku f.dkqfõ wxlh iïu; jQ 
Èkh 

01 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ෙ විමසීේ ( ංස ෝධන) 
පනත 

 

එේ.ඩී.ඕ. 50/2015 2016.02.19 

02 ධීවර කා ජ්ලජ්  ේපත් ( ංස ෝධන) පනත 

 
එේ.ඩී.ඕ.  46/2015 2016.02.17 

03 ස ේවකයින්සේ ජ්ාතික අවම සේතන පනත 
 

එේ.ඩී.ඕ. 51/2015 2016.03.23 

04 ස ේවකයින්සේ අයවැය  කන දීමනාව පනත එේ.ඩී.ඕ. 27/2015 2016.03.23 

05 කාලාවසරෝධ (විස ේෂ විධිවිධාන) පනත එේ.ඩී.ඕ. 21/2010 2016.04.26 

06 ක්ෂුද්ර මූලය පනත එේ.ඩී.ඕ. 32/2012 2016.05.20 

07 ආසියානු යටිතල පකසුකේ ආසයෝජ්න බැංකු 
ගිවිසුම (අපරානුමත කිරීසේ) පනත 
 

එේ.ඩී.ඕ. 04/2016 2016.05.30 

08 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීසේ ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ. 33/2013 2016.06.26 

09  මථ මණ්ඩල ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ. 60/2015 2016.07.08 

10 සකෝමිසයෝපති පනත එේ.ඩී.ඕ.  46/2005 2016.07.05 

11 ශ්රි ලංකා ජ්ාතික පර්සේෂණ  භාව පනත එේ.ඩී.ඕ.  28/2014 2016.07.07 

12 සතොරතුරු ෙැනගැනීසේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත 

එේ.ඩී.ඕ.  04/2015 2016.06.24 

13 මූලය කළමනාකරණ (වගකීම) ( ංස ෝධන) 
පනත 

එේ.ඩී.ඕ.  16/2016 2016.08.09 

14 අතුරුෙකන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම, කර්තවයය 
ඉටුකිරීම) පනත 

එේ.ඩී.ඕ.  32/2016 2016.11.01 

15  ත්ව ආකාර පනත එේ.ඩී.ඕ.  60/2006 2016.08.23 

16 මරණ ලියාපදිංචි කිරීසේ (තාවකාලික විස ේෂ 
විධිවිධාන ) ( ංස ෝධන) පනත 

එේ.ඩී.ඕ.  41/2015 2016.08.25 

17 වි ්වවිෙයාල ( ංස ෝධන) පනත  එේ.ඩී.ඕ.  35/2013 2016.10.05 

18 අපරාධ නඩු විධාන  ංග්රකය  ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ.  44/2015 2016.10.17 

19 නීති සකොමිෂන්  භා ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ.  52/2015 2016.10.17 

20 එකතු කළ අගය මත බදු ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ.  27/2016 2016.10.26 

21 වරාය කා ගුවන් සතොටුපළ  ංවර්ධන බදු 
( ංස ෝධන) පනත 
 

එේ.ඩී.ඕ.  15/2016 2016.11.07 

22 ජ්ාතිය සගොඩනැගීසේ බදු ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ.  28/2016 2016.11.07 

23 වි ර්ජ්න ( ංස ෝධන) පනත එේ.ඩී.ඕ.  34/2016 2016.11.07 

24 වි ර්ජ්න  පනත එේ.ඩී.ඕ.  53/2016 2016.12.10 
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igyk ( 
 

 t,a'ã'´' hkqfjka woyia jkafka kj kS;s yd ixfYdaOk kS;sj,g wod< mk;a 

flgqïm;a ,smsf.dkq fõ' 
 

 t,a'ã'´' whs'tka'iS' hkqfjka woyia jkafka fm!oa.,sl uka;S%kaf.a ixia:d.; 

lsÍfï mk;a flgqïm;aවලට wod< ,smsf.dkq fõ' 
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wdh;k wxYh yd md,k wxYh 
 

wdh;k yd md,k wxYh u.ska ld¾h uKav,h n|jd .ekSu" Wiia lsÍu" mqyqKq lsÍu" 

ld¾hlaIu;d lvbï úNd. meje;aùu yd úkh lghq;=" ප්රjdyk myiqlï yd iïnkaO 

lghq;= iy fomd¾;fïka;=fõ wfkl=;a ish¨ wdh;ksl yd mßmd,k lghq;= bgq 

lrkq ,nhs' 

 
 

^1& n|jd .ekSï" Wiia lsÍï iy úkh md,kh 
 

       kS;s flgqïm;a iïmdoljrhd úY%du hEu fya;=fjka mqrmamdvq jQ ;k;=r iඳyd 

tjlg w;sf¾l kS;s flgqïm;a iïmdoljßh f,i lghq;= lළ ks,Odßksh kS;s 

flgqïm;a iïmdol ;k;=rg Wiia lrk ,§' 
 

 

^2& mqyqKq lsÍï 
 

foaYSh mqyqKq lsÍï 

foaYSh mqyqKq lsÍï my; olajd we;s mßÈ ks,OdÍkag ,ndfok ,È' 

  

ආයතනය තනතුර ස භාගි වූ 

නිලධාරීන්  ණන 
පාඨමාලාව 

 

කෙොළඹ විශ්වවිදොලය 
 කකාර නීති 
සකටුේපත්  ේපාෙක 

01 

ෙර් නපති/ආචාර්ය 

උපාධිය 

 

කසෞඛ්ෙ අමාතොංශය 
 කකාර නීති 
සකටුේපත්  ේපාෙක 

01 

ශ්රී ලංකාසේ මේ කිරි දීම 
පිළිබඳ නීති  ංග්රකය 
 ැකසීම  ේබන්ධසයන් 
වූ  අධීක්ෂණය  ක 
ක්රියාත්මක කිරීසේ 
වැඩමුළුව 

 
ශ්රී ලංො වරලත්  

 ණොධිොරි 

ආයතනය 
ප්රධාන ගණකාධිකාරි 01 

වත්කේ කළමනාකරණ 

පුහුණු වැඩ ටකන 

 

ශ්රී ලංො සංවර්ධන 

පරිපාලන ආයතනය 

භාෂා පරිවර්තක 01 

සතොරතුරු තාක්ෂණ 

ඩි්තසලෝමා පාඨමාලාව 

 

සේඛ්න  කකාර 02 

රාජ්ය ස ේවසේ ආකේප 
වර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු 
පාඨමාලාව 
 

මිකලෝදා ආයතනය 

කළමනාකරණ 
 කකාර 

02 

CIGAS පුහුණු 

වැඩ ටකන 

 

 ං ්කාරක 01 
විධිමත් ලිපි ලිවීසේ 
නිපුණතා වැඩමුළුව 
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නිපුණතා සංවර්ධන 

අරමුදල 

සතොරතුරු තාක්ෂණ 
නිලධාරි 

01 

සතොරතුරු තාක්ෂණයට 

අොළ භාණ්ඩ 

ප්ර ේපාෙන  ක ඇගීමම 

පිළිබඳ වැඩමුළුව 

 

කළමනාකරණ 
 කකාර 

02 

ගබඩා කළමනාකරණය 

 ක මිලදී ගැනීේ සේ 

කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුව 

 

03 

කාර්යාල උපකරණ 

පාලනය පිළිබඳ පුහුණු 

වැඩ ටකන 

 

01 

නිවාඩු ලිපිකරුවන්සේ 

කාර්යභාරය කා වගකීම 

 

නිපුණතා සංවර්ධන 

අරමුදල 

 

කළමනාකරණ 
 කකාර 

02 

වැටු්ත පරිවර්තන පුහුණු 

වැඩ ටකන 

 

02 

සිවිේ විශ්රාම වැටු්ත 
ගණන් බැලීම කා 
සගවීම පිළිබඳ  පුහුණුව 
 

රියදුරු 04 

ආකේප කා වෘත්තීය 
ෙැනුම ඉකළ නැංවීම  ක 
වාකන නඩත්තුව පිළිබඳ 
පුහුණුව 
 

යාතිෙ ශ්රම අධෙයන 

ආයතනය 

කළමනාකරණ 
 කකාර 

01 

 

විනය කාර්ය පටිපාටි 

(සෙමළ මාධය) 

 

02 

ලිපිසගොනුකරණය 

පුහුණු වැඩ ටකන 

 

01 

ප්ර ේපාෙන ක්රියාවලිය 

පුහුණු වැඩ ටකන 

 

01 

රථවාකන කා යන්ත්ර ූතත්ර 

පරිපාලනය 

 

සේඛ්න  කකාර 02 
ලිපිසගොනුකරණය 
 

රියදුරු 03 

රියදුරු මකතුන්සේ 

කු ලතා  ංවර්ධන 

පුහුණු වැඩ ටකන 

 

කාර්යාල කාර්ය 
 කායක 

02 
ඉකළ ශ්රම ලලොයිතාවය 
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ඉදිකිරීම් 

යන්කරෝපෙරණ 

පුහුණු මධෙස්ථානය 

රියදුරු 03 

විෙයාත්මක, 
පිරිමැසුේොයක  ක 
ආරක්ෂක රිය පැෙවීම 
 
 

 

විකද්ශීය පුහුණු 

නීති සකටුේපත්  ේපාෙක සෙපාර්තසේන්තුසේ මාණ්ඩලික නිලධාÍන්  කභාගී වූ  

විසද්  පුහුණු - 2016  වර්ෂය  

 

 පුහුණුසේ නම  ක පැවැත් වූ රට  කභාගී වූ නිලධාරියාසේ නම 

 

1. මුෙේ විශුද්ධිකරණය පිළිබ ඳ APG - 

 මූක විනා  අවි ප්රගුණකයට එසරහි 

ඉලක්කගත මූලයමය වගන්ති 

ක්රියාත්මක කිරීසේ වැඩමුළුව - 2016 

මාර්තු 9–11, මැසේසියාව 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

වී.එේ. ෙයාරත්න සමසනවිය,  කකාර 

නීති සකටුේපත්  ේපාෙක ජී.සක්. 

සකේවාවිතාන මකතා 

 

 

2. ජ්ාතයන්තර නීති වයව ්ථා සකටුේපත් 

කිරීම - 2016 - සපොදු නීති මධය ්ථානය, 

නිේ ඕලියන් ්, ලුසියානා, ඇසමරිකා 

එක් ත් ජ්නපෙය, 2016 ජූනි 13-24 

නිසයෝජ්ය නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

එ ්. ස ේවකුනපාලන් මකතා 

 

සජ්Hෂ්ඨ  කකාර නීති සකටුේපත් 

 ේපාෙක 

එ ්.එ ්.එේ.ඩී.ඊ. වීරසකෝන් මිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

සී.බී. කපුරුබණ්ඩාර මිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ජී.ඒ.එ ්. ක්රිෂාන්ති මිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

එේ.ජී. පුංචිසකේවා මිය 
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3. නීති සකටුේපත්  ේපාෙනය කිරීසේ 

පාඨමාලාව 2016 – එක් ත් රාජ්ධානිය 

2016 ජූනි 20 – 2016 ජූලි 15 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක  

වී.එේ. ෙයාරත්න සමනවිය  

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක  

බී.සක්.එන්. ෙ සිේවා මිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ජී.සක්. සකේවාවිතාන මකතා   

4. උ  ් නීති  සකටුේපත්  ේපාෙනය 

කිරීම. - 2016 ඇසමරිකා එක් ත් 

ජ්නපෙය 

-2016 අසගෝ ්තු 15-26 

 

නිසයෝජ්ය නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ඩී.ඩී. කුලස ේන සමනවිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක  

යූ.එේ.  පුසකොටන මිය 

 

5. අවොනේ  ක සවන ්වීේ 

කළමනාකරණය කිරීසේ ජ්ාතයන්තර 

වැඩ ටකන  ක අධයයන චාරිකාව 

මැසේසියාව  

2016 ඔක්සතෝබර් 23 -30 

ප්රධාන ගණකාධිකාරී 

ටී.ටී.එන්. ප්රනාන්දු මිය 

 

 

6. රාජ්ය නිලධාරීන්   ඳකා වන විෙුත් - 

රාජ්ය පුහුණු වැඩ ටකන - සකොරියාව - 

2016 ඔක්සතෝේබර් - 24 

2016 සනොවැේබර් 04,  

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක  

ආර්.පී. සකොඩිතුවක්කු සමනවිය 

 

 

7. MENAF ATF/APG කවුේ  ්ථලක  ක 

කැකියා වර්ධනය කිරීසේ වැඩමුළුව  - 

2016 -  ස ෞදි අරාබිය 

 

2016 සනොවැේබර් 28- 

2016 සෙ ැේබර් 01  

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක  

යූ.එේ.  පුසකොටන මිය 

 

 

 

 

 iyNd.s jQ  /iaùï 

1. APG – 19th jk jd¾Isl /iaùu 

;dlaIKsl iydh i|yd jQ iuq¿j -

2016 - wefußldj 

නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ã' tia' tÉ' l=udrÔj ñh 
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නීති කෙටුම්පත් සම්පාදෙ කදපාර්තකම්න්තුකේ මාණ්ඩලිෙ නිලධාරීන් ස භාගී වූ විකද්ශීය 

සමුළු - 2016 වර්ෂය 

 

  මුළුසේ නම  ක පැවැත් වූ රට 

 

 කභාගී වූ නිලධාරියාසේ නම 

01. බුද්ධිමය සද්පළ තාක්ෂණය පිළිබඳ 

ආසියානු නීති  මුළුව  

2016 සනොවැේබර් 17 - 18 

 ජ් ස Hෂ්ඨ  කකාර නීති සකටුේපත් 

 ේපාෙක 

ඩී.ඩී. වීරක්සකොඩි මිය 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

වී. එ ්. තුෂාරි මකත්මිය 

 

02.  යිබර් සුරක්ෂණය  ක අන්තර්ජ්ාල 

පාලනය පිළිබඳ  මුළුව - ඉන්දියාව 

2016  ැ්තතැේබර් 28 – 30 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ඩී. එේ. සක්. ඩී. සක්. දි ානායක මකත්මිය 

03. පරජ්ාතික  ංවිහිත අපරාධවලට 

එසරහිව එක් ත් ජ්ාතීන්සේ  ේමුතිසේ 

 ාමාජිකයන් මත වූ  මුළුව 

(UNTOC - ඕ ්ට්රිලියාව) 

2016 ඔක්සතෝබර් 17 – 21) 

 

 කකාර නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

බී. සක්. එන් ෙ සිේවා මකත්මිය 

04.  යිබර් අපරාධ කමිටුව - ප්රං ය 

2016 මැයි 23 - 26 

නිසයෝජ්ය නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

ටී. ඒ. වයි. එේ. රණවන මකත්මිය 

 

05.  යිබර් අපරාධ  මුළුව මත වන 

සගෝලීය පැවැත්ම - රුසේනියාව 

2016 ඔක්සතෝබර් 26 - 28 

අතිසර්ක නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

සක්. ආර්. වයි. කපුආරච්චි මකත්මිය 
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^3&  wfkl=;a wdh;ksl yd පරිmd,k lghq;= 

 

i. foaYSh yd úfoaYSh kS;suh ;;a;ajhkaf.a kj j¾Okhka ms<sn|j 

ks,OdÍka oekqj;a lsÍu Wfoid iy ta ms<sn|j Tjqkaf.aa oekqu yd 

yelshdj j¾Okh lsÍu o Wfoid fomd¾;fïka;=fõ 1 jk fY%aKsfha 

mqia;ld,hla ia:dms; fldg we;s w;r" 2016 j¾Ifha foaYSh yd úfoaYSh 

fmd;a 142 la ñ,§ f.k we;' 

 

ii. fiajl iqNidOkh fjkqfjka fmdÿ iqNidOl ix.uhla mj;S' tu.ska 

2016 j¾Ifha §" idudðlhkaa i|yd Kh myiqlï iemhSu" ld¾h uKav, 

w;r iqyo;djh j¾Okh lsÍu Wfoid ixialD;sl W;aij iy wOHd;añl 

j¾Okh i|yd wd.ñl W;aij meje;aùu fomd¾;fïka;=fõ ish¨ ld¾h 

uKav, i|yd l=vd mqia;ld,hla wdrïN lsÍu" iudc i;aldrl 

fiajhka isÿ lsÍu ^ÿIalr mdi,la jQ nq,;afldyqmsáh m%d:ñl úoHd,fha 

isiqka i|yd mdi,a WmlrK fnod §u& wdÈh isÿ lrk ,§' 

 

iii. kS;s ks,OdÍkaf.a iqNidOkh fjkqfjka kS;s ks,OdÍkaf.a ix.uhla o 

we;' kS;s ks,OdrSkaf.a jD;a;suh ksmqK;d j¾Okh fukau wfkl=;a 

iqNidOk lghq;= fuu ix.uh u.ska bgq lrhs' 

 

iv. fomd¾;fïka;=fõ ish¨u mß.Kl cd,.; lr we;s w;r" ish¨u 

udKav,sl ks,OdÍka fukau wfkl=;a iqqÿiq ks,OdÍka i|yd mß.Kl 

yd wka;¾cd, myiqlï ,nd § we;' wfkl=;a ks,OdÍkag o mß.Kl yd 

wka;¾cd, m%fõY myiqlï ,nd § we;' ish¨u ks,OdÍkag kj 

;dlaIKh Ndú; lsÍug wjia:dj ,nd§u u.ska  B-rdcH m%;sm;a;sh 

l%shd;aul lr we;' 
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NdId mßj¾;k wxYh 

 

fuu fomd¾;fïka;=fõ kS;s wxYh u`.ska bx.%Sis niska ilia lrkq ,nk kS;s 

flgqïm;a ^kj kS;s iy ixfYdaOk kS;s& iy m%;sfYdaOkh lrkq ,nk Wmldrl kS;s" 

wod< rdcH NdIdj,g mßj¾;kh lsÍu o fomd¾;fïka;=fõ wdh;k" md,k iy .sKqï 

wxYj, rdcldß ,smsf,aLk wod< NdIdj,g mßj¾;kh lsÍu o NdId mßj¾;k wxYh 

u`.ska isÿ lrkq ,nhs' 

 

 

m%ldYk wxYh 

 

mk;a flgqïm;a yd Wmldrl kS;sj, bx.%Sis" isxy, fyda fou< msgm;aj, fidaÿm;a 

ne,Su" mÍlaId lsÍu o md¾,sfïka;=j yd rcfha uqøKd,h úiska tjkq ,nk mk;a 

flgqïm;aj, w;a msgm;a yd .=re msgm;a lshjd ne,Su o kS;s ks,OdÍkaf.a wëlaIKh 

hgf;a tjeks msgm;a yd iïnkaO ixialrK lghq;= isÿ lsÍu lrk w;rjdrfha § 

fomd¾;fïka;=j iy md¾,sfïka;=j w;r iïnkaëlrK lghq;= lsÍu o" mk;a .eiÜ 

m;%fha m< lsÍug mshjr .ekSu hkd§ lghq;= ksis wdldrfhka isÿ lsÍu o fuu wxYh 

u`.ska isÿlrkq ,nhs' 
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ගිණුේ අං ය 

230 නීති සකටුේපත්  ේපාෙක සෙපාර්තසේන්තුව 

2016.01.01 – 2016.12.31 

වැය වි ්තරය 

ශීර්ෂය : 230 -  නීති සකටුේපත්  ේපාෙක 

වැඩ  ටකන : 01 සමසකයුේ 

වයාපෘතිය : 01  ාමානය පරිපාලනය කා නීති සකටුේපත් කිරීම 

 
(අ) 2016.01.01 සිට 2016.12.31 ෙක්වා පුනරාවර්තන වියෙේ 

 

පුනරාවර්තන වියදම් 

පිළිබඳ විස්තර 
අයවැය 

ප්රතිපාදන 
(රු.) 

ශුද්ධ ප්රතිපාදන 
(රු.) 

මුලු වියදම් 
(රු.) 

මූලෙ 

ප්ර තිය 

පුද්ගල පඩිනඩි 65,500,000.00 65,500,000.00 57,232,483.83 87.38% 

අසනකුත් වියෙේ 21,060,000.00 21,060,000.00 19,665,707.25 
 

93.37% 

පුනරාවර්තන 

වියදම්වල එෙතුව 

86,560,000.00 86,560,000.00 76,898,191.08 88.83% 

 

 

 

 

2016.01.01 සිට 2016.12.31 ෙක්වා ප්රාේධන වියෙේ 

 

ප්රාග්ධනධන වියදම් පිළිබඳ 

විස්තර 
අයවැය 

ප්රතිපාදන 
(රු.) 

මු.කර. 66 

අනුව මාරු 

කිරීම් 

ශුද්ධ 

ප්රතිපාදන 
(රු.) 

මුලු වියදම් 
(රු.) 

මූලෙ 

ප්ර තිය 

මූලධන වත්ෙම්වල 

පුනරුත්ථාපනය  ා 

වැඩිදියුණු කිරීම 
 

2001-සගොඩනැගිලි  ක 
ඉදිකිරීේ 
 

 
 
 

2,500,000.00 

  
 
 

2,500,000.00 

 
 
 

2,479,497.56 

 
99.18% 

මූලධන වත්ෙම් අත්පත් 

ෙර  ැනීම 
 

2102 - ගෘක භාණ්ඩ  ක 
කාර්යාලීය  
උපකරණ 

 

 

 
800,000.00 

 

 

3,000,000.00 

 
 

3,800,000.00 

 

 
3,629,995.28 95.53% 
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 ැකියා වර්ධනය 
 

2401 - කාර්ය මණ්ඩල 
පුහුණු  
 

 
 

7,000,000.00 

  
 

7,000,000.00 

 
 

6,816,452.26 97.38% 

කවනත් මූලධන වියදම් 
 

2502 - ආසයෝජ්න - නීති 
ග්රන්ථ මිලදී ගැනීම 
 

 
 

1,000,000.00 

  
 

1,000,000.00 

 
 

998,585.00 

 
99.86% 

ශ්රී ලංො නීති ප්රඥප්ති 

ප්රතිකශෝධනය කිරීම 
 

2502 - ආසයෝජ්න 
 

 
 

20,000,000.00 

 
 

(3,000,000.00) 

 
 

17,000,000.00 

 
 

1,939,828.66 

 
11.41% 

 
ප්රාග්ධනධන වියදම්වල එෙතුව 

 

31,300,000.00 

  

31,300,000.00 

 

15, 64,35 .76 

 

50.6 % 

 

 

(ආ) අත්තිකාරේ ගිණුම - 230011 

(2016.01.01 – 2016.12.31) 

 වියෙසමහි උපරිම 
සීමාව(රු.) 

ලැබීේවල අවම 
සීමාව 
(රු.) 

කර ස ේෂයන්සේ 
උපරිම සීමාව(රු.) 

2016 ඇ ්තසේන්තුව 
 

4,000,000.00 1,500,000.00 17,000,000.00 

මු.සර. 503(1) – 

2016.12.31 දිනට 
ගැළපීේ කිරීමට සපර 
 

3,870,863.68 3,019,293.00 10,650,498.00 
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26 
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weuqKqu - I 

 

wdh;kfha ld¾h idOkh ms<sn| idrdxYh 

 

wdKavql%u jHjia:djg wkql+,j úúO úIhka ms<sn|j wdKavqfõ m%;sm;a;Ska ,sÅ; kS;sh 

njg mrsj¾;kh lsrSu kS;s flgqïm;a iïmdol fomd¾;fïka;=fõ uQ,sl ld¾hNdrh 

fõ' fuu ls%hdj,sfha oS kj mk;a flgqïm;a iïmdokh lsrSu" mj;akd kS;s 

ixfYdaOkh (amendment) lsrSu" mk;a flgqïm;a m%;sfYdaOkh (consolidation) lsrSu 

iy wod< wud;HdxY bosrsm;a lrkq ,nk wkqkS;s mqkrSlaIKh (revision) lsrSu o isÿ 

lrkq ,efí' mk;a flgqïm;a ms<sn| idlÉPd lsrSu i|yd md¾,sfïka;= f;arSï ldrl 

iNd /iaùïj,g iyNd.s ùu iy mk;a flgqïm;a újdohg .ekSfï oS md¾,sfïka;=jg 

f.dia wjYH lghq;= iïnkaëlrKh lsrSu iy wkqkS;s ieliSu iïnkaOfhka 

wdKavqfõ fkdfhl=;a wud;HdxY yd fomd¾;fïka;=j,g ffk;sl Wmfoia ,ndoSu o 

fuu fomd¾;fïka;=j úiska isÿ lrhs'  

 

;j o" Y%S ,xldfõ kS;s m%{ma;s ks, jYfhka taldnoaO fldg iy m%;sfYdaOkh fldg 

wdKavql%u jHjia:djg wkql+,j isxy," fou< yd bx.S%is NdIdj,ska m%ldYhg m;alsrSfï 

jir y;rl jHdmD;sfha lghq;= isÿ lrñka mj;S'  

 

zkS;s flgqïm;a iïmdol wxYhZ hgf;a ksYaÑ;j olajd we;s mßos" 2016 j¾Ihg wod<j 

kS;s flgqïm;a iïmdokh iïnkaOj mshjr f.k we;' 
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weuqKqu - II 

 

  

 



31 
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weuqKqu - III 

 

 

wdh;kfha ld¾h idOkh by< kexùu msKsi .ekSug wfmalaIs; 

uOHld,Sk l%shdud¾. 
 
 

^i& úúO wud;HdxY" fomd¾;fïka;= iy uka;%Sjreka fm!oa.,slj bÈßm;a lrkq 

,nk mk;a flgqïm;a lsÍu" yd mk;a ixfYdaOk flgqïm;a i|yd jk 

b,a,Sï läkñka ilia lr NdId;%fhka bÈßm;a lsÍug .; hq;= mshjr 

ms<sn| ish¨ kS;s ks,OdÍka ksr;=reju oekqj;a lr we;' 

 

^ii& m<mqreÿ fcHIAG ks,OdÍkaf.a ys`.h hï;dla ÿrg u.yrjd .ekSug kS;s 

flgqïm;a lsÍfï ld¾hhka i|yd WmfoaYljreka isõfofkl= n|jd f.k 

we;' 

 

^iii& mk;a flgqïm;a lsÍfï lghq;= wm%udoj isÿlsÍu i|yd wjYH kS;s ks,OdÍka 

n|jd .ekSu isÿ lrk ,§' 

 

^iv& mk;a flgqïm;a yd ixfYdaOk mk;a flgqïm;a j, NdId mßj¾;k lghq;= 

i|yd m%udKj;a NdId mßj¾;k ks,OdÍkaf.a ys`.lula mej;s w;r ta i|yd 

wjYH isxy, iy fou< NdId mßj¾;l ks,OdÍkaf.a n|jd .ekSï isÿ lrk 

,§' 

 

^v& mk;a flgqïm;a lsÍfï ls%hdj,shg iydh jk f,aLk iyldr iy 

ixialdrl ;k;=rej, mqrmamdvq imqrñka ta i|yd wjYH n|jd .ekSï isÿ lr 

.kakd ,§' 

 

^vi) kS;s ks,OdÍkaf.a iy wfkl=;a ld¾h uKav, idudcslhkaf.a oekqu yd 

yelshdj j¾Okh lsÍu b,lal lr.;a úúO mqyqKq jevigykaj,g 

iyNd.sùu i|yd mq¿,a mrdihl úysÿkq wjia:djka Tjqkag ,nd oS ;sfí'  

 

^vii) fomd¾;fïka;=fõ ia:dms; fldg we;s zwZ fY%aKsfha mqia;ld,h uÕska foaYSh 

iy úfoaYSh kS;s fmd;a mßYS,kh lsÍfï myiqlï imhd § we;' 

 

^viii) kS;s ks,OdrSka we;=¿ fomd¾;fïka;=fõ wfkl=;a ish¨u ld¾h uKav,h 

rdcldrs fõ,djkays oS rdcH fiajfha f.!rjh wdrlaId jk mrsos fiajfhys 

kshq;= úh hq;= njg meyeos,s Wmfoia ksr;=rej ,nd fok w;r kS;s 

ks,OdrSka fukau wfkl=;a ish¨u ld¾h uKav, wdo¾Yj;a mrsos iajlSh 

rdcldrs lghq;= bgq lrkq ,nk nj o i|yka l< hq;= j we;' 
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