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01.     රජෙ� ඒකාබ3ධ අර-දල �&වචනය කර�නරජෙ� ඒකාබ3ධ අර-දල �&වචනය කර�නරජෙ� ඒකාබ3ධ අර-දල �&වචනය කර�නරජෙ� ඒකාබ3ධ අර-දල �&වචනය කර�න. . . . ඒකාබ3ධ අර-ද�� -ද. ආප6 ලබා ගත ඒකාබ3ධ අර-ද�� -ද. ආප6 ලබා ගත ඒකාබ3ධ අර-ද�� -ද. ආප6 ලබා ගත ඒකාබ3ධ අර-ද�� -ද. ආප6 ලබා ගත 

හැ"ෙ" 7මන අ8කා�ය" යටෙ: දහැ"ෙ" 7මන අ8කා�ය" යටෙ: දහැ"ෙ" 7මන අ8කා�ය" යටෙ: දහැ"ෙ" 7මන අ8කා�ය" යටෙ: ද????  

 

�ය<ත කා&ය සඳහා =�ෙය� ෙව� කර> ෙනොලැ@වා A ද, ජන රජය සC A ද 0යDම අර-ද. 

එ"ව ඒකාබ3ද අර-දල නැම� අර-දල" ව�ෙ�ය . 0යDම අය බF GH බF, ව�පනI හා 

ගාස්C යන ව&ග ව�� ලබන ආදායI ද �ය<ත කා&ය සඳහා ෙව� කර>  ෙනොලැJ ජනරජය 

සC 0යKම ආදායI සහ ලැLI ද ඒකාබ3ධ අර-දලට ෙග�ය ය:ෙ:ය. 

  

රාජ� ණය අර-දෙ. ෙපො�ය ද �7: අර-දලට ෙගවන -දලට ෙගවන -ද.ද ඒකාබ3ධ 

අර-දලට ෙගවන -ද. ඒකාබ3ධ අර-දල එකC ��ම, පාලනය ��ම සහ භාර ගැ=ම යනාN 

කටOC හා සIබ�ධ P�වැය ගාස්C සහ �යදI ද පා&�ෙI�Cව �0� �ශ්චය කර> ලබ�නා 

A ෙවන: �යදI ෙQ නI ඒ �යදI ද ඒකාබ3ධ අර-දලට වැය බර" කළ O:ෙ:ය. 

 

-ද. �ෂය භාර අමාත� වර යාෙR අ:ස� යටෙ: A බලපතයට අ8කාරය අ>ව �ස ඒකාබ3ධ 

අර-දෙල� �0ම -දල" ඉව: කර ගත ෙනොහැ"ෙ"ය.  

 

යI�0 -දල" ඒකාබ3ධ අර-දෙල� ඉව: කර ගැ=ෙIN ඒ -දල ඒකාබ3ධ අර-දෙල� ඉව: 

කර ග�නා A -ද. ව&ෂය CලNම රජෙ� �ය<ත ෙසේවාව� සඳහා පා&� ෙI�Cව �0� 

සIමත කර> ලැJ ෙයෝජනා සIමතය�� ෙහෝ ෙවන: යI �0 =�ය�� ෙහෝ ඒ -දල ෙව� 

ෙකොට N ඇ:නI Iස, එෙසේ නැ:නI ෙවන: ආකාරය�� ඒ -දල =ත�ා> Vල ප�W 

ඒකාබ3ධව අර-දලට වැය බර" කර> ලැ@වෙහො: <ස ඉහත X බලපතය �7: ෙනොකළ 

O:ෙ:ය. 

 

යI�0 ව&ෂයක �ස&ජන පන: ෙකYIපත =�ය බවට ප: Zමට ෙපර ජනා8ප�වරයා �0� 

පා&�ෙI�Cව �0Hවා හ�> ලැ@ව අවස්ථාවක පා&�ෙI�Cව �0� රජෙ� ෙසේවාව� සඳහා 



-ද. ෙව� කර ෙනොමැ:ෙ: නI අ\නව පා&�ෙI�Cව Hස්Zමට �ය<ත Wන, 0ට මාස Cන" 

ඉ7: වන ෙත" රජෙ� ෙසේවාව� සඳහා යI �0 -දල" අවශ�ෙවතැ] ජනා8ප�වරයා සලක] 

නI ඒ -දල ඒකාබ3ධ අර-දෙල� �7: ��මට:, වැය ��මටට:, �යම ��මට ජනා8ප� 

වරයාට බලය ඇ:ෙ:ය. 

 

ජනා8ප�වරයා �0� පා&�ෙI�Cව �0^වා හැර මහ මැ�වරණය" සඳහා Wනය" ෙහෝ Wන 

�යම කරන අවස්ථාවක ඒ මැ�වරණය සඳහා පා&�ෙI�Cව �0� ක�� ප�පාදනය සලකා 

ෙනොමැ� නI ඒ සඳහා අර-ද. ඒකාබ3ධ අර-දෙල� �7: ��ම මැ�වරණ ෙකොමසා�ස ්

වරයා �මසා අවශ�ය] සලකන අර-ද. වැය ��මට: ජනා8ප� වරයාට බලය ඇ:ෙ:ය. 

 

02.  ෙක_ සටහ� �ය�න. 

 

(i) ගණ�ගණ�ගණ�ගණ�    NෙINෙINෙINෙI    �ළධා�යා�ළධා�යා�ළධා�යා�ළධා�යා     

`ල� කටOC ස<බ�ධෙය� ෙදපා&තෙI�C පධා=� හF�ව> ලබ�ෙ� “ගණ� NෙI 

�ළධා�යා” වශෙය� `ල� කටOC ස<බ�ධෙය� ඔb අමාත�ංශ ෙ.කI ෙහව: පධාන 

ගණ� NෙI �ළධා�යා මc� මහා භාdඩාගාරයට වග�ව OCය. තව ෙදපා&තෙI�Cව 

ෙව>ෙව� වා&fක අයවැය ෙදපා&තෙI�C සකස් ��ම මා0ක cgI ශාරාංශ සකස් ෙකොට 

මහා භාdඩාගාරයට ඉW�ප: ��ම හා ව&hය අවසානෙ� වා&iක �ස&ජන cgම සකස ්ෙකොට 

පධාන ගණ� �ළධා�යා මා&ගෙය� මහා භාdඩාගාරය ට ඉW�ප: ��මද ෙමොbට පැව� ඇ� 

රාජකා� ව�� පධාන තැන" ග=. 

 

(ii) පපපපධානධානධානධාන    ගගගගණ� NෙI �ළධා�යාණ� NෙI �ළධා�යාණ� NෙI �ළධා�යාණ� NෙI �ළධා�යා 

 `ල� කටOC සIබ�ධෙය� අමාත�ව^� හF�ව> ලබ�ෙ� “ පධාන ගණ� NෙI 

�ළධා�යා” වශෙය�. ෙමොb තම අමාත�ංශෙ� සහ අමාත�ාංශය යටෙ: පව�න 

ෙදපා&තෙI�C වල `ල� කටOC සIබ�ධෙය� මහා භාdඩාගාරය මc� -ද. ඇම�ට �ව 

OCය. තම “ගණ� NෙI �ළධා�� ලබා කලට ෙQලාවට වා&iක අය වැය ඇස්තෙI�C සකස ්

කර කරවා ගත OCය. තමා යටෙ: �ෙබන ෙදපා&තෙI�C වල -ද. එකC��ම හා �යදI 

��ම සIබ�ධෙය� මහා කා&ය සාධනය" පව�න බවට වග බලා ගත OCය.  

 

 

 

 



(iii)    Zරෙමො� jZරෙමො� jZරෙමො� jZරෙමො� jයා ප�පා_යයා ප�පා_යයා ප�පා_යයා ප�පා_ය 

 

එ" වැඩ සටහනක ව�ාපෘ�යක වැය �ෂය ෙහෝ වැය �ෂය සංෙ"තාංකය ඉ��ව ඇ� -ද. -ද. 

අQ ශ� ඇ� ෙවන: වැටසටහනක ව�ාපෘ�යකට වැය �ෂයකට ෙහෝ වැය �ෂය 

සංෙ"තාංකයකට මා^ කර ග�නා කමය -.ෙර.66 යටෙ: �ස්තර කර ඇත. ෙමම jයා 

මා&ගයකට Zරෙමොං jයා මා&ගය යැ] ව�වහාර ෙකෙ&. Zරෙමොං jයා මා&ගය සෑම කා&ය" 

සඳහාම ෙනොගැලෙo අෙයෝග� අවස්ථා 09 " ෙප�>I ෙක ෙ&. 

 

(iv)     �ස&ඡන�ස&ඡන�ස&ඡන�ස&ඡන    පනතපනතපනතපනත    ය>ය>ය>ය>:::: 

 

අය -වැය ඇස්CෙI�C ෙකYIපත ෙදවන වර �ය�ෙI� අනC^ව එය කාරක සභා අවස්ථාවට 

ඉW�ප: කර> ලැෙu .-D පා&�ෙI�Cවම කාරක සභා අවස්ථාව" බවට එ" � අය වැය 

ඇස්CෙI�Cව Pvබදව �Og අO�� �වාද පව:ව>  ලැෙu .ෙමම අවස්ථාෙQW ඕනැම 

ම�xවරය7ට ෙයෝඡනා ඉW�ප: කළ හැක අ>මත කරන සභා අවස්ථා සංෙශෝධන 

ඇස්CෙI�C ෙ.ඛණයට ඇCල: කර> ලැෙu එම සංෙශෝධනය ඇ:ල: �ස&ඡන ව�වස්ථා 

ෙකYIපත පා&�ෙI�Cෙව� සIමත ෙQ .අනC^ව ඊට කළථානායක වරයා �0� 0ය අ:සන 

තබ> ලැෙu ඉ�ප6 එය ��ය" බවට ප:ෙQ .�ස&ඡන පනත ය>ෙව� හFන ◌්ව> ලබ>ෙ� 

ඊට ප6වය. 

 

 

03.    �ගණකා8ප�වරයා කවෙර"දැ] හ|�වා ඔbෙR රාජකා� ෙක_ෙය� ද"ව�න.  

 

       ඡනා8ප�Cමා �0� ප:කර> ලබන ස්වා8න බලතල }< �ලධා�ෙය�  .ඔb වග�මට 

බැW 0_�ෙ� පා&�ෙI�Cවට පමණ� .�0යI ඇම� වරය7ෙR කා&ය �ෂයකට වැෙටන 

�ළධා�ය" ෙනොෙQ  .පා&�ෙI�Cව �0� �රනය කර> ලබන ඔbෙR වැYo ෙගව> 

ලබ�ෙ� එකාබ3ධ අර-දල� .ඔbට ෙග�ය OC වැYප �රණය කළ ප6 ඔb එම පද�ය දරන 

ෙත" එම වැYප අ~ ��මට jයා කල ෙනොහැක රඡෙ� අෙන7: �ලධා�� ෙමම ෙවන: පද� 

වලට මා^ ��මට ෙහෝ යහප: කල◌් jයාෙව� OCව ෙසේවෙ� ෙයW 0_ව ෙත" ෙහෝ 

ෙසවකය� පහකර දැ<මට >�Dවන. 

 

 

 



�ගණකා8ප�ව^�ෙR රාඡකා� කටOC. 

 

• 0යDම රඡෙ� ෙදපා&CෙI�C සංස්ථා ව�ව6ථාPත බල මdඩල හා පළා: පාලන ආයතන වල 

ගණ� }ලQ ප�"ෂා ��ම. 

 

• ඔb �0� ප�"ෂා කර> ලබන ගණ� }ලQ Pvබද ප�"ෂණ වා&ථාව" පා&�ෙI�Cවට 

ඉW�ප: ��ම. 

 

• �ගණකා8ප� ෙහෝ ඔbෙR යට: �ළධා��ට ඉහත � ආයතන වල ගණ� }ලQ Pvබද 

�ය�ය�� ෙග�වා ගැ�ෙI බලය �ෙu. 

 

 

• ඔb �0� පා&�ෙI�Cවට ඉW�ප: කරන ප�"ෂණ වා&ථා රාජ� cgI කාරක සභෙQ 

ප�"ෂනයට භාඡනය කර> ලැෙu. 

 

 

04. රාජ�  cgI කාරක සභාව 7ම"දැ] හ|�වා එ} කා&යය පැහැW� කර�න.  

       

 පා&�ෙI�Cව �0� එ" එ" සැ0 වාර ආරI භෙයW මහඡන �ෙයො�තය� අත�� ෙතෝරාග: 

කාරක සභාව]  .ෙමම කාරක සභාවට ආd~ ප"ෂෙය� හා �ප"ෂෙය� ෙතෝරාග: ම�ව^12 

ෙදන7ට ෙනොඅ~ සංඛයාව" ඇCල:ය .ඇම� ව^� හා �ෙයොඡ� ඇම� ව^� ෙම} 

සමා�කය� වශෙය� ෙතොරාග>  ෙනොලැෙu. 

කාරක සභෙQ එ" සමා�කය7 එ} සභාප� වශෙය� ප:කර> ලැෙu. 

 

0යDම ෙදපා&CෙI�Cවල ගණ� }ලQ ප�"ෂා ��ම හා �ගණකා8ප� වරයාෙR වා&iක 

වා&ථාව ප�"ෂා ෙකොට පා&�ෙI�Cව ට වා&ථාව" ඉW�ප: ��ම ෙමම කාරක සභෙQ කාරය]. 

 

අමාත� ෙ.කIව^ ෙහෝ ෙද◌්පා&CෙI�C පධා�� ෙහෝ ෙවන: ඕනැම රඡෙ� �ලධා�ෙය" 

කාරක සභෙQ Hස්�මට කැදවා ඔ�� �0� ඉW�ප: කර ඇ� ගණ� }ලQ Pvබදව වැ� �ස්තර 

ඉW�ප: ෙලස �යම ��මට ෙමම කාරක සභවට බලය �ෙu. 

 



ෙ3පා&CෙI�CෙQ ඇ� cgI  Pvබදව ඕනැම �P ෙ.ඛනය" ෙග�වා ගැ�ෙI බලයද 

ඔ��ට ඇත  .�ගණකා8ප� හා භාdඩාගාරෙ� සමා�කය7ද උපෙදශක:වෙය� කාරක සභෙQ 

සැම Hස්�මකටම සහභාc ව> ඇත .ගණ� }ලQ ස<"ෂණ ය අවසානෙය W කාරක සභාෙQ 

වා&තාව"ද සැ0 වා&තාව" වශෙය� පකාශයට ප" කර> ලැෙu.  

 

ෙදපා&CෙI�CෙQ ඇ� cgI වල ෙදෝෂ සIබ�ධෙය� 7මන Pයවර" ගත OC දැ] කාරක 

සභව �&ෙ3ශ කර> ඇත  .ෙමම �& ෙ3ශය� භාdඩාගාරෙ� �ලධ ◌ා�� �0� ස<"ෂණයට 

භාඡනය කර> ලැෙu.  භාdඩාගාරය ෙI සIබ�ධෙය� බැස ග�නා ලද �රණ ඒ ඒ 

ෙ3පා&CෙI�C පධා�� ෙවත අවශ� කටOC සදහා ඉW�ප: කර> ලැෙu. 

 

රාඡ� cgI කාරක සභෙQ �&ෙදශය මත භාණඩාගාරය බැස ග�නා �රණය� පා&�ෙI�Cව 

හ-ෙQ තැ�ම P�සද  සැ0 වා&ථාව" වශෙය� පකාශයට ප: කර> ලැෙu  .රාඡ� cgI 

කාරක සභෙQ වාරතාව Pvබද භාdඩාගාර සමාෙලෝචනය ය>ෙව� ෙමම සැ0 වා&තාව 

හF�ව> ලැපu.  

 

�ගණන �සFI ෙ.ඛනය. 

 

ෙමය පව:වාෙගන යා O:ෙ: �ගණකාධ ◌පි� �0� ගණ� ප�"ෂණ වලට �සFI වලට 

PvC^ වහාමයැ�හI සහ�කය ව> P�ස]  .�සFI අංකය .Wනය හා එ}  ස්වභාවය යන �ස්තර 

ෙමම ෙ.ඛනෙය ඇCල: �ය OCය .තවද යවන ලද PvCෙරඅංකය .Wනය හා PvCෙර ස්වභාවය 

යන �ස්තරද ෙමම ෙලඛණෙය ඇCල: කල OCය  .ෙමම ප.ඛණය ෙතමසකට වර" අමාත�ංශ 

ෙ.කI ෙවත ඉW�ප: කළ OCය .මාසකට ෙහෝ ඊට ව� පමාදවන �සFම" ෙවනI එය අමත�ංශ 

ෙ.කIට පැහැW� කල OCය.  

 


