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  රී ලංකා ප රජාාතාන්ත රකි සමාජාවාදී ජා නජාන  ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  74 වැනි 

වයවසථාාව ප්රකානව  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග පිළිබඳ කානක සභාව විසින් 

නමම සථාාවන නිනයෝග සම්පාද ය කන  ලදී.  

2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සහ 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සම්මත 

කන  ලද සංන ෝධ  ද අන්තර්ගතකන ප්රකා ය  ප්කකන  නමම සංන ෝධිත සථාාවන 

නිනයෝග 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සි  බලා්කමකය.  

 

පාර්ලිනම්න්තුන  මහ නේකම් 

ශ්රී ලංකා පාර්ලිනම්න්තුව 

ශ්රී ජායවර්ධ ර න නකෝටේනටේ. 

2022 න ොවැම්බර් 23 දි  දී ය. 
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ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

1 

 

ජහාීජැතිදයණ කයීප්සුීශ්රීලංකාීප්ීරජාාාා්ත්රිකීාජාජාදා ජී

ජාජයජා පීප්ාලිමේ ්්තව ේීප්ළමුදැනිීැසා්ී  ්ී             

කාලි ීප්ටිප්ාටි  

 1. මහා මැතිඥවනණයක  පසු (නමහි මින්මතු “පාර්ලිනම්න්තුව” යනුනවන් 
සඳහන් කනනු ලබ )   රී ලංකා ප රජාාතාන්ත රික සමාජාවාදී ජා නජාන  
පාර්ලිනම්න්තුන  රැසථවීමක් පව්කව  පළමුවැනි දි නයහි 3 සථාාවන නිනයෝගන  
විධිවිධා  ප්රකානව නිසි පරිදි නියම කන  ලද සථාා න  දී නියමිත න ලාව  
මන්ත රීවනයන් ්ක් රැසථවී අසුන් ගනු ලැබූ වි , රැසථවීම කැඳවූ (නමහි මින්මතු 
“ජා ාධිපතිඥවනයා” යනුනවන් සඳහන් කනනු ලබ ) ශ්රී ලංකා ප රජාාතාන්ත රික 
සමාජාවාදී ජා නජාන  ජා ාධිපතිඥවනයානේ ප රකා  ය (නමහි මින්මතු                 
“මහ නේකම්වනයා” යනුනවන් සඳහන් කනනු ලබ ) පාර්ලිනම්න්තුන                 
මහ නේකම්වනයා විසින් කියවනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම දි නයහි ඊ  අ තුුමව 
සිදුවිය යුතු කාර්යය අනුපිළිනවළ වන්නන්—  

(අ) කාා ායකවනයකු ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන ගැතිම; 

(ආ) මහ නේකම්වනයා විසින් ගනු ලබ  පරිදි කාා ායකවනයා විසින් 
පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  දී සිය නිල ප රතිඥාාව නහෝ දිුරුමම් දීම; 

(ඇ) කාා ායකවනයා ඉදිරින  අන් සියලු ම මන්ත රීවනයන් නිල ප රතිඥාාව 
නහෝ දිුරුමම් දීම;  

(ඈ) (නමහි මින්මතු “නිනයෝජාය කාා ායකවනයා” යනුනවන් සඳහන් 
කනනු ලබ ) නිනයෝජාය කාා ායකවනයා සහ කානක සභා 
සභාපතිඥවනයා ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන ගැතිම; 

(ඉ)  නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන 
ගැතිම; 

ය ාදී ව නයන් විය යුතු අතන, ඉහත කාර්යය අවසා න  දී 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නියම කන  ලද දි ය සහ න ලාව ව  නතක් 
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

 2. කාා ායක ධූනනයහි ර නේපාඩුවක් ඇතිඥ ව  කවන නහෝ අවසථාාවකදී, ්ම 
ර නේපාඩුව ඇතිඥ වීනමන් අ තුුමව පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්හි පළමුවැනි රැසථවීනම් 
දී කාා ායකවනයා ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන ගැතිම  ක යුතු කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

ජ්තාීරදීය ්තයීනාජීප්ැජීජ 

 3.(1) මහා මැතිඥවනණයක  පසු පාර්ලිනම්න්තුව රැසථව  ප රාම දි න  සහ 
ඉන්පසුව ්ක් ්ක් මන්ත රීවනයා  ආස යක් බැගින් නවන්කන නදනු ලබ  නතක්, 
මන්ත රීවනයන් විසින් සභා මාමාව ඇතුළත තිඥනබ  කවන නහෝ ආස යක අසුන් 
ගනු ලැය ය හැකි ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

2 

 

(2) කාා ායකවනයානේ අභිමතය පරිදි, කලින් කල , මන්ත රීවනයන් සඳහා 
ආස  නවන්කන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

කථාජා කදය කුීඡ්තද  ්තී ාෝයාීප්ත්කයීගනුීලැබීජ 

 4. කාා ායකවනයකු නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබීනම් කාර්ය පටිපාටිය මතු 
සඳහන් පරිදි විය යු්කන්ක ය:— 

(අ) කාා ායකවනයා ව නයන් නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබීම  
මන්ත රීවනයකුනේ  ම නයෝජා ා කිරීම  රිසි යම් මන්ත රීවනයකු, අදාළ 
මන්ත රීවනයා ් නසේ නතෝනා ප්කකන ගනු ලැවහවනහෝක කාා ායකවනයා 
නලස නසේවය කිරීම  ්කී මන්ත්රීවනයා රිසි ද යන්  ්කී 
මන්ත්රීවනයානගන් ම කලින් විමසා දැ ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(ආ) යම් මන්ත රීවනයකු විසින්, මහ නේකම්වනයා අමතමින්, ් ම අවසථාාන  
දී පාර්ලිනම්න්තුන  සිටි  නව ්ක යම් මන්ත්රීවනයකු පාර්ලිනම්න්තුන  
කාා ායක ධුනය  නයෝජා ා කනමින් ්ම මන්ත රීවනයා 
කාා ායකවනයා ව නයන් නමම පාර්ලිනම්න්තුන  මූලාස ාරූඪ විය 
යුතු බව  නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක  කනනු  ලැය ය  යුතු  අතන,  ්ම  
නයෝජා ාව සථථින කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්නහ්ක ඒ පිළිබඳව 
විවාදයක  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(ඇ) කාා ායකවනයා ව නයන් ්නසේ නයෝජා ා කනනු ලැබ සථථින කනනු 
ලබනුන  ්ක් මන්ත රීවනයකු පමණක්  ම්, ්ම මන්ත්රීවනයා 
කාා ායකවනයා ව නයන් නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබූ බව                        
මහ නේකම්වනයා විසින් ප ර ථ ය න ොවිමසා ප රකා  කනනු ලැය ය     
යු්කන්ක ය. ්ක් මන්ත රීවනයකු  වැ ග ගණ ක් ්නසේ නයෝජා ා කනනු 
ලැබ සථථින කනනු ලැබ ඇ්ක ම්, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නබදුම් මානු 
මිනි්කතු පහක්  ාද කිරීනමන් අ තුුමව නහසථ ඡන්දනයන් 
කාා ායකවනයකු නතෝනා ප්කකන ගැතිම  ක යුතු කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(ඈ) ඡන්දය පැවැ්කවීනම් කාර්යය සඳහා, මහ නේකම්වනයා විසින් පැමිණ 
සිටි  ්ක් ්ක් මන්ත රීවනයා , ඡන්ද පත රිකාව බැගින් නදනු ලැය ය යුතු 
අතන, ්ම මන්ත රීවනයා විසින් තමා ඡන්දය දීම  රිසි මන්ත්රීවනයානේ 
 ම ්ම ඡන්ද පත රිකාව මත ලියනු ලැබ, ්නසේ ලිය  ලද  ම 
න ොනපන   ආකානය  ඡන්ද පත රිකාව  වනු ලැය ය යුතු අතන, 
සථවකීය අ්කස  ද ්ම ඡන්ද පත රිකාන  තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(ඉ) මහ නේකම්වනයා විසින් නි ථචය කනනු ලබ  ආකානය  ඡන්ද පත රිකා 
්කතු කනනු ලැය ය යුතු අතන, පාර්ලිනම්න්තුන  සභානම්සය මත දී         
මහ නේකම්වනයා විසින් ඒවා ගණන් කිරීම සිදු කනනු ලැය ය යු්කන්ක 
ය. ඡන්ද විමමානම් ප රතිඥලලය මහ නේකම්වනයා විසින් ප රකා  කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(ඊ) (i)  අනේක්ෂකයන් නදනදන කු  වැ ග ගණ කනේ  ම් නයෝජා ා 
කනනු ලැබ ඇතිඥ අවසථාාවක දී, පළමුවැනි ඡන්ද විමමානම් දී ්ක් 
අනේක්ෂකයකු ව්ක අන ක් අනේක්ෂකයන් සියේලන් ම ලැබී 
තිඥනබ  මුළු ඡන්ද ගණ   වැ ග ඡන්ද ගණ ක් ලැබී න ොමැතිඥ 
 ම්, ඡන්ද අඩුම ගණ  ලබා ග්ක අනේක්ෂකයා ඡන්ද විමමානමන් 
බැහැන නකො  ඡන්ද ප්රිකා මාර්ගනයන් ඡන්ද විමමාම ඉදිරිය  
කනනග  යනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ඡන්ද ප්රිකා මාර්ගනයන් 
පව්කව  සෑම ඡන්ද විමමාම් වානයක දී ම අඩුම ඡන්ද ගණ  ලබා 
ගන් ා අනේක්ෂකයා බැහැන කනමින් ්ක් අනේක්ෂකයකු, ඉතිඥරි වී 
සිටි  අනික් අනේක්ෂකයා ලබා ඇතිඥ ඡන්ද ගණ   නහෝ ඉතිඥරි වී 
සිටි  අන ක් අනේක්ෂකයන් ලබා ඇතිඥ මුළු ඡන්ද ගණ   වැ ග 
ඡන්ද සංඛයාවක් ලබා ගන් ා නතක්, අවසථාානුකූලව, ඡන්ද ප්රිකා 
මාර්ගනයන් ඡන්ද විමමාම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

  (ii)  අනේක්ෂකයන් තිඥනදන කු නහෝ ඊ  වැ ග ගණ ක් අතන ඡන්ද 
ප්රිකා මාර්ගනයන් පව්කවනු ලබ  ඡන්ද විමමාමකින් 
අනේක්ෂකයන් නදනදන කු නහෝ ඊ  වැ ග නදන කු ්ක සමා  
ඡන්ද ගණ ක් ලැබ සිටි  අවසථාාවක දී නමහි (i) අනු නේදය 
ය න්ක ඉන් ්ක් අනේක්ෂකයකු ඡන්ද විමමානමන් බැහැන කනනු 
ලැය ය යුතු වි , ්ක සමා  ඡන්ද ගණ ක් ලබා ග්ක 
අනේක්ෂකයන් අතරින් බැහැන කනනු ලැය ය යුතු අනේක්ෂකයා 
නතෝනා ගැතිම මහ නේකම්වනයා විසින් තීනණය කනනු ලබ  
අන්දම  කුසප්ක ඇදීනමන් නි ථචය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

  (iii) අනේක්ෂකයන් නදනදන කු අතන ඡන්ද ප්රිකා මාර්ගනයන් 
පව්කව  ඡන්ද විමමාමක දී ඡන්ද ගණ  සමා  ව  අවසථාාවක 
දී,  ැවත ඡන්ද ප්රිකා මාර්ගනයන් ඡන්දය විමසනු ලැය ය යුතු 
අතන, ්ම  ැවත ඡන්දය විමමානම් දී ද ඡන්ද ගණ  සමා  
ුරවනහෝක, ඡන්ද විමමානමන් බැහැන කනනු ලැය ය යුතු 
අනේක්ෂකයා නතෝනා ගැතිම මහ නේකම්වනයා විසින් තීනණය 
කනනු ලබ  ආකානයක  කුසප්ක ඇදීනමන් නි ථචය කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(ප) ඡන්ද පත රිකා ගණන් කන  අතන ම ඒවා නපටේටියක තැන්ප්ක කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. තව ද මන්ත රීවනයකු කාා ායකවනයා ව නයන් 
නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබූ බව ප රකා  කනනු ලැබූ වි , පාර්ලිනම්න්තුව 
ඉදිරිපි  දී නපටේටිය  මුද්රා තබනු ලැබ ්ය ්ක් ලි්ක මාසයක් මහ 
නේකම්වනයානේ භානනයහි තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ඉන් පසු මහ 
නේකම්වනයා විසින් පාර්ලිනම්න්තුනවන් ලැය ය හැකි යම් නියමයක  
ය ්කව, ්ම ඡන්ද පත රිකා වි ා  කනනු ලැබ, ්නසේ කළ බව 
පාර්ලිනම්න්තුව  සහතිඥක කන දැනුම් නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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නිලීප්ීරතිාාදී හෝීිවුරුජ 

 5.(1) කාා ායකවනයා විසින් නිල ප රතිඥාාව නහෝ දිුරුමම ලබා දීනමන් 
අ තුුමව පැමිණ සිටි  මන්ත රීවනයන් සියේලන්ම ලවා ප රතිඥාා දීම නහෝ දිුරුමම් 
දීම සහ අ්කසන් තැබීම කනවීම  සලසථවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ප රතිඥාා දීම නහෝ 
දිුරුමම් දීම මහ නේකම්වනයා විසින් කනවනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2) කාා ායකවනයා විසින් ආනම්භ කනනු ලබමින් සෑම මන්ත රීවනයකු විසින් 
ම ප රතිඥාාව දීම නහෝ දිුරුමම දීම සිදු කනනු ලැබූ වහා ම මහ නේකම්වනයා විසින් 
ත්ක කාර්යය සඳහා තබා ඇතිඥ මන්ත්රී  ාම නේඛ න  අ්කසන් කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(3) පාර්ලිනම්න්තුව රැසථව  කවන නහෝ දි යක ඊ  නපන නිල ප රතිඥාාව දීම 
නහෝ දිුරුමම දීම සිදුකනනු න ොලැබූ මන්ත රීවනයකු  22 සථාාවන නිනයෝගය 
ය න්ක නියම කනනු ලබ  න ලාව  පාර්ලිනම්න්තු සභානම්සය නවත පැමිණ ඒ 
සම්බන්ධනයන් මහ නේකම්වනයා  දැනුම් නදනු ලැය ය හැකි අතන, ්වි ,          
මහ නේකම්වනයා විසින්, ් ම මන්ත රීවනයා ලවා නිල ප රතිඥාාව දීම නහෝ දිුරුමම දීම 
කනවනු ලැය ය යුතු අතන, ඉන් පසු ් ම මන්ත රීවනයා විසින් මන්ත්රී  ාම නේඛ න  
අ්කසන් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

නි  ෝජායීකථාජා කදය ාීාහීනි  ෝජායීකායකීාභාී

ාභාප්තිදය ාීඡ්තද  ්තී ාෝයාීප්ත්කයීගනුීලැබීජ 

 6. (1) 1 සථාාවන නිනයෝගන  නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ පරිදි අභි වනයන් න්කරී 
ප්කවූ පාර්ලිනම්න්තුවක පළමුවැනි රැසථවීනම් දී නහෝ නිනයෝජාය කාා ායක 
ධූනනයහි නහෝ නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥ ධූනනයහි නහෝ ර නේපාඩුවක් 
ඇතිඥවීනමන් පසුව පැවැ්කනව  පාර්ලිනම්න්තුන  පළමුවැනි රැසථවීනම් දී ්හි 
ප රධා  ක යුතු ආනම්භන  දී, පාර්ලිනම්න්තුව විසින්, අවසථාානවෝචිත පරිදි, 
නිනයෝජාය කාා ායකවනයකු නහෝ නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයකු 
ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබීම  ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  නිනයෝජාය කාා ායකවනයකු සහ නිනයෝජාය කානක සභා 
සභාපතිඥවනයකු නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබීනම් කාර්ය පටිපාටිය ්ම ඡන්ද විමමාම් 
කාා ායකවනයා විසින් පව්කවනු ලැය ය යුතු බව හැන, කාා ායකවනයකු 
ඡන්දනයන් නතෝනා ප්කකන ගැතිනම් දී අනුගම ය කනනු ලබ  කාර්ය 
පටිපාටිය  හැකි තනම් සමා  විය යු්කන්ක ය. 

ජාජාධිප්තිදය කුී ාෝයාීප්ත්කයීගනුීලැබීජ 

 7. (නමහි මින්මතු “ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාව” යනුනවන් සඳහන් කනනු ලබ )      
  රී ලංකා ප රජාාතාන්ත රකි සමාජාවාදී ජා නජාන  ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  40(1)(ආ) 
වයවසථාාව ප රකානව ජා ාධිපතිඥවනයකු නතෝනා ප්කකන ගනු ලැබීනම් අවසථාාවක දී 
ඡන්ද ප්රිකා භාවිතනයන් නහසථ ඡන්දයක් පැවැ්කවීම  පාර්ලිනම්න්තුව විසින් 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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1981 අංක 2 දන  ජා ාධිපතිඥවනයා නතෝනා ප්කකන ගැතිනම් (වින ේෂ විධිවිධා ) 
ප න්ක ක්රියා පටිපාටිය අනුගම ය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

ප්ාලිමේ ්්තව ේීැසා්ී් 

 *8. [(1) පාර්ලිනම්න්තුව විසින් අ යාකානනයන් තීනණය කනනු ලබන්නන් 
 ම් මිස, ්ක් ්ක් මාසන  පළමුව නයනද  ඉරිදා  පසුව ්ළැනෙ  සතිඥනයන් 
ආනම්භ කනමින් ඒ ඒ සතිඥන  අඟහුමවාදා, බදාදා, බ රහසථපතිඥන්දා සහ සිකුනාදා 
දි වල දී ්ක් ්ක් මාසන  පළමුවැනි සහ තුන්වැනි සතිඥ නදනක් දී පාර්ලිනම්න්තුව 
රැසථවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  පාර්ලිනම්න්තුන  රැසථවීම පූ. භා. 9.30   ආනම්භ කනනු ලැය ය        
යු්කන්ක ය:ී 

්නසේ ුරව ද, ජා ාධිපතිඥවනයා විසින් කැඳවනු ලබ  රැසථවීමක්, ඒ සඳහා 
ජා ාධිපතිඥවනයා විසින් කනනු ලබ  දැනුම් දීනමන් නියම කන ඇතිඥ න ලාව  
ආනම්භ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(3) පාර්ලිනම්න්තුව විසින් අ යාකානනයන් තීනණය කනනු ලබන්නන්  ම් 
මිස, පාර්ලිනම්න්තු රැසථවීම් දි වල, අ.භා. 12.30  සලකා බැලීම  භාජා ය 
නවමින් පවතිඥ  යම් ක යු්කතක් පිළිබඳව වැඩක යුතු ප්ර ථ ය න ොවිමසා 
අ්කහි වනු ලැබ, අ.භා. 1.00    ැවත ආනම්භ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4) කාා ායකවනයා විසින් ,  අ.භා. 5.30  ප්ර ථ ය න ොවිමසා 
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  අ.භා. 5.00   ්ම අවසථාාන  දී සැලකිේල  භාජා ය නවමින් පවතිඥ  
යම් ක යු්කතක් පිළිබඳ වැඩක යුතු අ්කහි වනු ලැය ය යුතු අතන, ්වි  
පාර්ලිනම්න්තුව කානක සභා අවසථාාන  පසු න   ම් මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා 
විසින් මූලාස නයන් ඉව්කව පාර්ලිනම්න්තුව   වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
තව ද, පාර්ලිනම්න්තුව නහෝ විවාදය නහෝ කේ තබනු ලැය ය යුතු බව  නහෝ කානක 
සභා අවසථාාන  දී මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා නවත ප්රගතිඥය වාර්තා කනනු ලැය ය 
යුතු බව  නහෝ ආස නයන් ඉව්ක වනු ලැය ය යුතු බව  නහෝ නයෝජා ාවක් 
ඉදිරිප්ක කනනු ලැබ ඇ්ක ම්, ්වැනි සෑම පමා කිරීනම්  නයෝජා ාවක් ම ප්ර ථ ය 
න ොවිමසා අවලංගු විය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, වැඩක යුතු අ්කහි වනු ලැබූ වි  46 සථාාවන නිනයෝගය ප්රකානව 
විවාදය අවසන් කිරීනම් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි අතන, ්වැනි 
නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැවහවනහෝක, නහෝ ඒ ව වි  ් ම සථාාවන නිනයෝගය 
ප්රකානව වැඩක යුතු කනමින් පවතී  ම්, ඉන් මතු ව  ප්ර ථ ය ්ම සථාාවන 
නිනයෝගන  විධිවිධා  සලසා ඇතිඥ ආකානය  ඉදිරිප්ක කනනු ලැබ ඇතිඥ 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 

 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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වැ ගම ්ක වූ නයෝජා ාවක් නවනතෝක ඒ පිළිබඳ තීනණය කනනු ලබ  නතක් 
කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා නහෝ මූලාස නයන් ඉව්ක වනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6) අ.භා. 5.00   සැලකිේල  භාජා ය නවමින් පවතිඥ  වැඩක යුතු 
සම්බන්ධනයන් ක්රියා කන අවසන් කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව කවන නහෝ 
මන්ත්රීවනයකු විුමද්ධ ව , කිසිදු වැඩක යු්කතක් සලකා බැලීම සඳහා ගනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7) නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (4) සහ (5) නේදවල  විධිවිධා යන්හි 
කුමක් සඳහන්ව තිඥවහණ ද, ්වක  සිදුකනමින් පවතිඥ  පාර්ලිනම්න්තුන  
වැඩක යුතු සමාේත කිරීනම් කාර්යය සඳහා අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු 
විසින් දැනුම් දීමකින් නතොනව කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් මත සභාන  පැමිණ 
සිටි  මන්ත රීවනයන් බතරතනයකනේ ්කඟ්කවය පළ කනනු ලැබ ඇ්ක ම්, 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් රැසථවීම් පව්කවනු ලබ  කාල න ලාවන් දීර්ඝ කිරීම කනනු 
ලැය ය හැකි ය.] 

 *9. [ප්රධා  ක යුතු ආනම්භන  දී, අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් 
සංන ෝධ යක් නහෝ විවාදයක් න ොමැතිඥව නි ථචිතව සඳහන් කනනු ලබ  යම් 
වැඩක යු්කතක් පිළිබඳ ක යුතු යම් නි ථචිත දි යක රැසථවීනම් දී 8 සථාාවන 
නිනයෝගන  විධිවිධා වලින් නිදහසථ විය යුතු බව  නයෝජා ාවක් කනනු ලැය ය 
හැකි අතන, ්වැනි නයෝජා ාවක  ්කඟ්කවය ලැබ ඇ්ක ම්, ්නසේ නි ථචිතව 
සඳහන් කන  ලද වැඩක යු්කත, අ්කහි වීම  නියම කන ඇතිඥ න ලාන  දී 
සාකච්ඡාව  භාජා ය නවමින් පවතී  ම් ්ය අ්කහි වීම කනනු න ොලැය ය යුතු 
අතන, ඒ සම්බන්ධනයන් විනනෝධතාවක් ඇතිඥ ුරව ද කවන න ලාවක දී නහෝ ්ය 
සලකා බැලීම  ගනු ලැය ය හැකි ය: 

 ්නසේ ුරව ද, 8 සථාාවන නිනයෝගය ක්රියා්කමක වීනමන් නිදහසථ කන  ලද 
වැඩක යුතු සම්බන්ධනයන් ක්රියා කිරීම අ.භා. 5.00 න් පසු අවසන් වූ වි , නිදහසථ 
කන  ලද වැඩක යුතුවල අවසන් විෂයය නිම කනනු ලැබූ වහා ම, 
කාා ායකවනයා විසින් ප්ර ථ ය න ොවිමසා පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.] 

ජහී ල්ක්දය ා ේීයාජාකාරි 

 10. (1) පාර්ලිනම්න්තුන  සහ පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවල 
වැඩක යුතු පිළිබඳ කාර්ය ස හන් මහ නේකම්වනයා විසින් සකසථ කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. රැසථවීම  සහභාගිව  මන්ත්රීවනයන්නේ  ම් සහ පාර්ලිනම්න්තුව 
විසින් ගන් ා ලද තීනණ සියේල ම ්ම කාර්ය ස හන්වල සඳහන් කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක 
කන ඒ නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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(2)  පාර්ලිනම්න්තුන  දී නහෝ පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක දී නහෝ 
ඡන්දය ප්රකා  කිරීම  නබදීනම් දී, ප්ර ථ ය  පක්ෂව ඡන්දය නද  
මන්ත්රීවනයන්නේ්ක, විුමද්ධව ඡන්දය නද  මන්ත්රීවනයන්නේ්ක සංඛයාවන් ද, 
නබදීම සිදුවන්නන් 47(2)(ආ) සහ (ඇ) සථාාවන නිනයෝග ය න්ක  ම්, ඒ අනුව 
ඡන්දය නද  මන්ත්රීවනයන්නේ සංඛයාව සහ  ම් ද, ඡන්දය දීනමන් වැළකී සිටි  
මන්ත්රීවනයන්නේ සංඛයාව සහ  ම් ද, පාර්ලිනම්න්තුන  කාර්ය ස හන්වල අඩංගු 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නමම කාර්ය ස හන් සථථින කිරීම අව ය න ොන . 
්නහ්ක ්හි වැනදි තිඥනේ  ම්, පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය මත ඒ සඳහා 
ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් මාර්ගනයන් ඒවා නිනදොසථ කනනු ලැය ය     
හැකි ය. 

(3)  මතු කවන දි ක  නහෝ නියම කන  ලද සියලු ක යුතු සහ  ම් කන  
ලද නහෝ  ම් න ොකන  ලද මතු දි ක  තබ  ලද ප ර ථ  නහෝ නයෝජා ා පිළිබඳ 
දැනුම්දීම් සඳහන් කනනු ලබ   යාය ර සථතකයක් මහ නේකම්වනයා විසින් 
්දින දා සකසථ කනනු ලැබ පාර්ලිනම්න්තුන  සභානම්සය මත හා ර සථතකාලනයහි 
තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය. කවන නහෝ වින ේෂ දි ක ක යුතු නියම කන තබනු 
ලැය ය හැකි අතන, ්නසේ කනනු ලැබූ බව   යාය ර සථතකනයහි ස හ ක් තැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(4)  පාර්ලිනම්න්තුන  කාර්ය ස හන්, වාර්තා සහ පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක 
කනනු ලබ  ප ්ක නකටුම්ප්ක සහ අන කු්ක නේඛ වල සුනක්ෂිත 
භානකාන්කවය සම්බන්ධනයන් මහ නේකම්වනයා විසින් වගකියනු ලැය ය යුතු 
අතන, පාර්ලිනම්න්තුන  මන්ත රීවනයන්  සහ කාා ායකවනයා විසින් අනුමත 
කන  ලද විධිවිධා  ය න්ක නව ්ක තැ ැ්කතන්  ද ඒවා පරීක්ෂා කිරීම  
අවකා  තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  මහ නේකම්වනයා විසින් කානක සභාවල  පරිපාල මය හා සම්ප්ක 
සහාය ලබා දීම සඳහා වගබලා ගැතිම සම්බන්ධනයන් වගකියනු ලැය ය       
යු්කන්ක ය.  

ගණපූයණ  

 11. ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  73 වයවසථාාව ප්රකානව පාර්ලිනම්න්තුන  
ගණපූනණය මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා ද ඇතුළුව මන්ත්රීවනයන් විසි 
නදන කුනගන් සමන්විත න . ඕ ෑම අවසථාාවක දී, ගණපූනණයක් න ොපවතිඥ  
බව  කාා ායකවනයානේ නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයානේ අවධා ය නයොමු 
කනනු ලැවහවනහෝක නබදුම් මානු  ාද කිරීම  කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ 
මන්ත්රීවනයා විසින් නහෝ අණ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නබදුම් මානු  ාද කිරීම 
ආනම්භ කනනු ලැබ මිනි්කතු පහක් ගත වීනමන් අ තුුමව ගණපූනණයක් 
න ොමැතිඥ  ම්, කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා විසින් නහෝ 
ප්ර ථ ය න ොවිමසා පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 12. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක ගණපූනණය විසථසක් විය යුතු ය. 
පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභානවහි දී ගණපූනණයක් න ොමැතිඥ බව 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

8 

 

සැලකිේල  භාජා ය ුරවනහෝක සභාපතිඥවනයා විසින් 11 සථාාවන නිනයෝගන  
නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ ආකානය  ක රියා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ගණපූනණයක් 
න ොමැතිඥ  ම් සභාපතිඥවනයා ආස නයන් ඉව්ක වී රැසථවීම යළි්ක පාර්ලිනම්න්තු 
ත්ක්කවය  ප්ක වූ වහාම පාර්ලිනම්න්තුන  සිටි  මන්ත රීවනයන් සංඛයාව ගණන් 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්වි  ද, ගණපූනණයක් න ොමැතිඥ  ම්, 11 සථාාවන 
නිනයෝගන  නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ ආකානය  පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. ්නහ්ක ගණපූනණයක් පවතිඥ  බව නපති ගියනහෝක, පාර්ලිනම්න්තුව වහාම 
කානක සභාව  පරිවර්ත ය විය යු්කන්ක ය.  

ප්ාලිමේ ්්තව ේීදැඩකයුතව 

 13. පාර්ලිනම්න්තුන  වැඩක යුතු සිංහල, නදමළ සහ ඉංග රීසි භාෂාවලින් 
පව්කවානග  යා යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුන  දී කනනු ලබ  සෑම කාාවක් ම 
්ය පව්කවනු ලබ  භාෂානවන් (නමහි මින් මතු “හැන්සාඩ්” යනුනවන් සඳහන් 
කනනු ලබ ) පාර්ලිනම්න්තු විවාද නිල වාර්තාන  පළ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
කාාව පව්කවනු ලබ  භාෂාව න්කුමම් ගත න ොහැකි මන්ත රීවනයන් සඳහා සුදුසු 
විධිවිධා  සැලමාම කාා ායකවනයානේ කාර්යය විය යු්කන්ක ය. ්ම 
විධිවිධා වල  මතු සඳහන් ඒවා ද ඇතුළ්ක විය හැකි ය:—  

(අ)  පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රය සිංහල, නදමළ සහ ඉංග රීසි භාෂාවලින් 
පළ කනනු ලැබීම;  

(ආ) කාා සහ අන කු්ක වැඩක යුතු සමගාමීව අන කු්ක භාෂා නදක  
පරිවර්ත ය කනනු ලැබීම;  

(ඇ) හැන්සාඩ් වාර්තාන  ඉදිරිපස කවනය සිංහල, නදමළ සහ ඉංග රීසි 
භාෂාවලින් මුද්රණය කනනු ලැබීම;  

(ඈ) කථිකයානේ  ම සිංහනලන්, නදමනළන් සහ ඉංග රීසිනයන් සඳහන් 
කනනු ලැය ය යුතු අතන, පව්කවනු ලබ  කාා ඒවා පව්කව  ලද 
භාෂානවන් ම හැන්සාඩ් වාර්තාන  පළ කනනු ලැබීම. 

 14. (1) සභාන  වැඩක යුතු, පාර්ලිනම්න්තුව විසින්, කලින් කල , නි ථචය 
කනනු ලබ  රීතිඥ හා නකොන්නද්සිවල  ය ්කව ගුවන්විදුලිය, රූපවාහිනිය නහෝ 
නව ්ක යම් විදු්ක මාර්ග නහෝ පපකනණ භාවිතනයන් විකා ය කිරීම සඳහා ඉඩ 
සලසනු ලැය ය හැකි ය.  

(2)  සභාන  වැඩක යුතු විකා ය කිරීනම් දී, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නයොදා 
ගනු ලබ  සාධානණ්කවය පිළිබඳ ප රමිතිඥ පව්කවා නග  යා යු්කන්ක ය.  

(3)  කානක සභාවල වැඩක යුතු ද, පාර්ලිනම්න්තුව සහ අදාළ කානක සභා 
විසින් කලින් කල  නි ථචය කනනු ලැය ය හැකි රීතිඥ හා නකොන්නද්සිවල  ය ්කව 
කානක සභා විසින් නි ථචය කනනු ලැය ය හැකි යම් අවසථාාවල විකා ය සඳහා ද 
ඉඩ සලසනු ලැය ය යු්කන්ක ය: 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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්නසේ ුරව ද, දී ඇතිඥ යම් අවසථාාවක දී පාර්ලිනම්න්තුන  නහෝ කානක සභාවක 
වැඩක යුතු සජීවි නලස විකා ය කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබීම, ඒ සඳහා මාමා 
ප වනු ලැබීම නහෝ පාල ය කනනු ලැබීම නහෝ පිළිබඳව තීනණය කිරීනම් සිය 
අභිමතානුසාරී බලය ක රියාන  නයදවීම  අවසථාානවෝචිත පරිදි  
කාා ායකවනයා  නහෝ කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා  හැකි ය. 

කල්ීාැබීජ 

 15. පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීමක් යනුනවන් අදහසථ නකනනනුන  දැනුම් 
දීමකින් පසුව ඉදිරිප්ක කන  ලද නයෝජා ාවක් අනුව අන්කිසි නියමිත දි ක  
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබ  නලස පාර්ලිනම්න්තුව නිනයෝග කන ඇ්ක ම් මිස, 
පාර්ලිනම්න්තුව සිරි්ක පරිදි රැසථව  ඊළඟ දි ය නතක් කේ තැබීමකි. දි  
නියමයක් න ොමැතිඥ කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක් පිළිගනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

 16. හතළිසථ අ  පැයක  වැ ග කාලයක් පවතිඥ  කේ තැබීමක් තුළ දී 
පාර්ලිනම්න්තුව  ැවත රැසථවීම  නියම කන  ලද දි ක  කලින් දි ක  
පාර්ලිනම්න්තුව කැඳව  නලස අග්රාමාතයවනයා විසින් කාා ායකවනයානගන් 
ඉේලුම් කනනු ලබයි  ම්, ්ම ඉේලීනම් දක්වා ඇතිඥ පරිදි පාර්ලිනම්න්තුව  
කැඳවමින් කාා ායකවනයා විසින් දැනුම්දීමක් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්වි  
කාා ායකවනයානේ දැනුම්දීනමහි නියම කන  ලද දි  නියමිත න ලාව  
පාර්ලිනම්න්තුව රැසථවී ්ම දි  සහ න ලාව ව  නතක් යාා පරිදි කේ තබ   
ලද්දාක් නමන් පාර්ලිනම්න්තුව සථවකීය වැඩක යුතුවල නයදිය යු්කන්ක ය. 
නමවැනි දැනුම්දීමක් නිකු්ක කනනු ලැබීනම් දී, පාර්ලිනම්න්තුව කැඳවනු ලබ  
දි ය සහ න ලාව මන්ත්රීවනයන්  දැන්වීම  ගත හැකි සෑම පියවනක් ම 
කාා ායකවනයා විසින් ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

ප්ජාකිරී ්ී  ෝජාජා 

 17. කිසියම් විවාදයක් පැවැ්කනව  අවසථාාන දී, විවාදය කේ තැබීම සඳහා 
නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීම සඳහා නහෝ  ැතනහෝක පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු 
කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා විසින් “ප්රගතිඥය වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය”, 
 ැතනහෝක “මූලාස නයන් ඉව්ක වනු ලැය ය යු්කන්ක ය” යනුනවන් නයෝජා ාවක් 
ඉදිරිප්ක වූ වි  ඒ පිළිබඳව පව්කවනු ලබ  විවාදය ්නසේ ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  
නයෝජා ාන  සඳහන් කානණය  මාමා විය යුතු අතන, ් වැනි නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක 
කනනු ලැබූ නහෝ සථථින කනනු ලැබූ නහෝ මන්ත්රීවනයකු  ්ම විවාදය පැවැ්කනව  
අවසථාාන  දී ඊ  සමා  කිසියම් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීනම් නහෝ සථථින 
කනනු ලැබීනම් නහෝ හිමිකම් න ොතිඥය ය යු්කන්ක ය. 

 18. යම් විවාදයක් පැවැ්කනව  අවසථාාන  දී, විවාදය නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව 
කේ තැය ය යු්කන්ක ය,  ැතනහෝක පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක 
සභාපතිඥවනයා විසින් කානක සභාන  ප්රගතිඥය වාර්තා කනනු ලැය ය   
යු්කන්ක ය   ැතනහෝක මූලාස නයන් ඉව්ක විය යු්කන්ක ය  යනුනවන් ඉදිරිප්ක                                   
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ව  නයෝජා ාවක් පාර්ලිනම්න්තු රීතිඥ අයාා පරිදි නයොදා ගැතිමක් බව  
කාා ායකවනයානේ නහෝ අන්කිසි මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයකුනේ නහෝ පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක සභාපතිඥවනයකුනේ නහෝ මතය වන්නන්  ම්, ඒ 
පිළිබඳව ප්ර ථ ය වහා ම මූලාස න  සි  විමසනු ලැය ය හැකි ය,  ැතනහෝක ඒ 
පිළිබඳ ප්ර ථ ය සභාභිමුඛ කිරීම ප්රතිඥක්නෂේප කනනු ලැය ය හැකි ය. 

හිවසිී ප්ොදුීදැදගත්කජකි්තීුතක්ාීකායණාීාාකච්ඡාීකිරීජීාඳහාීීී 

කල්ීාැබීජ 

 *19. [(1) ප්ර ථ  අවසා  වූ වි  මන්ත්රීවනයකු සථවකීය සථාා න   ැ ස සි  
හදිසි නපොදු වැදග්කකමක් ඇතිඥ නි ථචිත කානණයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 
කානණය කුමක්දැයි සඳහන් කනමින් පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීම සඳහා වූ 
නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කිරීම  අවසන ඉේලා ඇනතෝක මිස, ප්රධා  ක යුතු 
ආනම්භ කන  නතක් (අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් හැන) 
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු න ොලැය ය         
යු්කන්ක ය.  

(2)  (අ) ්වැනි ඕ ෑම නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  අදහසථ කන 
ඇතිඥ දි න  රැසථවීම් ප න් ගැතිම  නපන ඒ නයෝජා ාව පිළිබඳව 
කාා ායකවනයා  ලිඛිතව දැනුම් දී, කාා ායකවනයානේ 
්කඟ්කවය ලබා ඇ්ක ම්; සහ 

 (ආ) මන්ත්රීවනයා පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය ලබානග  ඇ්ක ම්; නහෝ  

 (ඇ) පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය ලබා න ොනද  ලදුව, විසි නදන කු   
න ොඅඩු මන්ත්රීවනයන් සංඛයාවක් සථවකීය සථාා වල සි  ඒ 
මන්ත්රීවනයානේ ඉේලීම  අනුග්රහ දැක්වීම   ැ ස සිටි්ක  ම්         

මිස (1) නේදය ය න්ක ්වැනි නයෝජා ාවක් මන්ත්රීවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක 
කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය: 

  ්නසේ ුරව ද, කාා ායකවනයා, සථවකීය ්කඟ්කවය ලබාදීම 
ප්රතිඥක්නෂේප කළනහෝක නහෝ සාකච්ඡා කිරීම  නයෝජා ා කන තිඥනබ  කානණය 
රීතිඥ විනනෝධී යැයි කාා ායකවනයා විසින් අදහසථ කනන්නන්  ම්, නයෝජා ාව 
නහෝ කාා ායකවනයා විසින් අනුමත කනනු ලැබූ ඉන් නකො සක් නහෝ පිළිබඳ 
දැනුම් දීම කියවීම  ප්ර ථ ය මතුකන  මන්ත්රීවනයා  ඉඩ නදනු ලැය ය හැකි ය. 
ඉක්ය තිඥව ම, සථවකීය ්කඟ්කවය දීම ප්රතිඥක්නෂේප කිරීම  නහෝ ්ම නයෝජා ාව 
රීතිඥ විනනෝධී නවතැයි තීනණය කිරීම  නහෝ නහේතු වූ කානණා කාා ායකවනයා 
විසින් ප්රකා  කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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(3)  නයෝජා ාව  ්නසේ අනුග්රහය ලැ  නේ  ම්  ැතනහෝක පාර්ලිනම්න්තුව   
විසින් අවස න නදනු ලබන්නන්  ම්, ්ම නයෝජා ාව පිළිබඳව අ.භා. 3.30   
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ක්රියා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  කවන නහෝ ්ක් දි ක දී ්වැනි නයෝජා ා ්කක  වැ ග ගණ ක් සඳහා 
අවසන ඉේලනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(5)  ආණ්ඩුන  වැඩක යුතු මුඛයසථාා ය ගන් ා දි වල දී නම් 
නිනයෝගනයහි විධිවිධා  ය න්ක ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් හැන, 
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක් අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු 
විසින් ඉදිරිප්ක කනනු ලැවහවනහෝක මිස, ඒ දි   නියමිත වැඩක යුතු අතනතුනනහි 
දී අ.භා. 5.00   නපන ්වැනි නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු න ොලැය ය          
යු්කන්ක ය.]    

කල්ාබජීඅදාථ්ා ේී  ෝජාජාී හෝීප්ර ්ජ 

 20. පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව විසින් සභාව කේ තබ  
අවසථාාන  දී නයෝජා ාවක් නහෝ ප ර ථ  සලකා බැලීම  තීනණය කනනු ලැබ ඇතිඥ 
දි යක දී, සභාන  ප රධා  ක යුතු සමාේත කිරීනමන් අ තුුමව, මතු සඳහන් 
රීතිඥවල  ය ්කව පැය ්කක  න ොවැ ග කාලයක් නම් සඳහා නවන්කන නදනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය:— 

(අ)  සභාව කේ තබ  අවසථාාන  නයෝජා ාවක් නහෝ සභාව කේ තබ  
අවසථාාන  ප ර ථ , හදිසි නපොදු වැදග්කකමකින් යුතු කානණාවල  මාමා 
කළ යු්කන්ක ය;  

(ආ) අදාළ නයෝජා ාව නහෝ ප ර ථ  මගින් යම් සථාාවන නිනයෝගයක් 
පේලංඝ ය ව  බව නහෝ ්ම නයෝජා ාව නහෝ ප ර ථ  අසනු ලැබීම 
අදාළ මන්ත රීවනයානේ අයිතිඥවාසිකම අනිසි නලස භාවිතා කනනු 
ලැබීමක් බව කාා ායකවනයානේ මතය වන්නන්  ම්, ්ම 
නයෝජා ාව නහෝ ප ර ථ ය සඳහා ඉඩ න ොදීනම් බලය කාා ායකවනයා 
සතු විය යු්කන්ක ය;  

(ඇ) විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අතනතුන සභාව කේ තබ  
අවසථාාන  නයෝජා ාවක් නහෝ සභාව කේ තබ  අවසථාාන  ප ර ථ  
සඳහා නවන්කනනු ලබ  කාලය පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක 
සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලැය ය හැකි පරිදි අඩු කනනු ලැය ය හැකි 
වීම; සහ  

(ඈ) සභාව කේ තබ  අවසථාාන  නයෝජා ාවක් නහෝ සභාව කේ තබ  
අවසථාාන  ප්ර ථ වල  අදාළ කාර්ය පටිපාටිය පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු 
පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලැබීම.  
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පියීඅ  

 21. (1) කාා ායකවනයා විසින් ත්කකාර්යය සඳහා සාදනු ලබ  රීතිඥවල  
ය ්කව සභා ගර්භය තුළ නවන් කන  ලද සථාා වල “පි  අය ” රැඳී සිටිය       
හැකි ය.  

(2)  පාර්ලිනම්න්තුන  නහෝ යම් කානක සභාවක නහෝ රැසථවීමක  පි  අය 
පැමිණ සිටි  බව  යම් මන්ත රීවනනයක් මූලාස න  අවධා ය නයොමු කනනු 
ලැවහවනහෝක, අවසථාානවෝචිත පරිදි, කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා විසින් 
“පි  අය ඉව්ක වීම සඳහා නිනයෝග කනනු ලැය ය යුතු ය” ය  ප ර ථ ය යම් 
විවාදයක  නහෝ සංන ෝධ යක  අවසන න ොදී, වහාම විමසනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(3)  ් වැනි දැන්වීමක් න ොමැතිඥව ුරව ද, කාා ායකවනයා නහෝ 
සභාපතිඥවනයා විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  කවන නහෝ අවසථාාවක නහෝ සභා 
ගර්භන  කවන නහෝ නකො සක සිටි  පි  අය ඉව්ක කිරීම  නිනයෝග කනනු 
ලැය ය හැකි ය.  

(4)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  77 වයවසථාාව ය න්ක සිය කාර්යය ඉටුකිරීම 
සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව  පැමිණ සිටි  තිතිඥපතිඥවනයා නහෝ තිතිඥපතිඥවනයානේ 
නිනයෝජිතයකු පි  අයකු නලස සලකනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  පාර්ලිනම්න්තුන  රැසථවීම්වල  පැමිණීම සඳහා ප රවෘ්කතිඥ මාධයයක යම් 
නිනයෝජිතයකු  නහෝ නිනයෝජිතයන් කිහිප නදන කු  නපොදු අවසනයක් ලබා 
දීම  කාා ායකවනයා  හැකි ය. යම් ප රවෘ්කතිඥ වාර්තාවක් සාධානණ න ොව  
නහෝ සභාව  අපකීර්තිඥයක් ඇතිඥ කිරීම  අදහසථ කන  ලද වාර්තාවක් වන්නන් 
යැයි කාා ායකවනයා විසින් සලකනු ලබන්නන්  ම්, ් වැනි අවසනයක් අවලංගු 
කළ හැකි ය.  

ප්ාලිමේ ්්තව ේීකයුතව 

 22. පාර්ලිනම්න්තුන  ක යුතු මතු සඳහන් අනුපිළිනවළ  පව්කවනු ලැය ය                
යු්කන්ක ය:— 

(1)  අභි ව මන්ත රීවනයන්නේ නිල ප රතිඥාාව නහෝ දිුරුමම; 

(2)  ජා ාධිපතිඥවනයානගන් ලැනබ  සංනද් ; 

(3)  කාා ායකවනයා විසින් කනනු ලබ  නින ද ; 

(4)  ලිපිනේඛ ාදිය පිළිගැන්වීම; 

(5)  කානක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම; 

(6)  මහජා  නප්කසම් පිළිගැන්වීම; 

(7) වාචික පිළිතුුම අනේක්ෂා කන  ප ර ථ ; 

(8)  න ොපැමිණීනම් අවසනය පිළිබඳ නයෝජා ා; 
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(9)  අමාතයාං  නින ද ; 

(10) නපෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම්; 

(11) වනප රසාද පිළිබඳ ප ර ථ ; 

(12) ප රධා  වැඩක යුතු ආනම්භන  දී දැනුම්දීමක් අව ය න ොව  
නයෝජා ා; 

(13) ප රධා  වැඩක යුතු ආනම්භන  දී දැනුම්දීමක් අව ය නයෝජා ා; 

(14) න ෝක ප රකා  නයෝජා ා;  

(15) ප රධා  වැඩක යුතු. 

ප්ීරධාාජීදැඩකයුතව 

 23. (1) ප රධා  වැඩක යුතු, දි   නියමිත ක යුතු හා නයෝජා ා පිළිබඳ 
දැනුම්දීම්වලින් සමන්විත විය යු්කන්ක ය.  

(2)  යම් නියමිත දි යක දී සැලකිේල  භාජා ය කනනු ලැය ය යුතු යැයි 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නිනයෝග කන  ලද ප ්ක නකටුම්පතක්, නිනයෝගයක්, 
නයෝජා ා සම්මතයක් නහෝ නව ්ක යම් කානණයක් යම් දි යක  නියමිත 
වැඩක යුතු විය යු්කන්ක ය. ්නසේ නියම කන  ලද දි ය නවනුව  ඊ  කලින් වූ 
දි යක් නයොදා ගනු ලැය ය න ොහැකි ය.  

(3)  ් ක් ්ක් මාසන  පළමුවැනි සිකුනාදා රැසථවීම හැන අන කු්ක සෑම 
දි යක ම ආණ්ඩුන  ක යුතු මුඛයසථාා ය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් ්ක් ්ක් මාසන  පළමුවැනි 
සිකුනාදා රැසථවීනම් ප රධා  ක යුතු ආනම්භන  දී “ආණ්ඩුන  ක යුතු අද දි  
මුඛයසථාා ය ගත යුතු ය”  ැතනහෝක “ආණ්ඩුන  ක යුතුවලින් නි ථචිතව දක්වා 
ඇතිඥ යම් ක යු්කතක් අද දි  මුඛයසථාා ය ගත යුතු ය” යනුනවන් 
සංන ෝධ යක් නහෝ විවාදයක් න ොමැතිඥව තීනණය කනනු ලැය ය යුතු 
නයෝජා ාවක්, දැනුම් දීමක් න ොමැතිඥව ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය. ්වැනි 
නයෝජා ාවක් සම්මත ුරවනහෝක, ආණ්ඩුන  ක යුතු නහෝ නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ 
ක යු්කත ඒ අනුව මුඛයසථාා ය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  ආණ්ඩුව විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  අනුපිළිනවළ  ආණ්ඩුන  
ක යුතු වැඩ ස හ   ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 ප්ෞද්ගමේකීජ්තාීරීදය ්ත ේී  ෝජාජා 

 24. (1) පාර්ලිනම්න්තුව විසින් අ යාකානනයන් නිනයෝග කනන්නන්  ම් මිස, 
්ක් ්ක් මාසන  රැසථවීම පැවැ්කනව  පළමුවැනි සිකුනාදා නපෞද්ගලික 
මන්ත රීවනයන්නේ ක යුතු ආණ්ඩුන  ක යුතු අභිබවා මුඛයසථාා ය ගත යුතු 
අතන, නයෝජා ා පිළිබඳ දැනුම්දීම දි   නියමිත වැඩක යුතු අභිබවා 
මුඛයසථාා ය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(2)  නපෞද්ගලික මන්ත රීවනයකුනේ නයෝජා ාවක් පිළිබඳව දැනුම්දීමක් කනනු 
ලබ  යම් මන්ත රීවනයකු ්ම නයෝජා ාව යම් නි ථචිත නපෞද්ගලික 
මන්ත රීවනයන්නේ දි යක  නියම කනගැතිම  කැමැ්කත පළ කනන්නන්  ම් මිස, 
නපෞද්ගලික මන්ත රීවනයන්නේ සියලු ම නයෝජා ා ඊළඟ  තිඥනබ  නපෞද්ගලික 
මන්ත රීවනයන්නේ දි ය  නියම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ් වැනි නයෝජා ා සියේල 
ම පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලබ  
ආකානය  පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රන  පළ ව  අනුපිළිනවළ  සාකච්ඡාව  
ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නපෞද්ගලික මන්ත රීවනයන්නේ නයෝජා ා කාලානුක රමික 
අනුපිළිනවළ  පාර්ලිනම්න්තුන   යාය ර සථතකන  ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යුතු 
අතන, දී ඇතිඥ කවන නහෝ අවසථාාවක දී යම් මන්ත රීවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කන  
ලද ්වැනි නයෝජා ා දහයක  වඩා වැ ග සංඛයාවක් පාර්ලිනම්න්තුන   යාය 
ර සථතකය  ඇතුළ්ක කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(3)  “නපෞද්ගලික මන්ත්රීවනයා” යන්   කාා ායක ,  නිනයෝජාය 
කාා ායක, නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥ, අග රාමාතය, අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතය, අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයන් න ොව  අමාතය, නිනයෝජාය අමාතය, 
පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායක, පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් ථවන   ායක, 
ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප්රධා  සංවිධායක සහ විුමද්ධ පාර් ථවන  ප්රධා  සංවිධායක 
ය ාදී ධූන දන  මන්ත රීවනයකු ඇතුළ්ක න ොන .  

 25. පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබ  වි  වැඩක යුතු අවසන් න ොකන  ලද දි   
නියමිත සියලු ක යුතු ඒ සඳහා නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක න ොකන ම ඊළඟ රැසථවීම් 
දි ය  කේ දැමිය යු්කන්ක ය. තවද, මන්ත්රීවනයකුනේ  මින් ඇතිඥ නයෝජා ා 
පිළිබඳ දැනුම්දීම් සම්බන්ධනයන් ් ම මන්ත්රීවනයන්නගන් නි ථචය ව නයන් ම යම් 
පපනදසක් ලැබී  ැතනහෝක, වැඩක යුතු අවසන් න ොකළ නයෝජා ා පිළිබඳ 
සියලු දැනුම්දීම්, අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකුනේ නහෝ අමාතය 
මණ්ඩලන  සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයකුනේ නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයකුනේ නහෝ  මින් තිඥ  නේ  ම් ඊළඟ රැසථවීම් දි ය  ද, නපෞද්ගලික 
මන්ත්රීවනයකුනේ  මින් තිඥනේ  ම් රැසථවීමක්  නියමිතව  ඇතිඥ  ඊළඟ  මාසන   
ප්රාම  සිකුනාදා  දි ය  ද, නග  යා යු්කන්ක ය.  

මේපි ල්ඛජාිව  

26. (1) කාා ායකවනයා, අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු නහෝ අමාතය 
මණ්ඩලන  සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයකු විසින් පමණක් ලිපිනේඛ ාදිය පිළිගන්වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  සෑම ලිපිනේඛ  පිළිගැන්වීමක් ම පාර්ලිනම්න්තුන  කාර්ය ස හන්වල 
ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3)  කිසියම් ලිපිනේඛ යක් පිළිගැන්වීනම් දී ්හි අන්තර්ගතය පිළිබඳ නකටි 
විසථතනා්කමක ප රකා යක් කනනු ලැය ය හැකි ය. ්නහ්ක පිළිගන්වනු ලබ  
අවසථාාන  දී ඒ සම්බන්ධනයන් විවාදයක් පව්කවනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(4)  පිළිගන්වනු ලබ  ලිපිනේඛ  සියේලක්ම සභා නම්සය මත තිඥය ය යුතු 
යැයි නිනයෝග කන  ලද්දක් නමන් සලකනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම ලිපිනේඛ  
මුද්රණය කිරීම  ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් නවනතෝක, සංන ෝධ යක් 
නහෝ විවාදයක් න ොමැතිඥව නිර්ණය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

දැනු් ජ් 

 27. (1) ප්ර ථ  නහෝ නයෝජා ා පිළිබඳ දැනුම් දිය යු්කන්ක දැනුම් නදනු ලබ  
මන්ත්රීවනයානේ අ්කස  දන  ලියවිේලක් මහ නේකම්වනයා  ම  ලිවීනමනි. 
්වැනි දැනුම්දීම් පාර්ලිනම්න්තුව රැසථ වී සිටි  කවන න ලාවක දී නහෝ                   
මහ නේකම්වනයා  භාන නදනු ලැය ය හැකිය. ්නසේ  ැතනහෝක, කවන න ලාවක 
දී නහෝ මහ නේකම්වනයානේ කාර්යාලය  යවනු ලැය ය හැකිය;  ැතනහෝක 
භානනදනු ලැය ය හැකි ය. 

(2)  රීතිඥ විනනෝධී යැයි කාා ායකවනයා විසින් තීන්දු කනනු ලබ  යම් 
ප්ර ථ යක් හැන මහ නේකම්වනයා  දැනුම්දීම් ලැබී ඇතිඥ සියලු ප්ර ථ , දැනුම් නද  
ලද දි  සි  සම්පූර්ණ දි  හතක් ඉකු්ක වන්   ම්කනතන් න ොනයනද  දි යක 
දී පිළිතුුම ලැබීම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුන   යාය ර සථතකය  ඇතුළ්ක කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය:  

්නසේ ුරවද, ප්ර ථ  අවසා න  දී නපොදු වැදග්කකමකින් යුතු කුමණක් 
සම්බන්ධනයන් ප්ර ථ යක් අදාළ අමාතයවනයා  විධිම්ක නලස දැනුම්දීමකින් 
අ තුුමව පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් වන   ායකවනයා නහෝ පිළිග්ක 
නද් පාල  පක්ෂයක  ායකවනයකු විසින් අසනු ලැය ය හැකි ය.  

(3)  රීතිඥ විනනෝධී යයි කාා ායකවනයා තීන්දු කන  යම් නයෝජා ාවක් හැන,     
මහ නේකම්වනයා  ලැබී ඇතිඥ දැනුම්දීම් පිළිබඳ වූ සියලු නයෝජා ා 
පාර්ලිනම්න්තුන   යාය ර සථතකය  ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය; ්නහ්ක 
පාර්ලිනම්න්තුව අන් කිසි නිනයෝගයක් කනනතෝක මිස, දැනුම් නද  ලද දි  සි  
සම්පූර්ණ දි  පහක් ඉකු්ක වී ඇනතෝක මිස, ඒ සම්බන්ධ ව විවාදයක් පව්කවනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය. නමම නේදයන්හි කුමක් සඳහන් ුරවද, ප්රධා  වැඩක යුතු 
ආනම්භන  දී ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  අදහසථ කන  නයෝජා ා පිළිබඳ දැනුම්දීම් 
කිසිවක් ඉකු්ක රැසථවීම් දි  සභා නම්සය ඉදිරින  භානගනු ලැබ තිඥනේ  ම් ්ය 
 යාය පරය  ඇතුළ්ක කළ යු්කන්ක ය.  

(4)  කිසියම් කානණයක් පිළිබඳව දැනුම් නද  අවසථාාන දී ඒ 
සම්බන්ධනයන් විවාදයක් පව්කවනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  නමම සථාාවන නිනයෝග මගින් අන් කිසි විධා යක් කන ඇනතෝක මිස, 
පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පරය  ඇතුළ්ක කන  ලද නයෝජා ාවක් නහෝ ක යුතු 
මත හැන විවාදයක් පව්කවනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  ප්ර ථ යක් නහෝ නයෝජා ාවක් පිළිබඳව දැනුම්දීමක් කන ඇතිඥ 
මන්ත්රීවනනයකු   මහ නේකම්වනයා නවත ලිඛිතව දැනුම් දීනමන් ඒවා ඉේලා 
අසථකන ගනු ලැය ය හැකි ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(7)  අමාතයාං  නින ද යක් අග රාමාතයවනයා විසින් නහෝ අදාළ විෂය 
පිළිබඳ අමාතයාං  වගකීම පැවරී ඇතිඥ අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් 
නහෝ ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්නසේ, ්බඳු නින ද යක් ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැබීම  අදහසථ කන  අමාතයවනයකු අදාළ නින ද න  පි පතක් කලින් 
කාා ායකවනයා නවත ලබා දී ඒ සඳහා පළමුව අනුමතිඥය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(8)  යම් මන්ත රීවනයකු සභාන  න ොසිටි අවසථාාවක සභාන  නව ්ක 
මන්ත රීවනයකු විසින් ්ම මන්ත්රීවනයානේ නපෞද්ගලික හැසිරීම සම්බන්ධනයන් 
කන  ලද සඳහ ක  ප රතිඥචාන ව නයන් ්ම මන්ත්රීවනයානේ නපෞද්ගලික 
කේක්රියාව නිනදොසථකන ගැතිනම් කාර්යය සඳහා නපෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීමක් 
කනනු ලැය ය හැකි ය. ්වැනි පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම  අදහසථ කනනු ලබ  යම් 
මන්ත රීවනයකු විසින්, කාා ායකවනයා  ්ම නපෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීනම් 
පි පතක් කලින් ලබා දී ඒ සම්බන්ධනයන් ප රමාණව්ක දැනුම්දීමක් කන පළමුව ඒ 
සඳහා කාා ායකවනයානේ අනුමතිඥය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම නපෞද්ගලික 
පැහැදිලි කිරීම ්ම මන්ත රීවනයානේ නපෞද්ගලික කේක්රියාව නිනදොසථ කන ගැතිනම් 
කාර්යය සඳහා නියත ව නයන්ම මාමා විය යු්කන්ක ය.  

 28. සථාාවන නිනයෝග අන් කිසි නියමයක් කන ඇනතෝක මිස, මතු සඳහන් 
නයෝජා ා සම්බන්ධනයන් හැන, ඉදිරිප්ක කිරීම  අදහසථ කන  කවන නහෝ 
නයෝජා ාවක් සම්බන්ධනයන් දැනුම්දීමක් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය:—  

(අ)  පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාව තුළ දී කන  ලද නයෝජා ාවක්;  

(ආ) පාර්ලිනම්න්තුව නහෝ කවන වූ නහෝ විවාදයක් කේ තැබීම සඳහා කනනු 
ලබ  නයෝජා ාවක්;  

(ඇ)  වින ේෂ කානක සභාවක වාර්තාවක් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක 
සභාවක  නයොමු කනනු ලැබීම  නහෝ මුද්රණය කිරීම  කනනු ලබ  
නයෝජා ාවක්;  

(ඈ)   පි  අය ඉව්ක කිරීම  කනනු ලබ  නයෝජා ාවක්;   

(ඉ)  මන්ත්රීවනයකුනේ පාර්ලිනම්න්තු නසේවය තාවකාලිකව අ්කහි වීම  
කනනු ලබ  නයෝජා ාවක්;  

(ඊ)  වනප්රසාද පිළිබඳ වූ කානණයක් සම්බන්ධ නයෝජා ාවක්; 

(ප) ්දි  පාර්ලිනම්න්තුන  ක යුතු පිළිබඳව ක්රියාකන අවසන් වූ වහාම 
කිසියම් අලු්ක කානණයක  අවතීර්ණ වීම  නපන අවසන් වූ                        
ඒ ක යුතුවලින් පැ   ඟි  නයෝජා ාවක්. 

 29. (1) පාර්ලිනම්න්තුන  වනප්රසාදවල  සෘුවව ම සම්බන්ධ හදිසි 
නයෝජා ාවක් අන් සියලු  නයෝජා ාවන් ද ්දි   නියමිත සියලු ක යුතු ද අභිබවා 
මුඛයසථාා ය ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුන  වනප්රසාදවල  සෘුවව ම 
සම්බන්ධ ප්ර ථ යක් මෑතක දී පැ   ැඟ තිඥනබ  වි , ඡන්ද ය ප්රකා  කිරීම  
නබදීමක් පවතිඥ  වි ක දී හැන වනප්රසාද පිළිබඳ වූ කානණයක් මත වූ නයෝජා ාවක් 
ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීනමන් පාර්ලිනම්න්තුන  ක යුතු කවන නහෝ න ලාවක දී 
තාවකාලිකව  තන කනනු ලැය ය හැකි ය. 
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(2)  ් වැනි වනප්රසාද පිළිබඳ කානණයක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  අදහසථ 
කන  කිසියම් මන්ත්රීවනයකු විසින් පාර්ලිනම්න්තුන  ක යුතු තාවකාලිකව  තන 
කිරීම සඳහා පළමුව මූලාස ය නවත දැනුම් දී ඒ සඳහා මූලාස න  අවසනය ගනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

ජහජාජී ප්ත්ා් 

 30. (1) පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  සෑම නප්කසමක් ම 
කාා ායකවනයානේ  ම  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන, මන්ත්රීවනයකු විසින් 
පිළිගන්වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  සෑම නප්කසමක් ම නගෞනවාන්විත භාෂානවන් විය යුතු අතන, ්හි අදාළ 
න ොව  ප්රකා  අන්තර්ගත න ොවිය යු්කන්ක ය.  

(3)  සෑම නප්කසමක් ම පැහැදිලිව කියවිය හැකි විය යුතු අතන, ඉේලා සිටිනු 
ලබ  සහ ය ප්රකා  කන  ආයාච යකින් ්ය අවසන් විය යු්කන්ක ය.  

(4)  අසතිපයක් නහේතුනවන් න ොහැකියාව  ප්ක වූ අවසථාාවක හැන සෑම 
නප්කසමක් ම නප්කසම්කුම නහෝ නප්කසම්කුමවන් නහෝ විසින් අ්කසන් කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. ලිවීම  න ොහැකි නකන කු විසින් සාක්ෂිකුමවකු ඉදිරින  තම 
සලකුණ තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නප්කසමක  අ්කසන් තබනු ලබ  සෑම 
තැ ැ්කතකුනේ ම සම්පූර්ණ  ම, ලිපි ය හා ජාාතිඥක හැඳුනුම්ප්ක අංකය ්හි 
සඳහන් ව තිඥය ය යු්කන්ක ය. නප්කසම්කුම විසින් දුනකා  අංකය ද ඇතුළුව 
නව ්ක කවන නහෝ සම්බන්ධ කනගත හැකි නතොනතුුම ද සඳහන් කනනු ලැය ය 
හැකි ය. 

(5)  යම් නප්කසමක  කවන නහෝ ලිපි, දිුරුමම් ප්රකා  නහෝ නව ්ක නේඛ  
අමුණා න ොතිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  යම් නප්කසමක, පාර්ලිනම්න්තුන  කිසි ම විවාදයක් පිළිබඳ සඳහන් 
කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7)  තමානේ ම නප්කසමක් පිළිගැන්වීනම් බලය මන්ත්රීවනයකු  න ොතිඥය ය 
යු්කන්ක ය  ් නහ්ක ් ය නව යම් මන්ත්රීවනයකු විසින් පිළිගන්වනු ලැය ය හැකි ය.  

(8)  සෑම නප්කසමක් ම ්ය පිළිගැන්වීම  නපන මුලින් ්ය භාන මන්ත්රීවනයා 
විසින් අ්කසන් කනනු ලැබ, ය ්ක පිරිනසයින් සම්පූර්ණ දි  නදකක්ව්ක                
මහ නේකම්වනයා නවත තිඥනබ  නසේ ්ය භාන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.                  
මහ නේකම්වනයා විසින් ්ය කාා ායකවනයානේ අනුමතිඥය සඳහා ඉදිරිප්ක 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. තවද, කිසි ම නප්කසමක් ්නසේ අනුමත කනනු ලබ  
තුුම, පිළිගන්වනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(9)  නප්කසමක් පිළිගන්වනු ලබ  මන්ත්රීවනයකු විසින් තම ප්රකා ය මතු 
සඳහන් ආකෘතිඥය  මාමා කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම ප්රකා ය සම්බන්ධනයන්                  
කිසි ම විවාදයක  අවසන නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය:—  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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“ගුම කාා ායකතුමනි, 
.........................................................................

(ලිපි ය)
 පදිංචි  

……………………………………………………..

(නප්කසම්කුමනේ  ම)
 නගන් සහ නව ්ක 

.
………………………………….

(නප්කසම්කුමවන්නේ සංඛයාව)
 නදන කුනගන් ලැවහණු නප්කසමක් පිළිගන්වමි.” 

(10) නප්කසමක් පාර්ලිනම්න්තුව  පිළිගන්වනු ලැබීනමන් අ තුුමව ්ය 
මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව නවත නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

ප්ීර ්ජ 

 31. නමම සථාාවන නිනයෝග මගින් විධිවිධා  සලසා ඇතිඥ වැඩක යුතු සිදු 
කන  අවසථාාන  දී නපොදු ක යුතු පිළිබඳ ප ර ථ  අග රාමාතයවනයානගන් නහෝ 
ජා ාධිපතිඥවනයා විසින් පවනා නද  ලද යම් විෂයයන් හා කාර්ය භානයන් 
සම්බන්ධනයන් අමාතයාං  උය වගකීම ඇතිඥ අමාතයවනයානගන් අසනු ලැය ය 
හැකි ය.  

 32. (1) වාචික පිළිතුනක් ඉේලා ඇතිඥ යම් ප ර ථ යක් පාර්ලිනම්න්තුන   යාය 
පත රනයහි පළ වූ අවසථාාවක, ් ම ප ර ථ ය පළ වී තිඥනබන්නන් යම් මන්ත රීවනයකුනේ 
 මින් ද, කාා ායකවනයා විසින් ්ම මන්ත රීවනයා අමතනු ලැය ය යුතු අතන, 
්නසේ අමතනු ලැබූ මන්ත රීවනයා සථවකීය සථාා නයහි  ැ ස සි  ප ර ථ ය  
පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රනයහි දී ඇතිඥ අංකය සඳහන් කනමින් ් ය අසනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. ්වි  ප ර ථ ය නයොමු කනනු ලැබූ අග රාමාතයවනයා නහෝ අමාතයවනයා 
විසින් ඊ  පිළිතුුම නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  ප ර ථ වල  පිළිතුුම දීම සඳහා නියමිත දි  ්ම ප ර ථ වල  වාචිකව 
පිළිතුුම සැප උම සඳහා අදාළ අමාතයවනයා නහෝ ්ම අමාතයවනයා පැමිණ 
න ොසිටියි  ම් ්ම අමාතයවනයා විසින් බලය පවන  ලද අදාළ විෂයය භාන 
අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයා නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයා පාර්ලිනම්න්තුව  පැමිණ සිටිය යු්කන්ක ය.  

(3)  යම් නි ථචිත දි යක දී මන්ත රීවනයකු විසින් මතු කන  ලද යම් 
ප ර ථ යක  වාචික පිළිතුුම සැප උම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව  පැමිණීම  
න ොහැකිව  අමාතයවනයකු ඒ සඳහා කාා ායකවනයානේ පූර්ව අවසනය ගනු 
ලැය ය යුතු අතන, ්ම ප ර ථ ය  පිළිතුුම ලබා දීම සඳහා ්කී අමාතයවනයා විසින් 
නයොදා ඇතිඥ වැඩ පිළිනවළ සම්බන්ධනයන් කාා ායකවනයා  දැනුම් නදනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(4) පිළිතුුම අනේක්ෂානවන් ඉදිරිප්ක කන  ප්ර ථ යක් සඳහා අවම ව නයන් 
තුන්වැනි අවසථාාන දීව්ක පිළිතුුම සැපයිය යු්කන්ක ය. 

(5)  ප ර ථ යක  ලිඛිත පිළිතුනක් ඉේලා ඇතිඥ වි , ්ම ප ර ථ ය නයොමු කන  
ලද අග රාමාතයවනයා නහෝ අමාතයවනයා විසින් ඒ සඳහා ව  පිළිතුන හැන්සාඩ් 
වාර්තානවහි භාෂාත රනයන් මුද්රණය කිරීම  සලසථවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
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33.ී(1) 32 සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක සපයනු ලබ  ්වැනි යම් පිළිතුනක් 
සම්බන්ධනයන් යම් මන්ත රීවනයකු විසින් අතුුම ප ර ථ  නදකක  න ොවැ ග 
සංඛයාවක් අසනු ලැය ය හැකි ය:  

්නසේ ුරව ද, ්ම අතුුම ප ර ථ  මගින් මුේ ප ර ථ නයහි ඇතුළ්ක න ොව  
කානණා මතු කනනු න ොලැය ය යුතු අතන, වාචික පිළිතුනකින් පැ   ගි  යම් 
කානණයක් වඩා්ක පැහැදිලි කන ගැතිනම් කාර්යය සඳහා පමණක් විමසනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

්නසේම තවදුන ්ක, කවන නහෝ අතුුම ප ර ථ යක් මගින් ප ර ථ  ඇමාම  ඇතිඥ 
ඉඩකඩ පිළිබඳ රීතිඥ පේලංඝ ය න  යැයි කාා ායකවනයානේ මතය වන්නන් 
 ම්, ්ම අතුුම ප ර ථ  අසනු ලැබීම  කාා ායකවනයා විසින් ඉඩ නදනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  අතුුම ප ර ථ  ඇමාම  සහ ඒවා  පිළිතුුම දීම සඳහා ලබා දී ඇතිඥ කාලය 
කාා ායකවනයා විසින් මාමා කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 34. (1) ප ර ථ යක නිසි අනමුණ විය යු්කන්ක ප ර ථ ය නයොමු කනනු ලබ  
අමාතයවනයානේ වින ේෂ දැනුම  නගෝචන කානණයක් සම්බන්ධනයන් නතොනතුුම 
ලබා ගැතිම නහෝ ඒ සම්බන්ධනයන් පියවන ගන් ා නලස අයැද සිටීම න .  

 (2)  ප ර ථ යක් විවාදයක  වයාජා නහේතුවක් කන න ොගත යු්කන්ක ය.  

 35. යම් දි යක දී ප ර ථ  සඳහා පැයක  න ොවැ ග කාලයක් නවන්කනනු 
ලැය ය යුතු අතන, කිසි ම මන්ත රීවනයකු ්ක් දි ක දී වාචික පිළිතුුම අනේක්ෂා 
කන  ප ර ථ  නදකක  වඩා වැ ගනයන් අසනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පන්ක කානක සභා අවසථාාව සඳහා නියම 
කන නග  ඇතිඥ දි යක ප ර ථ  සඳහා මිනි්කතු තිඥහක  න ොවැ ග කාලයක් 
නවන්කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

ීීීීී36. ප ර ථ  ඇමානම් අයිතිඥවාසිකම මතු සඳහන් රීතිඥවල  ය ්ක විය             
යු්කන්ක ය:— 

(අ)  කවන නහෝ ්ක් ප ර ථ යක දී ්ක් විෂයයක් ගැ  පමණක් සඳහන් විය යුතු 
අතන, ප ර ථ ය වච  ්කසිය ප හක් න ොඉක්මවිය යු්කන්ක ය;  

(ආ) ප ර ථ ය පැහැදිලිව න්කුමම් ගැතිම සඳහා අතයව ය න ොව          යම් 
 මක් නහෝ ප රකා යක් ප්ර ථ යක සඳහන් කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය; 

(ඇ) ප ර ථ යක ප රකා යක් ඇතුළ්ක න   ම් ,  ්ම ප රකා න  
නිනවදයතාවය සම්බන්ධනයන් ප ර ථ ය අසනු ලබ  මන්ත රීවනයා විසින් 
්හි වගකීම භානගනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඈ) ප ර ථ යක කිසිම තර්කයක්, අනුමා නයන් බැසග්ක තීනණයක්, 
ආනනෝපිත නචෝද ාවක්, අ ව ය විසථතන දක්ව  පදයක්, නහෝ අවාා 
සහගත ප රකා යක් ඇතුළ්ක න ොවිය යු්කන්ක ය;  
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(ඉ)  කානක සභාවක වාර්තාවක් මගින් පාර්ලිනම්න්තුව  දැනුම් න ොනද  ලද 
්ම කානක සභාන  වැඩක යුතු පිළිබඳ ප ර ථ යක් අසනු න ොලැය ය 
යු්කන්ක ය; 

(ඊ) අධිකනණයක විනි ථචය  භාජා  නවමින් පවතිඥ  යම් කානණයක් නහෝ 
අධිකනණ තීනණයක් ලබා දීම  නියමිත යම් කානණයක් සම්බන්ධනයන් 
ප ර ථ යක සඳහ ක් න ොතිඥය ය යු්කන්ක ය; 

(ප) මතයක් ප රකා  කනනු පිිසස නහෝ අමුර්ත තිතිඥ ප ර ථ යක  නහෝ 
ම ඃකේපිත ප ර ථ යක  විසඳුමක් ව නයන් ප ර ථ යක් අසනු න ොලැය ය 
යු්කන්ක ය;  

(ඌ) යම් තැ ැ්කතකුනේ නිල ත්ක්කවය නහෝ නපොදු ත්ක්කවය  අදාළව හැන 
්ම තැ ැ්කතානේ චරිතය නහෝ හැසිරීම ගැ  සඳහන් ව  ප ර ථ යක් 
අසනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;  

(්)  පූර්ණ නයෝජා ාවකින් පමණක් යම් තැ ැ්කතකුනේ චරිතය නහෝ හැසිරීම 
අභිනයෝග කනනු ලැය ය හැකි අවසථාාවක, ්වැනි තැ ැ්කතකුනේ චරිතය 
නහෝ හැසිරීම පිළිබඳව සඳහන් ප ර ථ යක් අසනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඒ)  නපෞද්ගලික සථවභාවනයන් නචෝද ාවක් කනනු ලබ  නහෝ අඟවනු ලබ  
ප ර ථ යක් ඇමාම  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය; සහ 

(ඔ)  යම් සභා වානයක දී සම්පූර්ණනයන් පිළිතුුම සපය  ලද ප ර ථ යක්  ැවත 
්ම සභා වානය තුළදී ම අසනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

 37.ී (1) නමම සථාාවන නිනයෝග ය න්ක යම් ප ර ථ යක් ඇමාම  ඉඩ දිය        
හැකි ද, න ොහැකි ද, යන්  කාා ායකවනයා විසින් තීනණය කනනු ලැය ය යුතු 
අතන, යම් ප ර ථ යක් ප ර ථ  ඇමානම් අයිතිඥය අනිසි නලස ප රනයෝජා ය  ගැතිමක් 
නහෝ ්ය පාර්ලිනම්න්තුන  කාර්ය පටිපාටිය  බාධා කිරීම  නහෝ අගතිඥදායක 
නලස බලපෑම  සිතාමතා අසනු ලබ  බව නහෝ ් මගින් යම් සථාාවන නිනයෝගයක් 
පේලංඝ ය ව  බව කාා ායකවනයානේ මතය න   ම්, කාා ායකවනයා 
විසින් ්ම ප ර ථ ය ඇමාම  ඉඩ න ොදී සිටිය හැකි ය. කාා ායකවනයා විසින් යම් 
ප ර ථ යක් ඇමාම  ඉඩ න ොදීම, ඒ සඳහා නහේතු ද සමඟ මහ නේකම්වනයා විසින් 
අදාළ මන්ත රීවනයා  ලිඛිතව සන්නින ද ය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2) අනුචිත ප රකා  අඩංගු,  ැතනහෝක පාර්ලිනම්න්තුන  කිසියම් සථාාවන 
නිනයෝගයක  අ නුකූල යම් දැනුම්දීමක් ්ය පාර්ලිනම්න්තුන   යාය 
ර සථතකන  පළ කනනු ලැබීම  නපන ප ර ථ ය අස  මන්ත රීවනයානේ ්කඟ්කවය 
ඇතිඥව කාා ායකවනයා විසින් සංන ෝධ ය කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(3) යම් ප ර ථ යක් සඳහා දීර්ඝ පිළිතුනක් අව ය බව කාා ායකවනයානේ 
මතය න   ම්, කාා ායකවනයා විසින් ්ම ප ර ථ ය වාචික පිළිතුුම අනේක්ෂා 
න ොකන  ප ර ථ යක් නලස සලකනු ලැය ය හැකි අතන, ්ම තීනණය                     
මහ නේකම්වනයා විසින් අදාළ මන්ත රීවනයා  සන්නින ද ය කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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අගීරාජාායදය ා ග්තීඅානුීලබජීප්ීර ්ජ 

 38. (1) සෑම මාසයක ම පළමුවැනි රැසථවීම් සතිඥන  බදාදා වාචික පිළිතුුම 
අනේක්ෂා කන  ප ර ථ  සඳහා නවන් කන ඇතිඥ කාලය තුළ මිනි්කතු තිඥහක කාලයක් 
ප ර ථ  හතනක  න ොවැ ග සංඛයාවක් අග රාමාතයවනයානගන් අසනු ලැබීම සඳහා 
නවන්කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. අග රාමාතයවනයා පළමු බදාදා පැමිණ න ොසිටියි 
 ම් පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව විසින් ත්ක කාර්යය සඳහා ්ම 
මාසය තුළ නව ්ක නයෝගය දි යක් තීනණය කනනු ලැය ය හැකි ය. 

(2)  නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක යම් ප ර ථ යක් ඇමාම  අනේක්ෂා කනනු 
ලබ  අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු නහෝ අමාතය මණ්ඩලන  
සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය අමාතයවනයකු නහෝ හැන 
පාර්ලිනම්න්තුන  යම් මන්ත රීවනයකු ්ම ප ර ථ ය පාර්ලිනම්න්තුන  
සභා ායකවනයානේ කාර්යාලය  ද පි පතක් සහිතව ඊ  නපන සතිඥන  සිකුනාදා 
මධයහථ  12.00   නපන මහ නේකම්වනයා නවත භාන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3)  අග රාමාතයවනයානගන් අසනු ලබ  ප ර ථ  ජාාතිඥක වැදග්කකමකින් යුතු 
කානණා ද ඇතුළුව ආණ්ඩුන  ප රතිඥප්කතිඥවල  අදාළ කානණාවල  මාමා විය                   
යු්කන්ක ය. විසථතනා්කමක පිළිතුනක් නහෝ යම් විෂයයක  මාමා ව  පිළිතුනක් 
අනේක්ෂා කන  යම් ප ර ථ යක් අග රාමාතයවනයානේ අභිමතය පරිදි පිළිතුුම 
ලබාදීම සඳහා අදාළ විෂයය භාන අමාතයවනයා  නයොමු කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(4) නවන්කනනු ලබ  යම් දි යක දී ආණ්ඩු පාර් ථවය  ප්ර ථ  නදකක් ද 
විුමද්ධ පාර් ථවය  ප්ර ථ  නදකක් ද ව නයන් ඇමාම  හැකි ය. 

(5) නවන්කනනු ලබ  යම් දි යක දී ්ක් මන්ත්රීවනයකු  ්ක් ප්ර ථ යක් 
පමණක් අසනු ලැය ය හැකි අතන, ්ම ප්ර ථ ය වච  ්කසිය ප හක් 
න ොඉක්මවිය යු්කන්ක ය. 

(6)  අග රාමාතයවනයානගන් අසනු ලබ  ප ර ථ , තර්ක සහ මත ප රකා  
කිරීමකින් නතොනව අසනු ලැය ය යු්කන්ක ය. සෑම ප්ර ථ යක්ම ්ක් නපොදු 
ප රතිඥප්කතිඥයක  පමණක් මාමා විය යු්කන්ක ය.  

(7)  අග රාමාතයවනයා විසින් යම් ප ර ථ යක  පිළිතුුම ලබා දීනමන් අ තුුමව 
ප ර ථ ය අස  ලද මන්ත රීවනයා විසින් අතුුම ප ර ථ  නදකක් අසනු ලැය ය හැකි ය. 
ප ර ථ ය අසනු ලබ  මන්ත රීවනයානේ අවසනය ඇතිඥව, පාර්ලිනම්න්තුන  නව ්ක 
ඕ ෑම මන්ත රීවනයකු  ්ම අතුුම ප ර ථ වලින් ්කක් නහෝ ඊ  වැ ග ගණ ක් 
අසනු ලැය ය හැකි ය:  

්නසේ ුරව ද, අතුුම ප ර ථ , මුේ ප ර ථ ය  නහෝ ඒ සඳහා නද  ලද පිළිතුන  
අදාළ විෂයය  පමණක් මාමා විය යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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විදාද යීභාජාජ ීදජීප්ීර ්ජ 

 39. නපොදු වැදග්කකමකින් යුතු යම් කානණයක් පිළිබඳව කවන නහෝ 
මන්ත්රීවනයකු විසින් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  හැකියාව තිඥය ය යුතු 
අතන, ්වැනි නයෝජා ාවක් නමම සථාාවන නිනයෝග අනුව විවාද කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය;  ැතනහෝක ඊ  අනුකූලව නව යම් පිළිනවළක  ක රියා කන අවසන් 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 40. (1) නමම සථාාවන නිනයෝග මගින් සථථින කනනු ලැය ය යුතු යම් 
නයෝජා ාවක් නහෝ සංන ෝධ යක් ්නසේ සථථින කනනු න ොලැවහවනහෝක අනහෝසි 
විය යු්කන්ක ය.  

(2)  යම් නපෞද්ගලික මන්ත රීවනයකු තම  මින් තිඥනබ  නයෝජා ාවක් 
ඉදිරිප්ක කිරීම  කැඳවනු ලබ  වි , ්ම මන්ත්රීවනයා විසින් ්කී නයෝජා ාව 
ඉදිරිප්ක කනනු න ොලබන්නන්  ම්, ්කී නයෝජා ාව ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  ්ම 
මන්ත්රීවනයා විසින් ලිඛිතව නිසි පරිදි බලය පවනනු ලැබ ඇතිඥ නව ්ක යම් 
මන්ත රීවනයකු විසින් ්ය ඉදිරිප්ක කනනු ලබන්නන්  ම් මිස, ්ම නයෝජා ාව 
අනහෝසි විය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, දි ක  නියමිත වැඩක යු්කතක් භානව සිටි  යම් මන්ත රීවනයකු 
්ම වැඩක යු්කත නව ්ක දි යක  කේ දැමීම  රිසි බව මහ නේකම්වනයා  
කලින් දන්වා ඇ්ක ම් මිස, කවන නහෝ මන්ත රීවනයකු  ්ම නිනයෝගය ඉදිරිප්ක 
කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 41. නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබ ඇතිඥ මන්ත රීවනයකු විසින් 
පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය ඇතිඥව ්ය ඉේලා අසථ කන ගනු ලැය ය හැකි ය. 

අ ේක්ෂණ  

 42. (1) සලකා බැලීම සඳහා නියමිත ප ්ක නකටුම්පතක  නහෝ නව  යම් 
දි ක  නියමිත වැඩක යු්කතක  විෂයය ව  කානණා සම්බන්ධ නයෝජා ාවක් 
නහෝ සංන ෝධ යක් ඉදිරිප්ක කිරීම රීතිඥ විනනෝධී විය යු්කන්ක ය; තවද දැනුම් නද  
ලද නයෝජා ාවක  විෂය ව  කානණා අදාළ කන ගනිමින් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  
සංන ෝධ යක් ද රීතිඥ විනනෝධී විය යු්කන්ක ය.  

(2)  පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක් මත ව  විවාදයකදී නහෝ 
නව  කිසියම් විවාදයකදී නහෝ දි   නියමිත වැඩක යු්කතක්, නයෝජා ාවක් 
පිළිබඳ දැනුම් දීමක් නහෝ දැනුම් නද  ලද සංන ෝධ යක් පිළිබඳව 
අනේක්ෂණයක් කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(3) අනේක්ෂණය කිරීනම් නහේතුනවන් කිසියම් සාකච්ඡාවක් රීතිඥ විනනෝධී යැයි 
නි ථචය කිරීනම්දී අනේක්ෂණය කන  ලද විෂයය සාධානණ කාල මාමාවක් තුළ 
පාර්ලිනම්න්තු ව  ඉදිරිප්ක කිරීම  නකොනතක් දුන  ඉඩ තිඥනේ ද යන්  
කාා ායකවනයානේ සැලකිේල  භාජා ය විය යු්කන්ක ය.  
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ාං  ෝධාජ 

 43. (1) මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කනනු ලබ  ප්ර ථ යක්—  

(අ) ඇතැම් වච  නවනුව  නව ්ක වච  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම 
සඳහා ්ම වච  ඉව්ක කනනු ලැබීනමන්; නහෝ  

(ආ) ඇතැම් වච  ඉව්ක කනනු ලැබීනමන්; නහෝ  

(ඇ) නව ්ක ඇතැම් වච  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීනමන් නහෝ ්කතු 
කනනු ලැබීනමන්; නහෝ 

  සංන ෝධ ය කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(2) ්වැනි සෑම සංන ෝධ යක්ම ලිඛිතව තිඥය ය යුතු අතන, නයෝජා ා කනනු 
ලබ  මන්ත්රීවනයා විසින් ්ය මහ නේකම්වනයා  භාන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3) ප ්ක නකටුම්පතක  නයෝජා ා කනනු ලබ  සෑම සංන ෝධ යක් ම 
ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  77 වයවසථාාව ප්රකානව තිතිඥපතිඥවනයා විසින් පරීක්ෂා 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4) ප්ර ථ යක  ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  සංන ෝධ යක්, ්ම සංන ෝධ ය 
නයෝජා ා කනනු ලබ  ප්ර ථ ය  පමණක් අදාළ විය යු්කන්ක ය.  

(5) පාර්ලිනම්න්තුන  රීතිඥ අනුව දැනුම්දීමකින් අ තුුමව ඉදිරිප්ක කනනු 
ලබ  පූර්ණ නයෝජා ාවකින් පමණක් මතු කනනු ලැය ය හැකි යම් ප්ර ථ යක් 
සංන ෝධ යකින් මතු කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6) ප්ර ථ යක කිසියම් නකො සක  ඉදිරිප්ක කන  ලද සංන ෝධ යක් 
සම්බන්ධනයන් තීනණයක් ගනු ලැබීනමන් අ තුුමව ඊ  පූර්වනයන් ඇතිඥ 
නකො සක් සංන ෝධ ය කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7) ්නමන් ම ,  ප්ර ථ යක කිසියම් නකො සක  සංන ෝධ යක් 
මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කනනු ලැබ ඇතිඥ අවසථාාවකදී, ්නසේ සභාභිමුඛ කන  
ලද සංන ෝධ යක් ඉේලා අසථකන ගනු ලැවහවනහෝක මිස, ඊ  පූර්වනයන් ඇතිඥ 
නකො සක් සංන ෝධ ය කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(8) යම්කිසි ප්ර ථ යක් පිළිබඳ වූ සංන ෝධ යක් ්ම ප්ර ථ ය පිළිබඳව ම 
කවන නහෝ ප ්ක නකටුම්පතක  නහෝ කානණයක  ්ම අවධින දී ම නද  ලද 
පූර්ව තීනණයක  අ නුකූල න ොවිය යු්කන්ක ය.  

(9) මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කන  ලද සංන ෝධ යක , සංන ෝධ යක් 
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 44. (1) සංන ෝධ යකින් අදහසථ කනනු ලබන්නන් ඇතැම් වච  ඉව්කකනනු 
ලැබ ඒ නවනුව  නව ්ක වච  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම   ම් කාා ායකවනයා 
නහෝ සභාපතිඥවනයා විසින් සංන ෝධ ය සඳහන් කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, 
“ඉව්ක කනනු ලැබීම  නයෝජා ා කන  ලද වච  ප්ර ථ නයහි නහෝ වගන්තිඥනයහි 
නකො සක් ව නයන් තිඥය ය යු්කන්ක ය” ය  ප්ර ථ ය පළමුව සභාභිමුඛ කනනු 
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ලැය ය යු්කන්ක ය .  ්ම ප්ර ථ ය විමස  ලදුව ්ය නිෂථප්රභ නව්ක  ම් ,  
“සංන ෝධ නයන් නයෝජා ා කනනු ලබ  වච  ඒ නවනුව  ආනද්  විය      
යු්කන්ක ය” ය  ප්ර ථ ය ්තුමා විසින් සභාභිමුඛ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, සංන ෝධ යක් පිළිබඳව පාර්ලිනම්න්තුන  පිළි ගැතිම ගැ  
විමස  ප්ර ථ ය ව නයන් කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා, හැකි ම් 
විමසනු ලැය ය යු්කන්ක රීතයානුකූල සංන ෝධ යක් ඊ  පසු ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැබීම න ොවළක්ව  වච  පමණක් ය. ්නලස සභාභිමුඛ කන  ලද ප්ර ථ ය 
නිෂථප්රභ නව්ක  ම් තව්ක ප්ර ථ  කිරීමක් න ොමැතිඥව සංන ෝධ ය මගින් ඉව්ක 
කනනු ලැබීම  නයෝජා ා කන  ලද ඉතිඥරි වච  ඉව්ක කන  ලදැයි සලකනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2) සංන ෝධ ය නයෝජා ා කනනු ලබන්නන් ඇතැම් වච  ඉව්ක කනනු 
ලැබීම   ම්, සංන ෝධ ය ප්රකා  කිරීනමන් අ තුුමව ඉව්ක කනනු ලැබීම  
නයෝජා ා කන  ලද වච  ප්ර ථ නයහි නහෝ වගන්තිඥනයහි නකො සක් ව නයන් 
තිඥය ය යුතු යැයි ය  ප්ර ථ ය කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා විසින් 
සභාභිමුඛ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3) සංන ෝධ ය නයෝජා ා කනනු ලබන්නන් ඇතැම් වච  ඉව්ක කනනු 
ලැබීම , ආනද්  කනනු ලැබීම , ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම  නහෝ ්කතු කනනු 
ලැබීම   ම්, සංන ෝධ ය සඳහන් කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, නයෝජා ා කන  
ලද වච  ඉව්ක කනනු ලැය ය යුතු යැයි, ආනද්  කනනු ලැය ය යුතු යැයි, ඇතුළ්ක 
කනනු ලැය ය යුතු යැයි නහෝ ්කතු කනනු ලැය ය යුතු යැයි ය  ප්ර ථ ය 
කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා විසින් සභාභිමුඛ කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4) නමම නිනයෝගන  ඉහත නේදවල විධිවිධා වල කුමක් සඳහන් ුරවද, ් කී 
නේදවල සඳහන් “ප්ර ථ ය නහෝ ප්ර ථ ” නවනුව , “සංන ෝධ ය පිළිගනු               
ලැය ය යුතු යැයි” ය  ප්ර ථ ය කාා ායකවනයා විසින් සභාභිමුඛ කනනු ලැය ය               
හැකි ය.  

(5) සභාභිමුඛ සංන ෝධ ය  සංන ෝධ යක් ඉදිරිප්ක කනනු ලබන්නන් 
 ම්, පළමු කී සංන ෝධ ය  ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  සංන ෝධ  සියේල 
සම්බන්ධනයන් ක්රියා කන අවසන් ව  නතක් ්ය මුේ ප්ර ථ ය ව නයන් සලකා 
ඒ පිළිබඳව ක්රියා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 45. ප්ර ථ යක් පිළිබඳ විවාදය අවසන් වූ වි , කාා ායකවනයා නහෝ 
සභාපතිඥවනයා නහෝ ප්ර ථ ය මුේ සථවභාවනයන් ම තිඥනේ  ම් ඒ සථවභාවනයන් ද, 
්නසේ න ොමැතිඥව සංන ෝධ ය වී තිඥනේ  ම් ්ම සථවභාවනයන් ද ප්රකා  නකො , 
ප්ර ථ ය විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

ාජාේති  

 46. (1) ප්ර ථ යක් සභාභිමුඛ කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, මන්ත්රීවනයකු  
සථවකීය සථාා න   ැ ස සි , “ප්ර ථ ය දැන් විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය” යනුනවන් 
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නයෝජා ා කනනු ලැබීනම් අයිතිඥය ප්රකා  කනනු ලැය ය හැකි ය. ්වි , නයෝජා ාව 
සභා රීතිඥ අයුතු අන්දම  භාවිතා කනනු ලැබීමක් නහෝ සුළු පාර් ථවන  
අයිතිඥවාසිකම් කඩ කනනු ලැබීමක් නහෝ යනුනවන් මූලාස ය  නපන නතෝක මිස 
“ප්ර ථ ය දැන් විමසනු ලැය ය යුතු යැයි” ය  ප්ර ථ ය වහාම විමසනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(2)  “ප්ර ථ ය දැන් විමසනු ලැය ය යුතු යැයි” ය  නයෝජා ාව සම්මත වී, ඉන් 
මතුව  ප්ර ථ ය ද තීනණය කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, (මී  ඉහතිඥන් සඳහන් 
කනනු ලැබූ අන්දම  මූලාස න  ්කඟ්කවය න ොනද  ලද්නද් න ොන   ම්) 
මූලාස නයන් ඊ  කලින් සභාභිමුඛ කන  ලද කිසියම් ප්ර ථ යක් පිළිබඳ 
තීනණයක  ්ළඹීම  අව ය වැ ගම ්ක නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය 
හැකි ය.  

(3)  වගන්තිඥයක් සලකා බල  අවසථාාන  දී (මී  ඉහතිඥන් සඳහන් කනනු 
ලැබූ අන්දම  මූලාස නයන් ්කඟ්කවය න ොනද  ලද්නද් න ොන   ම්) “්ම 
වගන්තිඥන  ඇතිඥ වච  කිසිවක් නියම ව නයන් නයෝජා ාවක සඳහන් කනමින් 
්ම වච  වගන්තිඥන  නකො සක් ව නයන් තිඥය ය යුතු යැයි”,  ැතනහෝක 
“වගන්තිඥය ප ්ක නකටුම්පන්ක නකො සක් ව නයන් තිඥය ය යුතු යැයි” නහෝ 
“ප ්ක නකටුම්පත  ්කතු කනනු ලැය ය යුතු යැයි” ය  ප්ර ථ ය දැන් විමසනු 
ලැය ය යුතු යැයි නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(4) නමම නිනයෝගය ය  න්ක ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  සෑම නයෝජා ාවක්ම වහා 
විමසනු ලැබ සංන ෝධ යක් නහෝ විවාදයක් න ොමැතිඥව තීනණය කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

(5)  මන්ත්රීවනයන් විසි නදන කු නයෝජා ාව  පක්ෂව වැ ග පාර් ථවය  ඡන්දය 
ලබාදුන් බව නබදීමක දී අ ාවනණය වන්නන්  ම් මිස, නමම නිනයෝගය ය න්ක 
ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  දී නහෝ පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු 
කානක සභාවක දී නහෝ සභා සම්මත න ොවිය යු්කන්ක ය. 

ඡ්තද ී ජජ 

 47. (1) කාා ායකවනයා විසින් ප ර ථ ය විමසනු ලැය ය යුතු අතන, “පක්ෂයි” 
සහ “විුමද්ධයි” යනුනවන් ක හඬවේ අනුව ඡන්දය ලබානග  කාා ායකවනයා 
විසින් ප රතිඥලලය ප රකා  කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(2)  කාා ායකවනයානේ තීනණය සමඟ යම් මන්ත්රීවනයකු ්කඟ 
න ොවන්නන්  ම්, කාා ායකවනයා විසින් නි ථචය කනනු ලැය ය හැකි මතු 
සඳහන් කවන නහෝ ක රමයක  ඡන්දයක් සඳහා නබදීමක් ඉේලා සිටිනු ලැය ය හැකි 
ය. ්වැනි අවසථාාවක දී, නබදුම් මානු මිනි්කතු පහක්  ාද කනනු ලැය ය යුතු අතන, 
ඉන් අ තුුමව— 

(අ)  මන්ත රීවනයන් ්ක් නේළිනයන් නේළිය බැගින් තම සථාා වලින්  ැ ස 
සි  සභාව ඉදිරින  තිඥනබ  නයෝජා ාව  පක්ෂව නහෝ විුමද්ධව 
ඡන්දය භාවිතා කිරීම, ගණන් කිරීනමන් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  
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(ආ) විදු්ක ඡන්ද ස හන් කිරීනම් යන්ත රය භාවිතනයන් ඡන්දය ගනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. නමහිදී මන්ත රීවනයන් කාා ායකවනයා විසින් 
ඉඩනදනු ලබ  කාල මාමාව ඇතුළත ඔුරන්නේ තීනණය දැක්වීම 
සඳහා අදාළ නබෝකතම ්බීම  ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඇ)  මහ නේකම්වනයා විසින් ් ක් ් ක් මන්ත රීවනයානගන් ් ම මන්ත රීවනයා 
ඡන්දය දීම  රිසි කවන ආකානනයන් ද යන්  විමසා ඒ අනුව ඡන්ද 
ස හන් කන ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. මහ නේකම්වනයා විසින් පළමුව 
අග රාමාතයවනයානේ ද ,  ඉන්පසු අමාතය මණ්ඩලන              
අමාතයවනයන්නේ ද, අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයන් න ොව  
අමාතයවනයන්නේ සහ නිනයෝජාය අමාතයවනයන්නේ ද, ඉන්පසු 
අන කු්ක මන්ත රීවනයන්නේ ද ඡන්දය ඔුරන්නේ  ම්වල අකානාදී 
අනුපිළිනවළ  විමසනු ලැය ය යුතු අතන, යම් මන්ත රීවනයකු ඡන්දය 
භාවිතා කිරීනමන් වැළකී සිටීම  අදහසථ කනන්නන්  ම්, ඒ බව        
මහ නේකම්වනයා  ප රකා  කනනු ලැය ය හැකි ය. ් වැනි අවසථාාවක 
මහ නේකම්වනයා විසින් ්ම මන්ත රීවනයානේ  ම වාර්තා කනමින් 
ඔතර ඡන්දය භාවිතා කිරීනමන් වැළකී සිටි නලස ස හන් කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

 (3) කාා ායකවනයා විසින්, තීනණය  පක්ෂව හා විුමද්ධව ප්රකා  කනනු 
ලැබ ඇතිඥ ඡන්ද ගණ  නින ද ය කනනු ලැය ය යුතු අතන, ඡන්ද සංඛයා සමා  
 ම්, කාා ායකවනයා  තීනක ඡන්දය නදනු ලැබීම  හැකි ය. කාා ායකවනයා 
විසින්, ඉන්පසු ඡන්ද විමමානමහි ප රතිඥලලය ප රකා  කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 48. ඡන්දය විමමාමක දී ස හන් කන  ලද සංඛයා නහෝ  ම් සම්බන්ධනයන් 
අ යාකානනයන් නිවැනදි කළ න ොහැකි පැ ලිලි සහගත ත්ක්කවයක් නහෝ වනදක් 
ඇතිඥ අවසථාාවක දී කාා ායකවනයා විසින් ඉන් අ තුුමව වහාම තව්ක ඡන්ද 
විමමාමක් නවත පාර්ලිනම්න්තුව නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 49. යම් මන්ත රීවනයකු විසින් සිය ඡන්දය වැනදි නලස භාවිතා කන  ලද බව 
නහෝ යම් ඡන්දයක් වැනදි නලස ගණන් ග්ක බව නහෝ ප රකා  කනනු ලබයි  ම්, ් ම 
වනද නිවැනදි කන  නලස ්ම මන්ත රීවනයා විසින් ඉේලා සිටිනු ලැය ය හැකි ය: 

 ්නසේ ුරව ද, කාා ායකවනයා විසින් ඡන්දය දීම සඳහා ඉඩ ලබා නදනු ලැබූ 
කාලය අවසා  වූ බව  ප්රකා    කනනු ලැබීම  නපන ්ම මන්ත රීවනයා විසින් ්ම 
ඉේලීම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  
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ප්ජත්ී කටු්ප්ත්ීඉිවරිප්ත්ීකිරී ්ීකාලි ීප්ටිප්ාටි  

 *50.[(1) යම් අමාතයවනයකු විසින්, දැනුම් දීනමන් අ තුුමව ප ්ක 
නකටුම්පතක් හඳුන්වා දීම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුන  නිනයෝගයක් න ොමැතිඥව, 
ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  78 වයවසථාාන  විධිවිධා යන්  ය ්කව ප ්ක 
නකටුම්පතක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය. ප රධා  ක යුතු ආනම්භන  දී ප ්ක 
නකටුම්පතක් ්නසේ ඉදිරිප්ක කනනු ලැබූ වි  මහ නේකම්වනයා විසින් ප ්ක 
නකටුම්පන්ක  ාමය කියවනු ලැය ය යුතු අතන,ී ්වි ,ී ප ්ක නකටුම්පත 
පළමුවැනි වන කියව  ලදුව ්ය මුද්රණය කනනු ලැය ය යුතු බව  නිනයෝග කන  
ලද නසේ සලකා ්ය ඉදිරිප්ක කන  ලද දි න  සි  †දි  දහහතනක් ඇතුළත 
න ොව  දි යක් ්හි නදවැනි වන කියවීම සඳහා නියම කිරීම ද කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය: 

 ් නසේ ුරව ද,ීආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  122 වයවසථාාන  සඳහන් හදිසි 
ප ්ක නකටුම්පතක්  අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයා නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයා විසින් නියම කනනු ලබ  දි යක ්හි  නදවැනි වන කියවීම සඳහා 
නියම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  ්වැනි සෑම ප ්ක නකටුම්පතක්ම පළමුවැනි වන කියවීම නිම වූ වහාම 
නයෝජා ාවක් න ොමැතිඥව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාව   නයොමු කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. කානක සභාව  විසින් ප ්ක නකටුම්පත  සංන ෝධ  නයෝජා ා 
කනනු ලැය ය හැකි ය. කානකීසභාව  විසින් පාර්ලිනම්න්තුව  ආපසු වාර්තා කන  
නතක් නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්නසේ වාර්තා කිරීම  ලබා දී ඇතිඥ කාලය ඉකු්ක 
ව  නතක් පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ඒ පිළිබඳව කිසිදු පියවනක් ගනු න ොලැය ය   
යු්කන්ක ය. 

(3)  අමාතය මණ්ඩලන  අදහස අනුව ජාාතිඥක ආනක්ෂාව තහුරුම කිරීම 
සඳහා නහෝ ආපදා කළම ාකනණය  අදාළ යම් කානණයක කාර්යය සඳහා වහා      
අව ය වන් ා වූ ද,ීඒ බව  අමාතය මණ්ඩලන  නේකම්වනයානේ අ්කස  ඇතිඥ 
ස හ ක් දනන් ා වූ ද,ීප ්ක නකටුම්පතක  අදාළව ජා ාධිපතිඥවනයා විසින් 
අග්රවිනි ථචයකානවනයා අමතා යව  ලද නයොමු කිරීමක පි පතක් ආණ්ඩුක්රම 
වයවසථාාන  122(1) වයවසථාාව ප්රකානව කාා ායකවනයා නවත ලැබී ඇතිඥ 
අවසථාාවක,ීආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  122(1)(ඇ) වයවසථාාව මඟින් විධිවිධා  
සලසා ඇතිඥ පරිදි කාා ායකවනයා  නරේෂථධාධිකනණය නවතිඥන් ්හි තීනණය 
ලැනබ  තුුම ්කී ප ්ක නකටුම්පත  යාය පරය  ඇතුළ්ක න ොකළ         
යු්කන්ක ය.] 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 

† විසි්ක්වැනි ආණ්ඩුක්රම වයවසථාා සංන ෝධ ය නිසා ඇතිඥ වූ ආනුෂංගික සංන ෝධ ය 
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නණ්ඩුකීරජීදයදාථ්ා ේීජදදැනිීපප් ල්ඛජ පීIII ලැයිාව් ේී

දක්දාීඇතිීකායණාීා්බ්තධාීප්ජත්ී කටු්ප්ත් 

 51. (1) ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන   වවැනි පපනේඛ න  III ලැයිසථතුන  
දක්වා ඇතිඥ කානණයක් සම්බන්ධ ප ්ක නකටුම්පතක් පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක 
කනනු ලබ  අවසථාාවක දී, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නයෝජා ා සම්මතයක් මගින් 
අ යාකානනයන් තීනණය කනනු ලබන්නන්  ම් මිස, ඒ සම්බන්ධනයන් නමම 
සථාාවන නිනයෝගන  (2) නේදන  සඳහන් කන ඇතිඥ කාර්ය පටිපාටිය අනුගම ය 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2) (අ) ්ම ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් ්ක් ්ක් පළා්ක සභාන  
අදහසථ ලබා ගැතිම සඳහා ්ම ප ්ක නකටුම්පන්ක පි ප්ක අදාළ 
පළා්ක සභාව  නයොමු කනනු ලබ  දි න  සි  මාස නදකක් ඇතුළත 
දී නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නි ථචිතව සඳහන් කනනු ලැය ය හැකි 
නව ්ක යම් කාලමාමාවක් තුළ දී ්නසේ අදහසථ දැක්වීනමන් 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැබීම සඳහා ඒ ්ක් ්ක් පළා්ක 
සභාව  නයොමු කනනු ලබ  නලස කාා ායකවනයා විසින් මහ 
නේකම්වනයා  නිනයෝග කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 (ආ) ඉහත (අ) අනුනේදන  නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ කාලය ඉකු්ක වීම නහෝ 
පළා්ක සභාන  අදහසථ ලැබීම ය  නදනකන් කලින් සිදුව  නදය  
අ තුුමව, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්ම ප ්ක නකටුම්පත 
සම්බන්ධනයන් අව ය ක යුතු කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(3) (අ) ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන   වවැනි පපනේඛ න  III ලැයිසථතුන  
නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ යම් කානණයක් සම්බන්ධනයන් සාදනු ලැබීම  
නියමිත යම් නයෝජිත ප රාේතිඥයක් සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුන  
අදහසථ විමසමින්, යම් පළා්ක සභාවකින් දැනුම්දීමක් ලැවහණු කවන 
නහෝ අවසථාාවක දී, කාා ායකවනයා විසින් ලැනබ  පළමුවැනි 
අවසථාාන  දී, ්වැනි දැනුම්දීමක් ලැවහණු බව පාර්ලිනම්න්තුව  
නින ද ය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ඉන් අ තුුමව ්ම නයෝජිත 
ප රාේතිඥය වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව  නයොමු කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 (ආ) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  වාර්තාව සලකා බැලීනමන් 
අ තුුමව, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් පළා්ක සභානවන් ්ම දැනුම්දීම 
ලැබී මාස නදකක් ඇතුළත දී, නයෝජිත ප රාේතිඥය සම්බන්ධනයන් 
පාර්ලිනම්න්තුන  අදහසථ අදාළ පළා්ක සභාව  ඉදිරිප්ක කන  නලස 
මහ නේකම්වනයා  නිනයෝග කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  
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 ප්ෞද්ගමේකීජ්තාීරීදය ්ත ේීප්ජත්ී කටු්ප්ත් 

 *52.ී[(1) ප ්ක නකටුම්පතක් ඉදිරිප්ක කිරීම  අදහසථ කනනු ලබ  යම් 
නපෞද්ගලික මන්ත රීවනයකු විසින් ්ම ප ්ක නකටුම්පන්ක අනමුණ සහ ්හි 
මුඛයාංගයන් සඳහන් කනමින් ්ය ඉදිරිප්ක කිරීම  පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය 
ඉේලා සිටිනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2) ්වැනි සෑම ඉේලීමක් ම නයෝජා ාවක් ආකානනයන් ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැය ය යුතු අතන, ්ම ඉේලීමීකනනු ලබ  මන්ත රීවනයා විසින්, නයෝජිත ප ්ක 
නකටුම්පන්කී සිංහල හා නදමළ භාෂා පි ප්ක ඉංග රීසි අනුවාදයක් ද සිය 
නයෝජා ාන  පි පතක් ද සමඟ මහ නේකම්වනයා  භාන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3) ප ්ක නකටුම්පත ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාව  අ නුකූල ද යන් ්ක, 
ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  දහතුන්වැනි සංන ෝධ ය  අදාළව යම් බාධාවක් තිඥනේ 
ද යන් ්ක, පිළිබඳව තිතිඥපතිඥවනයානේ මතය විමසා මහ නේකම්වනයා විසින් ්ම 
ප ්ක නකටුම්පත තිතිඥපතිඥවනයා නවත නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
තිතිඥපතිඥවනයා විසින් සිය නිරීක්ෂණ සතිඥ හයක කාලමාමාවක් ඇතුළත දී 
පාර්ලිනම්න්තුව  දැනුම් නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4) තිතිඥපතිඥවනයානේ මතය ලැබීනමන් අ තුුමව මහ නේකම්වනයා විසින් 
්ම ප ්ක නකටුම්පත ්හි ඉංග රීසි අනුවාදය ද සමඟ සිංහල සහ නදමළ භාෂාවලින් 
ගැසටේ පත රන  පළ කනනු ලැබීම  සලසථවනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5) ප ්ක නකටුම්පත ගැසටේ පරන  පළ වූ දි  සි  දි  හතක කාලයක් 
ඉකු්ක වීනමන් අ තුුමව කවන නහෝ න ලාවක ඉහත (2) නේදන  දක්වා ඇතිඥ 
නයෝජා ාව පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පරනයහි ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6)  ප ර ථ ය සභාභිමුඛ කනනු ලැබ සභාව විසින් සම්මත කනනු ලැබීනමන් 
අවසනය නද  ලදුව නහෝ සභාව විසින් අවසනය ලබා න ොදුන් අවසථාාවක දී, 
්නහ්ක මන්ත්රීවනයා  සහාය පළ කිරීම  විසථසක  න ොඅඩු මන්ත්රීවනයන් 
සංඛයාවක් සිය අසුන්වලින්  ැ ස සිටි  අවසථාාවක දී, ප ්ක නකටුම්පත 
පළමුවැනි වන කියව  ලද නසේ සලකා මුද්රණය කිරීම  නිනයෝග කනනු ලැබූ පසු 
සාකච්ඡාවකින් නතොනව ්ය අදාළ ව  විෂයය හා කාර්යය භාන අමාතයවනයා  
නහෝ නිනයෝජාය අමාතයවනයා  නහෝ ්වැනි අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයකු නහෝ න ොමැතිඥ  ම් කාා ායකවනයා විසින්  ම් කනනු ලබ  
අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය  අමාතයවනයකු නහෝ නවත ්ය නයොමු කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. ප ්ක නකටුම්පත නයොමු කනනු ලැබූ අමාතයවනයා නහෝ 
නිනයෝජාය අමාතයවනයා නහෝ ඒ පිළිබඳව පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලබ  
නතක් ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් කිසිදු ඉදිරි පියවනක් ගනු න ොලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්කකන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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(7) ඉහත (6) නේදන  දක්වා ඇතිඥ වාර්තාව පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැබීනමන් අ තුුමව නහෝ ප ්ක නකටුම්පත අමාතයවනයා  නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයා  නහෝ නයොමු කන  ලද දි  සි  ්ම අමාතයවනයා නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක න ොකන මාස හයක් ඉකු්ක වීනමන් 
අ තුුමව ්ම ප ්ක නකටුම්පත භාන මන්ත රීවනයා රිසි දි යක ්ය නදවැනි වන 
කියවීම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රනයහි ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය       
යු්කන්ක ය.] 

 53. (1) යම් වින ේෂ ර ද්ගලයකු , සමිතිඥයක  නහෝ සංසථාාගත මණ්ඩලයක  
බලපෑමක් ඇතිඥ කිරීම සඳහා නහෝ යහපතක් සැලමාම සඳහා අදහසථ කනනු ලබ  
යම් ප ්ක නකටුම්පතක් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  අවසථාාවකදී, ්ම ප ්ක 
නකටුම්පන්ක සාමා ය සථවභාවය සහ අනමුණු පිළිබඳ දැන්වීමක් සිංහල, නදමළ 
සහ ඉංග රීසි භාෂානවන් ගැසටේ පත රන  සහ ජා නජාන  සංසනණය ව  ය ්ක 
පිරිනසයින් ්ක් සිංහල, ්ක් නදමළ සහ ්ක් ඉංග රීසි ප රවෘ්කතිඥ පත රයක පළ කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම ප ්ක නකටුම්පත ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම සඳහා 
පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය ඉේලා සිටිනු ලැබීම  ය ්ක පිරිනසයින් ් ක් මාසයක  
නපන ්ම දැන්වීම් පළ කනනු ලැබ තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(2)   ්වැනි සෑම ප ්ක නකටුම්පතක් සම්බන්ධනයන්ම 52 සථාාවන   
නිනයෝගන  (2) නේදන  සහ “නම් සථාාවන නිනයෝගන  (1) නේදය ය න්ක පළ 
කන  ලද දැන්වීම්වල පි පතක්” ය  වච  ්ම නේදන  අවසා  නේළින  
“නයෝජා ාන  පි පතක්” ය  වච වල  පසුව ඇතුළ්ක කන  ලද්දාක් නමන් ් ම 
නේදය බල පැවැ්කවිය යු්කන්ක ය. 

(3) ්වැනි සෑම ප ්ක නකටුම්පතක් ම නදවැනි වන කියවීනමන් අ තුුමව 
කාා ායකවනයා විසින් වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව  පවනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(4)  වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව විසින්, ්ම ප ්ක නකටුම්පත 
සම්මත කිරීම යනාෝචිත යැයි නපන්වීම  ප ්ක නකටුම්පන්ක ඉදිරිප්ක කනනු 
ලබ  සාධක සහ අන කු්ක කුමණු සතය බව ඔේර  කනනු පිිසස අව ය යැයි 
කේප ා කන  වාචික නහෝ නව යම් සාක්ෂි ්ම කානක සභාව විසින් විභාග 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ඊ පසු ්ම සාධක හා අන කු්ක කුමණු ඔේර  වී 
න ොමැතිඥ යැයි ්ම වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු 
ලබන්නන්  ම් ඒ අනුව කානක සභාව විසින් වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම 
සාධක හා අන කු්ක කුමණු ඔේර  වී ඇතිඥ බව  කානක සභාව තීන්දු කනන්නන් 
 ම් වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව විසින් ප ්ක නකටුම්පන්ක වගන්තිඥ 
නවන් නවන් ව නයන් සලකා බලනු ලැය ය යු්කන්ක ය. වගන්තිඥ ඉව්ක කනනු 
ලැබීම ්ක අලු්ක වගන්තිඥ ් කතු කනනු ලැබීම ්ක අව ය යැයි හැ නඟ  කවන නහෝ 
සංන ෝධ යක් කිරීම ්ක කානක සභාව  හැකි ය. ්වැනි අලු්ක වගන්තිඥ සහ 
අනිකු්ක සංන ෝධ  සියේලක්ම පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තාවකින් දැනුම් නදනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය:  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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්නසේ ුරව ද, නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (1) නේදය ප්රකානව අව ය 
දැනුම්දීනමහි අදහස  අනුකූල න ොව  කිසි වගන්තිඥයක් ්වැනි ප ්ක 
නකටුම්පතක  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. යම්කිසි 
නපෞද්ගලික අයිතිඥවාසිකමක් නහෝ බැඳියාවක් නකනනහි බලපා  වගන්තිඥයක් 
්වැනි ප ්ක නකටුම්පතක  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම යුක්තිඥ සහගත සහ යනාෝචිත 
බව  කුමණු ්ම ප ්ක නකටුම්පතිඥන් දක්වා ඇ්ක ම් මිස, ්වැනි වගන්තිඥයක් 
ප ්ක නකටුම්පනතහි ඇතුළ්ක කිරීම  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

බලප්ෑජයීලක්දජීප්ාලි ්ද ්ත, ාාක්ෂිකුද්තීාහීාාක්ෂි 

 *54.[නපෞද්ගලික අයිතිඥවාසිකම් නහෝ බැඳියාවන් නකනනහි යම් ප ්ක 
නකටුම්පතක් මඟින් වින ේෂ බලපෑමක් ඇතිඥ ව  යම් අවසථාාවක දී, ්නසේ 
බලපෑම  ලක්ව  යම් පාර් ථවයක් විසින් ් ම ප ්ක නකටුම්පත පවනනු ලැබ ඇතිඥ 
නයෝගය  ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක  නහෝ වයවසථාාදායක සථාාවන 
කානක සභාව  නප්කසම් ඉදිරිප්ක කනනු ලැවහවනහෝක, ්වි  ්ම අය  ඒ කානක 
සභා ඉදිරිනයහි නපෞද්ගලිකව නහෝ තිතීායකු මාර්ගනයන් නපති සි  කුමණු 
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය.] 

 දදැනිීදයීකි ීජ 

 **55.[(1) ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  122 වයවසථාාව ය න්ක ප ්ක 
නකටුම්පතක් හැන, නව ්ක ප ්ක නකටුම්පතක් ්ය ඉදිරිප්ක කන  ලද දි න  
සි  †දි  දහහතනක් ඇතුළත න ොව  යම් දි යක නදවැනි වන කියවීම සඳහා 
නියම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2) යම් ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ ්හි යම් විධිවිධා යක් ආණ්ඩුක රම 
වයවසථාාව  අ නුකූල වන්නන් ද යන්  නි ථචය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක රම 
වයවසථාාන  121 වයවසථාාව ය න්ක නරේෂථධාධිකනණන  අධිකනණ බලය 
ක රියා්කමක කනනු ලැබ, ්හි පි පතක් කාා ායකවනයා  භාන නදනු ලැබ ඇතිඥ 
අවසථාාවක දී—  

(අ)  ්ම නයොමු කනනු ලැබීම නහෝ නප්කසමක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම ්නසේ 
නයොමු කනනු ලැබීම නහෝ නප්කසම ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීනමන් 
අ තුුමව පැවැ්කනව  ප රාම පාර්ලිනම්න්තු රැසථවීම් දි න  දී 
කාා ායකවනයා විසින් ඒ  සම්බන්ධව  පාර්ලිනම්න්තුව  දැන්වීමක්  
කනනු  ලැය ය  යු්කන්ක ය;  

(ආ) ්ම ප ්ක නකටුම්පත පිළිබඳ තීනණය නරේෂථධාධිකනණය විසින් 
කාා ායකවනයා  දන්වනු ලබ  නතක් නහෝ ් ම නයොමු කනනු ලැබීම 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්කකන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 

** 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
† විසි්ක්වැනි ආණ්ඩුක්රම වයවසථාා සංන ෝධ ය නිසා ඇතිඥ වූ ආනුෂංගික සංන ෝධ ය 
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නහෝ නප්කසම ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම කළ දි න  සි  සතිඥ තු ක 
කාලයක් ඉකු්ක ව  නතක් නහෝ ය  නම් නදනකන් පළමුව ්ළැනෙ  
අවසථාාව නතක් ්වැනි ප ්ක නකටුම්පතක් සම්බන්ධනයන් කිසිදු 
පියවනක් ගනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;   

(ඇ) නරේෂථධාධිකනණන  තීනණය ලැබීනමන් අ තුුමව, කාා ායකවනයා 
විසින් ්කී තීනණය පාර්ලිනම්න්තුව  නින ද ය කනනු ලැය ය යුතු 
අතන, ්ම නින ද ය සම්බන්ධනයන් විවාදයක  අවසන නදනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය.] 

 දදැනිීදයීකි ීජීපිළිබඳීවිදාද  

 56. ප ්ක නකටුම්පතක් නදවැනි වන කියවීනම් දී ්ම ප ්ක නකටුම්පන්ක 
සාමා ය නයෝගයතාව හා ප රතිඥප්කතිඥ ආවනණය කනමින් විවාදයක් පව්කවනු ලැය ය 
හැකි ය.  

ප්ජත්ී කටු්ප්ත්ීපිළිබඳීකායකීාභාීඅදාථ්ාද 

    *57. [අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු, අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයකු 
න ොව  අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය අමාතයවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කනනු 
ලබ  නයෝජා ාවකින් අ තුුමව ප ්ක නකටුම්පතක් නදවැනි වන කියවා ඇතිඥ                  
අවසථාාවක දී, ්ම ප ්ක නකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක  
නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය: 

  ්නසේ ුරව ද, අමාතය මණ්ඩලන   අමාතයවනයකු,ී අමාතය මණ්ඩලන  
සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයකු නහෝ නිනයෝජාය අමාතයවනයකු විසින් 
නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීනම් දී පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්නසේ තීනණය 
කනනු ලැවහවනහෝක වාර්ෂික නහෝ පරිපූනක විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පතක් හැන, 
නව ්ක යම් ප ්ක නකටුම්පතක් කාා ායකවනයා විසින්  ම් කනනු ලබ  
වින ේෂ කානක සභාවක   නහෝ වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව  නයොමු 
කනනු ලැය ය හැකි ය.] 

   **58.[ප ්ක නකටුම්පතක් වින ේෂ කානක සභාවක  නහෝ වයවසථාාදායක 
සථාාවන කානක සභාව  නයොමු කනනු ලැබූ අවසථාාවක දී,ී ම කානක සභාව විසින් 
ඒ ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් වාර්තා කන  නතක් ඒ පිළිබඳව කිසිදු ඉදිරි 
පියවනක් ගනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.] 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 

** 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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ප්ජත්ී කටු්ප්ත්ීපිළිබඳීකායකීාභාීකාලි ීප්ටිප්ාටි  

    59. 57 සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක යම් ප ්ක නකටුම්පතක් කානක සභාවක  
නයොමු කන  ලද අවසථාාවක දී, ්ම කානක සභාව විසින්, ්හි න ොනයකු්ක 
විධිවිධා  සහ නයෝජිත සංන ෝධ  සාකච්ඡා කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්හි රැසථවීම 
කේ තබනු ලැය ය හැකි ය;  ැතනහෝක ්ය පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් 
 ම්, අව යතාව අනුව විටින් වි , ්හි ප රගතිඥය වාර්තා කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 60. කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා නහෝ මහ නේකම්වනයා නහෝ විසින් ්ක් 
්ක් වගන්තිඥන  අංකය අනුපිළිනවළින් කියවනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 61. වගන්තිඥයක  නහෝ වගන්තිඥවල  කනනු ලබ  යම් සංන ෝධ යක්, ්ම 
සංන ෝධ ය, ප ්ක නකටුම්පන්ක විෂයය කානණය  අදාළ වන්නන්  ම් සහ 
අ යාකානනයන් සථාාවන නිනයෝග සමඟ අනුකූල න   ම් යම් විධිවිධා  ඉව්ක 
කනනු ලැබීම, ආනද්  කනනු ලැබීම, ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම නහෝ ්කතු කනනු 
ලැබීම මගින් වගන්තිඥයක  නහෝ වගන්තිඥවල  යම් සංන ෝධ යක් කනනු ලැය ය 
හැකි ය.  

 62. කානක සභාවක දී, ප ්ක නකටුම්පතක මූලධර්ම සාකච්ඡා කනනු 
න ොලැය ය යුතු අතන, ්හි විසථතන පමණක් සාකච්ඡා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 63. ප ්ක නකටුම්පන්ක පූර්වනයන් වූ යම් නකො සක් පිළිබඳව ගන් ා ලද යම් 
තීනණයක  අ නුකූල සංන ෝධ යක් නයෝජා ා කනනු ලැය ය න ොහැකි ය. 

 64. ප ්ක නකටුම්පතක් කානක සභාවක දී සලකා බලා අවසන් වීනමන් 
අ තුුමව, ප ්ක නකටුම්පත කානක සභාන  ම තිඥය ය දී යම් මන්ත රීවනයකු විසින් 
සභාපතිඥවනයානේ අවසනය ඇතිඥව, ්වක ්ක සම්මත වූ වගන්තිඥයක  
සංන ෝධ යක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 65. ප ්ක නකටුම්පන්ක පවතිඥ  වගන්තිඥ සලකා බල  නතක් සහ අලු්ක 
වගන්තිඥ ඉදිරිප්ක කිරීම  නපන යම් කිසි වගන්තිඥයක් සලකා බැලීම කේ දමනු 
ලැය ය හැකි ය. 

 66. (1) ප ්ක නකටුම්පන්ක පපනේඛ  සලකා බැලීම  නපන අලු්ක වගන්තිඥ 
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි අතන, ඒවා පළමුවැනි වන කියව  ලද නසේ සලකනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. ඉන් අ තුුමව, “වගන්තිඥය නදවැනි වන කියවනු ලැය ය     
යු්කන්ක ය” සහ “වගන්තිඥය (නහෝ වගන්තිඥ සංන ෝධිත ආකානනයන්) ප ්ක 
නකටුම්පත  ්කතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය” ය  ප ර ථ වල  ්ළියය යු්කන්ක ය.  

(2)  ප ්ක නකටුම්පන්ක පපනේඛ  පිළිබඳව ක යුතු කන අවසන් වීනමන් 
අ තුුමව අලු්ක පපනේඛ  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය හැකි අතන, අලු්ක වගන්තිඥ 
සම්බන්ධනයන් අනුගම ය කන  ලද පිළිනවළ ම ්ම අලු්ක පපනේඛ  
සම්බන්ධනයන් ද අනුගම ය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3)  සෑම වගන්තිඥයක් සහ පපනේඛ යක් ද, නයෝජිත අලු්ක වගන්තිඥයක් නහෝ 
පපනේඛ යක් ද සම්බන්ධනයන් ක යුතු කන අවසන් වූ අවසථාාවක දී, 
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පූර්විකාවක් තිඥනේ  ම් ්ය සලකා බලා, “නමය ප ්ක නකටුම්පන්ක පූර්විකාව 
විය යු්කන්ක ය” ය  ප ර ථ ය විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(4)  ප ්ක නකටුම්පන්ක  ාමය  යම් සංන ෝධ යක් අව ය න   ම්, ්ය, 
නම ම සථාාවන නිනයෝගන  දක්වා ඇතිඥ වැඩක යුතු අවසා න  දී කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

ප්ජත්ී කටු්ප්ත්ීපිළිබඳීකායකීාභාදලීදාලිාා 

 67. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් විසින් ප ්ක නකටුම්පතක් සලකා 
බැලීම අවසන් කනනු ලැබූ අවසථාාවක දී, සභාපතිඥවනයා විසින් සංන ෝධ  සහිතව 
නහෝ නහිතව ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

    *68.ී [ප ්ක නකටුම්පතක් නයොමු කනනු ලැබ ඇතිඥ වයවසථාාදායක සථාාවන 
කානක සභාව නහෝ වින ේෂ කානක සභාව නහෝ විසින් සිය නිර්නද්  සඳහන් 
වාර්තාවක් පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක  කනනු  ලැය ය  යුතු අතන, ්ම වාර්තාන  
පි පතක් සෑම මන්ත්රීවනයකු  ම නබදා නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.] 

  69. ප ්ක නකටුම්පතක් පිළිබඳ වින ේෂ කානක සභාවක වාර්තාව 
සභාපතිඥවනයා විසින් පිළිගන්වනු ලැය ය යුතු අතන, ්ය සභා නම්සය මත තැය ය 
යුතු යැයි නිනයෝග කනනු ලැය ය හැකි ය.  ැතනහෝක පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නියම 
කනනු ලැය ය හැකි අ යාකානය  ඒ සම්බන්ධනයන් ක යුතු කනනු ලැය ය හැකි 
ය. යම් මන්ත රීවනයකු විසින් කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් අනුව ප ්ක නකටුම්පත 
පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක  නයොමු කනනු ලැය ය හැකි ය.  ැතනහෝක 
වින ේෂ කානක සභාන  වාර්තාව සලකා බැලීම ප ්ක නකටුම්පත භාන මන්ත රීවනයා 
විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  දි යක  කේ දැමිය හැකි ය.  

   **70. [ප ්ක නකටුම්පතක් පිළිබඳ වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  
නහෝ වින ේෂ කානක සභාන  වාර්තාව සභාපතිඥවනයා විසින් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය 
යුතු අතන, පාර්ලිනම්න්තුව  නියම කනනු ලබ  දි ක දී සලකා බැලීම සඳහා 
ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  නහෝ 
වින ේෂ කානක සභාවක නහෝ වාර්තාව සලකා බැලීනමන් අ තුුමව 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සලකා බැලිය යු්කන්ක කානක සභාව විසින් කන  ලද 
සංන ෝධ  ඇනතෝක ්පමණ ය. ්නහ්ක ්ම සංන ෝධ  තවදුන ්ක සංන ෝධ ය 
කනනු ලැය ය හැකි ය. ්ම වාර්තාව සලකා බලනු ලැබීනමන් අ තුුමව 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් පිළිගන් ා ලද කානක සභා සංන ෝධ වල  ආනුෂංගික 
වන් ාුර සංන ෝධ  හැන කිසිදු අලු්ක සංන ෝධ යක් පාර්ලිනම්න්තුව විසින් 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 

** 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. ්නහ්ක ්ම කානක සභාව විසින් කන  ලද 
සංන ෝධ  සම්බන්ධනයන් ප ්ක නකටුම්පත  ැවත්ක ්ම කානක සභාව ම 
නයොමු කනනු  ලැය ය හැකි ය.] 

ව්තදැනිීදයීකි ීජ 

 71. ප ්ක නකටුම්පතක් පාර්ලිනම්න්තුන  පූර්ණ කානක සභා අවසථාාව පසු 
කිරීනමන් නහෝ වින ේෂ කානක සභාවක් විසින්, සංන ෝධ  නහිතව 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කිරීනමන් පසු කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් මත වහා ම 
තුන්වැනි වන කියවා සම්මත කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  ැතනහෝක පාර්ලිනම්න්තුව 
විසින් ්නසේ විධා  කනනු ලබන්නන්  ම් තුන්වැනි වන කියවීම කේ දමනු ලැය ය 
හැකි ය. 

 *72.ී [(1)ීප ්ක නකටුම්පතක් සංන ෝධ  නහිතවීවයවසථාාදායක සථාාවන 
කානක සභාව නහෝ වින ේෂ කානක සභාවක් විසින් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු 
ලැබ ඇතිඥ වි , ්ය සලකා බැලීම  නියම කන  ලද දි න  දී වහා ම තුන්වැනි 
වන කියවා සම්මත කනනු ලැය ය හැකි ය:  ැතනහෝක, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ් නසේ 
විධා  කනනු ලබන්නන්  ම්, තුන්වැනි වන කියවීම කේ දමනු ලැය ය හැකි ය. 

(2)ීප ්ක නකටුම්පතීවයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව නහෝ වින ේෂ 
කානක සභාවක් නහෝ විසින් සංන ෝධ ය කන තිඥනේ  ම්, කානක සභාව මඟින් 
කන  ලද සංන ෝධ  පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සලකා බැලීම අවසන් කළ වහාම 
ප ්ක නකටුම්පත තුන්වැනි වන කියවා සම්මත කනනු ලැය ය හැකි ය:  ැතනහෝක, 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්නසේ විධා  කනනු ලබන්නන්  ම්, තුන්වැනි වන කියවීම 
කේ දමනු ලැය ය හැකි ය.] 

  73. ප ්ක නකටුම්පතක් තුන්වැනි වන කියවීනම් දී, දැනුම් දීනමන් අ තුුමව 
නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, වච  වල  නහෝ නකටුම්ප්ක 
කිරීනම් අව යතාවල  පමණක් මාමා වූ සංන ෝධ  කනනු ලැය ය හැකි ය. ප ්ක 
නකටුම්පනතහි කාා ායකතුමානේ සහතිඥකය ස හන් කිරීම  නපන ඕ ෑම 
අවසථාාවක දී ප ්ක නකටුම්පන්ක කිසියම් වයාකනණ නදෝෂයක් නහෝ මුද්රණ 
නදෝෂයක් නහෝ නිවැනදි කිරීම  කාා ායකතුමා  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

කථාජා කදය ා ේීාහතික  

 74. ප ්ක නකටුම්පතක් පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සම්මත කිරීනමන් අ තුුමව, 
හැකිතාක් ඉක්මනින් කාා ායකවනයා විසින් ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  79  

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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වයවසථාාන  නි ථචිතව දක්වා ඇතිඥ පරිදි, සිංහල හා නදමළ භාෂාවන්නගන් ප ්ක 
නකටුම්පන්ක සහතිඥකය ස හන් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

විාලිජාජීප්ජත්ී කටු්ප්ාීාඳහාී ද්තකයජීලදීිවජ ්ත 

 75. (1) නදසැම්බර් 31 දි   පූර්වනයන් වූ (නමහි මින්මතු විධිවිධා  සලසා 
ඇතිඥ පරිදි මිස) දි  විසි හයක  වැ ග න ොව  දි  ගණ ක් විසර්ජා  ප ්ක 
නකටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා නවන් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, ඉහත කී දි  විසිහය ගණ ය කිරීනම් දී යම් පරිපූනක විසර්ජා  
ප ්ක නකටුම්පතක් සලකා බැලීම සඳහා නයොදා ගනු ලබ  දි  ගණ  ඊ  
ඇතුළ්ක කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  සිකුනාදා හැන ්නසේ නවන්කන  ලද අන ක් දි යක රැසථවීම් න ලාවන්                
පූ. භා. 9.30 සි  අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.00 සි  අ. භා. 6.30 දක්වා ද,                      
විය යු්කන්ක ය. සිකුනාදා රැසථවීම් න ලාව පූ. භා. 9.30 සි  අ. භා. 12.30 දක්වා ද,                 
අ. භා. 1.30 සි  අ. භා. 6.30 දක්වා ද, විය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, අ. භා. 6.00   8 සථාාවන නිනයෝගන  (4), (5) සහ (6) නේදවල 
විධිවිධා  ක රයිා්කමක විය යු්කන්ක ය. 

(3)  ් නසේ නවන් කන  ලද දි යක ප රධා  ක යුතුවල පළමුවැනි විෂයය 
ව නයන් විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පත ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්වැනි 
දි යක අ. භා. 6.00   නපන නව ්ක යම් ප රධා  ක යු්කතක් සලකා බැලීම පිිසස 
ගනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  ප ්ක නකටුම්පන්ක නදවැනි වන කියවිම සඳහා දි  හතක  වැ ග 
කාලයක් නවන්කනනු න ොලැය ය යුතු අතන, ්නසේ නවන්කනනු ලැබ ඇතිඥ අවසන් 
දි න  අ. භා. 6.00   කාා ායකවනයා විසින්, නදවැනි වන කියවීනම් වැඩක යුතු 
කලින් අවසන් කන ඇ්ක ම් මිස, නදවැනි වන කියවීම අවසන් කිරීම සඳහා අව ය 
ව  යම් ප ර ථ යක් විමසා ප ්ක නකටුම්පත කානක සභාව  නයොමු කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. ඒ සියලු ප ර ථ  සම්බන්ධනයන් ක යුතු කන අවසන් ව  නතක් 
පාර්ලිනම්න්තුව කේ තැබීම කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(5)  ඉහත (1) නේදන  විධිවිධා  සලසා ඇතිඥ ආකානය  හැන විසර්ජා  ප ්ක 
නකටුම්පන්ක කානක සභා අවසථාාව සඳහා දි  විසි නදකක  න ොවැ ග දි  
ගණ ක් නවන් කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම දි වලින් අවසන් දි නයහි අ. භා. 
6.00   ප ්ක නකටුම්පත ඊ  කලින් වාර්තා න ොකන  ලද්නද්  ම් මිස ්වි  
සාකච්ඡා නවමින් පවතිඥ  කවන සංන ෝධ යන් නහෝ පිළිබඳ ප ර ථ ය ද ඉන් 
අ තුුමව, ්ම ශීර්ෂය  ඇතිඥ ආණ්ඩුන  සංන ෝධ  ද ් ම ශීර්ෂය සම්බන්ධනයන් 
ක යුතු කන අවසන් වීම  අව ය ප ර ථ ය ද වහා ම විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
ඉක්ය තිඥව, ්ක් ්ක් අමාතයං නයහි ශීර්ෂ පිළිබඳව ඒ ඒ අමාතයං න  
ඇසථතනම්න්තු වලින් ්නතක් ඉතිඥරි වී ඇතිඥ ශීර්ෂ ය න්ක නවන් කන ඇතිඥ සම්පූර්ණ 
ගණ  ඒ ඇසථතනම්න්තුවල විසථතන කන ඇතිඥ නසේවා පපනේඛ නයහි ඇතුළ්ක 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය ය  ප ර ථ ය ද, ඉක්ය තිඥව ඒ ඒ පපනේඛ  නවන් නවන්ව 
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ප ්ක නකටුම්පන්ක නකො සක් ව නයන් තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය ය  ප ර ථ ය ද, 
පිළිනවළින් සභාපතිඥවනයා විසින් වහා විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය. තව ද, ප ්ක 
නකටුම්පත වාර්තා කනනු ලබ  නතක් පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු න ොලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(6)  නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක වැඩක යුතු නිමාව  ප්කකනනු ලැය ය 
යුතු යම් දි යක දී කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක් මගින් ඒ වැඩක යුතු සලකා බැලීම 
අනේක්ෂණය කිරීම නහෝ අ්කහි වීම නහෝ කනනු න ොලැය ය යුතු අතන, ්වැනි 
වැඩක යුතු සම්බන්ධනයන් පමා කිරීනම් නයෝජා ාවක් ද ඉදිරිප්ක කනනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, 19 සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක කේ තැබීනම් නයෝජා ාවක  
අවසන නද  ලද්නද්  ම්, ්ම නයෝජා ාව විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධ 
වැඩ ක යුතු අවසන් ව  තුුම පසුව  තැය ය යුතු අතන, අ. භා. 8.00   
පාර්ලිනම්න්තුව කලින් කේ තබා න ොමැතිඥ  ම්, කාා ායකවනයා විසින් ප ර ථ ය 
න ොවිමසා පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

විජ ීරීතිීපිළිබඳීදගකීජ 

 76. (1) වි ය රීතිඥ පිළිපැදීම පිළිබඳ වගකීම පිළිනවළින් පාර්ලිනම්න්තුව තුළ 
දී  ම් කාා ායකවනයා විසින් ද, යම් කානක සභාවක් තුළ දී  ම් ්හි 
සභාපතිඥවනයා විසින් ද දනනු ලැය ය යුතු අතන, රීතිඥ ප ර ථ යක් පිළිබඳව 
කාා ායකවනයා නහෝ කානක සභා සභාපතිඥවනයා නහෝ විසින් නදනු ලබ  
තීනණයක  විුමද්ධව අභියාච යක  අවකා  න ොතිඥය ය යු්කන්ක ය. තව ද, 
දැනුම් දීනමන් පසු ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  පූර්ණ නයෝජා ාවක් මත හැන ්ම 
තීනණය පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සමානලෝච ය කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  විවාදයක් පවතිඥ  අතනතුන කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා නහෝ 
යමක් පවස  කවන නහෝ අවසථාාවක දී, කාා කනමින් සිටි  නහෝ කාා කිරීම  
අවසථාාව ලබා දී ඇතිඥ නහෝ යම් මන්ත රීවනයකු විසින් අසුන් ගනු ලැය ය යුතු අතන, 
කාා ායකවනයා නහෝ සභාපතිඥවනයා නහෝ විසින් පවස  නදය යම් බාධාවක් 
න ොමැතිඥව ඇනස  නසේ පාර්ලිනම්න්තුව නහෝ කානක සභාව නි ථ ේද විය   
යු්කන්ක ය. 

(3)  රීතිඥ ප ර ථ යක්  ඟා ඇතිඥ අවසථාාවක දී, ්ම ප ර ථ ය  ග  මන්ත රීවනයා 
විසින් සිය අසුනන්  ැවත අසුන් ගනු ලැය ය යුතු අතන, කාා ායකවනයා නහෝ 
සභාපතිඥවනයා නහෝ ප ර ථ ය විසඳනු ලබ  නතක්, කාා ායකවනයානේ නහෝ 
සභාපතිඥවනයානේ නහෝ අවසනය ඇතිඥව මිස නව ්ක යම් මන්ත රීවනයකු විසින්  ැ ස 
සිටිනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. ප ර ථ ය  ග  ලද න ලාන  පාර්ලිනම්න්තුව 
අමතමින් සිටි මන්ත රීවනයා  මූලාස න  තීනණය  අනුකූලතාව දක්වමින්, 
සථවකීය කාාව  ැවත්ක කනනග  යාම  හිමිකම තිඥය ය යු්කන්ක ය. 
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ප්ාලිමේ ්්තවදීවළීවිජ  

 77. (1) යම් මන්ත රීවනයකු මූලාස න  අධිකාරිය න ොතැකීම නහෝ  
නිනන්තනනයන් ම හිතාමතාම නහෝ අ යාකානනයන් පාර්ලිනම්න්තුන  
වැඩක යුතුවල  බාධා කිරීම මගින් පාර්ලිනම්න්තුන  රීතිඥ අනිසි නලස භාවිතා 
කිරීනම් වනද කනනු ලැබූ විගසම කාා ායකවනයා විසින්, ්ම මන්ත රීවනයා  ම් 
කනනු ලැබූ කවන නහෝ අවසථාාවක දී “්ම මන්ත රීවනයානේ පාර්ලිනම්න්තු නසේවය 
අ්කහිටුවනු ලැය ය යු්කන්ක ය” යනුනවන් කන  ලද නයෝජා ාවක් මත (කිසිම 
සංන ෝධ යක  කේ තැබීමක  නහෝ විවාදයක  ඉඩ ලබා න ොදී) 
කාා ායකවනයා විසින් ප ර ථ ය වහාම විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  ් වැනි යම් නයෝජා ාවක් සම්මත වී නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක යම් 
මන්ත රීවනයකුනේ පාර්ලිනම්න්තු නසේවය අ්කහි වනු ලැබ ඇ්ක ම්, ්නසේ ්ම 
මන්ත රීවනයානේ නසේවය අ්කහි වීම පළමු අවසථාාන  දී සතිඥ නදකක  ද, ්ම 
සභාවානන  ම නදවැනි අවසථාාන  දී සතිඥ තු ක  ද, ්ම සභා වානන  ම නතවැනි 
නහෝ ඊ  පසුව ්ළනෙ  කවන නහෝ අවසථාාවක දී සතිඥ හතනක  ද ව නයන් විය                
යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, පාර්ලිනම්න්තු නසේවය අ්කහි වනු ලැබ ඇ්කන්ක කවන 
මන්ත රීවනයකුනේ ද, ්ම මන්ත රීවනයා  ්ම අ්කහි වනු ලැබීම බලපැවැ්කනව  
කාලමාමාව තුළ දී විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පන්ක අවසන් ඡන්ද විමමානම් දී පමණක් 
ඡන්දය  භාවිතා කනනු ලැබීම  කාා ායකවනයා විසින් අවසන ලබා නදනු ලැය ය 
හැකි ය. 

(3)  ඉහත (1) සහ (2) නේදවල විධිවිධා යන්හි කුමක් සඳහන්ව තිඥවහණ ද, 
නසංනකෝලය පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගර්භය ඇතුළත තබා ඇතිඥ අවසථාාවක දී, ්ය 
සථපර්  කිරීම නහෝ ් සවීම නහෝ මගින් බනපතල වි ය විනනෝධී ක රියාවක් සිදු කනනු 
ලබ  යම් මන්ත රීවනයකු විසින් ්ම වනද සිදු කනනු ලබනුන  පළමුවන  ය  
කානණය න ොසලකා ්ම මන්ත්රීවනයානේ පාර්ලිනම්න්තු නසේවය සතිඥ හතනක  
අ්කහි වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  පැමිණ සිටි  මන්ත රීවනයන් කිහිප නදන කු ්ක්ව මූලාස න  
අධිකාරිය න ොතකා ඇ්ක ම් මිස, ්කම අවසථාාන  දී ්ක් මන්ත රීවනයකු  වඩා 
වැ ග නදන කු  ම් කිරීම කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක පාර්ලිනම්න්තු නසේවය අ්කහි වනු ලැබ 
ඇතිඥ යම් මන්ත රීවනයකු නහෝ ්ක්ව ක රියා කළ මන්ත රීවනයන් නහෝ ්නසේ නසේවය 
අ්කහි වනු ලැබ ඇතිඥ කාල මාමාව තුළ පාර්ලිනම්න්තු පරි  රනයන් ඉව්ක වීම සඳහා 
කාා ායකවනයා විසින් කනනු ලබ  විධා ය පිළිපැදීම ප රතිඥක්නෂේප කනනු ලබයි 
 ම්, කාා ායකවනයා විසින් සිය විධා ය බලා්කමක කිරීම  අව ය පියවන 
ගැතිම  නිනයෝග කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(6)  නමම සථාාවන නිනයෝගන  (1) නේදය ය න්ක වනදක් පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් තුළ දී කනනු ලැවහවනහෝක, සභාපතිඥවනයා විසින් 
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කානක සභාන  වැඩක යුතු වහා ම අ්කහි වනු ලැබ සිද්ධිය  අදාළ කුමණු 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යුතු අතන, ඉන් අ තුුමව ඉදිරිප්ක කනනු 
ලබ  නයෝජා ාවක් මත, ්ම වනද පාර්ලිනම්න්තුව තුළ දී කන  ලද්දාක් නමන් 
සලකා ,  සංන ෝධ යක් ,  කේ තැබීමක් නහෝ විවාදයක් න ොමැතිඥව 
කාා ායකවනයා විසින් ්ම ප ර ථ ය විමසනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 78. විවාදයක දී, තමා විසින් ම කන  ලද නහෝ නව ්ක මන්ත රීවනයන් විසින් 
නහෝ කන  ලද තර්ක නිනන්තනනයන් අදාළ න ොව  නහෝ නවනහසකන නලස 
 ැවත  ැවත්ක ප රකා  කිරීනමහි නයනද  මන්ත රීවනයකුනේ හැසිරීම නකනනහි 
පාර්ලිනම්න්තුන  සැලකිේල නයොමු කනවනු ලැබ, ්ම මන්ත්රීවනයානේ කාාව 
අඛණ්ඩව කන නග  යෑම  ව්කව  නලස සහ සජීවී විකා ය  ව්කව  නලස 
කාා ායකවනයා විසින් නිනයෝග කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 79. (1)  බනපතල නලස වි ය විනනෝධීව හැසිනන  මන්ත රීවනයකු  ්දි  
රැසථවීනම් ඉතිඥරි නකො ස අවසන් ව  නතක් පාර්ලිනම්න්තුනවන් වහා ම ඉව්ක ව  
නලස කාා ායකවනයා විසින් නිනයෝග කනනු ලැය ය යුතු අතන, සිය නිනයෝගය 
ක රියා්කමක කිරීම සඳහා අව ය පියවන ගැතිම  නියම කනනු ලැය ය හැකි ය. 
න ත රධාරීවනයා විසින් ්ම නිනයෝගය ක රියාන  නයදවීම සඳහා ක යුතු කළ                  
යු්කන්ක ය.  

(2)  නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක සිය බලතල ප රමාණව්ක න ොන  යැයි 
කවන නහෝ අවසථාාවක දී කාා ායකවනයා අදහසථ කනන්නන්  ම්, 77 සථාාවන 
නිනයෝගය ප රකානව ්වැනි මන්ත රීවනයන්  ම් කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 80. 77 සථාාවන නිනයෝගය ප්රකානව නසේවය අ්කහි ව  ලද නහෝ 79 සථාාවන 
නිනයෝගය ප්රකානව පාර්ලිනම්න්තුනවන් ඉව්ක වන්   විධා  කනනු ලැබූ යම් 
මන්ත රීවනයකු විසින් පාර්ලිනම්න්තු මිමි භාගනයන් වහාම ඉව්ක වනු ලැය ය යුතු 
අතන, ්නසේ අ්කහිටුව  ලද කාල මාමාව තුළ දී, කානක සභාවල  සහභා ස වීම  ද 
්ම මන්ත්රීවනයන්  තහ ම් විය යු්කන්ක ය.  

 නමම පරිච්නේදන  කාර්යය සඳහා “පාර්ලිනම්න්තු මිමි භාගය” යනුනවන් 
පාර්ලිනම්න්තු නගොඩ ැගිලි සහ පාර්ලිනම්න්තුන  නේටේටු අංක 1 සි  නේටේටු   
අංක 3 දක්වා පරිරය ද ඇතුළ්ක වන්නන් ය.  

 81. පාර්ලිනම්න්තුව තුළ පැ   ගි  බනපතල වි ය විනනෝධී ත්ක්කවයක දී 
කාා ායකවනයා විසින් අව ය යැයි සලකනු ලබන්නන්  ම්, ප ර ථ ය න ොවිමසා 
සභාව කේ තබනු ලැබීම  නහෝ කාා ායකවනයා විසින් නි ථචය කනනු ලබ  
කාල මාමාවක  රැසථවීම අ්කහිටුවනු ලැබීම  හැකි ය.  

 82. (1) විවාදයක දී අයුතු නහෝ න ොසැය  වූ න ොනිසි වච  පාවිච්චි කන  
නහෝ 83 සථාාවන නිනයෝගය නහෝ 91 සථාාවන නිනයෝගන  (ඊ) නහෝ (ඌ) නේදවල 
විධිවිධා වල  ප හැනිව කිසිවක් ප රකා  කන  සහ ්නසේ ප රකා  කළ නදය 
පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් නහෝ ්ම වච  ඉව්ක කන ගැතිමක් සිදු න ොකන  නහෝ 
්වැනි අනුචිත වච  පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුව සෑහීමක  
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ප්ක ව  නලස තම ක ගාටුව ප රකා  කන න ොමැතිඥ යම් මන්ත රීවනයකු නහෝ නමම 
සථාාවන නිනයෝගවල නි ථචිතව දක්වා න ොමැතිඥ යම් රීතිඥයක් කඩ කන  ලද යම් 
මන්ත රීවනයකු  ්නනහිව පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  කවන 
නහෝ ආකානයකින් ක යුතු කනනු ලැය ය හැකි අතන නමම සථාාවන නිනයෝග 
කිසිවක , නමම නිනයෝගවල නි ථචය ව නයන් දක්වා ඇතිඥ ආකානය  හැන 
නව ්ක ආකානයක  නමම නිනයෝගවල නි ථචිත ව නයන් දක්වා ඇතිඥ රීතිඥ කඩ 
කිරීමක් සම්බන්ධනයන් කවන නහෝ මන්ත්රීවන යකු  ්නනහිව ක යුතු කිරීනමන් 
පාර්ලිනම්න්තුව වළකාලීම  න ොහැක්නක් ය.  

(2) (අ) යම් මන්ත රීවනයකු විසින් දිගින් දිග ම අනයෝගය නලස හැසිනන  
බව නහෝ සථාාවන නිනයෝග පේලංඝ ය කනමින් ක යුතු 
කනනු ලබ  බව කාා ායකවනයානේ මතය වන්නන්  ම්, 
පාර්ලිනම්න්තුන  ක යුතු පිළිබඳව සජීවී විකා ය වහාම 
අ්කහිටුවනු ලබ  නලස නිනයෝග කිරීම  කාා ායකවනයා  
හැකි ය;  

 (ආ)  අනුචිත නහෝ නුසුදුසු අනයෝගය වච  විවාදයකදී භාවිතා කනනු 
ලැබ ඇතිඥ බව නහෝ 83 සථාාවන නිනයෝගය නහෝ 91 සථාාවන 
නිනයෝගන  (ඊ) නහෝ (ඌ) නේද පේලංඝ ය කනනු ලබ  යම් 
නදයක් විවාදයක දී ප රකා  කන  ලද වි , ්ම වච  නහෝ ප රකා  
හැන්සාඩ් වාර්තානවන් ඉව්ක කන  නලස හා ් ම වච  න ොකිය  
ලද නසේ නහෝ ්ම ප රකා  න ොකන  ලද නසේ නහෝ සලකනු ලැය ය 
යුතු බව  නිනයෝග කිරීම කාා ායකවනයා  සිය අභිමතානුසාරී 
බලය පාවිච්චි කනමින් කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 83. (1) ජා ාධිපතිඥවනයානේ නහෝ වැඩබල  ජා ාධිපතිඥවනයානේ ,  
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත රීවනයන්නේ ,  විනි ථචයකානවනයන්නේ නහෝ යුක්තිඥය 
පසිඳලීනමහි නියුක්ත අන් තැ ැ්කතන්නේ නපෞද්ගලික පැවැ්කම පූර්ණ 
නයෝජා ාවකින් හැන මතු කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. යම් වැඩක යුතුවල දී, 
අමාතයවනයකු නවත නයොමු කනනු ලබ  ප ර ථ යක් නහෝ නව ්ක යම් විෂයයක් 
සම්බන්ධනයන් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් මත සිදු කනනු ලබ  
විවාදයක දී අදහසථ ප රකා  කිරීම්වල දී ්වැනි  යම් තැ ැ්කතකුනේ පැවැ්කම 
සම්බන්ධනයන් සඳහන් කිරීම රීතයානුකූල න ොවන්නන් ය. 

(2)  නමම සථාාවන නිනයෝගන  “විනි ථචයකානවනයා” යනුනවන් ජා නජාන  
ජා ාධිපතිඥවනයා  විසින්  සථවකීය  අ්කස   ය න්ක  වූ අධිකාන පරයක් මගින් ප්ක 
කනනු ලබ  අග්රවිනි ථචයකානවනයා ද අභියාච ාධිකනණන  සභාපතිඥවනයා ද 
නරේෂථධාධිකනණන  සහ අභියාච ාධිකනණන  නව ්ක සෑම  
විනි ථචයකානවනනයක් ද අදහසථ න .  
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 84. (1) නව ්ක යම් තිතිඥයක ප හැනිව කුමක් සඳහන්ව තිඥවහණ ද, විෂම 
පැවැ්කම නහෝ අබලතාව ය  නහේතු මත අග රවිනි ථචයකානවනයා ,  
නරේෂථධාධිකනණන  විනි ථචයකානවනයකු ,  අභියාච ාධිකනණන  
සභාපතිඥවනයා ,  සහ අභියාච ාධිකනණන  විනි ථචයකානවනයකු ්ම ධූනනයන් 
ඉව්ක කනනු ලැබීම සඳහා ජා ාධිපතිඥවනයා අමතා නයෝජා ා සම්මතයක් ඉදිරිප්ක 
කිරීම සඳහා දැනුම් දීමක් ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  107 වයවසථාාව ප්රකානව, 
කාා ායකවනයා  භාන දී ඇතිඥ අවසථාාවක දී, කාා ායකවනයා විසින් ්ම 
නයෝජා ා සම්මතය පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රනයහි ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(2) (අ)  ඉහත(1 )  නේදන  දක්වා ඇතිඥ නයෝජා ා සම්මතයක් 
පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රනයහි ඇතුළ්ක කනනු ලැබ තිඥනබ  
අවසථාාවක දී, කාා ායකවනයා විසින් අග රාමාතයවනයා සහ 
පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් ථවන   ායකවනයා විමසා, ්ම 
නයෝජා ා සම්මතන  දක්වා ඇතිඥ විනි ථචයකානවනයානේ විෂම 
පැවැ්කම නහෝ අබලතාව සම්බන්ධනයන් විමර්  ය කිරීම සඳහා 
විරාමල්ක නරේෂථධාධිකනණන  විනි ථචයකානවනයන් 
තිඥනදන කුනගන් සමන්විත විමර්   මණ්ඩලයක් ප්ක කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

 (ආ) කාා ායකවනයා විසින්, ්ම විමර්   මණ්ඩලන  ්ක් 
සාමාජිකයකු ්හි සභාපතිඥවනයා ව නයන් ප්ක කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය.  

(3)  ් නසේ ප්ක කන  ලද විමර්   මණ්ඩලය විසින් මාස නදකක කාල 
මාමාවක් ඇතුළත දී, විමර්  ය අවසන් කනනු ලැය ය යුතු අතන ඒ සඳහා අදාළ 
කාර්ය පටිපාටිය තිතිඥ ප්රතිඥපාද වල සඳහන් වනු ඇත. නකනසේ ුරවද, 
කාා ායකවනයා විසින් විමර්   මණ්ඩලන  ඉේලීම මත, ් ම කාල මාමාව, ් ක 
වනක  මාසයක් න ොඉක්මවන් ා වූ වැ ගදුන කාල මාමාවක  දීර්ඝ කනනු ලැය ය 
හැකි ය.  

(4) විමර්  න  වැඩක යුතු අවසන් කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව, ්නසේ ප්ක 
කන  ලද විමර්   මණ්ඩලය විසින්, ්කී මණ්ඩලය ඉදිරින  ස හන් කන 
ගන් ා ලද සාක්ෂි සම්බන්ධ කාර්ය ස හන් ද සමඟ ්හි තීනණය 
කාා ායකවනයා  වාර්තා කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම විමර්   මණ්ඩලය 
විසින්, අදාළ නචෝද ා ල්ක විනි ථචයකානවනයා විෂම පැවැ්කම  නහෝ අබලතාව  
වනදකුම බව තීනණය කනනු ලැබ තිඥනේ  ම් පමණක් කාා ායකවනයා විසින් 
විමර්   මණ්ඩලය විසින් වාර්තා කන  ලද කුමණු පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. අදාළ විනි ථචයකානවනයා වනදකුම න ොව  බව 
විමර්   මණ්ඩලය විසින් නසොයා ගනු ලැබ ඇ්ක ම්, කාා ායකවනයා විසින් ඒ 
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බව පාර්ලිනම්න්තුව  දැනුම් නදනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම නයෝජා ා සම්මතය 
සම්බන්ධ සියලු වැඩක යුතු අවසන් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5) විමර්   මණ්ඩලය විසින් අදාළ විනි ථචයකානවනයා  ්නනහිව ඇතිඥ 
විෂම පැවැ්කම  නහෝ අබලතාව  වනදකුම බව  තීනණය කනනු ලැබ තිඥනේ  ම්, 
කාා ායකවනයා විසින් ්ය පාර්ලිනම්න්තුන  අනුමතිඥය සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව  
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම නයෝජා ාව (න ොපැමිිස මන්ත්රීවනයන් ද 
ඇතුළුව) පාර්ලිනම්න්තුන  මුළු මන්ත්රීවනයන්නේ බතරතනයකින් සම්මත 
ුරවනහෝක, කාා ායකවනයා විසින්, ්නසේ ඔේර  කන  ලද විෂම පැවැ්කම නහෝ 
අබලතාව මත අදාළ විනි ථචයකානවනයා ධූනනයන් ඉව්ක කනනු ලැබීම සඳහා ්ය 
ජා ාධිපතිඥවනයා නවත ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6) පාර්ලිනම්න්තුව වානාවසා  කිරීම නහෝ විසුුමවා හැරීම න ොසලකා 
විමර්    මණ්ඩලය  විසින් සිය වැඩක යුතු අඛණ්ඩව පව්කවානග  යනු ලැය ය 
හැකි ය.  

 85. (1) (අ) ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  65 වයවසථාාව ය න්ක ප්ක කනනු 
ලබ  පාර්ලිනම්න්තුන  මහ නේකම්වනයා; නහෝ 

    (ආ) ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  104ඉ වයවසථාාව ය න්ක ප්ක කනනු 
ලබ  මැතිඥවනණ නකොමසාරිසථ ජා නාේවනයා; නහෝ  

    (ඇ)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  153 වයවසථාාව ය න්ක ප්ක කනනු 
ලබ  විගණකාධිපතිඥවනයා; නහෝ 

    (ඈ)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  156 වයවසථාාව ය න්ක ප්ක කනනු 
ලබ  පරිපාල  ක යුතු පිළිබඳ පාර්ලිනම්න්තු 
නකොමසාරිසථවනයා (ඔම්වහඩ්සථමන්), 

්ම ධුනනයන් ඉව්ක කිරීම සඳහා ජා ාධිපතිඥවනයා අමතා ඉදිරිප්ක කනනු 
ලබ  නයෝජා ා සම්මතයක් පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රන  ඇතුළ්ක කනනු 
ලබ  අවසථාාවක දී, නමම සථාාවන නිනයෝගන  (2) නේදය ය න්ක ප්ක කනනු 
ලබ  වින ේෂ කානක සභාව ප්ක කනනු ලබ  දි න  සි  ්ක් මාසයක කාල 
මාමාවක් ඉකු්ක ව  නතක් ්ම නයෝජා ා සම්මතය, පිළිබඳව ක යුතු සිදු කනනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2) ඉහත (1) නේදන  දක්වා ඇතිඥ නයෝජා ා සම්මතයක් පාර්ලිනම්න්තුන  
 යාය පත රන  ඇතුළ්ක කනනු ලැබ තිඥනබ  අවසථාාවක දී, ්ම නයෝජා ා 
සම්මතන  දක්වා තිඥනබ  කානණා සම්බන්ධනයන් විමර්  ය කන 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම සඳහා කාා ායකවනයා 
විසින් සාමාජිකයන් හ්ක නදන කු  න ොඅඩු සංඛයාවකින් සමන්විත වින ේෂ 
කානක සභාවක් ප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(3) (අ)  (2) නේදය ය න්ක ප්ක කනනු ලබ  වින ේෂ කානක සභාවක් විසින්, 
ධූනනයන් ඉව්ක කිරීම සඳහා සිය විමර්  ය  විෂයය වී ඇතිඥ 
තැ ැ්කතා නවත ්ම නයෝජා ා සම්මතන  දක්වා ඇතිඥ කානණාවල 
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පි පතක් ්ම තැ ැ්කතා  යැවිය යුතු අතන, වින ේෂ කානක සභාව 
විසින් නි ථචිතව දක්වනු ලබ  යම් කාල මාමාවක් ඇතුළත දී, සිය 
වි්කතිඥවාචකය සම්බන්ධ ලිඛිත ප රකා යක් කිරීම  ්ම 
තැ ැ්කතා  නියම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

  (ආ) (2) නේදය ය න්ක ප්ක කන  ලද වින ේෂ කානක සභාව විසින් 
විමර්  ය  භාජා ය වී ඇතිඥ විෂම පැවැ්කම නහෝ අබලතාව 
පිළිබඳ නචෝද ා ලබා ඇතිඥ තැ ැ්කතා  ් නනහිව කන ඇතිඥ නචෝද ා 
සාවදය බව ඔේර  කිරීම සඳහා වින ේෂ කානක සභාව ඉදිරින  නපති 
සිටීම  ද නපෞද්ගලිකව නහෝ තිතිඥායකු මගින් කුමණු කියා 
සිටීම  ද වාචික නහෝ නේඛ ගත සාක්ෂි නග  හැන දැක්වීම  ද 
අයිතිඥවාසිකම තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (2) නේදය ය න්ක ප්ක කනනු ලබ  වින ේෂ 
කානක සභාව  යම් තැ ැ්කතකු කැඳවීම සඳහා සහ ලියකියවිලි සහ වාර්තා 
නගන්වා ගැතිම  බලය තිඥය ය යුතු අතන, ්හි ගණපූනණය සාමාජික සංඛයානවන් 
අඩක  න ොඅඩු ගණ කින් සකසථ විය යු්කන්ක ය.  

(5)  නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (2) නේදය ය න්ක ප්ක කනනු ලබ  වින ේෂ 
කානක සභාව විසින් කනනු ලබ  විමර්  ය අවසා න  දී, කානක සභාව විසින්, 
්ය ඉදිරින  ගන් ා ලද සාක්ෂිවල ස හන් ද සමඟ ් හි තීනණය පාර්ලිනම්න්තුව  
වාර්තා කනනු ලැය ය යුතු අතන, පාර්ලිනම්න්තුන  අවධා ය  නයොමු කිරීම සුදුසු 
යැයි කානක සභාව  හැ නඟ  කවන නහෝ යම් කානණා සම්බන්ධ වින ේෂ 
වාර්තාවක් සකසථ කනනු ලැය ය හැකි ය.  

(6)  නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (1) නේදන  දක්වා ඇතිඥ ජා ාධිපතිඥවනයා 
අමතා ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් සඳහා වූ නයෝජා ා සම්මතයක් 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සම්මත කනනු ලැබ ඇතිඥ අවසථාාවක දී, කාා ායකවනයා 
විසින් පාර්ලිනම්න්තුව නවනුනවන් ්ම ඇමතීම ජා ාධිපතිඥවනයා  ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

විදාදීරීති 

 86. කිසිම මන්ත රීවනයකු විසින්— 

(අ) සිය කාාන  වනදවා න්කුමම් නග  තිඥනබ  යම් වැදග්ක නකො සක්, 
්ම නකො ස  නව ්ක අලු්ක කානණා ඇතුළ්ක න ොකන ් ම නකො ස 
පහදා දීනම් කාර්යය පිිසස; නහෝ 

(ආ) රීතිඥ ප ර ථ යක් මත; නහෝ  

 වි ා පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කන ඇතිඥ කිසිම කානණයක් 
සම්බන්ධනයන් වනක  වඩා කාා කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

 87. යම් නයෝජා ාවක් නහෝ සංන ෝධ යක් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  
මන්ත රීවනයකු  ්ය ස ාා කනමින් කාා කනනු ලැය ය හැකි ය. ්නසේ ුරව ද, ්ම 
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නයෝජා ාව නහෝ සංන ෝධ ය නිසි නලස සථථින කනනු ලබ  නතක් ඒ පිළිබඳ 
වැ ගදුන විවාදයක  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යුතු අතන, ඒ සම්බන්ධනයන් කිසි ම 
ප ර ථ යක් පාර්ලිනම්න්තුනවන් විමසනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

 88. කවන නහෝ මන්ත රීවනයකු  සථවකීය ආස නයන්  ැ ස සි  මූලාස ය  
හිස  ැමීනමන් විවාදන  යම් පසු අවසථාාවක දී තමා  කාා කිරීම  ඇතිඥ 
අයිතිඥවාසිකම  අගතිඥයක් න ොමැතිඥව, නයෝජා ාවක් නහෝ සංන ෝධ යක් සථථින 
කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 89. යම් ප ර ථ යක් කාා ායකවනයා විසින් සම්පූර්ණ ව නයන් විමසනු 
ලැබීනමන් අ තුුමව කිසි ම මන්ත රීවනයකු  ්ම ප ර ථ ය පිළිබඳව කාා කනනු 
ලැය ය න ොහැකි ය. ප ර ථ යක් සම්බන්ධනයන් “පක්ෂයි” සහ “විුමද්ධයි” 
යනුනවන් හඬ  ැ සනමන් ඡන්දය ප්රකා  කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව ප ර ථ ය 
සම්පූර්ණ ව නයන් විමසනු ලැවහවා වන්නන් ය.  

 90. විවාද කළ යුතු ප ර ථ යක් සභාභිමුඛ කන, විවාද නකො , අවසන් කනනු 
ලැබූ පසු, කාා ායකවනයානේ අවසනය න ොමැතිඥව කවන නහෝ මන්ත්රීවනයකු  
්ම සභා වානන දී ම ්ම ප ර ථ ය  ැවත වනක් සභාභිමුඛ කළ න ොහැකි ය: 
්නමන්ම, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් යම් සභා වානයක දී යම් කානණයක් පිළිබඳව 
තීනණයක් නග  තිඥනේ  ම්, ඒ කුමණ ් ම සභා වානන දී ම කාා ායකවනයානේ 
අවසනය න ොමැතිඥව කිසිම විවාදයක දී  ැවත වනක් මතු කනනු ලැබීම  
හැකියාවක් න ොමැ්කන්ක ය.  

ප්ාලිමේ ්්තවදීවළීකථාීකිරී ්ී ජීජ්තාීරීදය ්තීවිසි්තී 

පිළිප්ැිව ීුතවීරීති 

 91. සෑම මන්ත රීවනයකු ම, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබීම  
නියමිත යම් ප රසථූතතයක් සම්බන්ධනයන් කාා කිරීනම් දී, මතු සඳහන් රීතිඥ දැ ග 
නලස පිළිපදිනු ලැය ය යු්කන්ක ය:— 

(අ)  සෑම මන්ත රීවනයකු විසින්ම කාා ායකවනයා අමතමින් සිය අදහසථ 
ප රකා  කිරීම කනනු ලැය ය යුතු අතන ,  කාා ායකවනයානේ 
අවසනය ඇතිඥව මිස සෑම මන්ත රීවනයකු විසින් ම මන්ත්රීවනයා  
නවන්කනනු ලැබ තිඥනබ  ආස නයන්  ැ ස සි  කාා කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය; 

(ආ)  රීතිඥ ප ර ථ යක් මත නහෝ කාා කනනු ලබ  මන්ත්රීවනයා විසින් 
මැදිහ්කවීම  අවසනය නදනු ලැවහවනහෝක මිස, කිසිම මන්ත රීවනයකු  
බාධා කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඇ)  මන්ත රීවනයකු විසින් සිය අදහසථ ප රකා  කනනු ලැබීම අවසන් කනනු ලැබූ 
වි , ්ම මන්ත්රීවනයා විසින් සිය ආස නයහි  ැවත අසුන් ගනු ලැය ය 
යුතු අතන, පාර්ලිනම්න්තුව ඇමතීම  රිසි නව ්ක යම් මන්ත රීවනයකු  
 ැ ස සිටිනු ලැය ය හැකි ය; 
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(ඈ)  මන්ත රීවනයන් නදනද කු ්කවන  ැ ස සිටියනහෝක, කාා ායකවනයා 

විසින් තමානේ ඇස  පළමුනවන් හසුව  මන්ත රීවනයා  ආමන්ත රණය 

කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඉ)  සෑම මන්ත රීවනයකු විසින්ම සිය අදහසථ ප රකා  කිරීම සාකච්ඡාව  

භාජා ය නවමින් පවතිඥ  විෂයය  මාමා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඊ)  කිසිම මන්ත රීවනයකු විසින් යම් නයෝජා ාවක දී නහෝ විවාදයක දී 

අධිකනණන  විනි ථචය  භාජා ය නවමින් පවතිඥ  නහෝ අධිකනණන  

තීන්දුව දීම  නියමිතව තිඥනබ  යම් කානණයක් පිළිබඳව සඳහන් කනනු 

න ොලැය ය යු්කන්ක ය. විනි ථචය  භාජා ය වී තිඥනබ  කානණය  

්නනහි රීතිඥය කඩ කනමින් කාා කන  කවන නහෝ මන්ත රීවනයකු  සිය 

ආස නයහි අසුන් ගන් ා නලස නිනයෝග කනනු ලැබීම  

කාා ායකවනයා  නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා  හැකි ය;  

්නසේ ුරව ද, ්වැනි සඳහන් කිරීමක් තිතිඥ කෘතයයක ප රතිඥලලය 

(අධිකනණන  විනි ථචය  භාජා ය නවමින් පවතිඥ  රීතිඥය) නකනනහි 

සැබෑ සහ සානානුකූල හානියක් නහෝ අගතිඥයක් වීනම් අවදා මක් 

න ොමැතිඥ බව කාා ායකවනයානේ මතය වන්නන්  ම්, 

කාා ායකවනයා විසින් ්වැනි සඳහන් කිරීමක  ඉඩ නදනු ලැබීම  

හැකි ය;  

(ප)  කාා කනමින් සිටි  නහෝ සභාන  පැමිණ සිටි  යම් මන්ත රීවනයකු 

විසින්, අපහාසා්කමක නහෝ අනිසි වච  පාවිච්චි කනනු ලැවහවනහෝක, 

කාා ායකවනයා විසින් ඒ මන්ත්රීවනයා  රීතයානුකූල ව  නලස 

නිනයෝග කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම සඳහන් කිරීම පාර්ලිනම්න්තුන  

හැන්සාඩ් වාර්තානවන් ඉව්ක කන  නලස නිනයෝග කනනු ලැය ය 

යු්කන්ක ය;  

(ඌ)  කිසිම මන්ත රීවනයකු නව ්ක මන්ත රීවනයකු  අයුතු ආනනෝපිත 

නචෝද ාවක් කිරීම නහෝ නව ්ක මන්ත රීවනයකුනේ නපෞද්ගලික ක යුතු 

සම්බන්ධනයන් සඳහන් කිරීම නහෝ කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;  

(්)  මන්ත රීවනයකු විසින්, පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  ඇතිඥ විෂයය කුමණ  

අදාළ ව  නලස කාා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය; 

(ඒ)  පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  ප ර ථ යක් සභාභිමුඛ කන න ොතිඥවහණ ද, 

පාර්ලිනම්න්තුන  කැමැ්කත ඇතිඥව මන්ත රීවනයකු  තමා සම්බන්ධව 

නපෞද්ගලික සථවභාවන  කානණා පැහැදිලි කනනු ලැය ය හැකි ය. ් නහ්ක 

්වැනි කානණා විවාදයක  භාජා ය කනනු ලැය ය න ොහැකි ය. 
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්නමන්ම ්ම කාාව ්ම මන්ත්රීවනයානේ පැවැ්කම නිනදොසථ කිරීම  

පමණක් මාමා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය; 

(ඔ)  ප ්ක නක ටුම්පතක්, නිනයෝගයක්, නයෝජා ා සම්මතයක් නහෝ 
නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  මන්ත රීවනයකු  විවාදය අවසා න  
දී පිළිතුුම දීම සඳහා අයිතිඥවාසිකමක් තිඥය ය යු්කන්ක ය;  

(ඕ)  රීතිඥවලින් බැහැනව  කවන නහෝ මන්ත රීවනයකු වහාම සභාන  රීතිඥවල  
අනුකූල විය යුතු බව  කාා ායකවනයා විසින් නියම කනනු ලැය ය 
හැකි ය;  

(ක)  ඡන්දය ප රකා  කන  අවසථාාන  දී හැන, මන්ත රීවනයන් විසින් සභා 
ගර්භය  ඇතුළුව  සහ ඉන් පි ව ය  අවසථාාන  දී, මූලාස ය  
නගෞනව කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ග)  රැසථවීම අවසා න  දී, කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ 
මන්ත්රීවනයා සභාගර්භනයන් පි ව යාම  දාදා ම් අවසථාාන  දී, 
මන්ත රීවනයන් විසින් සිය ආස වලින්  ැ ස සිටිනු ලැය ය යුතු අතන, 
කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා සභා ගර්භනයන් 
පි ්කව ය  නතක් මන්ත්රීවනයන් විසින් ්නලස  ැ ස සිටිනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය; 

(ච)  නමම සථාාවන නිනයෝගන  විධිවිධා වල කුමක් සඳහන්ව තිඥවහණ ද, 
කාා ායකවනයා විසින් මන්ත රීවනයන් අතන සාධානණ සහ 
යුක්තිඥසහගත ආකානයක  කාලය නවන් කිරීම සඳහා වගකියනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. කාා කිරීම සඳහා කැඳවනු ලැය ය යු්කන්ක කවනනකුද යන්  
තීනණය කනනු ලැබීනම් දී, ආණ්ඩු පාර් ථවන  සහ විුමද්ධ පාර් ථවන  
සංවිධායකවනයන් විසින් ්නසේ කාා කිරීම සඳහා කාා ායකවනයා 
විසින් කැඳවනු ලැය ය යුතු මන්ත්රීවනයන්නේ ලැයිසථතුවක් ලබා දීම 
මගින් කාා ායකවනයා  සහාය වනු ලැය ය හැකි ය.  

කථාී ජොකයජීජ්තාීරදීය ්තීවිසි්තීපිළිප්ැිව ීුතවීරීති 

 92. (1) පාර්ලිනම්න්තුන  විවාදයක් නහෝ පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් 
පැවැ්කනව  අතනතුන දී යම් මන්ත රීවනයකු විසින්—  

(අ)  ශිෂථ  සම්පන් ව සහ සන්සුන් නලස පාර්ලිනම්න්තුව  නහෝ කානක 
සභාව  නහෝ පිවිමාම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ආ)  පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ගර්භය හනහා ගමන් කනනු න ොලැය ය   
යු්කන්ක ය; 

(ඇ)  පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  ඇතිඥ ක යුතු හා සම්බන්ධ වන්නන්  ම් මිස 
ර ව්කප්ක කියවනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය; 
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(ඈ) දුම් පා ය කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය;  

(ඉ)  නව ්ක මන්ත රීවනයකු කාා කන  වි  නි ථ ේදතාවය පව්කවා ගත 
යුතු අතන, කාා කනමින් සිටි  මන්ත රීවනයා විසින් ඉඩ නදනු ලබන්නන් 
 ම් මිස ඊ  බාධා කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය; 

(ඊ)  වාචික සන්නින ද  පපකනණ භාවිතා කනමින් සංවාදන  නයනදනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය; සහ  

(ප) පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ගර්භන  මධයය  පිවිමාම න ොකළ යු්කන්ක ය.  

     (2) රීතිඥ ප්ර ථ  

(අ)  ඡන්දයක් ප්රකා  කිරීම   නබදීමක් පවතිඥ  වි ක දී හැන 
පාර්ලිනම්න්තුන  කවන නහෝ ක යු්කතක දී නිවැනදි ක්රමන ද 
අනුගම ය කනනු ලැබ තිඥනේ ද නහෝ කනනු ලබමින් තිඥනේ ද යන්  
පිළිබඳව මන්ත්රීවනයකු විසින් ප්ර ථ  කනනු ලැය ය හැකි වන්නන් ය.  

(ආ) රීතිඥ ප්ර ථ යක් මතු කිරීනම් දී, මන්ත්රීවනයකු  මිනි්කතු ්කක  වඩා 
කතා කනනු ලැය ය න ොහැකි අතන සැලකිේල  භාජා ය කනනු 
ලබමින් තිඥනබ  ප්ර ථ යක් පිළිබඳව කාා කනනු ලැය ය න ොහැකි 
වන්නන් ය. සැලකිේල  භාජා ය කනනු ලබමින් තිඥනබ  ප්ර ථ යක් 
අභිභවා රීතිඥ ප්ර ථ යක් මුඛයසථාා ය ගනු ලැය ය යුතු අතන සලකා 
බැලීම  භාජා ය කනනු ලබමින් තිඥනබ  සාකච්ඡාව තාවකාලිකව 
අ්කහිටුවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(ඇ) නමම සථාාවන නිනයෝගවල   අනුකූලව යම් රීතිඥ ප්ර ථ යක් 
සම්බන්ධනයන් කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා 
විසින් තීනණයක් වහාම ගනු ලැය ය යුතු අතන නකනසේ නවත්ක 
වින ේෂනයන් තීනණයක් ගනු ලැබීම කේ දමනු ලැය ය හැකි වන්නන් 
ය. කාා ායකවනයා නහෝ මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීවනයා විසින් නමම 
සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක ්ළිය තීනණය නින ද ය කනනු ලැය ය 
යුතු අතන ්ම තීනණය සම්බන්ධනයන් තවදුන ්ක සාකච්ඡා කිරීම  
ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

පූලිණීප්ාලිමේ ්්තවීකායකීාභාද 

 93. (1) පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  නයෝජා ා 
සම්මතයක් මගින් ප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 (2) ්වැනි නයෝජා ා සම්මතයක  ් කඟ වීනමන් අ තුුමව කාා ායකවනයා 
විසින් ප ර ථ ය න ොවිමසා මූලාස නයන් ඉව්ක වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 94. කාා ායකවනයා විසින් නහෝ කාා ායකවනයා න ොපැමිණ සිටි  
අවසථාාවක දී, නිනයෝජාය කාා ායකවනයා විසින් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක 
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සභාවක සභාපතිඥවනයා ව නයන් මූලාස ය දනනු ලැය ය යුතු අතන, ඒ නදනද ාම 
න ොපැමිණ සිටි  අවසථාාවක දී, නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා මූලාස ය 
දනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. කාා ායකවනයා, නිනයෝජාය කාා ායකවනයා සහ 
නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා ය  තිඥනද ාම න ොපැමිණ සිටි                  
අවසථාාවක දී, සභාපතිඥ  ාමාවලින  කවන නහෝ මන්ත රීවනයකු විසින් මූලාස ය 
දනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

 95. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාන  ඡන්ද විමමාම් කිරීනම් දී 47 සි  49 
දක්වා සථාාවන නිනයෝගවල විධිවිධා වල “කාා ායකවනයා” ය  වච ය 
නවනුව  “සභාපතිඥවනයා” ය  වච ය ආනද් නකො  ්ම විධිවිධා වල  
අනුකූලව ඡන්දය විමමාම කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 96. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා විසින්, අන ක් 
මන්ත රීවනයන්නේ ඡන්ද සමා ව නබදී ඇ්ක ම් මිස සිය ඡන්දය ප රකා  කනනු 
න ොලැය ය යුතු අතන, ්වැනි අවසථාාවක දී සභාපතිඥවනයා විසින් තීනක ඡන්දය 
භාවිතා කනනු ලැබීම  හැකි ය.  

 97. මතු සඳහන් කානණා වල දී හැන කාා ායකවනයා මූලාස න  සිටි  
අවසථාාවක දී, කාර්ය පටිපාටිය සම්බන්ධනයන් අදාළ ව  රීතිඥ පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක කාර්ය පටිපාටිය සම්බන්ධනයන් ද අදාළ විය 
යු්කන්ක ය:— 

(අ) නයෝජා ාවක් පිළිබඳව දැනුම් දීමක් අව ය න ොවන්නන් ය; 

(ආ) නයෝජා ාවක් සථථින කනනු ලැබීම අව ය න ොවන්නන් ය; 

(ඇ) ්කම ප ර ථ ය සම්බන්ධනයන් මන්ත රීවනයකු  ්ක් වනක  වඩා කාා 
කනනු ලැය ය හැකි ය. 

 98. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක් විසින් ්ම කානක සභාව  
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නයොමු කන  ලද කානණා සම්බන්ධනයන් පමණක් ක යුතු 
සිදු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 99. පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක වැඩක යුතු පාර්ලිනම්න්තුන  
කාර්ය ස හන්වල වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

වි  ේෂීකායකීාභා 

 100.  වින ේෂ කානක සභාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  නයෝජා ා සම්මතයක් මගින් 
ප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය.  

 101.  වින ේෂ කානක සභාවක්, පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය න ොමැතිඥව 
සාමාජික මන්ත රීවනයන් නදොනළොසථ නදන කු  වැ ග ගණ කින් සංයුක්ත න ොවිය 
යුතු ය. ්වැනි අවසනයක් ලබා ගැතිම සඳහා ව  නයෝජා ාවක් සම්බන්ධනයන් 
දැනුම් දීම අව ය වන්නන් ය.  
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 102.  වින ේෂ කානක සභාවකින් කනනු ලබ  පරීක්ෂණයක විෂයය මාමාව, 
්ම කානක සභාව ප්ක කන  ලද නිනයෝගන  නියම මගින් නි ථචය කනනු ලැය ය 
යුතු  මු්ක ්ම විෂයය පාය ර ළුේ කිරීම නහෝ මාමා කිරීම පාර්ලිනම්න්තුන  
පපනදසථ අනුව කනනු ලැය ය හැකි ය. ්ම කානක සභාව විසින් ්හි අවසන් 
වාර්තාව පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යුතු කාල මාමාව පාර්ලිනම්න්තුව 
විසින් නයෝගය යැයි සලකනු ලබ  යම් නි ථචිත දි යක් දක්වා දීර්ඝ කනනු ලැය ය 
හැකි වීම  ය ්කව, ්ම කානක සභාව විසින් සිය අවසන් වාර්තාව ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැය ය යුතු කාල මාමාව ඉහත කී නිනයෝගන  නි ථචිතව දක්වා තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

 103.  සෑම වින ේෂ කානක සභාවකම සභාපතිඥවනයා සහ සභික මන්ත රීවනයන් 
කාා ායකවනයා විසින් ප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. සභාපතිඥවනයා න ොපැමිණ 
සිටි  අවසථාාවක දී, පැමිණ සිටි  සභික මන්ත රීවනයන් විසින් නතෝනා ගනු ලබ  
කානක සභාන  නව ්ක කවන නහෝ මන්ත්රීවනයකු විසින් ්ම රැසථවීනම් මූලාස ය 
දනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 104.  සභාපතිඥවනයා විසින් නියම කනනු ලැය ය හැකි යම් න ලාවක සහ 
සථාා යක කානක සභාව විසින් සිය රැසථවීම් පව්කවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
පළමුවැනි රැසථවීනමන් අ තුුමව පව්කවනු ලබ  රැසථවීම් කානක සභාව විසින් 
නි ථචය කනනු ලැය ය හැකි න ලාවල සහ සථාා වල පව්කවනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

 105.  අ යාකානනයන් නිනයෝග කනනු ලබන්නන්  ම් මිස, වින ේෂ කානක 
සභාවක ගණපූනණය සාමාජික මන්ත රීවනයන් හතන නදන කුනගන් සංයුක්ත විය 
යු්කන්ක ය.  

 106.  ්වැනි යම් කානක සභාවක ර නේපාඩුවක් ඇතිඥ ව  යම් අවසථාාවක දී, 
කාා ායකවනයා විසින්, කලින් කල , ්ම සාමාජික මන්ත රීවනයා නවනුව  ්ම 
වින ේෂ කානක සභාව  නව ්ක මන්ත රීවනයකු ප්ක කනනු ලැය ය හැකි ය. කානක 
සභාන  පූර්ව අවසනය න ොලබා න ොකඩවා රැසථවීම් තු ක  පැමිණ න ොසිටි  
යම් සාමාජික මන්ත රීවනයකු ්ම කානක සභාන  සාමාජික්කවය අ්කහැන ගියානසේ 
සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක කනනු ලබ  සෑම 
ප්ක කිරීමක් ම පාර්ලිනම්න්තුන  ඊළඟ රැසථවීනම් දී පාර්ලිනම්න්තුව  නින ද ය 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 107. වින ේෂ කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා  ්ක් මූලික ඡන්දයක් තිඥය ය    
යුතු ය. ඡන්ද විමමාමක දී ප රකා  කන  ලද ඡන්ද සමා ව නබදී ඇ්ක ම්, 
සභාපතිඥවනයා  තීනක ඡන්දයක් භාවිතා කනනු ලැය ය හැකි ය. 

 108. ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ යම් කානණයක් නයොමු කනනු ලැබූ වින ේෂ 
කානක සභාවක් විසින් ්ම ප ්ක නකටුම්පත නහෝ නයොමුගත කානණය පිළිබඳ 
සාක්ෂය විභාග කිරීම පිිසස පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්ම කානක සභාව  
තැ ැ්කතන් කැඳවීම  සහ ලිපි නේඛ  සහ වාර්තා නගන්වා ගනු ලැබීම  
නයෝජා ා සම්මතයක් මගින් බලය නදනු ලැය ය හැකි අතන, ් වැනි බලතල පවනනු 
ලැබ ඇතිඥ යම් කානක සභාවක  ්ම කානක සභාව ඉදිරින  ලබා ගන් ා ලද 
සාක්ෂිවල කාර්ය ස හන් ද සමඟ කානක සභාන  මතයන් සහ නිරීක්ෂණ 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කිරීම  ද පාර්ලිනම්න්තුන  දැ ගැතිම සඳහා ඉදිරිප්ක 
කිරීම සුදුසු යැයි සලකනු ලැය ය හැකි යම් කානණයක් සම්බන්ධ වින ේෂ 
වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම  ද අවසන තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

 109.  පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැබ නහෝ වානාවසා  කනනු ලැබ තිඥවහණ ද, 
වින ේෂ කානක සභාවක් විසින් සිය විමර්   න ොකඩවා කනනග  යනු ලැය ය 
හැකි අතන, ්හි වාර්තාව පාර්ලිනම්න්තුව  පිළිගන්වනු ලබ  නතක් නහෝ 
පාර්ලිනම්න්තුන  නයෝජා ාවකින් මිස ්ය විසුුමවා හරිනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

 110. යම් වින ේෂ කානක සභාවක රැසථවීම සඳහා ්ක් ්ක් දි න  පැමිනණ  
සාමාජික මන්ත රීවනයන්නේ  ම්, විභාග කන  ලද සාක්ෂිකුමවන්නේ  ම් සහ යම් 
නබදීමක් ඇතිඥ වූ අවසථාාවක දී, ඉදිරිප්ක කනනු ලැබූ ප ර ථ ය, ්ය ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැබූ තැ ැ්කතානේ  ම සහ පැමිණ සිටි  සාමාජික මන්ත රීවනයන් ්ම ප ර ථ ය 
සඳහා ඡන්දය ලබාදුන් අනුපිළිනවළ ද කානක සභාන  වැඩක යුතු පිළිබඳ කාර්ය 
ස හන්වල ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන, සාක්ෂි පිළිබඳ කාර්ය ස හන් සමඟ 
වැඩක යුතු පිළිබඳ කාර්ය ස හන් ද පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යුතු 
අතන කානක සභාන  වාර්තාව සමඟ ඒවා මුද්රණය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

නංශිකීඅධීක්ෂණීකායකීාභා 

 *111. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලබ  විෂයයන් සහ 
කාර්යයන් පැවනන  ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභා විසථසක  න ොවැ ග 
සංඛයාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභා පාර්ලිනම්න්තුන  කාලය තුළ දී 
ක්රියා්කමක විය යුතු අතන, පාර්ලිනම්න්තුන  යම් කේ තැබීමක් නහෝ වානාවසා  
කිරීමක් න ොසලකා ්හි විමර්   ක යුතු පව්කවානග  යනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(3) ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවල , ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  152 
වයවසථාාන  දක්වා ඇතිඥ ප ්ක නකටුම්ප්ක හැන කානක සභාව  නයොමු කනනු 
ලබ  නව ්ක යම් ප ්ක නකටුම්පතක්, ගිවිසුමක්, කානක සභාන  විෂය පාය  
ය ්ක ව  ආයත වල වාර්ෂික වාර්තා සහ කාර්යසාධ  වාර්තා ඇතුළ්කව 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් කානක සභාව නවත නයොමුකන  ලද වාර්තාවක් නහෝ 
කානණාවක් නහෝ යම් කානක සභාවක් නහෝ අමාතයවනනයකු නහෝ  විසින් ්හි 
අධිකාන බල මාමාව තුළ ඇතිඥ විෂයයන් සහ කාර්යයන්  අදාළ නව ්ක යම් 
කානණයක් විභාග කිරීම  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(4) ඕ ෑම අවසථාාවක දී, ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවල  සිය වගකීම් 
ක්රියා්කමක කිරීනම් දී අව ය නහෝ නයෝගය විය හැකි යැයි ්ම කානක සභා විසින් 
සලකනු ලබ  ්වැනි විමමාම් සහ විමර්   සිදු කනනු ලැය ය හැකි ය. 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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(5) ්ක් ්ක් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාව සෑම මාසයකම දි  නදකක  
න ොඅඩු දි  ගණ ක් රැසථවිය යු්කන්ක ය. 

(6) ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවල  පාර්ලිනම්න්තුන  මතු සඳහන් 
කාර්යයන් සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව  සහාය වීම පිිසස නපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් 
තිඥය ය යු්කන්ක ය:— 

(අ) නජාන  පවතිඥ  ප්රතිඥප්කතිඥ අදාළ කන ගැතිම, පරිපාල ය, ක්රියා්කමක 
කිරීම සහ ඒවානයහි සලල්කවය පිළිබඳ වි ථනේෂණය කිරීම, 
තක්නසේුම කිරීම සහ ඇග උම; 

(ආ) විකේප ප්රතිඥප්කතිඥ සම්පාද ය කිරීම පිිසස අ ාගත පර්න ෂණ සහ 
ර නනෝකා  සඳහා ව  ක්රියාකානකම්; 

(ඇ) පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සම්මත කනනු ලබ  තිතිඥ සහ යම්  ව නහෝ 
අතිඥනර්ක තිතිඥයක් පැ වීනම් අව යතාව නහෝ නයෝගයතාව 
නපන්නුම් කනනු ලැය ය හැකි ත්ක්කවයන් සහ වාතාවනණයන් අදාළ 
කන ගැතිම, පරිපාල ය, ක්රියා්කමක කිරීම සහ ඒවානයහි 
සලල්කවය පිළිබඳ වි ථනේෂණය කිරීම, තක්නසේුම කිරීම සහ 
ඇග උම; සහ 

(ඈ) යම් තිතිඥයක් සහ අව ය නහෝ නයෝගය විය හැකි ්වැනි යම් අතිඥනර්ක 
තිතිඥයක් සම්පාද ය කිරීම, සලකා බැලීම, පැ වීම නහෝ සංන ෝධ  
සිදු කිරීම. 

(7)  ් ක් ්ක් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාව  තම අධිකාන බලමාමාව තුළ 
ඇතිඥ ඕ ෑම ආයත යක  කිසියම් ත තුනක  ප්ක කන ඇතිඥ නහෝ ඕ ෑම 
ත තුනක නිලතල දැරීම   ම් කන ඇතිඥ ඕ ෑම තැ ැ්කනතකුනේ නයෝගයතාවය 
පරීක්ෂා කන බලා ්ම ර ද්ගලයන් සම්බන්ධනයන් අදාළ අමාතයාං ය  නිර්නද්  
ඉදිරිප්ක කළ හැකි ය. 

(8) මතු සඳහන් තැ ැ්කතන් හැන, පාර්ලිනම්න්තුන  සෑම මන්ත රීවනයකුම 
යම් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක සාමාජික මන්ත්රීවනයන් නලස නසේවය 
කිරීම  සුදුසුකම් ලැය ය යු්කන්ක ය:— 

(අ)  කාා ායකවනයා;  

(ආ) නිනයෝජාය කාා ායකවනයා; 

(ඇ)  නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා; 

(ඈ)  අග රාමාතයවනයා; 

(ඉ)  පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා; 

(ඊ)  පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් ථවන   ායකවනයා; සහ 

(ප) ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  43 (1) වයවසථාාව ය න්ක ප්කකනනු 
ලබ  අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයන්. 
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(9) ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  45 (1) වයවසථාාව ය න්ක ප්කකනනු ලබ  
අමාතයවනයන් සහ නිනයෝජාය අමාතයවනයන් ක යුතු කනනුන  කවන අමාතය 
මණ්ඩල අමාතයවනයකුනේ විෂය පාය ය ත  ගැන   යම් විෂයයක්, 
කාර්යයක්, නදපාර්තනම්න්තුවක් නහෝ ආයත යක ද, ඒ හා සමා  අධිකාන 
බලයක් සහ අදාළ කාර්යය සහිත ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක නසේවය 
කිරීම සඳහා සුදුසුකම් න ොලැය ය යු්කන්ක ය:  

්නසේ ුරවද, ප ්ක නකටුම්පතක් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක 
සාකච්ඡාව  භාජා ය කනනු ලබ  අවසථාාවක දී, විෂය භාන අමාතයවනයා නහෝ 
අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයකු න ොව  අමාතයවනයා නහෝ නිනයෝජාය 
අමාතයවනයා නහෝ ්ම කානක සභාව  සහාය වීම පිිසස කැඳවනු ලැය ය         
හැකි ය. 

(10) න්කරීම් කානක සභාව විසින්, ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාව  සභික 
මන්ත්රීවනයන්  ම් කිරීනම් දී පාර්ලිනම්න්තුව නිනයෝජා ය කනනු ලබ  
නද් පාල  පක්ෂවල හා සථවාධී  කණ්ඩායම්වල  ායකයන් විසින් 
කනනු ලබ   ාමනයෝජා ාවල  අනුකූලව ්ම නද් පාල  පක්ෂ සහ සථවාධී  
කණ්ඩායම්වල මන්ත්රීවනයන් සංඛයාව  නිසි සැලකිේල දක්වමින් ක යුතු කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(11)  අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක සාමාජික මන්ත්රීවනයකු 
න ොව  යම්කිසි පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනයකු විසින් ්වැනි කානක සභාවක 
ක යුතු නිරීක්ෂණය කනනු ලැබීම  ්ම කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා විසින් 
අවසන නදනු ලැය ය හැකි ය. 

(12) ්ක් ්ක් ආංශික අධික්ෂණ කානක සභාව, සිය පළමුවැනි රැසථවීනම් දී 
සහ ඉන් අ තුුමව ්හි සභාපතිඥ ධුනය ර නේපාඩු වීනමන් අ තුුමව පව්කවනු 
ලබ  පළමුවැනි රැසථවීනම් දී ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාන  සභික 
මන්ත්රීවනයන් අතුරින් සභාපතිඥවනයකු නතෝනා ප්කකන ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(13) යම් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවකින් පූර්ව අවසන ලබා න ොනග  
්හි අනුගාමී රැසථවීම් තු ක  න ොපැමිනණ  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ්ම 
කානක සභාන  සාමාජික්කවය අ්කහැන ගියානසේ සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(14) ් ක් ්ක් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාව විසින් අව ය යැයි සලකනු 
ලබ  අවසථාාවක දී, ්ම කානක සභාව විසින් අව ය යැයි සලකනු ලැය ය හැකි 
යම් කානණා විභාග නකො  ්ම කානක සභාව  වාර්තා කනනු ලැබීම සඳහා, ්ම 
කානක සභාන  සාමාජිකයන්නගන් සැදුම්ල්ක අනු කානක සභා ප්කකනනු ලැය ය 
හැකි ය. 

 (15) පාර්ලිනම්න්තුව විසින් අ යාකානනයන් විධා ය කනනු ලබන්නන්  ම් 
මිස, යම් කානණයක් ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක  නයොමු කිරීනම් දි  සි  
සතිඥ හයක් ඉකු්ක ව  නතක්, පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්ම කානණය සලකා බලනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නයෝජා ා සම්මතයක් මඟින් ඉහත 
කී කාල මාමාව නිර්ණය කනනු ලැය ය හැකි ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

53 

 

 (16) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක් ම යම් ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ 
නපොදු වැදග්කකමකින් යුක්ත නව ්ක යම් කානණයක් සම්බන්ධනයන් බලපෑම  
ලක්ව සිටි  නහෝ යම් බැඳියාවක් ඇතිඥ පාර් ථවයකින් සාක්ෂි කැඳවනු ලැය ය   
හැකි ය. 

 (17) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක  ම තැ ැ්කතන් කැඳවනු 
ලැබීම  සහ ලිපි නේඛ  හා වාර්තා නගන්වා ගනු ලැබීම  බලය තිඥය ය යුතු අතන 
ම, ්ම කානක සභාව ඉදිරින  විමසනු ලබ  සාක්ෂිවල කාර්ය ස හන් ද සමඟ 
සිය මත සහ නිරීක්ෂණ අඩංගු වාර්තා පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

 (18) තිතිඥ පැ විම  නහෝ වයවසථාාමය න ොව  වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක කිරීම 
සඳහා ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවක් ක යුතු කනනු ලබ  අවසථාාවක දී,  
අදාළ විෂය පවනනු ලබ  සහ අමාතය වගකීම් දන  කැය  ටේ අමාතයවනයා නහෝ 
්නලස පවනා න ොමැතිඥ අවසථාාවක අග්රාමාතයවනයා විසින් වාර්තාන  දක්වා ඇතිඥ 
නිර්නද්  සතිඥ අ ක කාලයක් ඇතුළත ඉටු කළ යුතු අතන, ්ම නිරීක්ෂණ 
සම්බන්ධව තමා විසින් ගැතිම  නයෝජා ා කන  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ප්රකා යක් ද 
ඉදිරිප්ක කළ යුතු ය. නිරීක්ෂණ නහෝ නි ථචිත නිර්නද්  ඉටු කළ න ොහැකි යැයි 
අමාතයවනයානේ මතය වන්නන්  ම්, ඊ  අමාතයවනයා නහේතු ලිඛිතව පැහැදිලි 
කළ යුතු අතන අමාතයවනයා විසින් නයෝජා ා කන  විකේප ක්රියාමාර්ග සඳහන් 
කළ යුතු ය. කානක සභාව  අව ය වන්නන්  ම්  අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු 
පැහැදිලි කිරීම සඳහා කානක සභාව  නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ 
හැකි අතන ්වැනි කානණාවලින් පැ   ගි  ප්ර ථ වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත 
පිළිතුුම සැපයිය යු්කන්ක ය. 

 (19)  (අ) කානක සභාව ඉදිරින  පවතිඥ  ්ක් ්ක් කුමණු විමමාම් 
සම්බන්ධනයන් වයස අුරුමදු 18 සහ 35 අතන වූ තුමණ 
නිනයෝජිතයන් පසථනදන කු (5)   න ොවැ ග පිරිසක් කානක 
සභාව  සහාය වීම සඳහා සභාපතිඥවනයා  කැඳවිය හැකි ය.  

  (ආ) ්නසේ කැඳවනු ලබ  තුමණ නිනයෝජිතයන්  සභාපතිඥවනයා නේ 
අවසනය ඇතිඥව කානක සභාව ඉදිරින  ඇතිඥ නේඛ  පරීක්ෂා 
කිරීම  සහ සාක්ෂිකුමවන්නගන් ප්ර ථ  කිරීම  අවසථාාව ලබා 
දිය හැකි ය. ්නසේ ුරවද, ්කී තුමණ නිනයෝජිතයන්  කානක 
සභාන  දී ඡන්දය ප්රකා  කළ න ොහැකි ය. 

 (ඇ) කානක සභාව විසින් ගනු ලබ  ඕ ෑම තීනණයක  ය ්කව, 
තුමණ නිනයෝජිතයින්නේ අදහසථ, නිරීක්ෂණ සහ මතයන් කමිටු 
වාර්තාව  අතිඥනර්කයක් ව නයන් ඇතුළ්ක කිරීම  
සභාපතිඥවනයා  අවසන දිය හැකි ය. 

 (ඈ) න්කරීම් කානක සභාව විසින් නියම කන  ලද මාර්නගෝපනද්  මත 
තුමණ  නිනයෝජා ය  සඳහා  නතෝනා ගැතිනම් නිර්ණායක 
තීනණය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.]    

 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

54 

 

අජාායාං  උ ීපප් ද් කීකායකීාභා 

 *112. [(1) පාර්ලිනම්න්තුන  ් ක් ් ක් සභාවානය ආනම්භන දීම සහ අව යතා 
මතු ව  අයුරින් කලින් කල  න්කරීම් කානක සභාව විසින් මතු සඳහන් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් සැදුම්ල්ක, අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයාං  සංඛයාව  සමා  
වන් ා වූ අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභා සංඛයාවක් ප්ක කළ          
යු්කන්ක ය:—  

(අ) සභාපතිඥවනයා නලස අමාතය මණ්ඩලන  අදාළ විෂය භාන 
අමාතයවනයා; 

(ආ) නාජාය අමාතයවනයා; 

(ඇ) නිනයෝජාය අමාතයවනයා; සහ  

(ඈ) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කන  ලද නව ්ක පාර්ලිනම්න්තු 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන ක්. 

(2)  අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවකින් තම අ්කස  ය න්ක වූ 
ඉේලීමක් මඟින් පූර්ව අවසනය ලබා න ොනග  ඒ කානක සභාන  අනුගාමී 
රැසථවීම් වාන තු ක  සහභාගි න ොව  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ඒ 
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාන  සාමාජික්කවය අතහැන ගියානසේ 
සලකනු ලැය ය යුතු අතන න්කරීම් කානක සභාන  ්කඟතාවය මත හැන ඒ 
සාමාජිකයා ඒ සභාවානය තුළ  ැවත ඒ කානක සභාව  ප්ක න ොකළ          
යු්කන්ක ය:  

්නසේ ුරව ද, ඒ සාමාජික මන්ත්රීවනයා පාර්ලිනම්න්තුනවන් න පැමිණීනම් 
අවසනය ප්රාමනයන් ලබානග  පාර්ලිනම්න්තු රැසථවීම්වල  න ොපැමිනණ  
කාලමාමාවක් තුළ නයනද  දි යකදී ඒ කානක සභාවක යම් රැසථවීමක් පව්කවනු 
ලබන්නන්  ම්, ඉහත කී විධිවිධා  අදාළ න ොවිය යු්කන්ක ය. 

(3) ඕ ෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනයකු  තමා සාමාජිකයකු න ොව  
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවක රැසථවීම්වල  ඒ කානක සභාන  
සභාපතිඥවනයානේ අවසනය පරිදි සහභාගි වීම  අවකා  ඇතිඥ අතන සභාපතිඥවනයා 
විසින් ඉේලා සිටිනු ලබ  අවසථාාවකදී ඒ මන්ත්රීවනයා ඉන් ඉව්ක විය          
යු්කන්ක ය.  

(4) ඕ ෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනයකු විසින් කානක සභාව  නයොමු කනනු 
ලබ  කානණා සලකා බැලීම සහ සභාපතිඥවනයා නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව විසින් 
කානක සභාව  නයොමු කනනු ලබ  නයෝජා ා, නිනයෝග නහෝ නේඛ  ඇතුළුව 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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කවන නහෝ කුමණු පිළිබඳ විමසා බලා ඒ සම්බන්ධනයන් වාර්තා කිරීම 
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවක කාර්යය විය යු්කන්ක ය. 

(5) (අ) කානක සභා රැසථවීම් කැඳවීම අදාළ අමාතයාං න  නේකම්වනයා 
සමඟ සාකච්ඡා කන සිදු කළ යු්කන්ක ය.  

 (ආ)  ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ නයෝජා ාවක් අමාතයාං  උය පපනද් ක 
කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා මඟින් කාර්යානම්භ කිරීනම් බලය 
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවක  තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(6) සභාපතිඥවනයා විසින් කැඳවනු ලබ  කවන නහෝ අවසථාාවක ්ක් ්ක් 
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාව රැසථවිය යු්කන්ක ය. සභාපතිඥවනයා         
සහ පාර්ලිනම්න්තුන  මහ නේකම්වනයා සමඟ සාකච්ඡා කන සභාපතිඥවනයා විසින් 
ය ්ක පිරිනසයින් මාසයක  වනක් නහෝ රැසථවීමක් කැඳවා අර්ාව්ක වැඩස හ ක් 
සකසථ කන  බව  වගබලා ගැතිම, සෑම අමාතයාං  නේකම්වනයකුනේම 
කාර්යය ව  අතන කලින් කල  ්හි නිර්නද්  පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කළ 
යු්කන්ක ය:  

්නසේ ුරව ද, ්බඳු අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවක ය ්ක 
පිරිනසයින් සාමාජික මන්ත්රීවනයන් තුන් නද කුනේ ලිඛිත ඉේලීමක් මත 
හැකිතාක් ඉක්මනින් රැසථවීමක් කැඳවනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7) කානක සභාව ඉදිරිය  තැ ැ්කතන් කැඳවා ප්ර ථ  කිරීම  ද, ලියකියවිලි 
සහ වාර්තා නගන්වා පරීක්ෂා කිරීම  ද, තැනින් තැ   යාම  ද, තමන්  නවත 
නයොමු නකනන  කුමණු පූර්ණ නලස සලකා බැලීම සඳහා අව ය සියලු ක්රියාවන් 
කිරීම  ද, පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැබ ඇතිඥ වි ක ුරව ද රැසථවීම  ද, ්ක් ්ක් 
අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාව  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(8) අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාවක ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් තිඥනද කුනගන් සමන්විත විය යුතු අතන නියමිත ගණපූනණය 
න ොමැතිඥව ක යුතු න ොකිරීම ඒ අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභාන  
සභාපතිඥවනයානේ කාර්යය විය යු්කන්ක ය.  

(9) කානක සභා සඳහා ව  නපොදු රීතිඥ අමාතයාං  උය පපනද් ක කානක සභා 
සඳහා ද අදාළ විය යු්කන්ක ය.  [  

දයදාථ්ාදා කීා්ථාදයීකායකීාභාද 

 113. (1) නිනයෝජාය කාා ායකවනයා සභාපතිඥ වූ ද නිනයෝජාය කානක සභා 
සභාපතිඥවනයා සහ න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  තව්ක සාමාජික 
මන්ත රීවනයන් දස නදන කුනගන් සමන්විත, වයවසථාාදායක සථාාවන කානක 
සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(2) න්කරීම් කානක සභාව විසින් ආණ්ඩු පාර් ථවය සහ විුමද්ධ පාර් ථවය 
නිනයෝජා ය කනමින් අතිඥනර්ක මන්ත්රීවනයන්ද  ම් කනනු ලැය ය හැකි අතන, 
්වැනි මන්ත්රීවනයන්  ම් කනනු ලැබීම  කාා ායකවනයා  බලය ඇ්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

56 

 

(3) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  ගණපූනණය මන්ත්රීවනයන් 
තිඥනදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය.  

(4) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  කර්තවයය, පාර්ලිනම්න්තුව 
විසින් ඊ  සලකා බැලීම පිිසස නයොමු කනනු ලබ  ප ්ක නකටුම්ප්ක/නයෝජිත 
ප්රාේතිඥවල  පමණක් මාමා විය යු්කන්ක ය.  

(5) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව විසින් අදාළ කර්තවයය ඉටුකනනු 
ලැබීම පිිසස යම් යම් අය කැඳවනු ලැබීම  ද, ලියකියවිලි හා නපෝකප්ක නගන්වා 
ගනු ලැබීම  ද, ්ම කානක සභාව  බලය තිඥ ය ය  යු්කන්ක ය. 

(6) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා  ්ක් මූලික 
ඡන්දයක් තිඥය ය යුතු අතන, ඡන්ද විමමාමකදී ප රකා  කන  ලද ඡන්ද සමා ව නබදී 
ඇ්ක ම් සභාපතිඥවනයා  තීනක ඡන්දයක් ද තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(7) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව  නයොමු කන  ලද යම් ප ්ක 
නකටුම්පතක් භාන මන්ත්රීවනයා ්ම සථාාවන කානක සභාන  සාමාජිකයකු 
න ොව  අවසථාාවක දී, ්ම ප ්ක නකටුම්පත සාකච්ඡාව  භාජා ය ව  කවන 
නහෝ රැසථවීමක  පැමිණීම ්ක, ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් කානක සභාව 
ඇමතීම ්ක, ්ම ප ්ක නකටුම්පත සම්බන්ධනයන් පැ   ගි  කිසියම් 
ප්ර ථ යක් මත ්ම කානක සභාන  සාමාජික මන්ත්රීවනයකු නලස සංන ෝධ  
ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම ්ක, ඡන්දය දීම ්ක ්ම මන්ත්රීවනයා  අයිතිඥය තිඥය ය 
යු්කන්ක ය.  

(8) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  වැඩ පිළිනවළ පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක වැඩ පිළිනවළ  හැකි තාක් දුන  සමා  විය යුතු 
අතන, වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාන  කාර්ය ස හන් පූර්ණ 
පාර්ලිනම්න්තු කානක සභාවක කාර්ය ස හන්වල සථවරූපනයන්ම සකසථ කනනු 
ලැබ අදාළ ප ්ක නකටුම්පත/නයෝජිත ප්රාේතිඥ සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තාව සමග, යම් 
කාල මාමාවක් පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නියම කනනු ලැබ තිඥනේ  ම්, ්ම කාල 
මාමාව තුළදී ්ම කානක සභාව විසින් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරවද, වානාවසා  කිරීමක් සිදුව  අවසථාාවක දී, වයවසථාාදායක 
සථාාවන කානක සභාන  සාකච්ඡා නිමකන න ොමැතිඥව ්හි වාර්තාව 
පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැබ න ොමැතිඥ අවසථාාවක දී, ්ම කානක 
සභාන  වැඩක යුතු ඊළඟ සභාවානන  දී ් කී ප ්ක නකටුම්පත/නයෝජිත ප්රාේතිඥ 
නයොමු කනනු ලැබ තිඥබූ වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව  නයොමු කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

වි  ේෂීකාලි  ්තීාඳහාීකායකීාභා 

 ත්රී්ීකායකීාභාද 

 114. (1) ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභාවල සහ අමාතයාං  උය පපනද් ක 
කානක සභාවල සංයුතිඥය, සාමාජික සංඛයාව, ඒවාන  කර්තවය සහ ගණපූනණය 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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සහ ඒ සම්බන්ධව සිය මතය හැකි පමණ ඉක්මනින් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා 
කනනු ලැබීම සඳහා ද මතු සඳහන් කානක සභාවල නසේවය කිරීම සඳහා ද 
මන්ත රීවනයන්  ම් කනනු පිිසස සෑම සභාවානයක් ආනම්භන  දී ම “න්කරීම් 
කානක සභාව” යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය: — 

(අ) පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ආ) සථාාවන නිනයෝග පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ඇ) ගෘහය කානක සභාව; 

(ඈ)  ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ඉ) වයවසථාාදායක සථාාවන කානක සභාව; 

(ඊ) අමාතයං  උය පපනද් ක කානක සභා; 

(ප) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ඌ) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව; 

(්) නජාන  මුදේ පිළිබඳ කානක සභාව; 

†(ඒ)    බැංකුකනණය සහ මූලය නසේවා පිළිබඳ කානක සභාව; 

†(ඔ) ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබඳ කානක සභාව; 

†(ඕ) ක්රම හා විධි පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ක) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව; 

(ග) පසසථ නිලතල පිළිබඳ කානක සභාව; සහ  

(ච)  පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව. 

(2)  න්කරීම් කානක සභාව, කාා ායකවනයානේ සභාපතිඥ්කවනයන් සහ 
නද් පාල  පක්ෂවල  ායකයන් නහෝ ඔුරන්නේ නිනයෝජිතයන් ද ඇතුළ්කව 
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්ක් ්ක් සභාවානය ආනම්භන  දී  ම් කළ යුතු සාමාජික 
මන්ත රීවනයන් නදොනළොසථ නදන කුනගන් සමන්විත විය යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුව 
කේ තබනු ලැබ තිඥය යදී ුරව ද, සථවකීය රැසථවීම් පව්කවනු ලැබීම  ද, වරින් වන 
වාර්තා කනනු ලැබීම  ද, කිසියම් කානක සභාවක  යම් මන්ත්රීවනයකු  ම් කනනු 
ලැබූ අවසථාාවක දී, ඒ සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුව  දැනුම් නදනු ලැබීම  ද 
න්කරීම් කානක සභාව  අවසන තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

ප්ාලිමේ ්්තවීකයුතවීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 115.  කාා ායකවනයා සභාපතිඥවනයා වූ ද, නිනයෝජාය කාා ායකවනයා, 
නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා, පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා, 
විුමද්ධ පාර් ථවන   ායකවනයා, ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා, 

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ වල  අදාළ ආනුෂංගික සංන ෝධ  
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විුමද්ධ පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා සහ න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් 
කනනු ලබ  තව්ක සාමාජික මන්ත රීවනයන් අ නදන කුනගන් සමන්විත 
පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක 
සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා විමසා, 
කාා ායකවනයා විසින් කානක සභාව  නයොමු කිරීම පිිසස නියම කනනු ලබ  
පාර්ලිනම්න්තුන  වැඩක යුතු සඳහා නවන් කළ යුතු කාල මාමාව සහ නව ්ක 
කුමණු සලකා බලා තීනණය කිරීම, පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාන  
කර්තවයය විය යු්කන්ක ය. නමම කානක සභාන  රැසථවීම්වල කාර්ය ස හන් 
සියලුම සාමාජික මන්ත්රීවනයන් අතන නබදා හරිනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

ා්ථාදයීනි  ෝගීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 116. කාා ායකවනයා සභාපතිඥවනයා වූ ද, නිනයෝජාය කාා ායකවනයා, 
නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා සහ න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු 
ලබ  තව්ක සාමාජික මන්ත රීවනයන් හය නදන කුනගන් සමන්විත, සථාාවන 
නිනයෝග පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය 
යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුන  කාර්ය පටිපාටිය සහ ්හි වැඩක යුතු නමනහයවීම 
සම්බන්ධ කානණා සලකා බැලීම සහ සථාාවන නිනයෝගවල  අව ය යැයි සලකනු 
ලැය ය හැකි සංන ෝධ  නිර්නද්  කිරීම සහ පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ්ම කානක 
සභාව  නයොමු කනනු ලැය ය හැකි සථාාවන නිනයෝගවල  අදාළ සියලු කානණා 
සම්බන්ධනයන් වාර්තා කිරීම සථාාවන නිනයෝග පිළිබඳ කානක සභාන  කර්තවය 
විය යු්කන්ක ය. 

ගෘහයීකායකීාභාද 

 117. (1) කාා ායකවනයා සභාපතිඥවනයා වූ ද, න්කරීම් කානක සභාව විසින් 
 ම් කනනු ලබ  සාමාජික මන්ත රීවනයන්  ව නදන කුනගන් සමන්විත ගෘහය 
කානක සභාවක් යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  මන්ත රීවනයන්නේ පහසුකම් හා සම්බන්ධ සියලු කානණා සලකා බලා ඒ 
සම්බන්ධනයන් පපනදසථ නදනු ලැබීම ගෘහය කානක සභාන  කර්තවයය වන්නන් 
ය. ගෘහය කානක සභාන  රැසථවීම්වල කාර්ය ස හන් සියලුම මන්ත රීවනයන් අතන 
නබදා හරිනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

නචායීධාලිජීාහීදයප්ීරාාදීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 †118. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  සාමාජික 
මන්ත රීවනයන් දස නදන කු  න ොවැ ග සංඛයාවකින් සමන්විත ආචාන ධර්ම සහ 
වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය 
යු්කන්ක ය.  

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් මස 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්කකන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදි.  
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(2) ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාන  කර්තවයය 
වන්නන්— 

(අ) මන්ත්රීවනයන්නේ පැවැ්කම සහ අචාන විධි සම්බන්ධව රීතිඥ 
කඩකිරිම  අදාළ කානණා නහෝ පාර්ලිනම්න්තුන  නහෝ 
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනනයකුනේ වනප්රසාද කඩකිරීම සම්බන්ධව 
පාර්ලිනම්න්තුව  මන්ත්රීවනනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  
පැමිිසලි කිරීමක් බැලූබැේම  නපන   පරිදි වනප්රසාද 
කඩකිරීමක් බව  කාා ායකවනයා සෑහීමක  ප්කවන්නන්  ම් 
්වැනි පැමිිසේලක් විභාග කිරීම; සහ  

(ආ) ඒ ් ක් ් ක් කානණය සම්බන්ධ කානණා ඇසුරින් පැවැ්කම සහ ආචාන 
විධි සම්බන්ධ රීතිඥවල  වනප රසාද කඩකිරීමක් සිදුකන තිඥනේ ද යන්  
නි ථචය කිරීම සහ ්වැනි කඩකිරීමක් සිදුවී තිඥනේ  ම්, ්ම වනප්රසාද 
කඩ කිරීනම් සථවභාවය, ඊ  තුඩු නදන් ා වූ අවසථාානුගත කානණා 
සහ කානක සභාව විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  කානක සභාන  
නිර්නද්  ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම. 

(3)  කානක සභාව නවත නයොමුකනනු ලබ  ්වැනි පැමිිසේලක් කානක 
සභාව  ලැවහණු දි  සි  සතිඥ නදකක කාලමාමාවක් ඇතුළත කානක සභාන  
නිර්නද්  කාා ායකවනයා නවත ඉදිරිප්ක කළ යුතුය. ්නහ්ක සුවින ේෂි කුමණු 
මත ්කී කාලමාමාව දීර්ඝ කන  නලස  ව  ඉේලීමක  අවසන ලබාදීම  
කාා ායකවනයා  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. කානක සභාව  ්නසේ නයොමු කනනු 
ලබ  කානණා විභාග කිරීම සඳහා අව ය ව  තැ ැ්කතන් කැඳවනු ලැබීම  සහ 
ලිපි නේඛ  සහ අන කු්ක වාර්තා නගන්වා ගනු ලැබීම  ද අව ය විය හැකි 
නව ්ක ක රියාවන් කනනු ලැබීම  ද කානක සභාව  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  පාර්ලිනම්න්තු මන්ත රීවනයන්නේ චර්යා ධර්ම සංග රහන  රීතිඥ කඩ කිරීම 
නහෝ පිළින ොපැදීම  අදාළව කානක සභාව  නයොමු කනනු ලබ  යම් කානණයක් 
පරීක්ෂා කිරීම ද කානක සභාව විසින් කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. පාර්ලිනම්න්තුන  
අධිකානය මත නහෝ ඒ ය න්ක කනනු ලබ  ්වැනි විභාග කිරීමක දී ්හි සියලු 
අදියනවල දී සෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත රීවනයකු විසින් ම සහනයෝගය දක්වනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාන  යම් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයකු  චර්යා ධර්ම සංග රහන  කඩ කන  ලදැයි කියනු ලබ  රීතිඥ 
පිළිබඳව කානක සභාව විසින් සලකා බලනු ලැබීනම් දී, ඒ සඳහා බලපෑම් කිරීනම් 
අදහසින් කිසිම මන්ත රීවනයකු නපළෙවීමක් සිදු කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  කානක සභාව විසින් සිය කර්තවයය ඉටු කනනු ලැබීනම් දී, කානක 
සභාව  වින ේෂායන්නේ නසේවය ලබා ගැතිම  සහ සාක්ෂිකුමවන් කැඳවා 
පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  හැකි ය. 

(6)  ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාව විසින් පිළිනයල කනනු 
ලබ  සිය වාර්තාන  තිඥනබ  නිගම යන් සහ නිර්නද්  පිළිබඳව පාර්ලිනම්න්තුව 
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විසින් සලකා බලනු ලැය ය හැකි අතන, අව ය යැයි සලකනු ලබ  අවසථාාවක දී 
අදාළ මන්ත්රීවනයා  දවමවම් පමුණුවනු ලැය ය හැකි ය. 

(7)  ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාව විසින්, කලින් කල , 
සිය කාර්ය පටිපාටිය විධිම්ක කන ගැතිම සඳහා රීතිඥ සාදනු ලැය ය හැකි ය. 

(8) මන්ත රීවනයන්නේ ආචාන ධර්ම සහ නව ්ක විෂමාචාන පිළිබඳ සිද්ධි 
විභාග කිරීම  අදාළ සියලු කානණා සම්බන්ධනයන් කාර්ය පටිපාටිය විධිම්ක කන 
ගැතිම සඳහා අව ය විය හැකි යැයි ආචාන ධර්ම සහ වනප රසාද පිළිබඳ කානක 
සභාන  සභාපතිඥවනයා විසින් සලකනු ලැය ය හැකි යම් නිනයෝග නිකු්ක කනනු 
ලැය ය හැකි ය.] 

යජා පීගිණු්ීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 *119. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවුමන් න ොව  සාමාජික මන්ත රීවනයන් දහසය නදන කුනගන් සමන්විත 
නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් 
තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(2) මහජා  වියදම් සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව විසින් ප රදා ය කනනු ලබ  මුදේ 
විසර්ජා ය කිරීම නපන්නුම් කන  ගිණුම් ද නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව 
විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලැය ය හැකි පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  තබනු ලබ  
නව ්ක යම් ගිණුම් ද විගණකාධිපතිඥවනයානේ සහාය ඇතිඥව පරීක්ෂා කනනු ලැබීම 
නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාන  කාර්යය විය යු්කන්ක ය. 

(3) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින්, සෑම මාස තු ක  වනක්, 
පරීක්ෂා කන  ලද ගිණුම්, මූලය, මූලය කාර්ය පටිපාටි හා යම් 
නදපාර්තනම්න්තුවක, පළා්ක පාල  ආයත යක කාර්ය සාධ ය හා සාමා ය 
කළම ාකනණය ගැ  ද ඉන් පැ   ඟි  යම් කානණයක් සම්බන්ධනයන් ද 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නාජාය මූලය නිසි පරිදි 
පරිහනණය කිරීම සහතිඥක කනලනු වසථ, ඊ  අදාළ කානණාවල  විසඳුම් සැපනය  
ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ නිරීක්ෂණ සහ නිර්නද්  නමම වාර්තාව  අඩංගු විය        
යු්කන්ක ය. 

(4) පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත කන  ලද නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක 
සභාන  යම් වාර්තාවක් මුදේ විෂය භාන අමාතයවනයා  සහ ආයත  භාන 
අමාතයවනයන්  නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්වි , මුදේ විෂය භාන 
අමාතයවනයා සහ ආයත  භාන අමාතයවනයන් විසින් ඒ සම්බන්ධනයන් සිය 
නිරීක්ෂණ සහ ගන් ා ලද පියවන සතිඥ අ ක් ඇතුළත දී, පාර්ලිනම්න්තුව  
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන් ගත යුතු 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ප්රකා යක් ඉදිරිප්ක කිරීම නහෝ ්ම නිර්නද්  සම්පූර්ණ කළ 
න ොහැකි බව අමාතයවනයානේ අදහස  ම්, නාජාය මුදේ නිසි නලස භාවිතා කිරීම 
පිළිබඳ ගතයුතු විකේප ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ලිඛිතව නහේතු පැහැදිලි කළ යුතු අතන, 
කානක සභාව  අව ය වන්නන්  ම් අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු පැහැදිලි කිරීම 
සඳහා කානක සභාව  නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ හැකි අතන 
්වැනි කානණා වලින් පැ   ඟි  ප්ර ථ  වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත පිළිතුුම 
සැපයිය යු්කන්ක  ය. පාර්ලිනම්න්තුව විසින් තීනණය කනනු ලබ  අවසථාාවක දී, 
්කී වාර්තාව තිතිඥපතිඥවනයා නේ නිරීක්ෂණ සහ අව ය ක යුතු සඳහා නයොමු කනනු 
ලැය ය හැකි ය. 

(5) (අ) කානක සභාව විසින් නිනයෝග කනනු ලබ  යම් නදපාර්තනම්න්තු සහ 
පළා්ක පාල  ආයත වල සියලු ගිණුම් හා මුදේ සහ 
කළම ාකනණය සම්බන්ධව පරීක්ෂා නකො  වාර්තා කිරීම සඳහා 
නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් අව ය යැයි සලකනු 
ලබ  පරිදි සිය සාමාජික මන්ත්රීවනයන්නගන් සමන්විත අනු කානක 
සභා ප්කකනනු ලැය ය හැකිය.  

 (ආ) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාන  නහෝ කානක සභාව විසින් ප්ක 
කන  ලද ඕ ෑම අනු කමිටුවක් අව ය පරිදි පාර්ලිනම්න්තුන  නහෝ 
කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු ලබ  ඕ ෑම අදාළ ආයත යක 
රැසථවීම් පැවැ්කවීම සඳහා  ඉඩ නදනු ලැය ය හැකි ය. 

 (ඇ) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාන  සභාපතිඥවනයානේ අවසනය 
ඇතිඥව නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාන  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් 
න ොව  නව ්ක යම් මන්ත රීවනයන්  ්ම කානක සභාන  ක යුතු 
නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉඩ නදනු ලැය ය හැකි ය. 

(6) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නහෝ ්හි යම් අනු කානක 
සභාවක්  විසින්  සිය කාර්යය  ඉටුකනනු ලැබීම සඳහා යම් තැ ැ්කතකු ් ම කානක 
සභාව ඉදිරිය  කැඳවනු ලැබීම  සහ ප ර ථ  කනනු ලැබීම  ද, යම් ලියකියවිලි, 
නපෝක, වාර්තා නහෝ නව ්ක නේඛ  නගන්වා නග  පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  ද, 
ගබඩා සහ නද්පළවල  ප රන   වීම  ද බලය තිඥය ය  යු්කන්ක ය. 

(7) නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යුතු ය. පිළිගත හැකි නහේතුවක් 
මත කානක සභාන  අවසන ලබා න ොනග  ්හි අනුගාමී රැසථවීම් තු ක  
න ොපැමිනණ  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ්ම කානක සභාන  සාමාජික්කවය 
අ්කහැන ගියානසේ සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය.] 
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 ප්ොදුීදයාප්ායීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 *120.ී[ (1)න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවුමන් න ොව  සාමාජික මන්ත රීවනයන් දහසය නදන කුනගන් සමන්විත 
නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් 
තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) නාජාය සංසථාා සහ මුළුමනින්ම නහෝ නකො සක් ආණ්ඩුව විසින් අනමුදේ 
සපයනු ලබ  ආයත වල ගිණුම් සහ යම් ලිඛිත තිතිඥයක් මඟින් ආණ්ඩුව  පවනා 
ගන් ා ලද යම් වයාපානයක් නහෝ නව ්ක පැවරීමක් සම්බන්ධව පාර්ලිනම්න්තුව 
ඉදිරින  තබනු ලබ  ගිණුම්, විගණකාධිපතිඥවනයානේ සහාය ඇතිඥව පරීක්ෂා 
කිරීම නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  කාර්යය විය යු්කන්ක ය. 

(3) යම් නාජාය සංසථාාවක නහෝ යම් ලිඛිත තිතිඥයක් මගින් ආණ්ඩුව  පවන  
ලද වයාපානයක නහෝ නව ්ක පැවරීමක පරීක්ෂා කන  ලද ගිණුම් සම්බන්ධනයන් 
සහ ඉන් පැ   ඟි  යම් කානණයක් සම්බන්ධනයන් අයවැය හා වාර්ෂික 
ඇසථතනම්න්තු, මූලය, මූලය කාර්ය පටිපාටිය, කාර්ය සාධ ය හා සාමා ය 
කළම ාකනණය සම්බන්ධනයන් නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව විසින්, 
සෑම මාස තු ක  වනක්, පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. නාජාය 
මූලය නිසි පරිදි පරිහනණය කිරීම සහතිඥක කනලනු වසථ, ඊ  අදාළ කානණාවල  
විසඳුම් සැපනය  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ නිරීක්ෂණ සහ නිර්නද්  නමම වාර්තාව  
අඩංගු විය යු්කන්ක ය. 

(4) පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත කන  ලද නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක 
සභාන  යම් වාර්තාවක් මුදේ විෂය භාන අමාතයවනයා  සහ ආයත  භාන 
අමාතයවනයන්  නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්වි , මුදේ විෂය භාන 
අමාතයවනයා සහ ආයත  භාන අමාතයවනයන් විසින් ඒ සම්බන්ධනයන් සිය 
නිරීක්ෂණ සහ ගන් ා ලද පියවන සතිඥ අ ක් ඇතුළත දී, පාර්ලිනම්න්තුව  
ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන් ගත යුතු 
ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ප්රකා යක් ඉදිරිප්ක කිරීම නහෝ ්ම නිර්නද්  සම්පූර්ණ කළ 
න ොහැකි බව අමාතයවනයානේ අදහස  ම්, නාජාය මුදේ නිසි නලස භාවිතා කිරීම 
පිළිබඳ ගතයුතු විකේප ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ලිඛිතව නහේතු පැහැදිලි කළ යුතු අතන, 
කානක සභාව  අව ය වන්නන්  ම් අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු පැහැදිලි කිරීම 
සඳහා කානක සභාව  නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ හැකි අතන 
්වැනි කානණා වලින් පැ   ඟි  ප්ර ථ වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත පිළිතුුම 
සැපයිය යු්කන්ක  ය. පාර්ලිනම්න්තුව විසින් තීනණය කනනු ලබ  අවසථාාවක දී, 
්කී වාර්තාව තිතිඥපතිඥවනයා නේ නිරීක්ෂණ සහ අව ය ක යුතු සඳහා නයොමු කනනු 
ලැය ය හැකි ය. 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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(5) (අ) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නියම කනනු ලබ  
කවන නහෝ නාජාය සංසථාාවක නහෝ කිසියම් ලිඛිත තිතිඥයක් ය න්ක 
ආණ්ඩුව  පැවරී ඇ්කතා වූ යම් වයාපානයක නහෝ නව ්ක 
පැවරීමක සියලුම ගිණුම්, අයවැය හා වාර්ෂික ඇසථතනම්න්තු මූලය 
ත්ක්කවය සහ කළම ාකාරි්කවය පරීක්ෂාකන කානක සභාව  
වාර්තා කනනු ලැබීම පිිසස නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව  
අව ය යැයි හැ ස ගිය අවසථාාවක දී, කානක සභාන  සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් සමන්විත අනු කානක සභා ප්කකනනු ලැය ය 
හැකි ය.  

 (ආ) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  නහෝ කානක සභාව විසින් 
ප්ක කන  ලද ඕ ෑම අනු කමිටුවක් අව ය පරිදි පාර්ලිනම්න්තුන  
නහෝ කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු ලබ  ඕ ෑම අදාළ 
ආයත යක රැසථවීම් පැවැ්කවීම සඳහා  ඉඩ නදනු ලැය ය හැකි ය. 

 (ඇ) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  සභාපතිඥවනයානේ අවසනය 
ඇතිඥව නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  සාමාජිකයන් 
න ොව  නව ්ක යම් මන්ත රීවනයන්  ්ම කානක සභාන  ක යුතු 
නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉඩ නදනු ලැය ය හැකි ය.  

(6) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නහෝ ්හි යම් අනු කානක 
සභාවක් විසින් සිය කාර්යය ඉටුකනනු ලැබීම සඳහා යම් තැ ැ්කතකු ්ම කානක 
සභාව ඉදිරිය  කැඳවනු ලැබීම  සහ ප ර ථ  කනනු ලැබීම  ද යම් ලියකියවිලි, 
නපෝක, වාර්තා නහෝ නව ්ක නේඛ  නගන්වා නග  පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  ද, 
ගබඩා සහ නද්පලවල  ප රන   වීම  ද බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(7) නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. පිළිගත හැකි නහේතුවක් 
මත කානක සභාන  අවසන ලබා න ොනග  ්හි අනුගාමී රැසථවීම් තු ක  
න ොපැමිනණ  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ්ම කානක සභාන  සාමාජික්කවය 
අ්කහැන ගියානසේ සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය.] 

යජා පීමුදල්ීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 *121.ී [(1) සභාපතිඥවනයා විුමද්ධ පාර් ථවන  මන්ත්රීවනයකු විය යු්කන්ක ය 
යන්   ය ්කව, න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  අමාතය 
මණ්ඩලන  අමාතයවුමන් න ොව  සභාපතිඥවනයකු හා සාමාජික මන්ත්රීවනයන් 
්නකොනළොසථ නද කුනගන් සමන්විත නජාන  මුදේ පිළිබඳ කානක සභාව 
යනුනවන් හදුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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 (2) මතු සඳහන් නද් පරීක්ෂා කනනු ලැබීම නජාන  මුදේ පිළිබඳ කානක 
සභාන   කර්තවයය විය යු්කන්ක ය:—  

 (අ) ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  148 වයවසථාාව ය න්ක ආදායම් ්කතු 

කිරීම; 

 (ආ)  ඒකාබද්ධ අනමුදනලන් කනනු ලබ  නගවීම්; 

 (ඇ) තිතිඥය මගින් යම් වින ේෂ කාර්ය සඳහා මහජා  අනමුදේ භාවිතා 

කිරීම; 

 (ඈ) නජාන  අනමුදේ නයදවීම; 

 (ඉ) පව්ක ා වර්ෂය සඳහා විසර්ජා  ප න්ක අඩංගු විසර්ජා වල 

ආර්ථික අවපාත, විසර්ජා  මාුම කිරීම සහ අ නේක්ෂිත න ේෂය; 

 (ඊ) පව්ක ා වර්ෂය සඳහා විසර්ජා  ප ත ක්රියා්කමක කිරීම; 

 (ප) නාජාය ණය සහ ණය නසේවා; 

 (ඌ) 2003 අංක 3 දන  මූලය කළම ාකනණ (වගකීම) ප ත ය න්ක  

වාර්තා සහ ප්රකා  ; සහ 

 (්)  ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  152 වයවසථාාව ය න්ක ප ්ක 
නකටුම්ප්ක,   නයෝජා ා, නයෝජා ා සම්මතයන් සහ නිනයෝග.  

(3) පාර්ලිනම්න්තුව නහෝ යම් කානක සභාවක් නහෝ අමාතයවනයකු නහෝ 
විසින් ඕ ෑම කානණයක් සලකා බලා වාර්තා කිරීම පිිසස නජාන  මුදේ පිළිබඳ 
කානක සභාව  නයොමු කනනු ලැය ය හැකි ය. 

(4) කානක සභාව විසින්,ීඉහත (2)ීසහ (3)ීනේදවල දක්වා ඇතිඥ කානණා 
වලින්  පැ   ඟි  ගැ ලු,ීකලින් කල ,ීපාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

(5) විසර්ජා  ප ්ක නකටුම්පන්ක කානක සභා අවසථාාව ආනම්භ වීම  
නපන කානක සභාව විසින්— 

(i) මුළු ඇසථතනම්න්තුගත වියදම් හා ආදායම් සඳහා පද ම නලස භාවිතා 

නකනන  බදුකනණය, මූලය සහ ආර්ථික පපකේප  පිළිබඳව; සහ 

(ii) මුදේ නවන් කිරීම ආණ්ඩුන  ප්රතිඥප්කතිඥ සමඟ අනුකූල වන්නන් ද 
යන්  පිළිබඳව; 

වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6)ී නජාන  මුදේ පිළිබඳ කානක සභාව යම් වාර්තාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  
සභාගත කන  ලද අවසථාාවකීදී,ී්ම වාර්තාව මුදේ විෂය භාන අමාතයවනයා  
නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන,ීඉන් අ තුුමව මුදේ විෂය භාන අමාතයවනයා 
විසින් ඒ සම්බන්ධනයන් සිය නිරීක්ෂණ සහ ගන් ා ලද පියවන සතිඥ අ ක කාල 
මාමාවක් ඇතුළත දී,ීපාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 

65 

 

(7)ීනජාන  මුදේ පිළිබඳ කානක සභාව විසින් යම් තැ ැ්කතන් කැඳවීම  සහ 
ලියකියවිලි හා වාර්තා නගන්වා ගැතිම  බලය තිඥය ය යුතු අතන, නයෝජා ා සහ 
නිරීක්ෂණ ඇතුළ්ක වාර්තාව සාක්ෂි ස හන් සමඟ පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක 
කළ යු්කන්කීය. 

(8) කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික මන්ත්රීවනයන් හතන 
නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්කීය.] 

බැංකුකයණ ීාහීමූලයී ාේදාීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 †122. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ , අමාතය 
මණ්ඩලන  අමාතයවනයන් න ොව  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් දහසය 
නදන කුනගන් සමන්විත, බැංකුකනණය සහ මූලය නසේවා පිළිබඳ කානක සභාව 
යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) බැංකුකනණය  සහ  මූලය  නසේවා  පිළිබඳ  කානක  සභාව   මතු  සඳහන් 
බලතල තිඥය ය යු්කන්ක ය:—  

(අ) ශ්රී ලංකාන  බැංකුකනණ, නක්ෂණ සහ නව ්ක මූලය ක්නෂේර 
නසේවාවන්හි වෘ්කතීයමය ප්රමිතීන් සහ සංසථකෘතිඥය පිළිබඳව සලකා 
බලා වාර්තා කිරීම ; 

(ආ) ගනුනදනු-කුමවන් සවිබල ගැන්වීම සහ බැංකුකනණ, නක්ෂණ සහ 
නව ්ක මූලය නසේවා ආයත වල ප්රමිතීන් ඉහල  ැංවීම පිිසස ඒ මත 
දැ ග වි යක් ඇතිඥකිරීම සඳහා ්ම ආයත  වල ක්රියාකාරී්කවය සහ 
බතරවිධනසේවා වැ ගදියුණු කිරීම සඳහා අව ය ව  ප්රතිඥසංසථකනණ 
පිළිබඳ නිර්නද්  ඉදිරිප්ක කිරීම  සහ වයවසථාාදායක සහ අන කු්ක 
නියාම  ක්රියාමාර්ග සඳහා නිර්නද්  ඉදිරිප්ක කිරීම ; 

(ඇ)  ජාාතයන්තන ආර්ථික ප්රතිඥප්කතිඥ, විනද්ශීය මූලය නසේවා නිනයෝග සහ ශ්රී 
ලංකාන  මුදේ ක යුතු, ණය සහ මූලය නසේවා සහ ආර්ථික වර්ධ ය 
මත ඒවාන  බලපෑම් හා සම්බන්ධ කුමණු අංග සම්පූර්ණ 
පද මකින් අධයය ය නකො  සමානලෝච ය කිරීම ; 

(ඈ)  මහ බැංකු සංචිත පද්ධතිඥය, අප ය  හා විනද්ශීය නවළඳ ප්රවර්ධ ය, 
අප ය  පාල  ආ ය  පාල , වාිසජා, කර්මාන්ත සහ කුඩා හා 
මධය පරිමාණ වයවසාය, මූලය නවළඳනපොළ, මූලය ක්රියාවලි, මූලය 
ආයත වල කාර්ය සාධ ය සහ කළම ාකනණය, මුදේ න ෝටේටු, 
කාසි සහ වයවහාන මුදේ නිකු්ක කිරීම සහ නිදහසථ කිරීම ඇතුළුව 
මුදේ ප්රතිඥප්කතිඥය හා සම්බන්ධ කුමණු සහ ණය වියපැහැදම් කිරීම 

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් අලු්ක සථාාවන නිනයෝගය 
ඇතුළ්ක කන  ලදී. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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සහ  ැවත අය කන ගැතිම හා සම්බන්ධ කුමණු පිළිබඳව අඛණ්ඩ 
පද මකින් සමානලෝච  ය කිරීම  සහ මූලය ක්නෂේරන  සථාාවන 
භාවය සහ අඛණ්ඩතාවය තහුරුම කිරීම සඳහා නිර්නද්  ඉදිරිප්ක 
කිරීම ; 

 (ඉ)  ශ්රී ලංකා අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාතිඥකය (Sri Lanka Inter Bank 
Offered Rate (SLIBOR)) සකසථ කිරීනම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධනයන් 
නියාම  සහ තනඟකාරී විමර්   සිදුකිරීම  සහ ඒවා පරීක්ෂා 
කිරීම ; 

(ඊ)   නාජාය මූලය ආයත  සහ නක්ෂණය ඇතුළු සපයනු ලබ  මූලය 
නසේවාවන්  අදාළ ආයතනික පාල ය, කාර්ය සාධ ය සහ 
කළම ාකනණය, විනිවිදභාවය නමන්ම බැඳියාවන් අතන ගැටුම් 
සමානලෝච ය කිරීම ;   

(ප)   මූලය ප්රතිඥප්කතිඥ සහ නක්ෂණය ඇතුළු මූලය ආයත වල  අදාළව 
නජාන  සහ අ ාගත නජායන්නේ නමන්ම පාර්ලිනම්න්තුන  වගකීම් 
සම්බන්ධනයන් ප්රතිඥප්කතිඥ සමානලෝච  සිදු කිරීම ;   

(ඌ)  සුරැකුම්ප්ක විනිමය නකොමිෂන් සභාන  කාර්ය සාධ ය හා 
කළම ාකනණය සහ ප්රාේධ  නවළඳනපොනළේ ප්රවණතාවන් පිළිබඳ 
විමසා වාර්තා කිරීම ;  සහ 

(්)   නකොළෙ නකො සථ නවළඳනපොනළේ කාර්ය සාධ ය සහ 
කළම ාකනණය පිළිබඳ විමසා වාර්තා කිරීම .  

(3) නජාය සතු යම් බැංකුවක් නහෝ නක්ෂණය ඇතුළු මූලය නසේවා සපය  
නව ්ක ඕ ෑම ආයත යක් පිළිබඳ නහෝ නජාන  ලිඛිත තිතිඥයක් මඟින් බලය 
පවනා ඇතිඥ නව ්ක කාර්යයක් සම්බන්ධනයන් ක යුතු කන  ආයත යක් සහ 
ඉන් පැ   ගි  ඕ ෑම කුමණක් පිළිබඳව සිදු කන  විමර්  වලින් 
අ ාවනණය ව  නතොනතුුම සම්බන්ධනයන් කානක සභාව සෑම තුන් මාසයක  
වනක් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ප්රතිඥකාර්ය ක්රියාමාර්ග 
අව ය කන  කුමණු සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ සහ යම් නිර්නද් යක් තිඥනේ  ම් ්ම 
නිර්නද්  ද ්කී වාර්තාව  ඇතුළ්ක විය යු්කන්ක ය. 

 (4) බැංකුකනණය සහ මූලය නසේවා පිළිබඳ කානක සභාන  වාර්තාවක් 
පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත කනනු ලැබූ වි , ්ය මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා 
සහ අදාළ ආයත  භාන අමාතයවනයන් නවත නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන ්ම 
අමාතයවනයන් විසින් වාර්තාන  දක්වනු ලැබ ඇතිඥ නිර්නද්  සතිඥ අ ක 
කාලමාමාවක් තුළ ඉටු කනනු ලැබීම ්ක, ්ම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන් ගත යුතු 
යැයි ්කී අමාතයවනයන් විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 
ප්රකා යක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම ්ක,  ැතනහෝක යම් නිර්නද් යක් ඉටු න ොකළ 
හැකිවනු ඇතැයි යන්  අදාළ අමාතයවනයානේ මතය  වන්නන්   ම්  ්ය   
ලිඛිතව  නහේතු  පැහැදිලි කන ්ම අමාතයවනයා විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  
විකේප ක්රියාමාර්ගය සඳහන් කනනු ලැබීම ්ක ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
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කානක සභාව  අව ය වන්නන්  ම්, අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු පැහැදිලි කිරීම 
සඳහා කානක සභාව  නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ හැකි අතන 
්වැනි කානණා වලින් පැ   ඟි  ප්ර ථ වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත පිළිතුුම 
සැපයිය යු්කන්ක ය. 

(5)(අ) කානක සභාව  අව ය යැයි හැ සයන්නන්  ම් ඕ ෑම ආයත යක් 
පිළිබඳ නසොයා බැලීම සඳහා ්ම කානක සභා සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් සැදුම්ල්ක අනු කානක සභා ප්ක කනනු ලැය ය 
හැකි අතන, කානක සභාන  අන කු්ක සාමාජික මන්ත්රීවනයන් ද ්කී 
කවන නහෝ අනු කානක සභා රැසථවීමක  සහභා සවීම  අනේක්ෂා 
කනන්නන්  ම්, ්ම සාමාජික මන්ත්රීවනයන්  ද ඊ  සහභා ස විය 
හැකි ය. ්කී අනු කානක සභා විසින් අව ය යැයි සලකනු ලබ  
ඕ ෑම කුමණක් පිළිබඳව කානක සභාව නවත වාර්තා කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය; 

(ආ) අව ය යැයි සලකනු ලබ  අවසථාාවක දී,  කානක සභාව  නහෝ 
කානක සභාව විසින් ප්ක කන  ලද ්වැනි ඕ ෑම අනු කානක 
සභාවක , කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු ලබ  පරිදි 
පාර්ලිනම්න්තු සංකීර්ණය තුළ දී නහෝ අදාළ ඕ ෑම ආයත යක දී 
රැසථවීම් පව්කවනු ලැය ය හැකි ය. 

(6) කානක සභා සභාපතිඥවනයානේ අවසනය මත කානක සභා  සාමාජික 
මන්ත්රීවනනයකු න ොව  නව ්ක ඕ ෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනනයකු  කානක 
සභාන  වැඩ ක යුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවසථාාව ලබා දිය හැකි ය. 

(7) කානක සභාව විසින් සථවකීය වගකීම් ඉටුකිරීනම් කාර්යය සඳහා ඕ ෑම 
ර ද්ගලනයක් කානක සභාව ඉදිරිය  කැඳවීම , ප්ර ථ  කිරීම  සහ ඕ ෑම ලිපි 
නේඛ යක්, නපොතක්, වාර්තාවක් නහෝ නව ්ක නේඛ යක් පිළිබඳ  විභාග  
කිරීම ්ක,  ගබඩා  සහ නද්පළ  විමර්  ය  කිරීම ්ක,  බැංකුකනණය  සහ මූලය 
නසේවා  පිළිබඳ  කානක සභාව  නහෝ ්හි ඕ ෑම අනු කානක සභාවක  බලය 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(8) බැංකුකනණය සහ මූලය නසේවා පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය 
සාමාජික මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. යම් 
සාමාජික මන්ත්රීවනනයකු කානක සභාව  පිළිගත හැකි නහේතුවක් සඳහන් න ොකන 
කානක සභාන  අනුගාමී රැසථවීම් වාන තු ක  වඩා න ොපැමි නණන්නන්  ම්, ්ම 
සාමාජික මන්ත්රීවනයා කානක සභා සාමාජික්කවය අතහැන ගියානසේ සලකනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.] 
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නලිථිකීාථ්ා උකයණ ීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 †123. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ , අමාතය 
මණ්ඩලන  අමාතයවනයන් න ොව  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් දහසය 
නදන කුනගන් සමන්විත ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් 
හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබඳ කානක සභාන  කාර්යයන් වන්නන්:— 

(අ) නජාය සතු වයවසායවල කාර්ය සාධ ය, කළම ාකනණය, 
නමනහයුම් කාර්යක්ෂමතාවය, ප්රතිඥප්කතිඥ නාමුව, න තිඥක නාමුව 
සහ අවදා ම් කළම ාකනණය පරීක්ෂා කිරීම; 

(ආ) නජාය සතු වයවසායවල මූලය සථාාවන්කවය, ණය 
කළම ාකනණය, ලාභ සහ ආනයෝජා  කළම ාකනණය පරීක්ෂා 
කිරීම; 

(ඇ) නජාය සතු වයවසායවල පාඩු අවම කන ලාභ වැ ග කිරිම සඳහා 
අවසතුකනණය කිරීනම් අව යතා, නාජාය නපෞද්ගලික 
හුරේකාරි්කව සඳහා ඇතිඥ අවසථාා  සහ පපායමාර්ග පරීක්ෂා 
කිරීම; සහ 

(ඈ) නජාය සතු වයවසායන් විසින් නසේවනයහි නියුක්ත කනනු ලැබූවන්  
අදාළව මා ව සම්ප්ක කළම ාකනණය, අධික නහෝ අතිඥරික්ත 
කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කිරීම, න ත  හා වයවසථාාපිත නගවීම් 
න ොනගවීම සහ න ත  සහ දීම ා වැ ගර න නගවීම පිළිබඳ 
පරීක්ෂා කිරීම ය. 

 (3) 1971 අංක 38 දන  මුදේ ප ත සහ 2007 අංක 7 දන  සමාගම් ප ත 
මගින් පාල ය ව  කවන නහෝ  නජාය සතු වයවසායක් පිළිබඳව කානක සභාව 
විසින් නහළිදන  කනගනු ලැබූ කුමණු සම්බන්ධනයන් කානක සභාව සෑම මාස 
තු ක  ම වනක් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කළ යු්කන්ක ය.  

 (4) ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබඳ කානක සභාන  වාර්තාවක් 
පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත කනනු ලැබූ වි , ්ය මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා 
සහ අදාළ ආයත  භාන අමාතයවනයන් නවත නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන ්ම 
අමාතයවනයන් විසින් වාර්තාන  දක්වනු ලැබ ඇතිඥ නිර්නද්  සතිඥ අ ක 
කාලමාමාවක් තුළ ඉටු කනනු ලැබීම ්ක, ්ම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන් ගත යුතු 
යැයි ්කී අමාතයවනයන් විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 
ප්රකා යක් ඉදිරිප්ක කනනු ලැබීම ්ක,  ැතනහෝක යම් නිර්නද් යක් ඉටු න ොකළ 
හැකිවනු ඇතැයි යන්  අදාළ අමාතයවනයානේ මතය  වන්නන්   ම්  ්ය   

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් අලු්ක සථාාවන නිනයෝගය 
ඇතුළ්ක කන  ලදී. 
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ලිඛිතව  නහේතු  පැහැදිලි කන ්ම අමාතයවනයා විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  
විකේප ක්රියාමාර්ගය සඳහන් කනනු ලැබීම ්ක ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 
කානක සභාව  අව ය වන්නන්  ම්, අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු පැහැදිලි කිරීම 
සඳහා කානක සභාව  නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ හැකි අතන 
්වැනි කානණා වලින් පැ   ඟි  ප්ර ථ වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත පිළිතුුම 
සැපයිය යු්කන්ක ය. 

(5) (අ) කානක සභාව  අව ය යැයි හැ සයන්නන්  ම් ඕ ෑම ආයත යක් 
පිළිබඳ නසොයා බැලීම සඳහා ්ම කානක සභා සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් සැදුම්ල්ක අනු කානක සභා ප්ක කනනු ලැය ය 
හැකි අතන, කානක සභාන  අන කු්ක සාමාජික මන්ත්රීවනයන් ද ්කී 
කවන නහෝ අනු කානක සභා රැසථවීමක  සහභා සවීම  අනේක්ෂා 
කනන්නන්  ම්, ්ම සාමාජික මන්ත්රීවනයන්  ද ඊ  සහභා ස විය 
හැකි ය.  ්කී අනු කානක සභා විසින් අව ය යැයි සලකනු ලබ  
ඕ ෑම කුමණක් පිළිබඳව කානක සභාව නවත වාර්තා කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

(ආ) අව ය යැයි සලකනු ලබ  අවසථාාවක දී,  කානක සභාව  නහෝ 
කානක සභාව විසින් ප්ක කන  ලද ්වැනි ඕ ෑම අනු කානක 
සභාවක , කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු ලබ  පරිදි 
පාර්ලිනම්න්තු  සංකීර්ණය  තුළ දී  නහෝ  අදාළ ඕ ෑම ආයත යක 
දී රැසථවීම් පව්කවනු ලැය ය හැකි ය. 

(6) කානක සභා සභාපතිඥවනයානේ අවසනය මත කානක සභා සාමාජික 
මන්ත්රීවනනයකු න ොව  නව ්ක ඕ ෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනනයකු  කානක 
සභාන  වැඩක යුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවසථාාව ලබා දිය හැකි ය. 

(7) කානක සභාව විසින් සථවකීය වගකීම් ඉටුකිරීනම් කාර්යය සඳහා ඕ ෑම 
ර ද්ගලනයක් කානක සභාව ඉදිරිය  කැඳවීම , ප්ර ථ  කිරීම  සහ  ඕ ෑම ලිපි 
නේඛ යක්, නපොතක්, වාර්තාවක් නහෝ නව ්ක නේඛ යක් පිළිබඳ  විභාග  
කිරීම ්ක,  ගබඩා  සහ නද්පළ  විමර්  ය  කිරීම ්ක,  ආර්ථික සථාා උකනණය 
පිළිබද කානක සභාව  නහෝ ්හි ඕ ෑම අනු කානක සභාවක  බලය ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

(8)  ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබද කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. යම් සාමාජික 
මන්ත්රීවනනයකු කානක සභාව  පිළිගත හැකි නහේතුවක් සඳහන් න ොකන කානක 
සභාන  අනුගාමී රැසථවීම් වාන තු ක  වඩා න ොපැමි නණන්නන්  ම්, ්ම 
සාමාජික මන්ත්රීවනයා කානක සභා සාමාජික්කවය අතහැන ගියානසේ සලකනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.] 
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 †124.[(1) නනටේ ආර්ථික සථාා උබව  ක්තිඥම්ක කිරීනම් දී නජාය  අමතන 
ආදායම් රැසථ කිරීම සඳහා්ක, නජාන  වියදම් සලකා බැලීම සඳහා්ක, ගත යුතු 
ක්රියාමාර්ග නිර්නද්  කිරීම පිිසස න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු 
ලබ , අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයන් න ොව  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් 
දහසය නදන කුනගන් සමන්විත ව   ක්රම හා විධි පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් 
හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) නජාය නවනුනවන් බදුකනණය, තීුම ගාසථතු හා අන කු්ක ආදායම් 
වර්ධ ය කිරීම සම්බන්ධ සියලුම කුමණු පරීක්ෂා කන බැලීම ්ක, අව ය පරිදි 
හා අව ය අවසථාාවන්හි දී බදු හා තීුම ගාසථතු පිළිබඳව පව්ක ා ප්රතිඥප්කතිඥවල  
නව සථකම් නයෝජා ා කිරීම ්ක,  නමම කානක සභාව  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(3) සථවකීය නාජාකාරි ඉටුකිරීනමහිලා කානක සභාව මතු සඳහන් කුමණු 
පිළිබඳව විමර්  ය කන නිර්නද්  ඉදිරිප්ක කළ යු්කන්ක ය— 

(අ)  සලලදා උ ආදායම් රැසථකිරීනම් යාන්රණ; 

(ආ)  නද්ශීය ආදායම් තිතිඥ සම්බන්ධ හා නව ්ක තිතිඥවල නියම කනනු 
ලැබ ඇතිඥ ආදායම් ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධ කානණා; 

(ඇ)  තීුම ගාසථතු, නර්ගු තිතිඥ සහ ආ ය වල  හා අප ය වල  අදාළ 
ප්රතිඥප්කතිඥ හා මාර්නගෝපනද්  ද ඇතුළ්ක ව , නර්ගුව හා නර්ගු 
පරිපාල ය ආශ්රිත කානණා; 

(ඈ)  සියලුම ආකානන  නවළඳ ගිවිසුම්, නවළඳ භාණ්ඩ ගිවිසුම් හා ඒවා 
ක්රියා්කමක කනනු ලබ  ආකානය නමන්ම ්ම ගිවිසුම්වල 
ජාාතයන්තන රීතිඥ හා පිළිග්ක ලක්ෂණ ඇතුළු අන්තර් ජාාතිඥක 
නවළඳාම ආශ්රිත කානණා; 

(ඉ)  ආ ය  කර්මාන්තන  බලපෑම්, ආ ය  ප්රතිඥප්කතිඥ, තනගකාරී 
ආ ය  නවළඳනපොළ ප්රවර්ධ ය කිරීනම් යාන්රණයන්  සහ 
හානිකන හා අසාධානණ ආ ය  හා ්බඳු ආ ය  පිළිනව්ක 
ආමන්රණය කිරීනම් ක්රියාමාර්ග ඇතුළු ආ ය  කර්මාන්තය 
ආශ්රිත කානණා; 

(ඊ)  අප ය  ප්රතිඥප්කතිඥ, අප ය  ප්රවර්ධ  යාන්රණ, නවළඳනපොළ 
ප්රවිෂථ ය හා තනගකාරි්කවය, කර්මාන්තවල  අව ය ද්රවයවල 
අඛණ්ඩ සැපයුම, ද්වීපාර් ථවික හා බතරපාර් ථවික නවළඳ සබඳතා 
ඇතුළු නවළඳ කර්මාන්තය ආශ්රිත වින ේෂිත කානණා; 

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් අලු්ක සථාාවන නිනයෝගය ඇතුල්ක කන  
ලදී. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(ප) සියලුම නජාන  විරාම වැටුේ, නසෞඛය-පපසථාා ය, සුභසාධ ය හා 
සමාජා ආනක්ෂණ නයෝජා ාක්රම, ඒවාන  නගවීම් හා ප්රතිඥප්කතිඥ, 
නජාන  ළමා ආනක්ෂණ වැඩස හන්,  ාරීරික නහෝ මා සික 
ආබාධිතතා සහිත තැ ැ්කතන් සඳහා ව  වැඩස හන් සහ 
ර  ුම්කාාප  වැඩස හන් ඇතුළු නජාන  සමාජා නසේවා වැඩස හන් 
ආශ්රිත කානණා; සහ 

(ඌ) හදිසි ආපදා සහ  හා ඒ ආශ්රිත ප්රතිඥප්කතිඥ සම්බන්ධ කානණා. 

(4)  කානක සභාව  සථවකීය විෂය පාය ය න්ක පවතිඥ  සියලු කුමණු 
සම්බන්ධනයන් නපොදු අධීක්ෂණ බලතල තිඥය ය යුතු අතන, ්නහ්ක ්ය පවතිඥ  
තිතිඥවල  මාමා විය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරවද, කානක සභාව  සථවකීය විෂය පාය ය න්ක තිඥනබ  කුමණු වල  
අදාළ  ව තිතිඥ පැ වීම සම්බන්ධනයන් සහ පවතිඥ  තිතිඥවල  සංන ෝධ  
හඳුන්වාදීම නහෝ පවතිඥ  තිතිඥ අනහෝසි කිරීම සම්බන්ධනයන් නිර්නද්  ඉදිරිප්ක 
කිරීම  බලය ඇ්කන්ක ය. 

(5) කානක සභාව සෑම මාස තු ක  වනක් ම කානක සභාව විසින් නසොයා 
ගන් ා ලද කුමණු සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තාවක් ඉදිරිප්ක 
කළ යුතු අතන, ් ම වාර්තාව  ප්රතිඥකාර්ය ක්රියාමාර්ග අව ය කන  කුමණු පිළිබඳ 
සථවකීය නිරීක්ෂණ සහ යම් නිර්නද් ක් තිඥනේ  ම් ්ම නිර්නද්  ද ඇතුළ්ක විය 
යු්කන්ක ය. 

(6) ක්රම හා විධි පිළිබඳ කානක සභාන  වාර්තාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත 
කනනු ලැබූ වි , ්ය මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා සහ අදාළ ආයත  භාන 
අමාතයවනයන් නවත නයොමු කනනු ලැය ය යුතු අතන ්ම අමාතයවනයන් විසින් 
වාර්තාන  දක්වනු ලැබ ඇතිඥ නිර්නද්  සතිඥ අ ක කාලමාමාවක් තුළ ඉටු කනනු 
ලැබීම ්ක, ්ම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන් ගත යුතු යැයි ්කී අමාතයවනයන් 
විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව ප්රකා යක් ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැබීම ්ක,  ැතනහෝක යම් නිර්නද් යක් ඉටු න ොකළ හැකිවනු ඇතැයි යන්  
අදාළ අමාතයවනයානේ මතය  වන්නන්   ම්  ්ය   ලිඛිතව  නහේතු  පැහැදිලි කන 
්ම අමාතයවනයා විසින් නයෝජා ා කනනු ලබ  විකේප ක්රියාමාර්ගය සඳහන් 
කනනු ලැබීම ්ක ක යුතු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. කානක සභාව  අව ය 
වන්නන්  ම්, අදාළ අමාතයවනයා  කුමණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා කානක සභාව  
නපෞද්ගලිකව පැමිණීම  ආනාධ ාවක් කළ හැකි අතන ්වැනි කානණාවලින් 
පැ   ඟි  ප්ර ථ වල  සතිඥ අ ක් ඇතුළත පිළිතුුම සැපයිය යු්කන්ක ය.  

(7)  කානක සභාව  අව ය යැයි හැ සයන්නන්  ම් ඕ ෑම ආයත යක් 
පිළිබඳ නසොයා බැලීම සඳහා ්ම කානක සභා සාමාජික මන්ත්රීවනයන්නගන් 
සැදුම්ල්ක අනු කානක සභා ප්ක කනනු ලැය ය හැකි අතන, කානක සභාන  
අන කු්ක සාමාජික මන්ත්රීවනයන් ද ්කී කවන නහෝ අනු කානක සභා රැසථවීමක  
සහභා සවීම  අනේක්ෂා කනන්නන්  ම්, ්ම සාමාජික මන්ත්රීවනයන්  ද ඊ  
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සහභා ස විය හැකි ය.  ්කී අනු කානක සභා විසින් අව ය යැයි සලකනු ලබ  
ඕ ෑම කුමණක් පිළිබඳව කානක සභාව නවත වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(8)  අව ය යැයි සලකනු ලබ  අවසථාාවක දී, කානක සභාව  නහෝ කානක 
සභාව විසින් ප්ක කන  ලද ්වැනි ඕ ෑම අනුකානක සභාවක , කානක සභාව 
විසින් තීනණය කනනු ලබ  පරිදි පාර්ලිනම්න්තු සංකීර්ණය තුළ දී නහෝ අදාළ 
ඕ ෑම ආයත යක දී රැසථවීම් පව්කවනු ලැය ය හැකි ය. 

(9) කානක සභා සභාපතිඥවනයානේ අවසනය මත කානක සභා  සාමාජික 
මන්ත්රීවනනයකු න ොව  නව ්ක ඕ ෑම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවනනයකු  කානක 
සභාන  වැඩ ක යුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවසථාාව ලබා දිය හැකි ය. 

(10) කානක සභාව විසින් සථවකීය වගකීම් ඉටුකිරීනම් කාර්යය සඳහා ඕ ෑම 
ර ද්ගලනයක් කානක සභාව ඉදිරිය  කැඳවීම , ප්ර ථ  කිරීම  සහ  ඕ ෑම ලිපි 
නේඛ යක්, නපොතක්, වාර්තාවක් නහෝ නව ්ක නේඛ යක් පිළිබඳ  විභාග  
කිරීම ්ක,  ගබඩා  සහ නද්පළ  විමර්  ය  කිරීම ්ක,  ක්රම හා විධි පිළිබඳ  කානක 
සභාව  නහෝ ්හි ඕ ෑම අනු කානක සභාවක  බලය ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(11) ක්රම සහ විධි පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. යම් සාමාජික 
මන්ත්රීවනනයකු කානක සභාව  පිළිගත හැකි නහේතුවක් සඳහන් න ොකන අනුගාමී 
රැසථවීම් වාන තු ක  වඩා න ොපැමි නණන්නන්  ම්, ්ම සාමාජික මන්ත්රීවනයා 
කානක සභා සාමාජික්කවය අතහැන ගියානසේ සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය.] 

ජහජාජී ප්ත්ා්ීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 *125. [(1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවනයන් න ොව  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් පහනළොසථ නදන කුනගන් 
සමන්විත මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  
කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2) 30(10) සථාාවන නිනයෝගන  දක්වා ඇතිඥ විධිවිධා  ය න්ක කානක 
සභාව  නයොමු කනනු ලබ  නප්කසම් සලකා බැලීම මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ 
කානක සභාන  කාර්යය විය යු්කන්ක ය. 

(3) නජාන  නිලධනයකු නහෝ නාජාය සංසථාාවක,ීපළා්ක පාල  අධිකාරියක 
නහෝ ්වැනි නව ්ක යම් ආයත යක නිලධනයකු විසින් සිදු කන  ලද මූලික 
අයිතිඥවාසිකමක් කඩ කිරීම නහෝ නව ්ක යම් අසාධානණයක් යම් නප්කසමක් 
මගින් අ ාවනණය ව  බව මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාන  මතය ව  
අවසථාාවක,ීමහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් ්ම නප්කසම විභාග 
කනනු ලැබීම නහෝ විභාගනකො  වාර්තා කනනු ලැබීම සඳහා ්ය පරිපාල  

                                                 

* 2022 ඔක්නතෝබර් 05 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ ය මගින් මුේ සථාාවන නිනයෝගය ඉව්ක කන ඒ 
නවනුව  ආනද්  කන  ලදී. 
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ක යුතු පිළිබඳ පාර්ලිනම්න්තු නකොමසාරිසථවනයා (ඔම්වහඩ්සථමන්) නවත නයොමු 
කනනු ලැය ය හැකි ය. 

(4) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් පරිපාල  ක යුතු පිළිබඳ 
පාර්ලිනම්න්තු නකොමසාරිසථවනයා  (ඔම්වහඩ්සථමන්වනයා ) නයොමු කනනු ලැබූ 
නප්කසමක් සම්බන්ධනයන් ඔතර විසින් කානක සභාව  ඉදිරිප්ක කන  ලද 
වාර්තාවක් කානක සභාව විසින් සලකා බැලීනමන් අ තුුමව ඒ වාර්තාව පිළිබඳව 
ගත යුතු ක්රියාමාර්ගය සම්බන්ධනයන් නහෝ කානක සභාව විසින් සලකා බලනු 
ලැබූ නප්කසමක් සම්බන්ධනයන් සථවකීය මතය පාර්ලිනම්න්තුව නවත වාර්තා 
කනනු ලැය ය හැකි ය. 

(5) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව  නයොමු කන  ලද නප්කසම් 
සම්බන්ධනයන් කානක සභාව විසින් සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  නව ්ක නිරීක්ෂණ 
ද සමඟ ගත යුතු පියවන සම්බන්ධනයන් සිය මතය,ීසෑම මාස තු ක  වනක්ම, 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(6) වාර්තාව පාර්ලිනම්න්තුන දී සභාගත කළ වි ,ීකාා ායකවනයා විසින් 
්ම වාර්තාන  අන්තර්ගත කුමණු අදාළ ව  යම් අමාතයවනයකුනේ නිරීක්ෂණ 
සඳහා ්ම අමාතයවනයා  යවනු ලැබීම  පියවන ගනු ලැය ය යුතු අතන, ්ම 
අමාතයවනයා විසින් තම නිරීක්ෂණ සතිඥ අ ක කාල මාමාවක් ඇතුළත දී 
කාා ායකවනයා නවත ලිඛිතව ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(7) අදාළ යම් අමාතයවනයකුනේ නිරීක්ෂණ ලැබීනමන් අ තුුමව,ී ්ම 
නිරීක්ෂණවල පි පතක් කාා ායකවනයා විසින් කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා  
සහ නප්කසම ඉදිරිප්ක කනනු ලැබූ මන්ත රීවනයා  නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.                 
ඒ අනුව ලබා දී ඇතිඥ පිළිතුුම සම්බන්ධව සෑහීමක  ප්ක න ොවන්නන්  ම්, සුදුසු 
ප්රතිඥකර්ම නයොද  නලස අමාතයවනයානගන් ඉේලා සිටිය යුතුය. අමාතයවනයා 
මාසයක් ඇතුළත අව ය පරිදි ක යුතු කළ යුතු අතන, ්ම කාර්ය ඉටුන ොකිරීම  
කුමණු ලිඛිතව ඉදිරිප්ක කන සලකා බලනු ලබ  විකේප ක්රියාමාර්ගය සඳහන් 
කළ යු්කන්ක ය.  

(8) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් අව ය යැයි සලකනු 
ලබ  වි ක,ීකානක සභාව විසින් නියම කනනු ලැය ය හැකි පරිදි වූ මහජා  
නප්කසම් නහෝ වාර්තා සම්බන්ධනයන් විභාග කනනු ලැබ කානක සභාව  වාර්තා 
කිරීම සඳහා මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාන  සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් ම සමන්විත අනු කානක සභා ප්කකනනු ලැය ය  හැකි ය. 

(9) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නහෝ ්හි යම් අනු කානක 
සභාවක් විසින් කානක සභාන  කාර්යය ඉටු කනනු ලැබීම සඳහා කානක සභාව 
ඉදිරිය  යම් තැ ැ්කතකු කැඳවා ප්ර ථ  කිරීම  ද යම් ලියකියවිලි, නපෝක නහෝ 
නව ්ක නේඛ  නගන්වා පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  ද ගබඩා සහ නද්පළවල  
ප රන   වීම  ද බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(10) මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන් පසථ නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. පිළිගත හැකි නහේතුවක් 
සඳහන් න ොකන ්හි අනුගාමී රැසථවීම් තු ක  න ොපැමිනණ  යම් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයකු ්ම කානක සභාන  සාමාජික්කවය අ්කහැන ගියානසේ සලකනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.] 

නණ්ඩුකීරජීදයදාථ්ාීකයුතවීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 126. (1) කාා ායකවනයා සභාපතිඥවනයා වූ ද ,  අග රාමාතයවනයා ,  
පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා, පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් ථවන  
 ායකවනයා සහ කාා ායකවනයා විසින්  ම් කනනු ලබ  නව ්ක 
මන්ත රීවනයන් තිඥනදන කුනගන් සමන්විත ආණ්ඩුක රම වයවසථාා ක යුතු පිළිබඳ 
කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(2)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාා ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාන  ගණර නණය 
සාමාජිකයන් තිඥනදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. 

(3)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාාන  41(ආ) වයවසථාාන  පපනේඛ ය ය න්ක 
පිහිටුව  ලද සියලුම සථවාධී  නකොමිෂන් සභා, සිය බලය ක්රියා්කමක කිරීම සහ 
කාර්යය හා කර්තවයයන් පිළිබඳ කාර්ය සාධ ය ඇතුළ්කව සථවකීය 
ක්රියාකානකම් සම්බන්ධනයන් ්ක් ්ක් ලි්ක වර්ෂයක් සඳහා වාර්තාවක් 
පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4)  ආණ්ඩුක රම වයවසථාා ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව විසින් වාර්ෂික 
වාර්තා සලකා බලනු ලැය ය යුතු අතන කානක සභාව විසින් ්හි කර්තවයය 
ඉටුකිරීනම්දී නකොමිෂන් සභාවල සභාපතිඥවනයන්, සාමාජිකයන් හා නිලධාරීන් 
කානක සභාව ඉදිරිය  කැඳවනු ලැබීම  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(5)  කානක සභාව විසින් සැක දුුම කන ගැතිම පිිසස, නකොමිෂන් සභා විසින් 
ආනම්භ කන ඇතිඥ නහෝ ආනම්භ කිරීම  නියමිත අධිකනණ ක යුතු කිසිවක් 
ඇනතෝක ඒ සම්බන්ධනයන් පැහැදිලි කිරීම් ඉේලා සිටීම කනනු න ොලැය ය 
යු්කන්ක ය. 

පාාී්නිලාලීපිළිබඳීකායකීාභාද 

 127. (1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ  මන්ත රීවනයන් 
නදොනළොසථ නදන කු  න ොවැ ග සංඛයාවකින් සමන්විත පසසථ නිලතල පිළිබඳ 
කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  අමාතය මණ්ඩලය විසින් නි ථචය කනනු ලබ  යම් ත තුනක  ප්ක 
කනනු ලැබ ඇතිඥ නහෝ  ම් කනනු ලැබ ඇතිඥ යම් තැ ැ්කතකුනේ නයෝගයතාවය 
පරීක්ෂා කනනු ලැබීම සහ ්ම තැ ැ්කතන් සම්බන්ධනයන් නිර්නද්  ඉදිරිප්ක 
කනනු ලැබීම පසසථ නිලතල පිළිබඳ කානක සභාන  කර්තවයය විය යු්කන්ක ය. 

(3) අමාතයාං  නේකම්වුමන්, විනද්ශීය දූත මණ්ඩල ප්රධාතින් සහ පසසථ 
නිලතල පිළිබඳ කානක සභාව විසින් තීනණය කනනු ලබ  නතෝනා ග්ක සංසථාාවල 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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සභාපතිඥවුමන් ය ාදී ත තුුම සඳහා තැ ැ්කතන් ප්කකන  ලද්දා වූ නහෝ 
නිලයක් දැරීම   ම් කන  ලද්දා වූ නහෝ අවසථාාවක දී, නතමසක කාලයක් තුළ 
ඔුරන්නේ නයෝගයතාවය පරීක්ෂා කිරීම සිදුකළ යු්කන්ක ය.   

(4)  පසසථ නිලතල පිළිබඳ කානක සභාව විසින් සිය කර්තවයය ඉටු කිරීම 
සඳහා කානක සභාව ඉදිරිය  තැ ැ්කතන් කැඳවා පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  ද යම් 
ලිපිනේඛ , නපෝක, වාර්තා නහෝ නව ්ක නේඛ  නගන්වා නග  පරීක්ෂා කනනු 
ලැබීම  ද, (2) නේදන  සඳහන් කන ඇතිඥ ් වැනි යම් තැ ැ්කතකුනේ නයෝගයතාව 
පූර්ණ ව නයන් පරීක්ෂා කනනු ලැබීම සඳහා අව ය විය හැකි සියලු ක යුතු 
කනනු ලැබීම  ද කානක සභාව  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. 

(5)  පාර්ලිනම්න්තුන  වානාවසා  කනනු ලැබීමක් න ොතකා, කලින් කල , 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැබීම  සහ සිය පරීක්ෂණ ක යුතු අඛණ්ඩව 
ඉදිරිය  කන නග  යෑම  කානක සභාව  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  පසසථ නිලතල පිළිබඳ කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජිකයන් හතන 
නදන කුනගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය. 

ා්බ්තධීකයණීකායකීාභාද 

 128. (1) සම්බන්ධීකනණ කානක සභාව, කාා ායකවනයා විසින් අභි ව 
පාර්ලිනම්න්තුවක් ආනම්භන  දී ප්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(2) සම්බන්ධීකනණ කානක සභාව මතු සඳහන් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයන්නගන් සංයුක්ත විය යු්කන්ක ය — 

  (අ) කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා විය යුතු කාා ායකවනයා;  

  (ආ) නිනයෝජාය කාා ායකවනයා; 

  (ඇ) නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා; 

  (ඈ) පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා; 

  (ඉ) පාර්ලිනම්න්තුන  විුමද්ධ පාර් ථවන   ායකවනයා; 

  (ඊ) ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප්රධා  සංවිධායකවනයා; 

  (ප) විුමද්ධ පාර් ථවන  ප්රධා  සංවිධායකවනයා; සහ 

  (ඌ) ආචාන ධර්ම හා වනප රසාද පිළිබඳ කානක සභාව, නජාන  ගිණුම් 
පිළිබඳ කානක සභාව, නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාව, නජාන  
මුදේ පිළිබඳ කානක සභාව, †[බැංකුකනණය සහ මූලය නසේවා 
පිළිබඳ කානක සභාව  †ආර්ථික සථාා උකනණය පිළිබඳ කානක 
සභාව  †ක්රම හා විධි පිළිබඳ කානක සභාව[  වයවසථාාදායක 
සථාාවන කානක සභාව, ආංශික අධීක්ෂණ කානක සභා, 

                                                 

† 2022 න ොවැම්බර් 23 දි  සම්මත කන  ලද සංන ෝධ වල  අදාළ ආනුෂංගික සංන ෝධ ය 
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අමාතයං  උය පපනද් ක කානක සභා, මහජා  නප්කසම් පිළිබඳ 
කානක සභාව, පසසථ නිලතල පිළිබඳ කානක සභාව සහ පසුනපළ 
මන්ත්රීවනයන්නේ කානක සභාව ය  කානක සභාවල 
සභාපතිඥවනයන්.  

(3) සම්බන්ධීකනණ කානක සභාව විසින් — 

(අ) කානක සභාවල පහසුකම් සහ කාර්ය මණ්ඩලවල  අදාළ යම් 
කානණා; 

(ආ) කානක සභාවල රැසථවීම් සඳහා කානක සභා කාමනවල 
පපනයෝජායතාවය; 

(ඇ) කානක සභා සඳහා වින ේෂායන්නගන් සහ පර්න ෂකයන්නේ 
පපනයෝජායතාව; 

(ඈ) කානක සභාවල සාමාජික මන්ත්රීවනයන්නේ රැසථවීම් සඳහා 
පැමිණීම;  සහ 

(ඉ) කානක සභා වාර්තා විවාද කනනු ලැබීනම්දී ඒ සඳහා කාලය නවන් 
කිරීම. 

 පිළිබඳ සලකා බැලිය යු්කන්කය. 

(4)  සම්බන්ධීකනණ කානක සභාව අවම ව නයන් මාස නදකක  වනක් 
රැසථවිය යුතු අතන, කානක සභාන  රැසථවීම් කැඳවීම සඳහා ් හි සභාපතිඥවනයා විසින් 
පියවන ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)   සම්බන්ධීකනණ කානක සභාව  තැ ැ්කතන් කැඳවනු ලැබීම ්ක, 
ලිපිනේඛ  සහ වාර්තා නගන්වා ගනු ලැබීම ්ක, කලින් කල , රැසථවී 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැබීම ්ක බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

ප්සු ප්ළීජ්තාීරීදය ්ත ේීකායකීාභාද 

 129. (1) න්කරීම් කානක සභාව විසින්  ම් කනනු ලබ , පසුනපළ 
මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව යනුනවන් හඳුන්වනු ලබ  කානක සභාවක් තිඥය ය 
යු්කන්ක ය.  

(2)  පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප රධා  
සංවිධායකවනයා, විුමද්ධ පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා, ආණ්ඩු 
පාර් ථවන  පසුනපළ මන්ත රීවනයන් තිඥනදන කු සහ විුමද්ධ පාර් ථවන  පසු නපළ 
මන්ත්රීවනයන් තිඥනදන කුනගන් සමන්විත විය යු්කන්ක ය.   

(3) විුමද්ධ පාර් ථවනයන් මන්ත්රීවනයන් නතෝනා ගැතිනම් දී, විුමද්ධ 
පාර් ථවන  වැ ග ම මන්ත්රී සංඛයාවක් සිටි  වි ාලතම පක්ෂය  ්ක්   
මන්ත්රීවනයකු ද, විුමද්ධ පාර් ථවන  ඊළඟ  වැ ගම මන්ත්රී සංඛයාවක් සිටි  
නදවැනි වි ාලත ම පක්ෂය  ්ක් මන්ත්රීවනයකු ද, ව නයන් නවන්කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(4) ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා හැන, අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවනයන්, අමාතය මණ්ඩලන  සාමාජිකයන් න ොව  අමාතයවනයන්, 
නිනයෝජාය අමාතයවනයන්, පාර්ලිනම්න්තුන  සභා ායකවනයා, විුමද්ධ 
පාර් ථවන   ායකවනයා සහ නද් පාල  පක්ෂවල  ායකයන් නමම කානක 
සභාන  සාමාජික මන්ත්රීවනයකු වීම  හිමිකම් න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

(5) ආණ්ඩු පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ 
කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා විය යුතු අතන, ඔතර පැමිණ න ොසිටි  අවසථාාවලදී 
විුමද්ධ පාර් ථවන  ප රධා  සංවිධායකවනයා කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා විය 
යු්කන්ක ය.  

(6) පසු නපළ මන්ත රීවනයන්නේ ක යුතු සඳහා නවන්කන තිඥනබ  දි වල දී 
සැලකිේල  ගනු ලැය ය යුතු ක යුතු නි ථචය කනනු ලැබීම පසුනපළ 
මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාන  කර්තවයය විය යු්කන්ක ය. 

(7)  පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව , වින ේෂ කාර්යයන් සඳහා 
පිහිටුව  ලද නව ්ක යම් කානක සභාවක  ඇතිඥ බලතල තිඥය ය යුතු අතන, කානක 
සභා සඳහා ව  සාමා ය රීතිඥ අව ය නව සථ කිරීම් සහිතව නමම කානක      
සභාව  ද අදාළ විය යු්කන්ක ය.  

(8)  පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව , කානක සභාන  රැසථවීම් 
සඳහා පැමිණීම  නජාන  නිලධනයන්  ආනාධ ා කනනු ලැය ය හැකි ය. 

(9)  යම් කානණයක් මත විවාදයක් සඳහා රිසිවන් ා වූ යම් පසුනපළ 
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත රීවනයකු, මතු සඳහන් කානණා පසුනපළ පාර්ලිනම්න්තු 
මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව  ලිඛිතව දැනුම් නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය — 

(අ) විවාදයක් පව්කවනු ලැබීනම් වැදග්කකම; 

(ආ)  සහභා ස න  යැයි අනේක්ෂා කනනු ලැය ය හැකි මන්ත රීවනයන්නේ 
සංඛයාව; සහ 

(ඇ)  ්ම කානණය විවාද කන තිඥනේ ද;  ැතනහෝක පාර්ලිනම්න්තුන  
පව්ක ා සභාවානන  දී විවාද කිරීම  නියමිතව තිඥනේ ද නහෝ විවාද 
කිරීම  ඉඩ තිඥනේ ද ය  බව. 

(10) ඉහත (9) නේදය ය න්ක යම් මන්ත්රීවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කන  ලද 
ඉේලීමක් නයෝගය යැයි පසුනපළ මන්ත රීවනයන්නේ කානක සභාව විසින් සලකනු 
ලබන්නන්  ම්, ්ම කානක සභාව විසින් පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක 
සභාව අමතා ්ම විවාදය සඳහා කාලය නවන් කන ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(11) පාර්ලිනම්න්තු ක යුතු පිළිබඳ කානක සභාව විසින්, ඉන් අ තුුමව, ්ම 
විවාදය සඳහා සුදුසු දි යක් සහ න ලාවක් නවන්කන නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

වි  ේෂීකාලි  ්තීාඳහාීකායකීාභාදලීකාලි ීප්ටිප්ාටි  

 130. (1) සථාාවන නිනයෝගවල අ යාකානනයන් නි ථචිතව සඳහන් කන තිඥනේ 
 ම් මිස, වින ේෂ කාර්ය සඳහා වූ සෑම කානක සභාවක් විසින්ම ් හි පළමු රැසථවීනම් 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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ක යුතු ආනම්භ කිරීම  නපන ්හි සභාපතිඥවනයා ව නයන් ්ක් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයකු නතෝනා ප්ක කන ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  සභාපතිඥවනයා  මූලික ඡන්දයක් තිඥය ය යුතු අතන ඡන්දය විමසනු ලැබූ 
අවසථාාවක දී, ලැවහණු ඡන්ද ගණ  සමා ව නබදී තිඥනේ  ම් සභාපතිඥවනයා  
තීනක ඡන්දයක් තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(3)  සථාාවන නිනයෝගවල අ යාකානනයන් නි ථචිතව සඳහන් කන තිඥනේ  ම් 
මිස, කානක සභාවල ර නේපාඩු, න්කරීම් කානක සභාව විසින් ර නවනු ලැය ය        
යු්කන්ක ය. ්වැනි සෑම ර නේපාඩුවක් පිනවීම සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුන  
ඊළඟ රැසථවීනම් දී පාර්ලිනම්න්තුව  නින ද ය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(4) සථාාවන නිනයෝගවල අ යාකානනයන් නි ථචිතව සඳහන් කන තිඥනේ  ම් 
මිස, කානක සභාන  ගණපූනණය සාමාජිකයන් තිඥනදන කුනගන් සමන්විත        
විය යුතු අතන අව ය ගණපූනණය න ොමැතිඥව ක යුතු න ොකිරීම ්ම කානක 
සභාන  සභාපතිඥවනයානේ වගකීම විය යු්කන්ක ය. 

(5) කානක සභාවල රැසථවීම්, සභාපතිඥවනයා විසින් කැඳවනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(6) සභාපතිඥවනයා පැමිණ න ොසිටි  අවසථාාවකදී, කානක සභාව විසින් 
නතෝනා ප්ක කනගනු ලබ  කානක සභාන  නව ්ක යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු 
විසින් මූලාස ය දනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7) කානක සභාවක පූර්ව අවසනය ලබා න ොනග , කානක සභාන  අනුගාමී 
රැසථවීම් තු ක  න ොපැමි නණ  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ්ම කානක සභාන  
සාමාජික්කවය අතහැන ගියානසේ සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය: 

්නසේ ුරව ද, ්ම සාමාජික මන්ත්රීවනයා විසින් පාර්ලිනම්න්තුන  අවසනය 
කලින් ලබානග  පාර්ලිනම්න්තුන  රැසථවීම් සඳහා න ොපැමිණ සිටි  යම් කාල 
මාමාවක් තුළ කානක සභාන  යම් රැසථවීමක් පව්කවනු ලබ  අවසථාාවකදී ඉහත 
සඳහන් විධිවිධා  අදාළ න ොවිය යු්කන්ක ය. 

කායකීාභාීාඳහාී ප්ොදුීරීති 

 131. (1) 85(1) (අ) සථාාවන නිනයෝගන  සඳහන් විධිවිධා ය හැන අන කු්ක 
අවසථාාවලදී මහ නේකම්වනයා නහෝ මහ නේකම්වනයා විසින්  ම් කනනු ලබ  
පාර්ලිනම්න්තුන  නව ්ක යම් නිලධනයකු ්ක් ්ක් කානක සභාන  නේකම්වනයා 
විය යු්කන්ක ය.  

(2)  ් ක් ්ක් කානක සභාවක් විසින්, ්ම කානක සභාව විසින් නි ථචිතව 
සඳහන් කනනු ලබ  කාල මාමාවක් තුළ යම් කානණා සම්බන්ධනයන් විභාගකන 
්ම කානක සභාව  වාර්තා කිරීම සඳහා සුදුසු යැයි සලකනු ලබ  අවසථාාවකදී, 
කානක සභාන  සාමාජික මන්ත්රීවනයන්නගන් සමන්විත අනු කානක සභා ප්ක 
කනනු ලැය ය හැකි ය. ්ම කානක සභා විසින් අව ය යැයි සලකනු ලබ  
අවසථාාවක දී, ්ම අනු කානක සභාවල කර්තවයය ඉටු කනනු ලැබීම සඳහා ්ම 
අනු කානක සභා ඉදිරිය  යම් තැ ැ්කතන් කැඳවා ප්ර ථ  කනනු ලැබීම  ද යම් 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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ලියකියවිලි වාර්තා නහෝ නේඛ  නගන්වා නග  පරීක්ෂා කනනු ලැබීම  ද, ඊ  
නයොමුකන තිඥනබ  කානණා පූර්ණ ව නයන් සලකා බැලීම සඳහා තැනින් තැ   
යාම ්ක, පාර්ලිනම්න්තුව යම් කේ තැබීමක් කනනු ලැබ තිඥබීම න ොසලකා රැසථවීම් 
පව්කවනු ලැබීම ්ක, ්ම අනු කානක සභාවල  බලය පවනනු ලැය ය හැකි ය.  

(3)  (2) නේදය ය න්ක ප්ක කනනු ලබ  ්ක් ්ක් අනු කානක සභාවක්ම 
සභාපතිඥවනයකු සහ කානක සභාව විසින් කානක සභාන  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් 
අතුරින්  ම් කනනු ලබ  සාමාජික මන්ත්රීවනයන් නදනද කු නහෝ ඊ  වැ ග 
සංඛයාවකින් සමන්විත විය යු්කන්ක ය. ්ම අනු කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා 
ඇතුළු සාමාජිකයන් නදනද කුනගන් ්හි ගණපූනණය සමන්විත විය යු්කන්ක ය.  

(4)  කානක සභාන  නේකම්වනයා විසින්  ම් කනනු ලබ  කාර්ය 
මණ්ඩලන  නිලධනයකු, ්වැනි සෑම අනු කානක සභාවක ම නේකම්වනයා විය 
යුතු අතන ්වැනි සෑම අනු කානක සභාවක ම කාර්ය ස හන් පිළිනයල කන 
පව්කවානග  යනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  කානක සභාවක නහෝ අනු කානක සභාවක වාර්තාව සභාපතිඥවනයා විසින් 
පාර්ලිනම්න්තුව  ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය යුතු අතන සභාපතිඥවනයා පැමිණ 
න ොසිටි  අවසථාාවකදී සභාපතිඥවනයා විසින් බලය පවන  ලද කානක සභාන  
නව ්ක යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු විසින් පිළිගන්වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  ් ක් අනු කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා ව නයන් ක යුතු කනනු ලබ  
කානක සභාන  යම් සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ්ම කානක සභාන ම නව ්ක යම් 
අනු කානක සභාවක ්කම අවසථාාවක දී, සභාපතිඥවනයකු ව නයන් ක යුතු 
කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(7)  කානක සභාවක යම් වාර්තාවක් පාර්ලිනම්න්තුන  සභාගත කන තිඥනබ  
අවසථාාවක දී, සතිඥ අ ක කාල මාමාවක් ඇතුළත දී, ්ම වාර්තාන  අන්තර්ගතය 
සම්බන්ධනයන් අදාළ අමාතයවනයා විසින් ප රතිඥචාන දක්වනු ලැය ය යුතු බව  
පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නියම කනනු ලැය ය හැකි ය. නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක 
සභාන  සහ නපොදු වයාපාන පිළිබඳ කානක සභාන  ්වැනි යම් වාර්තාවක් 
සම්බන්ධනයන් මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා විසින් ආණ්ඩුන  ප රතිඥචානය 
සභාගත කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. අන කු්ක කානක සභාවල වාර්තා 
සම්බන්ධනයන් අදාළ අමාතයවනයන් විසින් ප රතිඥචාන දක්වනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(8)  යම් කානක සභාවක් සහ ්ම කානක සභාව විසින් ප්ක කනනු ලැබූ අනු 
කානක සභාවක් පාර්ලිනම්න්තුනවන් පි ත රැසථවීම සඳහා කාා ායකවනයානේ 
අවසනය ලබා ගනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(9)  කාා ායකවනයානේ අනුමතිඥය  ය ්කව කානක සභාවල නියමයන්  
අනුව නතොනතුුම සැප උම නහෝ සංකීර්ණ කානණා වැ ගදුන ්ක පැහැදිලි කන ගැතිම 
සඳහා වින ේෂා දැනුමක් ඇතිඥ තැ ැ්කතන් ප්ක කනනු ලැබීම  සහ ්ම 
තැ ැ්කතන්  පාරි  රමික නගවනු ලැබීම  ්ම කානක සභාව  බලය තිඥය ය 
යු්කන්ක ය.  



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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(10) සෑම කානක සභාවක් ම සහ ්ම කානක සභාව විසින් ම ප්ක කනනු 
ලබ  යම් අනු කානක සභාවක  කානක සභාව විසින් බලය පවනනු ලැබූ වි , 
කාා ායකවනයානේ අනුමතිඥය ඇතිඥව සිය රැසථවීම් සඳහා පි  අය ඇතුළ්ක කන 
ගැතිම  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය. කානක සභාව නහෝ අනු කානක සභාව විසින් 
සාකච්ඡා පව්කවනු ලබ  අවසථාාන  දී, ්ම අමු්කතන් ඉව්ක කනනු ලැය ය      
හැකි ය.  

(11) පි  අය ඇතුළ්ක කන ගැතිනම් දී අනුගම ය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය 
කානක සභාන  නහෝ අනු කානක සභාන  සභාපතිඥවනයා විසින් නි ථචය කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(12) පාර්ලිනම්න්තුන  ගැලරි සඳහා ආගන්තුකයන් ඇතුළ්ක කන ගැතිම 
සම්බන්ධනයන් අදාළ රීතිඥ කානක සභාව  නහෝ අනු කානක සභාවක  නහෝ පි  
අය ඇතුළ්ක කන ගැතිම සම්බන්ධනයන් ද අදාළ විය යු්කන්ක ය.  

(13) කානක සභාවක් නහෝ අනු කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා , 
අවසථාානවෝචිත පරිදි, කානක සභාන  නහෝ අනු කානක සභාන  රැසථවීම්වල වි ය 
පව්කවා නග  යාම සම්බන්ධනයන් කාා ායකවනයා  තිඥනබ  බලය ම තිඥය ය 
යු්කන්ක ය.  

කායකීාභාීාභාප්තිදය ්තීවිසි්තීඉල්ලාීඅා්ීජී හෝීඉදත්ී   

කයනුීලැබීජ 

 132. (1) වින ේෂ කානක සභාවක හැන අන කු්ක සෑම කානක සභාවකම:— 

(අ)  සභාපතිඥවනයා, පාර්ලිනම්න්තුන  මන්ත රීවනයකු වීම  තන වූ 
අවසථාාවක දී; නහෝ  

(ආ)  සභාපතිඥවනයා, සභාපතිඥ ධුනනයන් ඉේලා අසථවීම සඳහා සිය අදහස 
සම්බන්ධනයන් කාා ායකවනයා  ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කනනු 
ලැබ තිඥනබ  අවසථාාවක දී; නහෝ  

(ඇ) නමම සථාාවන නිනයෝගන  (2) සහ (3) නේදවල විධිවිධා වල  
අනුකූලව ් හි සභාපතිඥවනයා සම්බන්ධනයන් වි ථවාසයක් න ොමැතිඥ 
බව  කානක සභාව විසින් නයෝජා ා සම්මතයක් සම්මත කනගනු 
ලැබ ඇතිඥ අවසථාාවක දී,   

සභාපතිඥ ධුනය ර නේපාඩු වූ නලස කාා ායකවනයා විසින් ප රකා  කනනු 
ලැය ය යුතු අතන, ප රානයෝගිකව හැකි ඉක්මනින් ්ම කානක සභාව සඳහා 
සභාපතිඥවනයකු නතෝනා ප්ක කනගනු ලැබීම පිිසස දි යක් නින ද ය කනනු 
ලැය ය යුතු අතන, ්ම දි ය ්ම නින ද නයන් පසු රැසථවීම් දි  හතක  න ොඅඩු 
දි යක් විය යු්කන්ක ය.  

(2)  සභාපතිඥවනයා  ්නනහි වි ථවාසභංග නයෝජා ාවක් සම්බන්ධ දැනුම් දීම 
්ම නයෝජා ාව කනනු ලබ  රැසථවීම  ය ්ක පිරිනසයින් රැසථවීම් දි  හතක  
කලින් සභාපතිඥවනයා  සහ කානක සභාන  සෑම සාමාජික මන්ත්රීවනයකු ම නබදා 
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හැන ඇ්ක ම් මිස ්වැනි නයෝජා ාවක් කානක සභාවක දී ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය    
න ොහැකි ය.  

(3)  කානක සභාවක සභාපතිඥවනයා  ්නනහිව වි ථවාසභංගයක් ප රකා  
කනමින් ්ම කානක සභාව විසින් නග  ්නු ලබ  නයෝජා ා සම්මතයක්— 

(අ)  කානක සභාව විසින් නබදීමක් න ොමැතිඥව ්කඟ වන්නන්  ම් මිස; 
නහෝ  

(ආ) ආණ්ඩු පාර් ථවන  ය ්ක පිරිනසයින් සාමාජික මන්ත්රීවනයන් 
නදනදන කු සහ විුමද්ධ පාර් ථවනයන් ය ්ක පිරිනසයින් ් ක් සාමාජික 
මන්ත්රීවනයකු ඇතුළුව කානක සභාන  බතරතන සාමාජික මන්ත්රී 
සංඛයාවක් ්ම නයෝජා ා සම්මතය  පක්ෂව ඡන්දය ප රකා  කනන්නන් 
 ම් මිස, 

ඉහත (1) (ඇ) නේදන  කාර්යය සඳහා ්ම නයෝජා ා සම්මතය නි ථලල විය 
යු්කන්ක ය.  

(4)  කානක සභාව විසින් ්හි සභාපතිඥවනයා නතෝනා ප්ක කනගනු ලැබ ඉන් 
අ තුුමව ්ළනෙ  මාස හය තුළ දී නහෝ ්ම සභාපතිඥවනයා  ්නනහිව 
වි ථවාසභංග නයෝජා ාවක  ඡන්ද විමමානමන් අ තුුමව ්ළනෙ  වසන තුළ දී 
නහෝ සභාපතිඥවනයා සම්බන්ධනයන් ්වැනි වි ථවාසභංග නයෝජා ාවක් කානක 
සභාව විසින් කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. 

විාලිජාජීප්ජත්ී කටු්ප් ාහිීපප් ල්ඛජීා්බ්තධා  ්තීපූලිණී

ප්ාලිමේ ්්තවීකායකීාභාදකීකාලි ීප්ටිප්ාටි  

 133. (1) ්ක් ්ක් වැය ශීර්ෂය ය න්ක ඇතිඥ ්ක් ්ක් වැඩ ස හනන්  ාමය 
සභාපතිඥ විසින් හඬ ගා කියවිය යු්කන්ක ය. අ තුුමව, මුද්රිත ඇසථතනම්න්තුවල 
්ම වැඩ ස හ  ය නතහි නපන න්   තිඥනබ  යම්කිසි වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය 
විෂයයක් පනදසා නවන් කන  මුදල අඩු කිරීම  නහෝ අ්ක හැරීම  නයෝජා ාවක් 
ඉදිරිප්ක කළ හැකි ය. ඒ මත නයෝජා ා කළ යුතු ප්ර ථ ය වනුන  
“............................. ව  වැඩ ස හ  ...................  මැතිඥ වැය විෂය 
නවනුනවන් (නහෝ ...............  මැතිඥ වයාපෘතිඥය නවනුනවන්) ුම. ..................... 
කින් අඩු කළ යුතු ය.” යන්  යි.  

(2) වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය විෂයයක් අඩු කළ යුතුය  ැතනහෝක අ්ක හළ යුතු 
යයි ප්ර ථ යක් සභාභිමුඛ කනනු ලැබූ වි , ් ය පිළිබඳව අවසා  තීනණයක් ගන් ා 
නතක්, ්ම ප්ර ථ ය ම පමණක් අදාළ ව  නසේ මන්ත්රීවනයන් විසින් කාා කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(3) ්කම වැඩස හ ක් සම්බන්ධනයන් නයෝජා ා කීපයක් ඉදිරිප්ක ව වි  
්ම නයෝජා ා සාකච්ඡාව  ගත යු්කන්ක ඒවා අදාළ ව  වයාපෘතිඥ නහෝ වැය 
විෂයයන් මුද්රිත ඇසථතනම්න්තුවල දැක්නව  අනුපිළිනවළ  ය.  
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(4)  වැඩ ස හ ක ්කම වයාපෘතිඥය  නහෝ වැය විෂයය  නයෝජා ා කීපයක් 
ඉදිරිප්ක ව  වි , ඉතාම සුළු අඩු කිරීනම් නයෝජා ාව පළමුනවන් ම සභාභිමුඛ 
කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම වයාපෘතිඥය නහෝ වැය විෂය අ්කහැරීනම් නයෝජා ාවක් 
සභාභිමුඛ කනනු ලැය ය යු්කන්ක අඩු කිරීම් නයෝජා ා සියේලක් ම පිළිබඳව 
අවසා  තීනණයක් ගනු ලැබීනමන් පසුව ය.  

(5)  කිසියම් වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය විෂයයක් අඩු කිරීනම් නහෝ අ්කහැරීනම් 
ප්ර ථ යක් මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කිරීනමන් අ තුුමව, ඊ  ඉහතිඥන් තිඥනබ  
වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය විෂයයක් සම්බන්ධනයන් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය; විවාදයක  ඉඩ නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  කිසියම් වයාපෘතිඥයක් අ්ක හැරී නම් නහෝ අඩුකිරීනම් ප්ර ථ යක් 
මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කිරීනමන් පසු, ්ම වයාපෘතිඥනයහි කිසිදු වැය විෂයයක් 
අඩු කිරීම  නහෝ අ්ක හැරී ම  නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු න ොලැය ය        
යු්කන්ක ය.  

(7)  වැඩ ස හ ක, වයාපෘතිඥයක නහෝ වැය විෂයයක වියදම වැ ගකිරීනම් 
නයෝජා ාවක් කලින් නද  ලද දැනුම්දීමකින් පසු අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවනයකු විසින් හැන ඉදිරිප්ක කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම 
දැනුම්දීනමහි, අනිකු්ක කුමණු අතන, ්ම වැඩ ස හ  පිළිබඳ වියදම කවන මුදේ 
ප්රමාණයක් දක්වා වැ ග කිරීම  නයෝජා ා කනන්නන් ද ය  වග්ක, ්ම වැ ග කිරීම  
අමාතය මණ්ඩලන  අනුමතය ලැබී ඇතිඥ වග්ක, දක්වා තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

(8)  වැඩ ස හන හි කිසියම් වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය විෂයයක් අඩු කිරීනම් 
නහෝ අ්ක හැරීනම් නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු න ොලබ්ක  ම් නහෝ  ැතනහෝක 
්වැනි සෑම නයෝජා ාවක් ම පිළිබඳ ක යුතු අවසන් කනනු ලැබූ වි  නහෝ 
“..............ව  වැඩ ස හ  සඳහා ුම...............ක මුදලක්” (නහෝ “...........ව  
වැඩ ස හ  සඳහා ුම..............ක අඩු කන  ලද මුදලක්”) “පපනේඛ නයහි 
ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.” ය  ප්ර ථ ය මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කනනු 
ලැය ය යු්කන්ක ය. ්ම ප්ර ථ ය මූලාස නයන් සභාභිමුඛ කනනු ලැබීනමන් 
අ තුුමව, ්ම වැඩ ස හන හි අන්තර්ගත ්ක් ්ක් වයාපෘතිඥය නහෝ වැය විෂයය 
ගැ  ඉන් ඉදිරිය  විවාද කිරීම  අවසන නදනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(9)  28 සථාාවන නිනයෝගනයහි කුමක් සඳහන්ව තිඥවහණ ද, කිසියම් වැඩ 
ස හ ක් වයාපෘතිඥයක් නහෝ වැය විෂයයක් සඳහා නවන් කනනු ලබ  මුදල අඩු 
කිරීනම් නයෝජා ාවක් ගැ  කලින් දැනුම් නදනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

අධිීදැ  

 134. (1) නමම සථාාවන නිනයෝගනයහි (5) නේදනයහි දැක්නව  අන්දම  
කුමණු නයදුණු අවසථාාවක දී හැන, මුදේ වර්ෂයක අවසා නයන් පසු ්ම 
වර්ෂන  ප රනයෝජා ය සඳහා (නමහි මින්මතු “අධිවැය” යනුනවන් සඳහන් කනනු 
ලබ ) මුදලක් ලබාදීම පිිසස නයෝජා ාවක් ඉදිරිප්ක කනනු න ොලැය ය      
යු්කන්ක ය. 
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(2)  වැඩ ස හ ක කිසියම් වයාපෘතිඥයක් සම්බන්ධනයන් දන  ලද කිසියම් 
අධිවැයක් තිඥනේ  ම්, ්ය පරීක්ෂාකන ්ම අධිවැය දනා ඇ්කන්ක කවන වැඩ 
ස හ  සම්බන්ධනයන් ද  ැතනහෝක ්ම වැඩස හන හි වයාපෘතිඥ ්කක් නහෝ 
වැ ග ගණ ක් සම්බන්ධනයන් පමණක් දැයි සථවකීය වාර්තානවහි ප්රකා  කිරීම  
නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව  කනනු ලබ  නියමයක් විය යු්කන්ක ය. 

(3)  අධිවැය සිදු වී ඇ්කන්ක වයාපෘතිඥ ්කක් නහෝ ඊ  වැ ග ගණ ක් 
සම්බන්ධනයන් පමණක්  ම්, ්ම අධිවැය දනා ඇ්කන්ක නිසි බලය සහිතව හා 
අනපරිසථසම ගැ  පරීක්ෂාකාරීව ද යනු නසොයා බලා, කානක සභාව සෑහීමක  
ප්කනව්ක  ම් ඒ අනුව වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. ඊ  වැ ගම ්ක 
අනුමතිඥයක් ්ම අධිවැය සඳහා අව ය න ොවිය යු්කන්ක ය:  

්නසේ ුරවද, අධිවැය සිදු වී තිඥනබන්නන් කිසියම් නපෞද්ගලික න ත  
වයාේතිඥයක් සම්බන්ධනයන්  ම්, වියදම දන  ලද්නද් ්වක  පැවතිඥ වැටුේ 
පරිමාණයන්  අනුව යැයි ද, නපෞද්ගලික පක්ෂ භජා නයන් මුළුමනින්ම නතොනව 
යැයි ද, කානක සභාව සෑහීමක  ප්කවිය යු්කන්ක ය. කානක සභාව විසින් ්නලස 
සෑහීමක  ප්කනව්ක  ම්, ඒ අනුව වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

(4)  නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව ්නලස සෑහීමක  ප්ක න ොනව්ක 
 ම්, ්ම අධිවැය තමන් අනුමත න ොකන  බව නහෝ තමන්  සුදුසු යැයි හැ   නඟ  
කවන ප්රමාණයක් ්ම අධිවැනයන් තමන් අනුමත න ොකනන්නන් ද ය  බව නහෝ 
කානක සභාව විසින් වාර්තා කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

(5)  වැඩ ස හ ක් සම්බන්ධනයන් අධිවැයක් දනා ඇතැයි නහෝ සමහන වැය 
විෂයයන් කානක සභාව විසින් අනුමත න ොකනතැයි නහෝ නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ 
කානක සභාව වාර්තා කන  සෑම වි ම, ්ම අධිවැය නහෝ අනුමත න ොකන  ලද 
විෂයයන් සඳහා මුදලක් දීම මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා නියම කන  
දි යකදී සලකා බැලීම සඳහා, පාර්ලිනම්න්තුව කානක සභාවක  පරිවර්ත ය 
විය යුතු යැයි සම්මත කිරීනම් නයෝජා ාවක් ්ම අමාතයවනයා විසින්  යාය 
පරනයහි ඇතුළ්ක කනනු ලැය ය හැකි ය:  

්නසේ ුරවද, ්ම අධිවැය අය්ක වර්ෂය  පසු වර්ෂනයන් පසු වර්ෂනයහි     
නදසැම්බර් 31 දි   පසු ්වැනි නයෝජා ාවක් භාන ගනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(6)  අධිවැයක් ඇතිඥව නහෝ  ැතිඥව, නිසි බලය න ොමැතිඥව කන  ලද කිසියම් 
වියදමක් අනුමත න ොකිරීම  නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව  ඇතිඥ බලය 
නමම නිනයෝගනයහි ඇතිඥ කිසිවකින් අඩු න ොවිය යු්කන්ක ය. නමම සථාාවන        
නිනයෝගනයහි (5) නේදනයහි විසථතන කන තිඥනබ  ක්රියා පිළිනවල ්වැනි අනුමත 
න ොකිරීමක් සම්බන්ධනයන් අනුගම ය කළ යු්කන්ක ය. 

 135. (1) කවන නහෝ අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක යු්කතක් සම්බන්ධනයන් යම් 
මුදේ වර්ෂයක, (නමහි මින් මතු “අ්කතිඥකානම් ගිණුම් මාමාවල  අනුකූල න ොවීම” 
යනුනවන් සඳහන් කනනු ලබ ) තිතිඥනයන් බලය දී ඇතිඥ පපරිම මාමාවන් ඉක්මවා 
යන් ා වූ නහෝ අවම මාමාවල  අනුකූල න ොවන් ා වූ කිසිම නයෝජා ාවක්, නමම 
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සථාාවන නිනයෝගන  (4) නේදන  දක්වා ඇතිඥ අවසථාාවක දී හැන පිළිගනු 
න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

(2)  අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක  යුතු පපරිම මාමාවන් ඉක්මවීම නහෝ අ්කතිඥකානම් 
ගිණුම් ක යුතු අවම මාමාව  අනුකූල න ොවීම නහෝ පිළිබඳව  
විගණකාධිපතිඥවනයා විසින් වාර්තා කනනු ලැබූ සෑම අවසථාාවක් ම පරීක්ෂා කනනු 
ලැය ය යුතු බව නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව  කනනු ලබ  නියමයක් විය 
යු්කන්ක ය. අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක යුතු මාමාවන්  අනුකූල න ොවීම තිතිඥය  
අනුකූලව සිදු කන තිඥනේ ද යන්  කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. වාර්තා කනනු ලැබූ අ්කතිඥකානම් ගිණුම් මාමාවන්  අනුකූල න ොවීම 
තිතිඥය  අනුකූලව සිදු කන න ොමැතිඥ අවසථාාවක දී, අ්කතිඥකානම් ගිණුම් මාමාවන්  
්නසේ අනුකූල න ොවීම සම්බන්ධනයන් අවසන දිය යුතු ද න ොයුතුද යන්  
පිළිබඳව නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු ලැය ය     
යු්කන්ක ය.  

(3) අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක යුතු පිළිබඳ පාඩු අදාළ වන්නන් යම් මුදේ   
වර්ෂයක  ද, ඒ මුදේ වර්ෂය අවසන් වීම  නපන ් ම අලාභ සම්පූර්ණනයන් පියවා 
න ොමැ්කතා  වූ ද  සථවකීය වාර්තාව මගින් විගණකාධිපතිඥවනයා විසින් 
පාර්ලිනම්න්තුව  වාර්තා කනනු ලැබ ඇ්කතා වූ ද, අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක යුතු 
පිළිබඳ ඕ ෑම අවසන න ොල්ක කානක අලාභ ඔුරන් විසින් පරීක්ෂා කනනු ලැය ය 
යුතු බව න ජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව  කනනු ලබ  නියමයක් විය   
යු්කන්ක ය.  

(4) අ්කතිඥකානම් ගිණුම් ක යුතු මාමාවන්  අනුකූල න ොවීම් කිසිවක් 
නවනතෝක ඒවා  අවසන දිය යුතුද, න ොයුතුද යන්  පිළිබඳව නජාන  ගිණුම් 
පිළිබඳ කානක සභාව නිර්නද්  කන ඇතිඥ සෑම අවසථාාවක දී ම නහෝ අ්කතිඥකානම් 
ගිණුම් ක යුතු වල අවසන න ොල්ක අලාභ කිසිවක් නවනතෝක ඒවා  අවසන දිය 
යුතු ද, න ොයුතු ද යන්  පිළිබඳව නජාන  ගිණුම් පිළිබඳ කානක සභාව නිර්නද්  
කන ඇතිඥ කවන නහෝ අවසථාාවක දී නහෝ ්වැනි නිර්නද්  සලකා බැලීම සඳහා 
පාර්ලිනම්න්තුව කානක සභාවක් නලස ක යුතු කිරීම සඳහා ව  නයෝජා ාවක්, 
මුදේ විෂයය භාන අමාතයවනයා විසින්, ්ම අමාතයවනයා විසින් නියම කනනු 
ලබ  දි යක සලකා බැලීම සඳහා  යාය පරය  ඇතුළ්ක කනනු ලැබීම      
හැකි ය. 

යජා පීමුදල් 

 136. ජා නජාන  ඒකාබද්ධ අනමුදලින් නහෝ නව යම් අනමුදේ වලින් නහෝ 
නගවිය යුතු මුදේ වියදම් කිරීම  නහෝ නගවිය යුතු යැයි වියදම් නියම 
කිරීම ,  ැතනහෝක කිසියම් බද්දක් පැ වීම  නහෝ ප වා ්වක  වලංගුව 
තිඥනබ  බද්දක් අවලංගු කිරීම  නහෝ වැ ග නහෝ අඩු කිරීම  බලය පවන  
නයෝජා ාවක්, ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ ප ්ක නකටුම්පතක  කන  
සංන ෝධ යක් අමාතය මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කනනු 
ලැවහවනහෝක මිස පාර්ලිනම්න්තුව විසින් සලකා බැලීම කනනු න ොලැය ය    
යු්කන්ක ය. ්වැනි නයෝජා ාවක්, ප ්ක නකටුම්පතක් නහෝ ප ්ක නකටුම්පතක  
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කන  සංන ෝධ යක් ඉදිරිප්ක කිරීම  නපන, ්ම අමාතය මණ්ඩලන  
අමාතයවනයා විසින් ්ම නයෝජා ාව , ප ්ක නකටුම්පත  නහෝ සංන ෝධ ය  
අමාතය මණ්ඩලන  අනුමතය ලැබී ඇතිඥ බව පාර්ලිනම්න්තුව  දන්වනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. “අමාතය මණ්ඩලන  අනුමතය දන්වා තිඥනේ” යනුනවන් 
පාර්ලිනම්න්තුන   යාය පත රන  සඳහන් කන තිඥබීම නමම නියමය සමඟ අනුකූල 
බව  ප රමාණව්ක නලස සලකනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 

ා්ථාදයීනි  ෝගීාං  ෝධාජ ීකිරීජ 

 137. සථාාවන නිනයෝග සංන ෝධ ය කනනු පිිසස ව  නයෝජා ාවක් පිළිබඳ 
දැනුම්දීමක් කවන නහෝ මන්ත්රීවනයකු  කනනු ලැය ය හැකි ය. නයෝජා ා කනනු 
ලබ  සංන ෝධ වල නකටුම්පතක් ්ම දැනුම්දීම සමග ඉදිරිප්ක කනනු ලැය ය 
යු්කන්ක ය. නයෝජා ාව ඉදිරිප්ක කනනු ලැබ සථථින කනනු ලැබීනමන් අ තුුමව ඒ 
පිළිබඳ ප ර ථ යක් සභාභිමුඛ කනනු න ොලැබ, ් ය සථාාවන නිනයෝග පිළිබඳ කානක 
සභාව  නයොමු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. සථාාවන නිනයෝග පිළිබඳ කානක සභාව 
්ම නයෝජා ාව පිළිබඳව වාර්තා කන  නතක් ්වැනි නයෝජා ාවක් පිළිබඳ නසසු 
වැඩක යුතු කිසිවක් කනනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

ා්ථාදයීනි  ෝගීඅත්හිටුීජ 

 138. පාර්ලිනම්න්තුන  මන්ත්රීවනයන් බතරතනයක් විසින් යම් රැසථවීමක දී 
දැනුම් දීනමන් අ තුුමව ඉදිරිප්ක කනනු ලබ  නයෝජා ාවක් මගින්, යම් වින ේෂ 
ක යු්කතක් තීනණය කිරීම  නහෝ සුදුසථසක් කන අවසන් කිරීම  හැකිවනු පිිසස 
සථාාවන නිනයෝග ්කක් නහෝ ඊ  වැ ග ගණ ක් අ්කහිටුවනු ලැබීම  හැකි ය: 

්නසේ ුරව ද, නමම සථාාවන නිනයෝගය ය න්ක නයෝජා ාවක් අමාතය 
මණ්ඩලන  අමාතයවනයකු විසින් ඉදිරිප්ක කනනු ලබන්නන්  ම් මිස, 
නබදීමකින් තීනණය කනනු ලැය ය යුතු අතන, බතරතනන  මන්ත රීවනයන් විසි 
නදන කු  අඩු සංඛයාවක් නයෝජා ාව  පක්ෂව ඡන්දය ප රකා නකො  ඇතිඥ බව 
නපති යන්නන්  ම් ් ම නයෝජා ාව නි ථලල බව  ප රකා  කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

කථාජා කදය ා ේීාාජාජයීඅධිකාය  

 139. නමම සථාාවන නිනයෝගවලින් විධිවිධා  සලසා න ොමැතිඥ ඕ ෑම 
කානණයක දී පාර්ලිනම්න්තුන  වැඩක යුතු පව්කවානග  යාම විධිම්ක කිරීම 
සඳහා කාා ායකවනයා  බලය තිඥය ය යු්කන්ක ය.  

 140. (1) කාා ායකවනයා විසින්, සභාන  වි ය පව්කවානග  යාම සඳහා 
අව ය යැයි අදහසථ කනන්නන්  ම්, රැසථවීමක් තාවකාලිකව අ්කහිටුවනු ලැබීම  
නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව කේ තබනු ලැබීම  හැකි ය.  

 (2) කාා ායකවනයා විසින් රැසථවීමක් තාවකාලිකව අ්කහිටුවනු ලබ  කවන 
නහෝ අවසථාාවක දී, රැසථවීම යළි ආනම්භ කනනු ලබන්නන් කවන න ලාවක ද 
යන්  කාා ායකවනයා විසින් ම තීනණය කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය. 



ශ්රී ලංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා නජාන  පාර්ලිනම්න්තුන  සථාාවන නිනයෝග 
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කාා ායකවනයා විසින් සභාව කේ තබනු ලබ  කවන නහෝ අවසථාාවක දී, ්ය 
ඊළඟ රැසථවීම් දි ය නතක් කේ තබනු ලැබීමක් වන්නන් ය.  

 141. පාර්ලිනම්න්තුන  නගොඩ ැගිලි කළම ාකනණය, ්හි ආනක්ෂක 
විධිවිධා  සහ සභා ගර්භන  සාමා ය පරිපාල ය සම්බන්ධනයන් 
කාා ායකවනයා විසින් වගකියනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

 142. නමම සථාාවන නිනයෝග ය න්ක කාා ායකවනයා විසින් කනනු ලැය ය 
හැකි ඕ ෑම නදයක්, කාා ායකවනයා නවනුනවන් මූලාස ය දන  නිනයෝජාය 
කාා ායකවනයා විසින් නහෝ නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයා විසින් නහෝ 
මූලාස ය දැරීම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුව විසින් නතෝනා ප්ක කනගනු ලබ  
මන්ත රීවනයකු විසින් නහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාන  159 වයවසථාාන  
විධිවිධා යන්  ය ්කව කනනු ලැය ය හැකි ය. 

ාභාප්තිීජාජාදමේ  

 143. නිනයෝජාය කාා ායකවනයානේ නහෝ නිනයෝජාය කාා ායකවනයා 
පැමිණ න ොසිටි  අවසථාාවක දී, නිනයෝජාය කානක සභා සභාපතිඥවනයානේ 
ඉේලීම මත කානක සභාවල තාවකාලික සභාපතිඥවනයා ව නයන් ක යුතු කිරීම  
මන්ත රීවනයන් සි  නදන කු  න ොඅඩු ගණ කින් සමන්විත සභාපතිඥ 
 ාමාවලියක් සෑම සභා වානයක් ආනම්භන  දී ම කාා ායකවනයා විසින්  ම් 
කනනු ලැය ය යුතු අතන, කලින් කල , ්ම  ාමාවලින  සංයුතිඥය නව සථ කනනු 
ලැය ය හැකි ය. නිනයෝජාය කාා ායකවනයා විසින් කනනු ලැය ය හැකි ඕ ෑම 
නදයක් නිනයෝජාය කාා ායකවනයා නවනුනවන් මූලාස ය දන  තාවකාලික 
සභාපතිඥවනයකු විසින් ද කනනු ලැය ය හැකි ය.  

ජ්තත්රීදය ්තීවිසි්තීතිතිජ ීනි  ෝජාජ ක්ීකයනුීලැය ී 

 ජොහැකිීීජ 

 144.  කිසිදු මන්ත රීවනයකු විසින්, කිසියම් පාර් ථවයක් නවනුනවන් 
තිතිඥාවනයකු නලස නහෝ මන්ත්රීවනයා  යම් ගාසථතුවක් නහෝ තයාගයක් හිමිව  
ආකානනයන් නහෝ පාර්ලිනම්න්තුව ඉදිරින  නහෝ ්හි යම් කානක සභාවක් ඉදිරින  
නහෝ නපති සිටිනු න ොලැය ය යු්කන්ක ය.  

ාාක්ෂිකුද්ත ේීහාීවි  ේෂා ්ත ේීවි ද් 

 145. (1) පැමිණීම සඳහා කැඳවනු ලබ  නහෝ නේඛ  ඉදිරිප්ක කන  නලස 
නියම කනනු ලබ  යම් තැ ැ්කතකුනේ වියදම් සඳහා නගවනු ලැය ය යුතු නහෝ 
ලබාදිය යුතු මුදේ ප්රමාණය, ්ම තැ ැ්කතා අධිකනණන  සාක්ෂිකුමවකු වූන  
 ම් දැ   බලා්කමකව තිඥනබ  නිනයෝගවල  අනුකූලව ්ම තැ ැ්කතා  
නගවනු ලබ  මුදේ ප්රමාණයම විය යු්කන්ක ය.  

(2)  පාර්ලිනම්න්තුන  කානක සභා සඳහා වින ේෂ පපනද්   නසේවා හා 
තාක්ෂිසක නසේවා ලබා ගන් ා අවසථාාවක දී, ්ම කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා 
පැමිනණ  වින ේෂායන් හා අන කු්ක නසේවා සපය  තැ ැ්කතන් , ්ම 
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තැ ැ්කතන් විසින් ඉටු කන  ලද නසේවා නවනුනවන් පාරිරමික දීම ා, 
පාර්ලිනම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලීය පපනද් ක කානක සභාව විසින් නි ථචය කනනු 
ලබ  පරිදි නගවීම සිදු කනනු ලැය ය යු්කන්ක ය.  

අද  ේෂීබලාල 

 146. නමම සථාාවන නිනයෝගවල නි ථචිත ව නයන් විධිවිධා  සලසා 
න ොමැතිඥ සියලුම කුමණු ද, නමම සථාාවන නිනයෝග ක්රියා්කමක කිරීම පිළිබඳ වැ ග 
විසථතන සම්බන්ධනයන් සියලුම ප්ර ථ  ද, නමනහයවීම සිදුකනනු ලැය ය යු්කන්ක 
කාා ායකවනයා විසින් නයෝගය යැයි සලකනු ලබ  ආකානය  වරින් වන කනනු 
ලබ  නිනයෝග ප්රකානව ය.  

****************** 
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අත්ති පය් ලංගිණු් 135 83 

අධිදැ  134 82-83 

අ ේක්ෂණ  42 22 

 විසර්ජන පනත් යෙටුම්පත 75(6) 36-37 

අජපාපාශ නි ලංනි ේ ජ  

 ඉදිරිපත් කිරීම 27(7) 16 

අජපාපාශ නි උ  ලංේර  ශ නි  ලං පය  ලංා ප ලං 112,114(1)(ඊ) 54,55,57 

 ොර්   112(4) 54 

 බල  112(7) 55 

 රැස්වීම් 112(2) (5) 54,55 

 රීති 112(9) 55 

 මන්ත්රීවර න් 112(1) 54 

ආාශි  ලංඅධීක්ෂණ ලං පය  ලංා ප 111,114(1) 50-53,56 

 අධිොර බල සීමාව 111(3)(7) 50-51 

 අනු ොරෙ සභා 111(14) 52 

 යපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් 111(16) 51 

 බල  111(3)(7)(16) 50-51,53 

 අනුගාමී රැස්වීම් 111(13) 52 

 වාර්තා 111(3)(17)(18)(19)(ඇ) 50,53 

 විමර්ශන ෙටයුතු  111(2) 50 

 විෂ  න් සහ ොර්  න් 111(1) 50 

 සංඛ්යාව 111(1) 50 

 සභාපතිවර කු යතෝරා පත්ෙර ගැනීම 111(2) 52 

 සභිෙ මන්ත්රීවර න් නම් කිරීම 111(10)(12) 52 

 සාක්ෂි ෙැඳවීම 111(16) 53 

 සාමාජිෙත්ව  අත්හැර ගි ායසේ සලෙනු ලැබීම 111(13) 52 

 සාමාජිෙ න් යලස යසේව  කිරීමට සුදුසුෙම් 111(8)(9) 51,52 

 තරුණ නිය ෝජන  111(19) 53 

ආචපය ලංධලිජ ලංාහ ලංදයරාප  ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 114(ඈ), 118 57,58 

 ෙර්තවය  118(5) 59 
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 දඬුවම්  118(6) 59 

 නිය ෝග 118(6) 60 

 බල   118(3) 59 

 රීති සෑදීම 118(7) 60 

 වාර්තා 118(3)(6) 59 

 වියශේෂඥ න්යේ යසේව  සහ සාක්ෂිෙරුවන් 118(5) 59 

 සාමාජිෙ සංඛ්යාව 118(1) 58 

ආණ්ඩුක්රජ ලංදදා්ථප ලං යුතව ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 126 74 

 ගණපූරණ  126(2) 74 

 බල   126(3) (4) 74 

 මන්ත්රීවර න් 126(1) 74 

 වාර්තා 126(4) 74 

 සභාපතිවර ා 126(1) 74 

ආණ්ඩු ේ ලං යුතව 23(3) (4) 13 
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 ෙර්තවය  123(2) 68 
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 මන්ත්රීවර න් සංඛ්යාව 123(1) 68 

 වාර්තා 123(3)(4) 68 

 අනුොරෙ සභා 123(5) 69 

 බල  123(7) 69 

ේාා් ලංනිකාක ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 127 74 

 ෙර්තවය  127(2)(4) 74,75 

 ගණපූරණ  127(6) 75 

 තනතුරු සඳහා ය ෝගයතාව පරීක්ෂා කිරීම 127(3) 74 

 බල  127(4)(5) 75 

 මන්ත්රීවර න් සංඛ්යාව 127(1) 74 
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 ඡන්ද  දීයම් අයිති  
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 යනොකිරීම  
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  මන්ත්රීවර කු නම් කිරීම සහ ුටට 77-80 38,39 
  පාර්ලියම්න්තු යසේව  තාවොලිෙව අත්හිටුවීම 

  රීතයානුල ල වි  යුතු  ැයි මන්ත්රීවර කුට  91(උ) 45 

  නිය ෝග කිරීම 

  විවාද ොල  යවන් කිරීම 129(10)(11) 77 

  වියශේෂ ොරෙ සභාවලට සභාපතිවරුන් හා 103 49 

  සාමාජිෙයින් පත් කිරීම 

  වියශේෂ ොරෙ සභාවල පුරප්පාඩු පිරවීම 106 49 

  සජීවී විොශන නවත්වන යලස නිය ෝග කිරීම 78,82(2)(අ) 39,40 

  සභාව ෙල් තබනු ලැබීම  රැස්වීම අත්හිටුවනු  81 39 
  ලැබීම  

  ස්ථාවර නිය ෝගය හි විධිවිධාන න්ට පාත්ර  139,146 85,87 
  යනොවූ ෙටයුතු පවත්වායගන  ාම 

 රාජොරි    

  ඡන්දය න් යතෝරාපත් කිරීම  

   නිය ෝජය ෙථානා ෙතුමා සහ නිය ෝජය 6(1)(2) 4 
   ොරෙ සභා සභාපතිතුමා 

  පාර්ලියම්න්තුව ෙල්තබා තිබි  දී අගමැතියේ  16 9 

  ඉල්ලීම අනුව එ  ෙැඳවීම 

  ප්රශ්න  යනොවිමසා පාර්ලියම්න්තුව ෙල තැබීම 8(4) 5 

   අංෙ 8 දරන ස්ථාවර නිය ෝග   ටයත් 9 6 
   නිදහස් වූ ොර්   අවසානය දී  

   ගණපූරණ ක් යනොමැති වූ ෙල්හි 11 7 

   බරපතල යලස වින  ෙ  වූ අවස්ථාවෙදී 81 39 

  භාෂාව යත්රුම් ගත යනොහැකි මන්ත්රීවර න් 13 8 
  සඳහා සුදුසු විධිවිධාන සැලසීම  

  මන්ත්රීවර න්ට ආසන පැනවීම 3 1 

  වින  රීති පිළිපැදීම පිළිබඳ වගකීම් 76 37 

  සමාප්ති  “ප්රශ්න  දැන් විමසනු ලැබි  46 25 

  යුත්යත් ” 

 පය  ලංා ප 

 ආංශිෙ අධීක්ෂණ 111 50-53 

 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ෙටයුතු පිළිබඳ 126 74 

 ආර්ථිෙ ස්ථායීෙරණ  පිළිබඳ 123 68-69 

 පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු 93-99 47-48 

 වියශේෂ ොර්  න් සඳහා 
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  අමාතයාංශයී  උපයේශෙ 112 54-55 

  ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ 118 58-60 

  උසස් නිලතල පිළිබඳ 127 74-75 

  ගතහය  117 58 

  යත්රීම් 114 56 

  පසුයපළ මන්ත්රීවර න්යේ 129 76-77 

  පාර්ලියම්න්තු ෙටයුතු පිළිබඳ 115 57-58 

  යපොදු වයාපාර පිළිබඳ 120 62-63 

  මහජන යපත්සම් පිළිබඳ 125 72-74 

  රජය  ගිණුම් පිළිබඳ 119 60-61 

  රජය  මුදල් පිළිබඳ 121 63-65 

  බැංකුෙරණ  සහ මූලය යසේවා 122 65-67 

  ආර්ථිෙ ස්ථායීෙරණ  123 68-69 

  ක්රම හා විධි 124 70-72 

  වයවස්ථාදා ෙ ස්ථාවර 113 55-56 

  ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ 116 58 

 වියශේෂ  100-110 48-50 

 සම්බන්ධීෙරණ 128 75-76 

 පය  ලංා ප ලං රොදු ලං යුතව  

 ොරෙ සභා වාර්තා 68-70 34-35 

 ොරෙ සභාව ඉදිරිය  සාක්ෂයෙරුවන්යේ සාක්ෂය 54 31 

 පනත් යෙටුම්පත් පිළිබඳව ොර්  පටිපාටි  50 27 

 මහ යල්ෙම්වර ායේ රාජොරී 10 6 

 යපොදු රීති  131 78 

  අනු ොරෙ සභා 131(2) 78-79 

  අනු ොරෙ සභා ගණපූරණ  131(3) 79 

  පිට අ  ඇතුළත් ෙර ගැනීම 131(10)(12) 80 

  පිටත රැස්වීම 131(8) 79 

  ප්රතිචාර, අදාළ අමාතයවර ායේ  131(7) 79 

  බල   131(2)(5)(9)(10)(13) 79,80 

  යල්ෙම්වර ා 131(1) 78 

  වාර්තාව 131(5)(7) 79 

  වියශේෂඥ දැනුමක් ඇති තැනැත්තන් පත්ෙර  131(9) 79 
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  ගැනීම 

 පනත් යෙටුම්පතක් පිළිබඳ වියශේෂ ොරෙ 69 34 
 සභාවෙ වාර්තාවක් පිළිගැන්වීම 

 විසර්ජන පනත් යෙටුම්පයත් උපයල්ඛ්න 133 81-82 
 සම්බන්ධය න් පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු ොරෙ 
 සභාවෙ ොර්  පටිපාටි  

 සභාපතිවර න් ඉල්ලා අස්වීම යහෝ ඉවත්ෙරනු ලැබීම 132(1)(ආ) 80 

  ෙථානා ෙවර ායේ නියේදන  132(1) 80 

  ය ෝජනා සම්මත  132(1)(ඇ),(3) 80,81 

  විශ්වාසභංග ය ෝජනාවක්  131(2)(4) 80,81 

 පලි  ලංායහ්ත  

 අනු ොරෙ සභා 131(4) 79 

 ගතහය ොරෙ සභායේ 117(2) 58 

 පාර්ලියම්න්තු ෙටයුතු පිළිබඳ ොරෙ සභායේ 115 57 

 පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු ොරෙ සභායේ 99 48 

 මහ යල්ෙම්වර ායේ රාජොරී 10(1)(2)(4) 6,7 

 වැරදි  10(2) 7 

 වියශේෂ ොරෙ සභාවල 110 50 

 වයවස්ථාදා ෙ ස්ථාවර ොරෙ සභායේ 113(8) 56 

ක්රජ ලංහප ලංවිධි ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 124 70 

 ගණපූරණ  124(11) 72 

 ෙර්තවය   124(1)(3) 70 

 මන්ත්රීවර න් සංඛ්යාව 124(1) 70 

 වාර්තා  124(5),(6)(7) 71 

 අනුොරෙ සභා 124(7) 71 

 බල   124(2)(4)(10) 70,71,72 

ගණපූයණ  

 අනු ොරෙ සභා 131(3) 79 

 යනොමැතිවීම, ක්රි ා පිළියවල 

  පාර්ලියම්න්තුව 11 7 

  පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු ොරෙ සභායේ 12 7 

  යබදුම් සීනුව නාද කිරීම 11 7 

 වියශේෂ ොර්  න් සඳහා ොරෙ සභාවල 114 56 
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 වියශේෂ ොරෙ සභාවල 85(4), 105 43,49 

ගෘහ ලං පය  ලංා පද 114(1)(ඇ),117 57,58 

 ෙර්තවය   117(2) 58 

 ොර්  සටහන්  117(2) 58 

 සභාපතිත්ව , සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 117(1) 58 

ඡ්ත   ලං ජජ 

 තීරෙ ඡන්ද   

  ෙථානා ෙතුමායේ 47(3) 26 

  ොරෙ සභා සභාපතියේ 96,107 48,49 

    113(6), 130(2) 56,78 

 පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු ොරෙ සභායේදී 95,96 48 

ඡ්ත   ්ත ලං ාෝයප ලංරත් ලංකිරීජ 

 ෙථානා ෙවර ා 1(අ) 1 

  කුසපත් ඇදීයමන්  4(ඊ)(ii)(iii) 3 

  ොර්  පටිපාටි  4 2,3 

  ඡන්ද පත්රිො විනාශ කිරීම 4(උ) 3 

  රහස් ඡන්දය න්  4(ඇ) 2 

 නිය ෝජය ෙථානා ෙවර ා 1(ඈ),6(1) 1,4 

  ොර්  පටිපාටි  6(2) 4 

 නිය ෝජය ොරෙ සභා සභාපතිවර ා 1(ඉ),6(1) 1,4 

  ොර්  පටිපාටි  6(2) 4 

 

ජාජපධිරතිදය කු ලං ාෝයප ලංරත් ය ලංගනු ලංකැබීජ 

 ඡන්ද පත්රිො, රහස් ඡන්ද  7 4,5 

 ත්රී් ලං පය  ලංා පද 114 56,57 

 ෙර්තවය   114(1) 56,57 

 සභාපතිත්ව  සහ සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 114(2) 57 

 ැනු් ජ්  

 අමාතයාංශ නියේදන  27(7) 16 

 අවශය වන හා අවශය යනොවන ය ෝජනා 28,133(9) 16,82 

 ප්රධාන ෙටයුතු ආරම්භය දී ය ෝජනා පිළිබඳව 23(1) 13 

 යපෞේගලිෙ පැහැදිලි කිරීම්  27(8) 16 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා ප ලංරපලිමේ ්්තව ේ 
ා්ථපදය ලංනි  ෝග 
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 ය ෝජනා හා ප්රශ්න පිළිබඳව 27 15,16 

දිජය ලංනි මිා ලං යුතව  

 අර්ථ නිරූපණ  23(2) 13 

ධූය  ්ත ලංඉදත් ලංකිරීජ 84 41,42 

 පරිපාලන ෙටයුතු පිළිබඳ පාර්ලියම්න්තු 85(1)(ඈ) 42
 යෙොමසාරිස්වර ා (ුම්බුඩ්ස්මන්) 

 පාර්ලියම්න්තු මහ යල්ෙම්වර ා 85(1)(අ) 42 

 මැතිවරණ යෙොමසාරිස් ජනරාල්වර ා 85(1)(ආ) 42 

 විගණොධිපතිවර ා 85(1)(ඇ) 42 

 විනිශ්ච ොරවර කු 84(1) 41 

නි  ෝජා ලං පථපජප  දය ප 

 අධිොර , සාමානය 139 85 

 ඡන්දය න් යතෝරා පත් කිරීම 1(ඈ),6(1) 1,4 

  ොර්  පටිපාටි  6(2) 4 

නි  ෝජා ලං පය  ලංා ප ලංා පරතිදය ප 

 අධිොර , සාමානය 139 85 

 ඡන්දය න් යතෝරා පත් කිරීම 1(ඉ),6(1) 1,4 

  ොර්  පටිපාටි  6(2) 4 

නික ලංරතිාපද ලංහ හෝ ලංදිුරුමජ  

 ෙථානා ෙවර ා 1(ආ),5(1) 1,4 

 නාම යල්ඛ්නය  අත්සන් කිරීම 5(2) 4 

 මන්ත්රීවර න් 1(ඇ),5(1),5(3) 1,4 

නීතිරතිදය ප   

 පනත් යෙටුම්පත් සංයශෝධන පරීක්ෂා කිරීම 43(3) 23 

 පිට අ කු යලස සලෙනු යනොලැබීම 21(4) 12 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීන්යේ පනත් යෙටුම්පත 52(3) 29 

 පිළිබඳ මත   

ජප  ලංරර  

 පළකිරීම  13(අ) 8 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීන්යේ ය ෝජනා 52(2) 29 

ජප  ලංපුා්ා   

 අන්තර්ගත යේ සම්පාදන  10(3) 7 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා ප ලංරපලිමේ ්්තව ේ 
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 ප්රශ්න ඇතුළත් කිරීම 27(2) 15 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවර න්යේ ය ෝජනා ඇතුළත්  24(2) 14 
 කිරීම  

 රීති වියරෝධී හැර, සි ලු ය ෝජනා  27(3) 15 

රජත් ලං  ටු්රත් 

 ආංශිෙ අධීක්ෂණ ොරෙ සභාවට ය ොමු කිරීම 50(2) 27 

 ඉදිරිපත් කිරීම, පිළිගැන්වීම, මුද්රණ  කිරීම 50 27 

 ොරෙ සභා අවස්ථාව 57,58 32 

 ොරෙ සභා ොර්  පටිපාටි  59,66 33,34 

 ොරෙ සභාවල වාර්තා 67,70 34 

 ොරෙ සභායේදී මූලධර්ම සාෙච්ඡාවට භාජන  62 33 
 යනොකිරීම 

 තුන්වැනි වර කි වීම 71,72,73 35  

 යදවැනි වර කි වීම 55,56 31,32 

 පළමුවැනි වර කි වීම 50(2) 27 

 පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු ොරෙ සභාවෙට පැවරීම 57 32 

 පූර්විොව  66(3) 33,34 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවර න්යේ පනත් යෙටුම්පත් 52,53 29,30,31 

  අරමුණු ඉදිරිපත් කිරීම 52(1) 29 

  ගැසට් පත්රය  පළ කිරීම 52(4) (5) 29 

  දැන්වීම් පළ කිරීම 53(1) (2) 30 

  නීතිපතිවර ායේ මත  52(3) (4) 29 

  නයා  පත්රය හි ඇතුළත් කිරීම 52(5)(7) 29,30 

  පළමුවැනි වර කි වීම සභාව විසින් සම්මත කිරීම 52(6) 29 

  වාර්තාව 52(7) 30 

 මුදල් පිළිබඳ පනත් යෙටුම්පත් 

  ඉදිරිපත් කිරීම 136 84,85 

 විසර්ජන පනත් යෙටුම්පත  

  උපයල්ඛ්න සම්බන්ධය න් පූර්ණ පාර්ලියම්න්තු 133 81,82
  ොරෙ සභාවෙ ොර්  පටිපාටි   

  යවන් ෙළ දින 75 36,37 

 වයවස්ථාදා ෙ ස්ථාවර ොරෙ සභායේ සංයශෝධන 53(3)(4) 30,31 

  ොරෙ සභා විසින් 67,72(1) 34,35 

  නාම  50(1),66(4) 27,34 

  වගන්තිවලට 61,64 33 



ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා ප ලංරපලිමේ ්්තව ේ 
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 සහතිෙ   74 35,36 

රසු රළ ලංජ්තත්රීදය ්ත ක ලං පය  ලංා පද 114(1)(ව),129 57,76,77 

 ෙර්තවය   129(6) 77 

 බලතල  129(7) 77 

 මන්ත්රීවර න් 129(2)(3)(4) 76,77 

 විවාද  දැනුම් දීම 129(9) 77 

  ොල  129(10) 77 

  දින   යේලාව 129(11) 77 

 සභාපතිවර ා 129(5) 77 

රපලිමේ ්්තව ලං යුතව ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද  114(1)(අ), 115 57,58 

 ෙර්තවය , ොර්  සටහන්, සභාපතිත්ව  සහ  115 57,58 
 සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 

රපලිමේ ්්තවද ලං ල් ලංාැබීජ  

 අදහස  15 9 

 ෙථානා ෙතුමා විසින් ප්රශ්න යනොවිමසා 4,8,9,11,12 2,3,5,6,7,8 

 පාර්ලියම්න්තුව ෙල් තබා තිබි දී එ  ෙැඳවීම 16 9 

 බරපතල වින  වියරෝධී තත්ත්ව ෙදී 81 39 

 මහා මැතිවරණ ෙට පසු පළමුවැනි රැස්වීම 1 1 

 හදිසි යපොදු වැදගත් ෙරුණු සාෙච්ඡා කිරීම සඳහා 19 10,11 

රපලිමේ ්්තවද 

 යගො නැඟිලි ආදි  පාලන  කිරීම සහ ආරක්ෂෙ  141 86 

 විධිවිධාන 

 භූමි භාග   80 39 

 යසංයෙෝල , ස්පර්ශ කිරීම යහෝ එසවීම 77(3) 38 
 බරපතල වින  වියරෝධී ක්රි ාවකි  

රපලිමේ ්්තව ේ ලංදැඩ යුතව  

 අත්හිටවීම  8(3)(5),29 5,6,16,17 

 අත්හිටවීයමන් නිදහස් ෙළ  9 6 

 එක් එක් මාසය  ප්රථම සිකුරාදා දිනය හි  24(1), 25 13,14 

 මුඛ්යස්ථාන   

 ෙල් තබන අවස්ථායේ දී ය ෝජනා යහෝ ප්රශ්න  20 11 

 ෙල් තැබීයම්දී අවසන් යනොවූ 25 14 

 පවත්වනු ලබන අනුපිළියවළ 22 12,13 

 ප්රධාන ෙටයුතු 23 13 
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 භාෂාව  13 8 

 මන්ත්රීවර කු විරුේධ වන  8(6) 6 

 රැස්වීම   

  අග්රාමාතයවර ායේ ඉල්ලීම අනුව ෙල් තැබීම 16 9 

  (පාර්ලියම්න්තුව ෙල් තැබීම  ටයත් බලන්න) 

  ොල යේලාවන් දීර්ඝ කිරීම 8(7) 6 

  ජනාධිපතිතුමා ෙැඳවූ විට  8(2) 5 

  දින හා ොලයේලා 8(1)-(4) 5 

  මහ මැතිවරණ ෙට පසු ප්රථම 1 1 

  හැන්සාඩ් වාර්තායේ පළ කිරීම 13 8 

 විොශ  

  ුවන් විදුලි , රූපවාහිනි  යහෝ යවනත්  ම්  14(1) 8 
  විදුත් මාර්ග යහෝ උපෙරණ භාවිතය න් 

ිළය ලංඅ  

 ඇතුළත් කිරීම, ොරෙ සභාවලට 131(10)(11) 80 

 නීතිපතිවර ා “පිට අ කු” යලස සලෙනු යනොලැබීම 21(4) 12 

 පිට අ  ඉවත් කිරීම 21,28(ඈ), 131(10) 12,16,80 

  ය ෝජනා දැනුම්දීමක් අනවශය වීම 21(3) 12 

 සභා ගර්භ  තුළ රැඳී සිටීම 21(1) 12 

පූලිණ ලංරපලිමේ ්්තව ලං පය  ලංා පද 93,99 47,48 

 ොර්  පටිපාටි  (පනත් යෙටුම්පත් පිළිබඳව) 59,66 33,34 

 ොර්  පටිපාටි  සම්බන්ධය න් අදාළ වන රීති 97 48 

 ොර්  සටහන් 10(1),99 6,48 

 ඡන්ද  විමසීම 95 48 

 පනත් යෙටුම්පත් පිළිබඳව පැවරීම 

  අනිකුත් පනත් යෙටුම්පත් 57 32 

  විසර්ජන පනත් යෙටුම්පත 57 32 

 පාර්ලියම්න්තුයවන් ය ොමු ෙරන ලද ොරණා 98 48 

 සම්බන්ධය න් පමණක් ෙටයුතු කිරීම සලො බැලීම 

 ය ෝජනා දැනුම් දීමක් අනවශය වීම 28(අ)(උ) 16 

 වාර්තා කිරීම 67 34 

  

 වියශේෂ ොරෙ සභාවෙ වාර්තාවක් ය ොමු ෙරනු 28(ඇ) 16 
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 ලැබීමට දැනුම් දීයම් ය ෝජනාවක් අනවශය වීම 

 සභාපති  94 47,48 

 සභාපතියේ තීරෙ ඡන්ද  96 48 

 සභා සම්මතිය න් පත් කිරීම 93 47 

 රත්ා්, ලංජහජාජ 30 17,18 

 රොදු ලංදපරපය ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 114(ඌ), 120 57,62,63 

  අනු ොරෙ සභා 120(5) 63  

  ෙර්තවය  120(2) 62 

  ගණපූරණ  120(7) 63 

  බල   120(6) 63 

  මන්ත්රීවර ායේ නිරීක්ෂණ සහ පි වර 120(4) 62 

  වාර්තා 120(3)(4) 62 

  සාමාජිෙ සංඛ්යාව 120(1) 62 

 රෞ ගමේ  ලංරැහැදිමේ ලංකිරීජ 27(8) 16 

 රෞ ගමේ  ලංජ්තත්රීදය ්ත 

 පනත් යෙටුම්පත් 52,53 29,30,31 

 ය ෝජනා  24 13,14 

  ොලානුක්රමිෙ අනුපිළියවළ නයා  පුස්තෙ ට 24(2) 14 
  ඇතුළත් කිරීම  

  එක් එක් මාසය  ප්රථම සිකුරාදා දින න්හි 24(1) 13 
  මුඛ්යස්ථාන  

  “යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවර ා”  න්නට ඇතුළත්  24(3) 14 

  යනොවන්නන් 

රධපජ ලං යුතව  23 13 

රදෘත්ති ලංරර 

 නිය ෝජිත න්ට පැමිණීමට අවසර දීම හා එ   21(5) 12 

 අවලංු කිරීම 

රශ් නිජ ලං 

 අග්රාමාතයවර ායගන් අසනු ලබන  38 21,22 

  අතුරු ප්රශ්න 38(7) 21,22 

  ොල , දින  38(1) 21 

  ප්රශ්න සංඛ්යාව 38(1) 21 

  වචන සංඛ්යාව 38(5) 21 
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 අතුරු   33 19 

  ෙථානා ෙතුමා විසින් ඉ  යනොදීම 33(1) 19 

 අදාළ රීති  36 19,20 

 අරමුණ  34(1) 19 

 ඉල්ලා අස් ෙර ගැනීම 27(6) 15 

 ෙටයුතු අනුපිළියවළ 22(7) (11) 12,13 

 ෙථානා ෙතුමා විසින් ඉ  යනොදීම 37(1) 20 

 ෙථානා ෙතුමා විසින් ෙරන සංයශෝධන 37(2) 20 

 ෙල් තබන අවස්ථායේ  20 11 

 දැනුම්දීම්  27(1) (2) 15 

 නයා  පුස්තෙය හි ඇතුළත් කිරීම 27(2) 15 

 පිළිතුරු   

  වාචිෙ හා ලිඛිත ප්රශ්නවලට  32 18,19 

 යපොදු වැදගත්ෙමකින් යුතු  39 22 

  ඇසි  යුත්යත් ෙවරකු විසින්ද  27(2) 15 

 ලිඛිත  32(5) 19 

 වාචිෙ  32(1) (2) (3) 18 

 විවාද ෙට වයාජ යහේතුවක් ෙර යනොගැනීම 34(2) 19 

 යවන් ෙළ යේලාව 35 19 

ඳදු 

 පැනවීම  136 84,85 

 ඳ ජ් 

 ෙටහ ඬවල් අනුව 47(1) 25 

 නම් වශය න් 47(2) (ඇ) 26 

 යබදුම් සීනුව නාද කිරීම 47(2) 26 

 මන්ත්රීවර න් නැ ස සිටීයමන්  47(2) (අ) 26 

 වැරදි  48, 49 26 

 විදුත් ඡන්ද සටහන් කිරීයම්  න්ත්ර  47(2) (ආ) 26 

 පෂප ලංරරිදලිාජ  

 විධිවිධාන සැලසීම 13(ආ) 8 

 

ජ්තත්රීදය ්ත 
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 ආසන පැනවීම 3 1 

 නම් කිරීම් සහ පාර්ලියම්න්තු යසේව  77 38 

 තාවොලිෙව අත්හිටවීම 

  ොරෙ සභායේ 77(6) 39 

  තාවොලිෙව අත්හිටවූ ොල  77(2) 38 

  පාර්ලියම්න්තුව 77(2) 38 

  ය ෝජනා සඳහා දැනුම් දීමක් අවශය වීම 28(ඉ) 16 

 නිල ප්රතිඥාව (යහෝ දිවුරුම) 1(ඇ),5(1)(3) 1,4 

 නීතිම  නිය ෝජන ක් ෙරනු ලැබි  යනොහැකි වීම 144 86 

 පාර්ලියම්න්තුයවන් ඉවත් වීම 80 39 

 යපෞේගලිෙ පැහැදිලි කිරීම 27(8) 16 

 රීති    

  ෙථා ෙරන විට 91 44,45,46 

  ෙථා යනොෙරන විට 92 46,47 

  යනොනිසි වචන භාවිත කිරීම පිළිබඳව 82 39,40 

  රීති මඟින් විධිවිධාන යනොය දූ ෙල්හි 82 40 

  පාර්ලියම්න්තුවට ක්රි ා කිරීමට ඇති අයිති   86-90 43,44 

  විවාදය දී  

 යසේව  අත්හිටවනු ලැබීම 77 38,39 

ජහජාජ ලං රත්ා් ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 125 72 

 අනු ොරෙ සභා 125(8) 73 

 අමාතයවර ායේ නිරීක්ෂණ 125(6)(7) 73 

 ුම්බුඩ්ස්මන්යේ වාර්තාව 125(4) 73 

 ෙර්තවය   125(2) 72 

 ගණපූරණ  125(10) 74 

 පාර්ලියම්න්තු යෙොමසාරිස්වර ා (ුම්බුඩ්ස්මන්) 125(3) 72 
 යවත ය ොමු කිරීම  

 ප්රශ්න කිරීම  පරීක්ෂා කිරීම 125(9) 73 

 මහජන යපත්සම් 30 17,18 

 සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 125(1) 72 

 

ජහ ලං ල් ්දය ප  

 ධූරය න් ඉවත් කිරීම 85 42,43 
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 රාජොරී  10 6,7 

මුඛ්ා්ථපජ  

 ආණ්ඩුයේ ෙටයුතු 23(3)(4) 13 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවර න්යේ ෙටයුතු  24(1) 13 

 වරප්රසාද පිළිබඳ ය ෝජනා 29 16,17 

මූකපාජ  ්ත ලංා පභිමුඛ් ලං   යජ ලංරශ් නිජ ්ත 

 සංයශෝධන  කිරීම 43,44,45 23,24 

 සමාප්ති ය ෝජනා පිළිබඳව 46 25 

 සම්පූර්ණ වශය න් විමසූ ෙල්හි 89 44 

  ෝජාජප 

 අයහෝසිවීම 40 22 

 ඉල්ලා අස්ෙර ගැනීම 27(6) 15 

 ෙල් තබන අවස්ථායේ 20 11 

 ෙල් තැබීම  

 (පාර්ලියම්න්තුව ෙල් තැබීම  ටයත් බලන්න) 

 දැනුම්දීම (ප්රධාන ෙටයුතු  ටයත් බලන්න) 

 දැනුම්දීම අනුව අවස්ථා 27 15, 16 

 නයා  පුස්තෙය හි ඇතුළත් කිරීම 27(3) 15 

 පමා කිරීයම්  8(5), 17, 18 5, 9, 10 

 යපොදු වැදගත්ෙමකින් යුතු  39, 40, 41 22 

  අයහෝසි වීම 40 22 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවර න්යේ  24(1) 13 

 ය ෝජනා කිරීයම් අයිති  39 22 

 රැස්වීම් ොල යේලාවන් දීර්ඝ කිරීම 8(7) 6 

 වරප්රසාද  29 16, 17 

 විවාද යහෝ සංයශෝධන යනොමැතිව තීරණ  ෙළ  

 යුතු ය ෝජනා  

  8 වැනි ස්ථාවර නිය ෝගය  බලපෑයමන් ෙටයුතු  9 6 

  නිදහස් වීම 

  ආණ්ඩුයේ ෙටයුතුවලට මුඛ්යස්ථාන  23(4) 13 

  පිළිගන්වනු ලබන ලිපියල්ඛ්න ආදි  මුද්රණ  26(4) 15 
  කිරීම 

  මන්ත්රීවර කුට පාර්ලියම්න්තු යසේව   77(1) 38 
  තාවොලිෙව අත්හිටවීම 

  සමාප්ති  46 25 
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 සමාප්ති  සඳහා 46 25 

යජා ප ලංගිණු් ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 119 60, 61 

 අනු ොරෙ සභා 119(5) 61 

 අමාතයවර ායේ නිරීක්ෂණ සහ පි වර 119(4) 60 

 ෙර්තවය   119(2) 60 

 ගණපූරණ  119(7) 61 

බල   119(6) 61 

වාර්තා  119(3) (4) 60, 61 

 සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 119(1) 60 

යජා ප ලංමු ල් ලංිළිබඳ  ලං පය  ලංා පද 121 63 – 65 

 ෙර්තවය   121(2) 64 

 ගණපූරණ  121(8) 65 

 වාර්තා  121(3)(4)(5) 64 

 සභාපතිවර ා 121(1) 63 

රීති 

 පාර්ලියම්න්තුව තුළ ෙථා කිරීයම් දී   ෙථා  91, 92 44,45,46,47 
 යනොකිරීයම්දී 

 වින   76 37 

 විවාද  86-90 43,44 

රීති ලංරශ් නිජ ලං 

 මතු කිරීම  92(2) 47 

 විවාද ෙට ඉ  යනොදීම 77(1) 38 

මේිළ ලං ල්ඛ්ජපදි  

 දැනුම් දීමක් අනවශය බව 26(4), 28 16 

 පිළිගැන්වීම, සභා යම්ස  මත තැබීම, මුද්රණ  කිරීම 26 14, 15 

දපලිාප  

 අමාතයාංශයී  උපයේශෙ ොරෙ සභා 112(4) 54 

 ආංශිෙ අධීක්ෂණ ොරෙ සභා 111 50 – 53 

 ුම්බුඩ්ස්මන්යේ  125(4) 73 

 ොරෙ සභා, පනත් යෙටුම්පත් පිළිබඳ 67-70 34, 35 

 යපෞේගලිෙ මන්ත්රීවරුන්යේ පනත් යෙටුම්පත් 52(7) 29, 30 
 පිළිබඳ 
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 රජය  ගිණුම් පිළිබඳ ොරෙ සභායේ  119(4) 60 

 රජය  මුදල් පිළිබඳ ොරෙ සභායේ 121(5) 64 

  විසර්ජන පනත් යෙටුම්පත, ඇස්තයම්න්තු 121(5) 64 

 වියශේෂ ොරෙ සභා 102 49 

 වියශේෂ ොර්  න් සඳහා ොරෙ සභා 114(2) 57 

 ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ ොරෙ සභාව  118(3) (6) 59, 60 

 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ෙටයුතු පිළිබඳ ොරෙ සභාව 126 74 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ ොරෙ සභාව 127(5) 74, 75 

 යපොදු වයාපාර පිළිබඳ ොරෙ සභාව 120(4) 62 

 මහජන යපත්සම් පිළිබඳ ොරෙ සභාව  125(6) 73 

 වයවස්ථාදා ෙ ස්ථාවර ොරෙ සභාව 113(8) 56 

 සම්බන්ධීෙරණ ොරෙ සභාව 128(5) 76 

 ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ ොරෙ සභාව 116 58 

 හැන්සාඩ්  13 8 

විජ   

 පාර්ලියම්න්තු සහ ොරෙ සභාවල 76-82 37,38,39,40 

“විනිශ් නිච  පයදය ප”  

 අදහස  83(2) 40 

විදප  ලං ළ ලං ජොහැකි ලං ුමණු ලංාහ ලංඅදා්ථප 

 ෙථානා ෙවර ා ඡන්දය න් යතෝරා පත් කිරීයම්දී 4(ආ) 2 

 තමා පිළිබඳ වූ (යපෞේගලිෙ ෙරුණු පහදා දීම) 91(ඒ) 45 

 පිට අ  ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්න විමසීම්වලදී 21(2) 12 

 ය ෝජනා ස්ථිර කිරීමට යපර 87 43 

 රීති ප්රශ්න  76(1) 37 

 වාචිෙ පිළිතුරු අයප්ක්ෂා ෙරන ප්රශ්න 32 18, 19 

විදප   

 අයප්ක්ෂණ  

  දිනට නි මිත ෙටයුතු, ය ෝජනා ආදි  42(2) 22 
  පිළිබඳව විවාද ට ඉ  යනොදීම 

 මන්ත්රීවර න්යේ හැසිරීම 92 46,47 

 රීති   86-90 43,44 

  එෙවරෙට ව ා ෙථා කිරීම 86 43 

  ෙථා කිරීයම්දී 91 44, 45 
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ා්ථපදය ලංනි  ෝග 

 

සුචි  

  ස්ථාවර නිය ෝග පිටුව 

106 
 

  ෙථා යනොෙරන මන්ත්රීවර න් 92 46,47 

  ජනාධිපතිතුමායේ, වැ බලන ජනාධිපතිතුමායේ 83 40 
  පාර්ලියම්න්තු මන්ත්රීවර න්යේ,  

  විනිශ්ච ොරවර න්යේ හා යුක්ති   
  පසිඳලීයමහි නියුක්ත අන් තැනැත්තන්යේ  

  යපෞේගලිෙ පැවැත්ම පූර්ණ ය ෝජනාවකින්  
  මිස මතු යනොකිරීම  

  පසු අවස්ථාවෙදී තමාට ෙථා කිරීමට ඇති  88 44 
  අයිති ට හානි ක් යනොමැතිව ය ෝජනාවක්  
  ස්ථිර කිරීම  

  ප්රශ්න විමසීයමන් පසු ෙථා ෙරනු ලැබි   89 44 
  යනොහැකි වීම 

  වරක් තීරණ  ෙළ ප්රශ්න ක් එම සභායේදී ම  90 44 

  නැවත වරක් සභාභිමුඛ් කිරීමට ඉ  යනොදීම 

විදප   ලං ල් ලංාැබීජ 

 ය ෝජනාව 17 9 

වි ශ නිේෂ ලං පය  ලංා ප 100-110 48,50 

 ගණපූරණ  105 49 

 පාර්ලියම්න්තුව ෙල් තබා තිබි දී රැස්වීම 109 50 

 පාර්ලියම්න්තුව විසින් යදනු ලබන උපයදස් 102 49 

 පුරප්පාඩු  106 49 

 බලතල  108 49,50 

 මන්ත්රීවරු  101 48 

 රැස්වීම් යේලාව සහ ස්ථාන  104 49 

 වාර්තා  69 34 

 විෂ   සීමාව 102 49 

 විසුරුවා හැරීම 109 50 

 සභාපති  103 49 

 සභාපතියේ ඡන්ද  107 49 

 සභිෙ මන්ත්රීන් 103 49 

 සාක්ෂය විභාග කිරීම සහ පාර්ලියම්න්තුවට  108 49, 50 

 වාර්තා කිරීම    
 සාක්ෂය සටහන් කිරීම 110 50 

 සාමාජිෙත්ව  අත්හැර  ාම 106 49 

වි ශ නිේෂ ලං පලි  ්ත ලංා හප ලං පය  ලංා පදක 

 ොර්  පටිපාටි  130(1) 77, 78 
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 ගණපූරණ  130(4) 78 

 තීරෙ ඡන්ද  130(2) 78 

 පුරප්පාඩුවක් පිරවීම 130(3) 78 

 රැස්වීම්  130(5) 78 

 සභාපතිවර ා 130(1) 77, 78 

 සාමාජිෙත්ව  අත්හැර ගි  ා යසේ සලෙනු ලැබීම 130(7) 78 

විාලිජාජ ලංරජත් ලං  ටු්රා 75 36, 37 

 (පනත් යෙටුම්පත්  ටයත් බලන්න) 

දදා්ථප ප   ලංා්ථපදය ලං පය  ලංා පද  

 අතියර්ෙ මන්ත්රීවර න් 113(2) 55 

 ෙර්තවය   113(4) (5) 56 

 ොර්  සටහන් සම්පාදන පිළියවළ 113(8) 56 

 ගණපූරණ  113(3) 56 

 පනත් යෙටුම්පත භාර මන්ත්රීවර ාට සාමාජිෙ 113(7) 56 
 මන්ත්රීවර කු යලස ෙටයුතු ෙළ හැකිවීම 

 පනත් යෙටුම්පත් පිළිබඳව 

  ොර්  පටිපාටි  53(4) 30, 31 

   පැවරීම 53(3) 30 

   පවරූ විට ොර්  පටිපාටි  59-66 30, 34 

 පාර්ලියම්න්තුව වාරාවසාන ෙළ විට ක්රි ා පිළියවළ 113(8) 56 

 බලතල  113(5) 56 

 මන්ත්රීවර න් 113(1) 55 

 වාර්තා  113(8) 56 

  ඉදිරිපත් කිරීම 68 34 

  සලො බැලීම 70 34, 35 

 සභාපතියේ ඡන්ද  113(6) 56 

ශ්රී ලංකා ප ලංජාජයජා ප ලංා පඳ ධ ලංඅයමු ක  

 වි දම් දැරීම 136 84, 85 

 රේෂ්ධපධි යණ  

 ඉදිරිපත් ෙරන යපත්සම් 55(2) (අ) 31 

 තීරණ   55(2) (ආ) 31, 32 

ාා  ශ නි 

 ජනාධිපතිතුමායගන් ලැයබන 22(2) 12  
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ාා ශ නිෝධජ 

 පනත් යෙටුම්පතට 43(3) 23 

 පනත් යෙටුම්පත් නාම ට 66(4) 34 

 පනත් යෙටුම්පත්වල වගන්තිවලට  

  ොරෙ සභායේදී 61,63,64 33 

  වියශේෂ යහෝ ස්ථාවර ොරෙ සභා මඟින් 72(2) 35 

  වාර්තා ෙළ 

 පිළිබඳ රීති  43 23 

 ප්රශ්න ෙට 43(4)-(8) 23 

 මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් යෙයරන ප්රශ්නවලට 43, 44 23, 24 

 රජය  මුදල් වි දම් යෙයරහි බලපාන පනත්  136 84, 85 

 යෙටුම්පත්වලට අදාළ 

 සංයශෝධනවලට 43(9), 44(5) 23, 24 

 ස්ථාවර නිය ෝගවලට 137 85 

ා පරති ලංජපජපදමේ  143 86 

ාජපේති  

 ය ෝජනායේ ෙටයුතු අත්හිටවීයම්දී 46 25  

ා්ඳ්තධී යණ ලං පය  ලංා පද 128 75, 76 

 ෙර්තවය   128(3) 76 

 බලතල  128(5) 76 

 රැස්වීම් ෙැඳවීම 128(4) 76 

 සාමාජිෙ මන්ත්රීවර න් 128(2) 75 

ාපක්ෂි ුමද්ත ක ලංහප ලංවි ශ නිේෂා ්ත ක ලංවි  ් 145 86, 87 

ාපක්ෂි ුම දෝ   

 ොරෙ සභාව ඉදිරිය  සාක්ෂය  54, 108 34, 49, 50 

 වි දම්  145 86, 87 

 සාක්ෂය ඇසීයම් සහ සටහන් කිරීයම් ක්රි ා පිළියවළ 108 34, 49, 50 

 ාා  ෝක  

 ස්පර්ශ කිරීම යහෝ එසවීම 77(3) 38 

ා්ථපදය ලංනි  ෝග 

 අත්හිටවීම  138 85  

 පිළිබඳ ොරෙ සභාව  116 58 

 සංයශෝධන  137 85 
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ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ ොරෙ සභාව 

 ෙර්තවය , සභාපතිත්ව  සහ සාමාජිෙ 116 58 
 මන්ත්රීවර න් 

හැන්සාඩ් (පාර්ලියම්න්තු විවාද නිල වාර්තාව) 

 භාෂාව සහ වැ  ෙටයුතු පළ කිරීම 13 8 

 වචන යහෝ ප්රොශ හැන්සාඩ් වාර්තායවන් 82(2) (ආ) 40  
 ඉවත් කිරීම  


