
ර ෝහල් කමිටු පත් කිරීම 

නෛතික පසුබිම 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා ප ලංරපලිමේ ්්ේ ස ලංා්ජා ලංකා  ලං  ලං

219 ලංදජ ලංකධි පරිය ලං) ලං ාෞඛ්යය ලං ා දප ලංරජ   ලං12 ලංදජ ලංදග්ිය ලංර පයද ලංරතා ලං

ාඳත් ලං රුණු ලං යෝතල් ලං මිටු ලංාපජපජි යි් ේ ලංදැජගැනීජ ලංාඳතප ලංදක්දප ලංඇා. 

 යජා ප ලං තෝ ලංකධ්යක්ක දයයප ේ ලංිය යෝජිා යු  ලංදය ය් ලං තෝ ලංමජ ලං

 මිටුද ලංවිසි්ජ ලං තෝ ලංකිසිය් ලංවියදජක් ලං තෝ ලංබැ ජජක් ලං තෝ ලංදැරීජට ලං තෝ ලං

 දජ  ලං  දය ලං   ප්රප ේද ට ලං  තෝ ලං දගමකජ ට ලං ඇේ්  ලං මටජට ලං

බකාක ලං තෝ ලංකදාය ලං ජජක් ලං තෝ ලං දය ලං තෝ ලං යෝතක  ලං ා ද ප ලං ය ජ ලං

සිටිජ ලං  දය ලං ායපියජ  ලං පුද්ගක යු  ලං  ා දප යෝජා යු  ලං දය ය් ලං

කදතා  ලං ජප ක ලංයුේය. 

  දය ලං තෝ ලං යෝතල් ලංජණ්ඩකය  ලං යෝතල් ලං මිටුද  ලංාපජපජි යු  ලංකිසිජ ලං

 ත ේදක් ලං ජපද්දප ලංියක ය් ලංඉද  ලංකිරීජට ලංගරු ලංකජපායදයයපට ලංබකය ලං

ඇා.මදැිය ලංඉද  ලංකිරීජක් ලංකදාපජ ලංතප ලංතීයණප ජ  ලංඉද  ලංකිරීජක් ලංදජ ලං

කාය ලංකිසිජ ලංකධි යණය  ලං/ ලංවිියය චය ලංාභපද  ලංරය ජ ලංකිරීජට ලං ජපතැ . 

  යෝතල් ලං මිටු ලං විසි් ලං ා දමකය ලං ටයුේ ලං ය ගජ ලං යප ් ජ ලං කනුගජජය ලං

 ් ලං යුේ ලං ක්රියප ලං ළිවෙ ද් ලං දක්දජ ලං  යලාකපසි ලං ළිවෙ ය් ලං කිරීජට ලං

කජපායදයයපට ලංළිවෙ දජ. ලංම ා  ලංරජදප ලංඇි ලං යලාකපසි ලංඇ ජ් ලංවදපට ලං

යට ද ලං ා දමකය ලං  ටයුේ ලං ියයජපනුකූකද ලං  ය ගජ ලං යපජට ලං  දය ලං  තෝ ලං

ජණ්ඩකය ට ලං තෝ ලං මිටුද ට ලංතැකියපදක් ලංඇා. 

 

 

 



ර ෝහල් කමිටු පත් කිරීරේ අ මුණ 

යජා ප ලං  යෝතල්දක ලං  ්දපසි ද ලං රි පය ලං කබජ ලං තප ලං බපිරයද ලං රි පය ලං කබප ලං

ගැියජ ලංාඳතප ලංරැමි ණජ ලංකායණ ලං යෝගී්ට ලංකදයය ලංා  පය ලං ා දප ලංකඛ්ණ්ඩද ලං

ාප ලං ියසි ලං රරිදි ලං රද දප ගජ ලං යපජ ලං ාතවුරු ලං කිරීජට , ලං ව ලං ාඳතප ලං රැජැ ණජ ලං

බපධ්පද්ට ලංමුහුණ ලංදිය ලංතැකි ලංරරිායයක් ලං යෝතක ලංේ් ලංියලිමජපණය ලංකිරීජ ලං ජ්ජ ලං

 යෝතල් ලංාාදලිමධ්ජය ලංඋ දාප ලංජපලිම ගෝර ද්යය් ලංකබප ලං ජජ  ලං යෝත ල් ලං මිටු ලං

ේවේ ලංබකප රප යෝ ේ ලං ස. 

 

සහිකයින් නිර්රේශ කිරීම 

 යෝතල් ලං ාඳතප ලං ාිර යි් ලං ියලිම ද්ය ලං කිරී ්දි ලං ර ද්ය ප ලං  ද්යරපකජ ලං තප ලං

ාජපජීය ලං ජපය  ද ය් ලං  තබී ලං ාජපජාය ලං ළිවෙග  ලං විවිධ් ලං දෘ තීජය ලං

ජපය  දය් ලං දයජ ලං ආරදප ලං කදා ථපදක ජ ලං  යෝතල් ලං  ා දප ලං කඩරණ ලං  ජපමට ලං

රද දප ගජ ලංයෑජට ලංයක්ියක් ලංවිය ලංතැකි ලංාපජපජි ය් ලංර  ලංකිරීජට ලං ටයුේ ලං

   ලිම. ලං 

 

 

  යෝතල් ලං මිටුද ලංවිසිස ලංියණයක් ලංගැනීජට ලංරථජ ලං යෝතල් ලංෛදදය ලං

කධි පරි ලං තෝ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං දජ  ලංියකධ්පරි යු  ග් ලංවිජාප ලංබැේය ලංයුේ ලං

කාය ලං දජ  ලංමදැිය ලංියණය් ලංාජඟ ලංම ඟ ලං ජපද් ් ලංජ් ලංමය ලං

කධ්යක්ක ලං දා ලං යපමු ලං ් ලංයුේ ලං ස. 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංතීයණය ලංකදාපජ ලංතීයණය ලං ස. 



  යෝත ල් ලං මිටුද ලංවිසි් ලංඉදිරිර  ලං යනු ලංකබජ ලංසියළුජ ලං යෝජාජප ලං

යජා ප ලංමුදල් ලං ලං ලං තෝ ලංකජපායපාය ලං ල් ් ලං තෝ ලංභපණ්ඩපගපය ලං ල් ් ලං

විසි් ලං තෝ ලංඔවු් ලං දනු ද් ලංියු   ලං යනු ලංකබජ ලංඋර දා දකට ලං

කනුු ක ලංවිය ලංයුේයි. 

 

  යෝත ල් ලං  මිටුද ලං විසි් ලං  යෝතක ලං ා්බ්ධ් ය් ලං ියු   ලං  යනු ලං

කබජ ලංිය යෝග ලංක්රියප ජ  ලංකිරීජට ලං තෝ ලං යෝතල් ලං ා ද යි් ලංකදප ලං ලං ලං

ක්රියප ජ  ලං කියමට ් ලං දගකිජ ලං  යෝතල් ලං ෛදදය ලං කීක පරී ලං  තෝ ලං

 යෝතක ලං ලංභපය ලං දජ  ලංියකධ්පරි යු  ේ ලංදගමකජ ලංජා ලංසිදුදනු ලංඇා. 

 

 ඕජෑජ ලංකදා ථපද  ජ ලං යෝතක ලං තෝ ලං යෝත ල් ලංු ජජ ලංදපට්ටටුදක් ලං තෝ ලං

රරික්කප ලං කිරීජට ලං  යෝතල් ලං  මිටු ස ලං ඕජෑජ ලං ාපජපජි  යු ට ලං

නීායපනුකූක ලංකයිියක් ලංඇත. 

ර ෝහල් කමිටු රැසවිේ 

 ාෑජ ලං  යෝතල් ලං  මිටුදක්ජ ලං ාෑජ ලං ජා ට ලං දයක්ජ ලං ාත ලං  යෝත ල් ලං

 මිටුද ලංවිසි් ලංතීයණය ලං යජ ලංරරිදි ලං මිටු ලංරැා වි් ලංරැදැ විය ලංයුේය. 

 

  යෝත ල් ලං මිටු ලංරැා මටජ  ලංගණ ලංපුලිමණ ලංාඳතප ලංකදජ ලංාපජපජි ය් ලං

ි ද ජු  ේ ලංාතභපගී දය ලංිබිය ලංයුේය. 

 

 තීයණය ලං ් ලංයුේ ලංරය ජයක් ලංවුදද,රැමිණ ලංසිටිජ ලංාත ලංන්ද ලංර පය ලං

 ය ලං සිටිජ ලං ාපජපජි යි් ේ ලං දැඩි ලං න්ද ය් ලං තීයණය ලං  යනු ලං



කබයි.ම ජ්ජ ලංාභපරිදයයපට ලංතීයණ ජ  ලංන්දයක් ලංඇි ලංජමු  ලං

ර පිතා ලංන්දයක් ලංඔහුට ලංිරමි ලං ජප ස. 

  යෝතල් ලං මිටුදට ලංකදප් ලං යෝත ල් ලංෛදදය ලංකීක පරිදයයපට ලං තෝ ලං

 දජ  ලං  පලිමයභපය ලං ියකධ්පරි යු ට ලං  යෝතල් ලං  යෝත ල් ලං  මිටු ලං

රැා මට්දකට ලං ාතභපගි ලං මටජට ලං කදයය ලං ඇිමු  ලං න්දයක් ලං ර පය ලං

කිරිජට ලංිරමි ජක් ලංජැා. 

ව්යුහය 

1. කජපායදයයප ලං විසි් ලං රසිද්ධ් ලං  යනු ලං කබජ ලං ිය යෝගයක් ලං ජගි් ලං මජ ලං

ිය යෝග ලං ියයජප පය ය් ලං දක්දප ලං ඇි ලං  දය ලං  තෝ ලං යජා ප ලං  යෝතකක් ලං

ාඳතප ලං යෝතල් ලං මිටු ලංර  ලං   ලිම. 

2. ාාා ථපරජය ලං  යනු ලං කබජ ලං මක් ලං මක් ලං  මිටුද ලං ා්බ්ධ් ය් ලං මිර ලං

ාභපරිදයයප ලංදය ය් ලංක්රියප ලංකිරීජ ලංළිියා ලංමජ ලං මිටු ස ලංාපජපජි යි් ලං

කාරි් ලංමක් ලංක යක් ලංන්ද ය් ලංර  ලං ය ලංගා ලංයුේ ලංකාය ලංක ජක් ලංසියලු ලං

ාජේරුද ලංම ා  ලංර  ලං ක ලංයුේද ලංඇා. 

3. මක් ලං  යෝතල් ලං  මිටුදක් ලං ාඳතප ලං ර  ලං  ් ලං තැකි ලං ාපජපජි  ලං ාාඛ්යපද ලං

පුද්ගකයි් ලං05 ට ලං ජපකඩු ලංතප ලං50 ලං ට ලං ජපදැඩි ලංවිය ලංයුේය. 

4.  මිටු ලංාපජපජි  ලංියක ලං පකය ලංකජපායදයයප ලංවිසි් ලංතීයණය ලං   ලිම. 

ව්යගකීේ හා කාර්යයන් 

ශ්රී ලං කපාකි  ලං ජාජාපද ලං  දා ලං ඉාප ලං උාා  ලං ජට්ටට ් ලං ලාණප ජ  ලං  ාෞඛ්යය ලං

 ා දපදක් ලං කබප ලං  ජජ ලං ාඳතප ලං  ාෞඛ්යය ලං  ා දපද ලං ාාදලිමධ්ජය ලං කිමමුද ලං සිදුදජ ලං

කිසිය් ලං කයුක්ි ලං තප ලං කාපධ්පයණ ් ලං ළිටු ලං දැමකජ ලං ාඳතප ලං ඉදිරි ලං ක්රියප ලං ජපලිමග ලං

ගැනී ් ජ ලං ාපජපජායීය ලං දය ය් ලං ගෞයදනීය ලං  ා දපදක් ලංකබප ලං  ජජ ලං ළිියා ලං දජ ලං

සුවි ය ෂි ලංපුද්ගක යු  ලංදය ය් ලංදඩප ලංඵකදපයිද ලංාත යෝගය ලංකබප ලං ජජ ලංේවේ ලං



විරලිමය පය  යු  ලං තප ලං ගරු ලං  ා ද  යු  ලං  කා ලං කරක්කරපතීද ලං , ලං කපභ ලං

කජ ේක්ෂිාද ලං රපදු ලංයතරා ලංඋ දාප ලංා  දච්නප ද් ලංතප ලංඋරරිජ ය් ලංවිිතක ඨ ලං

 ා දයක් ලංඉටු ලංකිරීජ. 

  යෝතල් ලං  මිටු ලං ාපජපජි යි් ේ ලං තප ලං  යෝගී් ලං බැලීජට ලං රැමි ණජ ලං

පුද්ගකයි් ේ ලංාාදය ලංභපදය ලංතප ලංළිරිසිදු ජ ලංරද දප ගජ ලංයපජ. 

 ආරජයපකප ලං ජගි් ලං  යෝගී්ට ලං , ලං  යෝගී් ලං බැලීජට ලං රැමි ණජ ලං බපිරය ලං

පුද්ගකයි්ට ලං යෝත ල් ලං පලිමය ලංජණ්ඩකයට ලංරමිි ය් ලංයුේ ලංආතපයරපජ ලං

ියයමිා ලංමිකට ලංාැරයීජ ලංසිදු ය් ්ද ලංය්ජ ලංරරීක්කප ලං ය ලංමය ලංක්රජද  ලං

කිරීජ ලංාදතප ලංසුදුසු ලං යෝජාජප ලංඉදිරිර  ලංකිරීජ. 

  ්දපසි  ලං යෝගී් ේ ලංතප ලං ්දපසි  ලං යෝගී්ට ලංාප ේ ලංකිරීජ ලංාඳතප ලං

රැ ජ ලං සිටිජ ලං පුද්ගකයි් ේ ලං භපය ලං  රුද්ට ලං රතසු ලං දජ ලං ළිණිා ලං  යෝතල් ලං

 මිටුද ලංජගි් ලංවිවිධ් ලංර ද්ය ලංදක ලංසිටිජ ලං යෝගී ලංාප ේද ලංළිවෙබඳද ලංජැජවි් ලං

තැකියපද ලංඇි ලංපුද්ගකයි් ලංේයපරදිාචි ලං යදප ලංාබප ගජ ලංභපය ලං රුද්ට ලං

කබප ලං ජජ ලං. 

  යෝතල් ලංභූමි ප ලං රපදු ලංආයක්ක  ලං ා දපද් ලංළිවෙබඳද ලංවිජලිමයජය ලං ය ලං

කිසිය් ලංදුලිමදකාපදයක් ලං ස ලංජ් ලංව ලංා්බ්ධ්ද ලංතප ලංආයක්ක  ලං ා දපද් ලං

දැඩි ලං දියුණු ලං කිරීජට ලං කදයයය ලං  යෝජාජප ලං ළිවෙබඳද ලං  යෝතල් ලං

කධ්යක්ක දයයප ලංදැනුද  ලංකිරීජ. 

  යෝතක ලංේ් ජ ලං යෝගී්ට ලංසිදුදජ ලංවිවිධ් ලංකරතසුාපදය් ලංතප ලං යෝතක ලංේ් ලං

සිදුදජ ලං  ජප යු   ලං කක්රමි ාප ලං ළිවෙබඳද ලං විජලිමයජය ලං  ය ලං  යෝතල් ලං

කධ්යක්ක දයයප ලංදැනුද  ලංකිරීජ. ලං 

 


