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දේරා  පරලිගැනීම් පලට පක්වූලන්ට පමනා්ය පන්ඩල පමුමනැියයට පමුමල පළටුතු  පළරන්
රාජ්ය පරිපරා  පාා පළමන ාළර

 පමනා්ය රාංජිත් පනේදුන පබ්ඩලාර

ඳසුගිය, රජය, මගින් මේශඳකන ඳලිගනීේ වකට කක්වූවන්ට සහන සකසීමට අමතය ම්ඩලක අනුමියය, කී  තිය මහිනන්
ඒ අනුව වගකිව යුත්තන් මන ඳමව කටයුතු කරන්න ය,ින රජය ඳිපඳකන හ කළමනකර

අමතය රාිතත් මේදුම

බ්ඩලර මහත ඳවසුමේය, මේශඳකන ඳලිගනීේ වකට කක්වූවන්ට සහන සකසීමට ඳත්කක අමතයාශ අනුකමිටු
නිකධරීන් අමත අමතයවරය, මේ බව කීමේය,
මමහිදී වඩිදුරටත් අදහස දක්වූ අමතයවරය, තම රජකරී වකට අමතරව මේශඳකන ඳලිගනීේ කමිටුවක කටයුතු කක
නිකධරීන්ට සතුියින කමල්ය, මේශඳකන ඳලිගනීේ වකට කක්වූ අය,ට සහන සකසීමට අගමියතුමමේ ප්රධනත්වමය,න්
කමිටු ඳත්කක එම කමිටු වක නිරීක්ෂ

හ නිර්මේශ අඳ අමතයාශය,ට කී මමන් ඳසුව ඒව අමතය ම්ඩලකය,ට දදිිපඳත්

කක එමහත් අමතයාශ නවය,ක අනුකමිටු තම නිරීක්ෂනය,න් මමමතක් දදිිපඳත් කමල් න් ඒ නිකධරීන් තමන්මේ
රජකිපය, හිතමත මහෝ ඳහර හර ියමබනව එමහම නියනේ ඒක ඒ අය,මේ දුර්වකකමක් අමතය ම්ඩලකය, අනුමත
කරන කද කර්ය, ක්රිය,ත්මක කිරීම රජමේ නිකධරීන්මේ වගකීමක්
රජය ඳිපඳකන අමතයාශය,ට කබුන මසසු අමතයාශ වක නිරීක්ෂ

වර්ත අමතය ම්ඩලකය,ට දදිිපඳත් කක අමතය

ම්ඩලකය, දීර්ඝ වශමය,න් ඒ ගන සකච්ඡ කක අගමියතුමමේ නිර්මේශය,න් ද පිලිගත්ත එම නිර්මේශය,න් අනුමත කක
අමතය ම්ඩලක අනුමියය, තුනන්නන්මසකට කමබන්න සකසසනව එම නිර්මේශය,න් මන ඳමව ක්රිය,ත්මක කිරීම
රජමේ නිකධරීන්මේ වගකීමක් ය,ින ද අමතයවරය, අවසන වශමය,න් ප්රකශ කමල්ය, ම ේශඳකන ඳළිගනීේ පිළිබ
ම සවීම සහ ඳත් කක කමිටුවට කී  ියබූ ඳමිනිලි ප්රමනය, 31666කි ම මිනන් වඩිම ඳමිනිලි ප්රමනය,ක් කී  ියබුම න්
අධයඳන අමතයාමශය,න් වන අතර ඒය, ඳමිනික 13947කි ම මය,ට අමතරව ප්රවහන අමතයාමශය,න් ඳමිනිලි 2684 ද
පුනරුත්ථඳන හ හින්දු කටයුතු අමතයාමශය,න් ඳමිනිලි 4850 ද ම මම කමිටුවට කී  ියනිනි ම මම හුනම ේදී අ තේ
අමතයාශ වක නිකධරීන්ම ේ මන්දග ක ක්රිය, ඳපාඳපාය, අමතයවරය, දඩි ම කස ිෙම ේචනය, කක අතර ජනතව
ම වනුම වන් ම සවය, කිරීම ේදී කර්ය,ක්ෂමව ම සවය, දටුකිරීම ේ අවශයතවය, අවධර ය, කරන කදි
මමම අවසථවට රජය ඳිපඳකන හ කළමනකර
අමේගු

අමතයාශමේ මල්කේ මද දලල්කමේ මහත ද අියමර්ක මල්කේ

රත්න මහත්මිය, ද අමතයාශ අියමර්ක මල්කේවරුන්මගන් සදුේ කත් මේශඳකන ඳලිගනීේ කමිටු වක

සමිතකිනන් ද සහභගී වූහ

ඩී.එම්. ගු ද ේළර පබ්ඩලාර
සහකර අධයක්ෂ - මධය

