
 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

_______________________ 

ගරු රනිල් වික්රමිංහහ මහතා, අග්රාමායතුමාසහ සාාිකකස්රිකත්තිකස ාසර්ථිකකසකයුතතුස
අමායතුමා 

ගරු තලතා අතුකකෝරල මහත්මිය, විදේශසරැකියාසඅමායතුියයසහ සඅිකකණ ස
අමායතුියය 

ගරු වජිර අකේවර්ධන මහතා, හ්වදේශසකයුතතුසඅමායතුමා 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, විදශේෂසකා්ථයභාණසඅමායතුමා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහ්කණ සඅමායතුමාස
හ සරණ්ඩුසතා්ථශ්වදේස්රධාානසහසවිධාායකතුමා 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, උහහ්සඅධායාතනස ාසම ාමා්ථඅසඅමායතුමාසහ ස
තා්ථලිදම්න්තුදේසහභානායකතුමා 

ගරු මකනෝ ගකන්සන් මහතා, ාාිකකසහ ජීවනය,සහසවාදස ාසණාායසභාෂාසඅමායතුමා 

ගරු දයාිංරි ජයකසේකර මහතා, ක්රීඩාසඅමායතුමා 

ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා, හමාාසහවිබලඅැන්වීම්,සසුභහාධානස ාසකන්දසඋඩණයස
උරුමයසපිළිබඳසඅමායතුමා 

ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා, අභයන්ණසකයුතතු,සවය සහසව්ථධානස ාසහසහක්තිකකස
කයුතතුසඅමායතුමා 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම කරකර්රා මහතා, ිකණහණසහසව්ථධානස ාසවනජීවිසඅමායතුමාසහ ස
බුේධාශාහනසඅමායතුමා 

ගරු චන්ද්රානි ්ඩාරාර මහත්මිය, කාන්ාස ාසළමාසකයුතතුසඅමායතුියය 

ගරු ෆයිසර් මුස්තාරා මහතා, තළා්තසහභාස ාසතළා්තසතාලනසඅමායතුමා 

ගරු අනුර ප්රියදර් න යාරා මහතා, රතදාසකළමනාකණ සඅමායතුමා 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා, නීිකයස ාසහාමයසහ සදක්ෂි සහසව්ථධානසඅමායතුමා 

ගරු අර්ජුන රණතුහග මහතා, ඛනිාසදල්සහම්ත්තසහසව්ථධානසඅමායතුමා 

ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත්  කෆොන්කසේකා මහතා, ්රාදේය යසහසව්ථධානසඅමායතුමා 

අංක 207.] 

(අයවැනිසතා්ථලිදම්න්තුවස-සතළමුවැනිසහභාවාණය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 
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පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) M. No. 207 

ගරු ලක්ෂම්න් යාරා අකේවර්ධන මහතා, ණාායසවයවහායසහසව්ථධානසණාායසඅමායතුමා 

ගරු වසන්ත අලුවිහාකර් මහතා, කතෂික්ථමසණාායසඅමායතුමා 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ඉඩම්සණාායසඅමායතුමා 

ගරු (වවදය) ුදදර්ිනී  ්රනාන්ුපුලල්කල් මහත්මිය, නඅණසහැලසුම්ස ාසාලසහම්තාදනසණාායස
අමායතුියය 

ගරු රාලිත රන්කේ ්ඩාරාර මහතා, වාරිමා්ථඅසණාායසඅමායතුමා 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මුදල්සණාායසඅමායතුමා 

ගරු දිලිප් කවදආරච්චි මහතා, ධීවණස ාසාලාසහම්ත්තසහසව්ථධානසණාායසඅමායතුමා 

ගරු ුදජීව කසේනිංහහ මහතා, ාායන්ණසදවළඳසණාායසඅමායතුමා 

ගරු ලක්ෂම්න් කසකනවිරත්න මහතා, විදයා,සාක්ෂ ස ාසත්ථදේෂ සණාායසඅමායතුමා 

ගරු වසන්ත කසේනානායක මහතා, විදේශසකයුතතුසණාායසඅමායතුමා 

ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, පුනරු්තථාතනස ාසනැවසතදසචිසකිරීමසණාායස
අමායතුමා 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුිං මහතා, ාාිකකසඒකාබේධාාසහ ස්රිකහන්ධාානසණාායසඅමායතුමා 

ගරු අක ෝක් අකේිංහහ මහතා, ්රවා නස ාසිවවිල්සුවවන්සදහේවාසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, මුදල්ස ාසානමාධායසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු ෆයිසාල් කාිංම් මහතා, දහෞඛය,සදත ෂ ස ාසදේය යසෛවදයසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු (වවදය) අකනෝමා ගමකේ මහත්මිය, ඛනිාසදල්සහම්ත්තසහසව්ථධානසනිදය ායස
අමායතුියය 

ගරු රාලිත කුමාර කතවරප්කරරුම මහතා, අභයන්ණසකයුතතු,සවය සහසව්ථධානස ාස
හසහක්තිකකසකයුතතුසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මහතා, ාාිකකස්රිකත්තිකස ාසර්ථිකකසකයුතතුසනිදය ායස
අමායතුමා 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා, විදේශසරැකියාසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු කරුණාරත්න රරණවිතාන මහතා, නිපු ාසහසව්ථධානස ාසවත්තතීයසපුහුණුස
නිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු ුදසන්ත ුලහචිනිලකම් මහතා, ණාායසතරිතාලනස ාසකළමනාකණ සනිදය ායස
අමායතුමා 

ගරු අජිත් පී. කරකර්රා මහතා, විදුලිබලස ාසපුන්ථානනීයසබලශක්ිකසනිදය ායස
අමායතුමා 

ගරු තාරානාත් ්සන්ායක මහතා, විදුලිසහසදේශස ාසඩිජියල්සයටිලසත සුකම්සනිදය ායස
අමායතුමා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, හමාාසහවිබලඅැන්වීම්,සසුභහාධානස ාසකන්දසඋඩණයස
උරුමයසපිළිබඳසනිදය ායසඅමායතුමා 

ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා, ක්රීඩාසනිදය ායසඅමායතුමා 

_______________________ 
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ගරු කහක්ටර් අප්ුලහාමි මහතා   

ගරු මහින්ද යාරා අකේවර්ධන මහතා   

ගරු ිංිංර කුමාර අකේකසේකර මහතා   

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරකසේන මහතා   

ගරු කේ. සී. අලවතුවල මහතා   

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමකේ මහතා   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහතා   

ගරු රහජිත් අලුවිහාකර් මහතා   

ගරු රවී කරුණානායක මහතා   

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු කේ. එම්. ආනන්ද කුමාරිංරි මහතා   

ගරු කේලු කුමාර් මහතා   

ගරු උදය ්රභාත් ගම්මන්ිලල මහතා   

ගරු නිහාල් ගලප්රත්ති මහතා   

ගරු දිකන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු ්න්ුපල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු එඩ්වඩ් ගුණකසේකර මහතා   

ගරු රද්ම උදය ාන්ත ගුණකසේකර මහතා   

ගරු එස්. එම්. චන්ද්රකසේන මහතා   

ගරු ිංිංර ජයකකොඩි මහතා   

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා   

ගරු නලින් ්ඩාරාර ජයමහ මහතා   

ගරු අනුර ිංඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු ිලයහකර ජයරත්න මහතා   

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා   

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා   

ගරු එම්. එස්. කතෞෆික් මහතා   

ගරු ිංරිනාල් ද කමල් මහතා   

ගරු ිලයල් නි ාන්ත ද ිංල්වා මහතා   

ගරු ටී. රහජිත් ද කසොයිසා මහතා   

ගරු අනුර දිසානායක මහතා   

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා   

ගරු රේලස් කද්වානන්ද මහතා   

ගරු කමොකහොමඩ් නවවි මහතා   
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ගරු වාුදකද්ව නානායක්කාර මහතා   

ගරු බුද්ධික රතිරණ මහතා   

ගරු කක්. කක්. ිලයදාස මහතා   

ගරු ුදජිත් සහජය කරකර්රා මහතා   

ගරු අක ෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු තාරක ්ාලසූරිය මහතා   

ගරු විජිත කේරුකගොර මහතා   

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා   

ගරු කසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා   

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු අේුපල්ලාහ් මහර්ූෆ් මහතා   

ගරු අජිත් මාන්නප්කරරුම මහතා   

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරිංහහ මහතා   

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා   

ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා   

ගරු ්රසන්න රණතුහග මහතා   

ගරු ්රසන්න රණවීර මහතා   

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා   

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා   

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා   

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්රති වික්රමරත්න මහතා   

ගරු කරෝහිණී කුමාරි විකේරත්න මහත්මිය   

ගරු චමින්ද වි කේිංරි මහතා   

ගරු කහචන විකේකසේකර මහතා   

ගරු විමල් වීරවහ  මහතා   

ගරු කුමාර කවල්ගම මහතා   

ගරු සන්දිත් සමරිංහහ මහතා   

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා   

ගරු වඩිකේල් ුදකර්ෂ් මහතා   

ගරු ුදනිල් හඳුන්කනත්ති මහතා   

ගරු විකේරාල කහට්ටිආරච්චි මහතා   
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ කහේරත් මහතා   

ගරු විජිත කහේරත් මහතා   

ධාම්ියකසදහනායකසම ා, තා්ථලිදම්න්තුදේසම සදල්කම් 

කුෂානිසදණ   දීණසම ්තියය,සහ කාණසම සදල්කම් 

ටිකිරිසදක්.සායිකලකසම ා, හ කාණසම සදල්කම් 

කල්තැබීම අනුව රාර්ලිකම්න්තුව  සව්ිය.  ක ානායකතුමා   ලාසනාරූ  විය. 

 . ක ානායකතුමාකේ නිකේදන   කථානායකතුමාසවිිවන්සමතුසතළවනසනිදේදනසකණනස
ලදී —ස  

I 

  ස ලසකාස ්රාාාන් කස හමාාවාදීස ානණාදේස රණ්ඩු මස වයවහථ්ාදේස   ස වයවහථ්ාවස
්රකාණව,ස    ස ක්ද බ්ථස  සවැනිසදනස දේය යසරදායම් සනමැිකසතන්තසදක ම්තද සද,ස    ස
දන වැම්බ්ථස  සවැනිසදනස ඉදලක්ද  නිකසඅ දද ස(හසදශ ධාන) සනමැිකසතන්තසදක ම්තද ස
දසම විිවන්සහ ිකකසහය න්සකණනසලදසබවසදන්ව සකැමැ්තදිය.  

II 

 තා්ථලිදම්න්තුදේස හථ්ාවණස නිදය අස අසකස   ස හ ස     ස ස ක්ද බ්ථස මහස   ස වැනිස දනස
තා්ථලිදම්න්තුවස විිවන්ස හම්මස කණස අ්තස දය ානාවස ්රකාණව,ස     ස ව්ථෂදේස අයවැයස
 හ්දම්න්තුවලින්ස ද ණාඅ්තස අමායාසශවලස වැයස ය ්ථෂස පිළිබඳස හාක  ාස කිරීමස පි හස  ස
තා්ථලිදම්න්තුසවිදශේෂසකාණකසහභාදේසදහේවයසහඳ ාසමතුසහඳ න්සතා්ථලිදම්න්තුසමන් වරුන්සඅරුස
ම න්දසහමණිවස සම ාද සහභාතික්තවයස ිකවසම විිවන්සනම්සකණ සලැබස ිකසබවස දන්ව ස
කැමැ්තදිය. 

අරුස දා න්සඅමණතුසඅසම ා  
අරුස ණ  ස්  ම්සම ා  
අරුස ම න්දසහමණිවස සම ා  
අරුස ලක්ෂම්න්සදහදනවිණ්තනසම ා  
අරුස ණවීන් සහමණවීණසම ා  
අරුස ලහන්සඅල යවන්නසම ා  
අරුස ඩ ලහ්සදේවානන්දසම ා    

අරුස සුනිල්ස ඳුන්දන්තිකසම ා    

අරුස වඩිදේල්සසුද්ථෂ්සම ා    

අරුස දේ.සඑම්.සරනන්දසකුමාණිවරිසම ා    

අරුස එහ්.ස ණන්සම ා    

අරුස දශ ාන්සදහේමිවස සම ා    

අරුස අජි්තසමාන්නප්දතරුමසම ා    

අරුස (ෛවදය)සනලින්දසායිකහහ්සම ා    

අරුස මයන්සදහානායකසම ා    

අරුස ඉ.සචාල්හ්සනි්ථමලනාදන්සම ා    

අරුස ාණකසබාලසූරියසම ා    

අරුස මුජිබු්ථසණහුමාන්සම ා    
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අරුස  ්ථෂ සණාාකරු ාසම ා    

අරුස (ෛවදය)සතුිවාසවිදේමාන්නසම ්තියය    

අරුස ඥානමු්තතුස දන්හන්සම ා.”  

 . ලිිලකල් නාදිය ිල ගැන්වීම   ( )ස කථානායකතුමාස විිවන්,ස  ස ලසකාස ්රාාාන් කස
හමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේස   ( )සවයවහථ්ාවස්රකාණව— 

 i)      ස මුදල්ස ව්ථෂයස හඳ ාස විඅ කාිකතිකවණයාද ස වා්ථාදේස දදවැනිස කාණ්ඩදේස
XXIII දක යහසහ සතුන්වැනිසකාණ්ඩදේසIX දක යහ සසහ  

 ii)      සමුදල්සව්ථෂයසහඳ ාසවිඅ කාිකතිකවණයාද සවා්ථාදේසදදවැනිසකාණ්ඩදේසII 
හ සIII දක යහස්හ සදවැනිසකාණ්ඩදේසII දක යහස 

පිළිඅන්වනසලදී.ස 

එකියනසලදසවා්ථාසසභා කම්සයසමසික යසුතතුයැ ද,සමු  යසකළසුතතුයැ දසනිදය අසකණනස
ලදී.ස 

( )සකථානායකතුමාසවිිවන්— 

 i)   සසලසකාසස්රාාාන් කසහමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේස  රස( )ස
හ ස  ( )සසවයවහථ්ාස්රකාණවස    සව්ථෂදේසදදවනසකා්ථතුවසහඳ ාස(    .  .  ස-ස
    .  .  )සණාායසදහේවාසදක ියෂන්සහභාදේස්රඅිකසවා්ථාව   

 ii)   සසලසකාසස්රාාාන් කසහමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේසසසස  රස( )ස
වයවහථ්ාවස්රකාණවස    සව්ථෂදේසතළමුසකා්ථතුවස(    .  .  -    .  .  )සහ ස
දදවනස කා්ථතුවස (    .  .  ස -ස     .  .  )ස හඳ ාස  මාස නි්ථ යස දක ියෂන්ස
හභාදේසකා්ථයසහාධානසසවා්ථාව   

 iii)   සලසකාසස්රාාාන් කසසහමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේස  රස(   
වයවහථ්ාවසහ ස      අසකස    දණනස සලසකාසමානවස ියකම්සදක ියෂන්සහභාවස
තනද්තස   වඅන්ිකයස්රකාණවස    සව්ථෂදේසතළමුසකා්ථතුවසහඳ ාස(    .  .  ස-ස
    .  .  )ස සලසකාසමානවස ියකම්සදක ියෂන්සහභාදේසකා්ථයසහාධානසවා්ථාව ස  

 iv)   සසලසකාසස්රාාාන් කසහමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේස  රස( )ස
වයවහථ්ාවස ්රකාණවස     ස ව්ථෂදේස දදවනස කා්ථතුවස හඳ ාස (    .  .  ස -ස
    .  .  )සාාිකකස්රහම්තාදනසදක ියෂන්සහභාදේස්රඅිකසවා්ථාව සහ  

(v)    සසලසකාසස්රාාාන් කසහමාාවාදීසානණාදේසරණ්ඩු මසවයවහථ්ාදේස  රස( )ස
හ ස    සවයවහථ්ාස්රකාණවස    සව්ථෂදේසදදවනසකා්ථතුවසහඳ ාස(    .  .  ස-සස
    .  .  )සවිඅ නසදහේවාසදක ියෂන්සහභාදේසකා්ථයසහාධානසවා්ථාව  

පිළිඅන්වනසලදී.ස 

එකියනසලදසවා්ථාසසභා කම්සයසමසික යසුතතුයැ සනිදය අසකණනසලදී.ස 

( )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්,ස    සව්ථෂයසහඳ ාස සවිදයාස
හ ක්ෂ ස ාසතල්සකා්ථයාසශදේසවා්ථෂිකසවා්ථාවසපිළිඅන්වා,සඑමසවා්ථාවසිකණහණසහසව්ථධානයස
 ාසතරිහණයසහ සහව්භාවිකසහම්ත්ත පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකසහභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ ස
දය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 
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( )සහමාාසහවිබලඅැන්වීම්,සසුභහාධානස ාසකන්දසඋඩණයසඋරුමයසපිළිබඳ අමායතුමාසවිිවන්,ස
    සව්ථෂයසහඳ ාසදවිනැුවමසහසව්ථධානසදදතා්ථදම්න්තුදේසකා්ථයසහාධානසවා්ථාව පිළිඅන්වා,ස
එමසවා්ථාවසදහෞඛයස ාසමානවසසුභහාධානය,සහමාාසහවිබලඅැන්වීම පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ ස
කාණකසහභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

( )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්— 

 i)      සඅසකස  සදණනසනිෂත්ාදනසබදුස(විදශේෂසවිිකවිධාාන)සසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තස
නිෂත්ාදනසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනසලදුව,ස
    සඅදඅ හත්ුස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 ii)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සමැ ස  සදනැිකසඅසකස      සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 iii)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස නිස  සදනැිකසඅසකස      සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 iv)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස නිස  සදනැිකසඅසකස      සසදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 v)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස නිස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 vi)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස ලිස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 vii)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස ලිස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 viii)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස ලිස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනස
ලදසනියමය ස 

 ix)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්සස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සඅදඅ හත්ුස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළස
කණනසලදසනියමය ස 



( 8 ) M. No. 207 

 x)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සඅදඅ හත්ුස  සසදනැිකසසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේස
තළසකණනසලදසනියමය ස 

 xi)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සඅදඅ හත්ුස  සසදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළස
කණනසලදසනියමය ස 

 xii)      සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සඅදඅ හත්ුස  සසදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේස
තළසකණනසලදසනියමය ස 

 xiii)     සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    සහැප්ැම්බ්ථස  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේස
තළසකණනසලදසනියමය ස 

 xiv)     සඅසකස  සදණනසවිදශේෂසදවළඳසභාණ්ඩසබදුසතනද්තස සවඅන්ිකයසයයද්තසවිදශේෂස
දවළඳසභාණ්ඩසබදුසහම්බන්ධාදයන්සමුදල්ස ාසානමාධායසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනස
ලදුව,ස    ස ක්ද බ්ථස  සදනැිකසඅසකස      සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළස
කණනසලදසනියමය සහ  

(xv)      සඅසකස   ස දණනසවිහ්ථානසතනද්තස  ස ( )ස වඅන්ිකයසයයද්තස     .  .  සිවයස
    .  .  ස ස දක්වාස ාාිකකස අයවැයස දදතා්ථදම්න්තුදේස වැයස ය ්ථෂස අසකස    ස
යයද්තසතරි ණකසහ ායසදහේවාසහ ස දිවසඅවශයාසවඅ ම්සවයාතතිකයසම න්සිවදුස
කණනසලදසතරි ණකසදවන්කිරීම්සපිළිබඳසහය න 

පිළිඅන්වා,ස එමසනියමයන්සහ සතරි ණකස දවන්කිරීම්ස පිළිබඳසහය නස ණාදේසමුදල්ස පිළිබඳස
කාණකසහභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

( )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්,ස    සව්ථෂයසහඳ ාසාාිකකස
ාලසහම්තාදනස ාසාලාතව නසමණ්ඩලදේසවා්ථෂිකසවා්ථාව සපිළිඅන්වා,සඑමසවා්ථාවසිකණහණස
හසව්ථධානයස ාසතරිහණයසහ සහව්භාවිකසහම්ත්ත පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකසහභාවයසදය මුස
කළසුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

( )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්,ස    සඅසකස  ස දණනසනැේස
නිදය ජියන්ය,සනැේසබඩුසදඅනයන්නන්ය,සයා ාස යාකරුවන්සදන වනසදත දුස්රවා කයන්යස
හ සකන්ද න්ථසදමද ුතම්කරුවන්යසබලත සලබාදීදම්සතනද්තස   සවඅන්ිකයසයයද්තස     ස
නැේස නිදය ජියන්ද ,ස නැේබඩුස දඅනයන්නන්ද ,ස යා ාස  යාකරුවන්ස දන වනස දත දුස
්රවා කයන්ද ස හ ස කන්ද න්ථස දමද ුතම්කරුවන්ද ස (අාහත්ුස ව  )ස නිදය අස
හම්බන්ධාදයන්සවණායස ාසනාවිකසකයුතතුසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනසලදුව,ස    ස ක්ද බ්ථස
  සදනැිකසඅසකස       සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනසලදසනිදය අසපිළිඅන්වා,සඑමස
නිදය අස්රවා නයසහ සහන්නිදේදනය පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකසහභාවයසදය මුසකළස
ුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 



( 9 ) M. No. 207 

( )ස ඉඩම්සහ ස තා්ථලිදම්න්තුස ්රිකහසහක්ණ ස අමායතුමාස විිවන්,ස     ස ව්ථෂයස හඳ ාස  ස
ායව්ථධානපුණසම සදණ  දල්සවා්ථෂිකසවා්ථාවසපිළිඅන්වා,සඑමසසවා්ථාවසදහෞඛයස ාසමානවස
සුභහාධානය,ස හමාාස හවිබලඅැන්වීම පිළිබඳස රස කස අධීක්ෂ ස කාණකස හභාවයසදය මුසකළස
ුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

( )ස ඉඩම්ස හ ස තා්ථලිදම්න්තුස ්රිකහසහක්ණ ස අමායතුමාස විිවන්,ස     ස ව්ථෂයස හඳ ාස
්රාදේය යසහසව්ථධානසබැසකුදේසවා්ථෂිකසවා්ථාවසපිළිඅන්වා,සඑමසසවා්ථාවසර්ථිකකසහසව්ථධාන 
පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකසහභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

(  )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්,ස    සව්ථෂයසහඳ ාසවි ාමස
වැ ප්ස දදතා්ථදම්න්තුදේස වා්ථෂිකස කා්ථයස හාධානස වා්ථාවස හ ස  ණුම්ස පිළිඅන්වා,ස එමසස
වා්ථාවසඅභයන්ණසතරිතාලනයස ාසණාායසකළමනාකණ ය පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකස
හභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ සදය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

(  )ස ඉඩම්ස හ ස තා්ථලිදම්න්තුස ්රිකහසහක්ණ ස අමායතුමාස විිවන්,ස     ස ව්ථෂයස හඳ ාස
ාාිකකසළමාසරණක්ෂකසඅිකකාරිදේසවා්ථෂිකසවා්ථාව පිළිඅන්වා,සඑමස සවා්ථාවසකාන්ාස ාස
හ ්ස පුරුෂස හමාාභාවය  පිළිබඳස රස කස අධීක්ෂ ස කාණකස හභාවයස දය මුස කළස ුතතුයැ ස
දය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

(  )සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාසවිිවන්,ස    සඅසකස  සදණනස ාස
    ස අසකස   ස දණනස තන්තස ම න්ස හසදශ ිකස     ස අසකස  ස දණනස රනයනස  ාස අතනයනස
(තාලන)සතනද්තස සවඅන්ිකදේස( )සඋතවඅන්ිකයසහ ස  සවඅන්ිකයසහම සකියවියසුතතුසසඑ ස
තනද්තස   ස වඅන්ිකයස යයද්තස විදශේෂස රනයනස බලත ස අාහත්ුස හම්බන්ධාදයන්ස හසව්ථධානස
උතායසමා්ථඅස ාසාායන්ණසදවළඳසඅමායවණයාසවිිවන්සහාදනසලදුව,ස    ස ක්ද බ්ථස  ස
දනැිකසඅසකස      සදණනසඅිකසවිදශේෂසඅැහ සත දේසතළසකණනසලදසනිදය අසපිළිඅන්වා,සඑමසස
නිදය අසර්ථිකකසහසව්ථධාන පිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකසහභාවයසදය මුසකළසුතතුයැ ස
දය ානාසකණනසලදී. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

 . කාරක සභා වාර්තා ිල ගැන්වීම    ( )සහථ්ාවණසනිදය අසපිළිබඳසකාණකසහභාදේසහභාතිකස
කථානායක අරුස කරුස ායසූරියස ම ාස විිවන්,ස එමස කාණකස හභාවස දවස දය මුස කණනස ලද,ස
තා්ථලිදම්න්තුදේසහථ්ාවණසනිදය අ හම්බන්ධාදයන්ස සඑ සකාණකසහභාදේසවා්ථාවසඑමසකාණකස
හභාදේසකයුතතුසදස තු ව,සපිළිඅන්වනසලදී.ස 

එකියනසලදසවා්ථාවසසභා කම්සයසමසික යසුතතුයැ ද,සමු  යසකළසුතතුයැ දසනිදය අස
කණනසලදී.ස 

( )ස අභයන්ණස තරිතාලනස  ාස ණාායස කළමනාකණ ස පිළිබඳස රස කස අධීක්ෂ ස කාණකස
හභාදේස හභාතිකස ස අරුස අාිය ස දල කුද ස ම ාස ස දව දවන්ස එ ස හ කස අරුස නි ාල්ස
අලප්ත්තිකසම ාසවිිවන්,සඑමසසකාණකසහභාවසදවසදය මුසකණනසලද,ස 
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 i)  තළා්තසතාලනසරයනස(විදශේෂසවිිකවිධාාන)සතන්තසදක ම්ත සහ  

 ii)      සව්ථෂයසහඳ ාසතළා්තසහභාසහ සතළා්තසතාලනසඅමායාසශදේසකා්ථයසහාධානස
වා්ථාව 

හම්බන්ධාදයන්ස සඑ සකාණකසහභාදේසවා්ථාවසපිළිඅන්වනසලදී.ස 

එකියනසලදසවා්ථාවසසභා කම්සයසමසික යසුතතුයැ සනිදය අසකණනසලදී.ස 

( )සෛනිකකසකයුතතුස( ෂ සවිදණ ධී)සහ සමාධායසකයුතතුසපිළිබඳසරස කසඅධීක්ෂ සකාණකස
හභාදේසහභාතිකසඅරුසසඅජි්තසමාන්නප්දතරුම ම ාසවිිවන්,සඑමසසකාණකසහභාවසදවසදය මුසකණනස
ලද,ස 

 i)  අතණාධායකසවින්දයන්සහ සහාක්ෂිකරුවන්ස යසහ ායසදීදම්සහ සරණක්ෂාසකිරීදම්ස
(හසදශ ධාන)සතන්තසදක ම්ත  

 ii)  අතණාධාසවැළැක්වීදම්ස(හසදශ ධාන)සතන්තසදක ම්ත සසහ  

 iii)  අිකකණ සසහසවිධාානස(හසදශ ධාන)සතන්තසදක ම්ත 

හම්බන්ධාදයන්ස සඑ සකාණකසහභාදේසවා්ථාවසපිළිඅන්වනසලදී.ස 

එකියනසලදසවා්ථාවසසභා කම්සයසමසික යසුතතුයැ සනිදය අසකණනසලදී.ස 

 . කරත්සම්   

      i)  දයලාව, ක දඅ ල්ල, ණ්තත ,  ද්ථණුකාසනිවහ සයනසලිපිනදය සතදසචිස
ඩී.සඒ.සශාන්සකුමාණසම ාදඅන්සලැබුණුස    .  .  සදනැිකසදත්තහම ස 

         ii)  බණ්ඩාණඅම, අම්මන්පිල, තළමුස හැපුම්ස කණුව, අසකස   ස දණනස
හ්ථානදය ස තදසචිස ඩී.ස  .ස එම්.ස ුව ව්ථධානස ම ාදඅන්ස ලැබුණුස
    .  .  සදනැිකසදත්තහම ස 

         iii)   කු ාමලය, අභයපුණ, අසකස    ස දණනස හ්ථානදය ස තදසචිස දක්.ස එ .ස
ායණ්තනසම ාදඅන්සලැබුණුස    .  .  සදනැිකසදත්තහම සහ ස 

         iv)  ක ණ, ක කුරුන්ද, නාදඅ ඩස තාණ, ලසඅමස ඩිදත වස ඉදරිපියස යනස
ලිපිනදය ස තදසචිස එන්.ස ඒ.ස පී.ස එම්.ස ඩබ්ලිේ.ස දහේනානායකස ම ාදඅන්ස
ලැබුණුස    .  .  සදනැිකසදත්තහමස 

        අරුසසුහන්සපුසචිනිලදම්සම ාසවිිවන්සපිළිඅන්වනසලදී.ස 

 

        i)  ම ණඅම, දුම්රියස මාව, අසකස    ස දණනස හථ්ානදය ස තදසචිස දක්.ස ඩී.ස
උතාලිසදතද්ථණාසම ාදඅන්සලැබුණුස    .  .  සදනැිකසදත්තහම සහ ස 

         ii)  දත දල න්නරුව, තලුඅහ්දමන, එදක්ස ල, අසකස   සදණනසහථ්ානදය ස
තදසචිස දක ණදල්ස දඅදණස දල කුබසඩාස ම ාදඅන්ස ලැබුණුස     .  .  ස
දනැිකසදත්තහමස 

        අරුසසුනිල්ස ඳුන්දන්තිකසම ාසවිිවන්සපිළිඅන්වනසලදී.  

අසකස  අසදණනසතා්ථලිදම්න්තුදේසහථ්ාවණසනිදය අයසයයද්තසඑමසදත්තහම්,සම ානසදත්තහම්ස
පිළිබඳසකාණකසහභාවයසදය මුසකණනසලදී. 
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5. රාර්ලිකම්න්තුකේ  සව්ීම් : තා්ථලිදම්න්තුදේස හභානායකතුමා දව දවන් ඉඩම්ස හ ස
තා්ථලිදම්න්තුස ්රිකහසහක්ණ ස අමායතුමාස ඉදරිත්තස කළස දය ානාව,— අදස දනස විිවණස ය දම්දීස
දමමසතා්ථලිදම්න්තුවස    සසදන වැම්බ්ථසමහස  සවැනිස  හත්ිකන්දාසඅ.සභා.ස .  සවනසදක්සකල්ස
ැ යසුතතුසය.ස 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසසහම්මසවිය. 

6. අධිකරණ සහවිධාන (සහක ෝධන) රනත් කක ම්රත  සදදවැනිසසසවණසකියවීදම්සනිදය අයස
කියවනසලදී. 

 තන්තස දක ම්තස දැන්ස දදවැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස විදේශස රැකියාස අමායතුියයස හ ස
අිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

“අරුසල සායව්ථධානසම ාස ලාහනා  සවියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාසඅමායතුියයසහ ස
අිකකණ සඅමායතුියයසසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසසහම්මසවිය. 

(අ.සභා.ස .  සයසඅරුසල සායව්ථධානසම ාස ලාහනා  සවිය.) 

“අරුස මල්සණ්තනායකසම ාස ලාහනා  සවියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාසඅමායතුියයසහ ස
අිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසසහම්මසවිය. 

(අ.සභා.ස .  සයසඅරුස මල්සණ්තනායකසම ාස ලාහනා  සවිය.) 

“අරුසඑ ව සුව දහේකණසම ාස ලාහනා  සවියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාසඅමායතුියයසහ ස
අිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසසහම්මසවිය. 

(අ.සභා.ස .  සයසඅරුසඑ ව සුව දහේකණසම ාස ලාහනා  සවිය.) 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තස යසඅ  ලවසදදවැනිසසවණසකියවනසලදී.ස 

 තන්තසදක ම්තස ්ථ සතා්ථලිදම්න්තුසකාණකසහභාවකයසතැවරියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාස
අමායතුියයසහ සඅිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

දනන්ණවසතා්ථලිදම්න්තුවසහම්මුිකසමා්ථඅදයන්සකාණකසහභාවකයසතරිව්ථනයසවිය. 

(කාණකසහභාදේදී) 

  ලාහනා  සමන් තුමාස ලාහනා  සවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකයසහභාසහම්මසවිය. 

 

 සවැනිසවඅන්ිකයස 

විදේශසරැකියාසඅමායතුියයසහ සඅිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළ  හසදශ ධානයක්     ස
වැනිසපි දේස  සවැනිසදප්ළියසඉව්තසකණසඒසදව වයසත සදැක්දවනසදක යහසරදේශසකිරීමය,— 

“අඩුසදන වන්නාස සද,සඑකිවයසද යකයසවැඩිසදන වන්නා”; 

 හසසදශ ධානයසපිළිඅසුතතුය සයනස්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 
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 වඅන්ිකයසහසදශ ිකාකාණදයන්,සතන්තසදක ම්තද්තස සදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය ,ස
යනස්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකයසහභාසහම්මසවිය. 

්රඥප්ිකසවඅන්ිකයසස ාසනාමය 

 ්රඥප්ිකසවඅන්ිකයස ාසනාමයසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස
්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තසහසදශ ධානසහ වසවා්ථාසකණනසලදී. 

 තන්තසදක ම්තසදැන්සහසදශ ිකාකාණදයන්සතුන්වැනිසවණසකියවියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාස
අමායතුියයසහ සඅිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්ත,ස යසඅ  ලවසහසදශ ිකාකාණදයන්සතුන්වැනිසවණසකියවාසහම්මසකණනස
ලදී. 

 

7. අරරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක් කරුවන් හට සහාය  කම් සහ ආරක්ෂා කිරීකම් 

(සහක ෝධන) රනත් කක ම්රත   දදවැනිසසසවණසකියවීදම්සනිදය අයසකියවනසලදී. 

 තන්තස දක ම්තස දැන්ස දදවැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස විදේශස රැකියාස අමායතුියයස හ ස
අිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තස යසඅ  ලවසදදවැනිසසවණසකියවනසලදී.ස 

 තන්තසදක ම්තස ්ථ සතා්ථලිදම්න්තුසකාණකසහභාවකයසතැවරියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාස
අමායතුියයසහ සඅිකකණ සඅමායතුියයසදය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

දනන්ණවසතා්ථලිදම්න්තුවසහම්මුිකසමා්ථඅදයන්සකාණකසහභාවකයසතරිව්ථනයසවිය. 

(කාණකසහභාදේදී) 

 ලාහනා  සමන් තුමාස ලාහනා  සවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකදේසිවයස සවැනිසවඅන්ිකයසදක්වාසහභාසහම්මසවිය. 

්රඥප්ිකසවඅන්ිකයසස ාසනාමයස 

 ්රඥප්ිකසවඅන්ිකයස ාසනාමයසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස
්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තසහසදශ ධානසණ වසවා්ථාසකණනසලදී. 

 තන්තස දක ම්තස දැන්ස තුන්වැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස විදේශස රැකියාස අමායතුියයස හ ස
අිකකණ සඅමායතුියය දය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්ත,ස යසඅ  ලවසසතුන්වැනිසවණසකියවාසහම්මසකණනසලදී. 

8. අරරාධ වැ ැක්වීකම් (සහක ෝධන) රනත් කක ම්රත  සදදවැනිසසසවණසකියවීදම්සනිදය අයස
කියවනසලදී. 
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 තන්තස දක ම්තස දැන්ස දදවැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස විදේශස රැකියාස අමායතුියයස හ ස
අිකකණ සඅමායතුියය දය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තස යසඅ  ලවසදදවැනිසසවණසකියවනසලදී.ස 

 තන්තසදක ම්තස ්ථ සතා්ථලිදම්න්තුසකාණකසහභාවකයසතැවරියසුතතුය  සවිදේශසරැකියාස
අමායතුියයසහ සඅිකකණ සඅමායතුියය දය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

දනන්ණවසතා්ථලිදම්න්තුවසහම්මුිකසමා්ථඅදයන්සකාණකසහභාවකයසතරිව්ථනයසවිය. 

(කාණකසහභාදේදී) 

 ලාහනා  සමන් තුමාස ලාහනා  සවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකදේසිවයස සවැනිසවඅන්ිකයසදක්වාසහභාසහම්මසවිය. 

්රඥප්ිකසවඅන්ිකයසස ාසනාමය 

 ්රඥප්ිකසවඅන්ිකයස ාසනාමයසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස
්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තසහසදශ ධානසණ වසවා්ථාසකණනසලදී. 

 තන්තස දක ම්තස දැන්ස තුන්වැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස විදේශස රැකියාස අමායතුියයස හ ස
අිකකණ සඅමායතුියය දය ානාසකළාය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්ත,ස යසඅ  ලවසසතුන්වැනිසවණසකියවාසහම්මසකණනසලදී. 

9. ර ාත් රාලන ආයතන (වික ේෂ විධිවිධාන) රනත් කක ම්රත  ස දදවැනිස සසවණසකියවීදම්ස
නිදය අයසකියවනසලදී. 

 තන්තස දක ම්තස දැන්ස දදවැනිස වණස කියවියස ුතතුය  ස තළා්තස හභාස  ාස තළා්තස තාලනස
අමායතුමාසදය ානාසකදළේය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තස යසඅ  ලවසදදවැනිසසවණසකියවනසලදී.ස 

 තන්තසදක ම්තස ්ථ සතා්ථලිදම්න්තුසකාණකසහභාවකයසතැවරියසුතතුය  සතළා්තසහභාස ාස
තළා්තසතාලනසසඅමායතුමාසදය ානාසකදළේය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

දනන්ණවසතා්ථලිදම්න්තුවසහම්මුිකසමා්ථඅදයන්සකාණකසහභාවකයසතරිව්ථනයසවිය. 

(කාණකසහභාදේදී) 

 ලාහනා  සමන් තුමාස ලාහනා  සවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකයසහ ස සවැනිසවඅන්ිකයසහභාසහම්මසවිය. 

 



( 14 ) M. No. 207 

 සවැනිසවඅන්ිකයස 

තළා්තසහභාස ාසතළා්තසතාලනසඅමායතුමාසදය ානාසකළ  හසදශ ධානයක්     සවැනිසපි දේස
  සවැනිසදප්ළියසහ ස  සවැනිසදප්ළියසඉව්තසකණසඒසදව වයසත සදැක්දවනසදක යහසරදේශස
කිරීමය,— 

“මැිකවණ සදක ියෂන්සහභාවසවිිවන්සඅැහ සත දේසතළසකණ සලබනසනියමයක්ස
ම න්සනිශච්යසකණ සලැ යස ැකිසදනයකසදී,සතළසකළසුතතුසඅණ,සඑ සදනය”; 

 හසසදශ ධානයසපිළිඅසුතතුය සයනස්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

 වඅන්ිකයසහසදශ ිකාකාණදයන්,සතන්තසදක ම්තද්තස සදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය ,ස
යනස්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය. 

 සවැනිසවඅන්ිකයසසහභාසහම්මසවිය. 

උතදල්ඛනය 

 උතදල්ඛනයසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස්රශන්යසවිමහනස
ලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

 ්ථවිකාව 

  ්ථවිකාවසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස්රශන්යසවිමහනසලදන්,ස
හභාසහම්මසවිය.ස 

්රඥප්ිකසවඅන්ිකයස ාසනාමය 

 ්රඥප්ිකසවඅන්ිකයස ාසනාමයසතන්තසදක ම්තද්තසදක යහක්සවශදයන්සික යසුතතුය සයනස
්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්තසහසදශ ධානසහ වසවා්ථාසකණනසලදී. 

 තන්තසදක ම්තසදැන්සහසදශ ිකාකාණදයන්සතුන්වැනිසවණසකියවියසුතතුය  සතළා්තසහභාස ාස
තළා්තසතාලනසඅමායතුමාසදය ානාසකදළේය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය.ස 

තන්තසදක ම්ත,ස යසඅ  ලවසහසදශ ිකාකාණදයන්සතුන්වැනිසවණසකියවාසහම්මසකණනස
ලදී. 

 0. කල් තැබීම (ද ෂය කලාකේ  වික ේෂ උරාධිධාරීන්ට ගුරු රත්වීම් ල්ා ම) : “දමමස
තා්ථලිදම්න්තුවසදැන්සකල්සැ යසුතතුය  සඉඩම්සහ සතා්ථලිදම්න්තුස්රිකහසහක්ණ සඅමායතුමාස
දය ානාසකදළේය. 

්රශ්නයසහභා මුඛසකණනසලදන්, විවාදසවිය. 

්රශන්යසවිමහනසලදන්,සහභාසහම්මසවිය සඅ.සභා.ස .  සය,සඅදසදනසහභාසහම්මිකයසඅ ව,ස    ස
දන වැම්බ්ථසමහස  සවැනිස  හත්ිකන්දාසඅ.සභා.ස .  සවනදක්සතා්ථලිදම්න්තුවසකල්ස දේය. 


