
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග�  �ලංග �ම�පාල මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ කාරක සභා සභාප��මා 

ග�  ෙස�ව� අෛඩ�කලනාද� මහතා, 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප��මා 

————————————— 

ග� ර � !"ම#ංහ මහතා, අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� තලතා අ$ෙක%රල මහ&'ය, අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංස්කරණ 
අමාත�'ය 

ග� ව(ර අෙ)ව*ධන මහතා, ස්වෙ)ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෙජ%� අමර$ංග මහතා, සංචාරක සංව�ධන හා ,ස්�යා	 ආග'ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ම,�ද අමර-ර මහතා, කෘ.ක�ම අමාත�මා 

ග� (ආචා*ය) සර& අ23ගම මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආBC පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං/ධායක�මා 

ග� අ5ල !රා6 කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� 5�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන 
අමාත�මා සහ පා�Aෙ@"�ෙE සභානායක�මා 

ග� දයා ගමෙ: මහතා, සමාජ Fබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත අමාත�මා 

ග�  ම� #�පාල ද #�වා මහතා, �වාහන හා G/H Iව" ෙසJවා අමාත�මා 

ග� පල  ;ග�බර� මහතා, කKරට නව ග@මාන, යLතල පහFක@ හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� ='�ද ;සානායක මහතා, වාNමා�ග සහ ජල ස@ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත�මා 

ග� න-� ;සානායක මහතා, වැ/A ක�මා"ත අමාත�මා 

ග� එස්. @. නා!�න මහතා, අභ"තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන අමාත�මා 

අංක 2. ] 

(අටවැ	 පා�Aෙ@"�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 



( 2 ) Mt. No.2 

 

ග� ගා'J ජය!"ම ෙපෙ*රා මහතා, [)ධශාසන අමාත�මා 

ග� හ�� Kනා�= මහතා, /\A සංෙ)ශ, ]^ටH යLතල පහFක@ හා /ෙ)ශ _`යා 
අමාත�මා 

ග� ස(& ෙKLමදාස මහතා, 	වාස හා ඉa`b@ අමාත�මා 

ග� �සාM බ;NO� මහතා, ක�මා"ත හා වාcජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ*. එ�. රං(& මP=ම බQඩාර මහතා, රාජ පNපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
d�ය හා සාමය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ච�Rා  බQඩාර මහ&'ය, කා"තා හා ළමා කට�� අමාත�'ය 

ග� �ල� මාරපන මහතා, /ෙ)ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෆFස* 2සත්ාපා මහතා, පළා�සභා, පළා� පාලන සහ eඩා අමාත�මා 

ග� සාගල ර&නායක මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ හා ද2.ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� අ*Tන රණ$ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතH ස@ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨV ච�Wක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාgර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� (ආචා*ය) !ජයදාස රාජප�ෂ මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� මX� සමර!"ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර-ර මහතා, hදH හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ර-�R සමර-ර මහතා, ක@ක; හා වෘ�6ය ස'� සබඳතා අමාත�මා 

ග� ම,�ද සමර#ංහ මහතා, වරාය හා නා/ක කට�� අමාත�මා 

ග� (ෛවදY) රා(ත ෙසLනාර&න මහතා, ෙසiඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ)jය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� !(& !ජය2Z ෙස[Fසා මහතා, lවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාmය 
ආ��කය <=බඳ අමාත�මා 

ග� \. එ�. සව්ා'නාද� මහතා, නැවත පaංn `bම 5න;�ථාපන, උ�; සංව�ධන සහ 
g"\ ආග'ක කට�� අමාත�මා 

ග� අ)=� හV� මහතා, තැපැH, තැපැH ෙසJවා හා hස්A@ ආග'ක කට�� අමාත�මා 

ග� ]. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස/බලගැ"o@ අමාත�මා 

ග� ^�M මා*ෂ� සර&  ෙෆ[�ෙසLකා මහතා, �රසර සංව�ධන, වනpo සහ �ාෙ)jය 
සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අ_!හාෙ* මහතා, කෘ.ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� WයෙසLන ගමෙ: මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද2.ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙම[හා� ලා� ෙ`L� මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

ග� -රaමාර ;සානායක මහතා, මහවැA සංව�ධන රාජ අමාත�මා 



( 3 ) Mt. No.2 

 

ග� අ(& ]. ෙපෙ*රා මහතා, /\Aබල හා 5න�ජනdය බලශ2� රාජ අමාත�මා 

ග�  ෙර%ෂ� ෙපෙ*රා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. \. ෙKLමදාස මහතා, වැ/A ක�මා"ත රාජ අමාත�මා 

ග� !ජයකලා මෙහLස්වර� මහ&'ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�'ය 

ග� -. එස්. රාධcෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� !"මර&න මහතා, hදH රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� !ජයව*ධන මහතා, ආර2ෂක රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන!ර&න මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. ,ස්e�ලා මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන රාජ 
අමාත�මා 

 

 

ග� අෙශ%� අෙ)#ංහ මහතා, �වාහන හා G/H Iව" ෙසJවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලgයව�න මහතා, hදH හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ6. h. අලව$වල මහතා, ස්වෙ)ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� =ෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� (ෛවදY) අෙන%මා ගමෙ: මහ&'ය, ඛ	ජ ෙතH ස@ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�'ය 

ග� පාXත aමාර ෙතවරiෙප�ම මහතා, �රසර සංව�ධන, වනpo සහ �ාෙ)jය 
සංව�ධන 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එj. ආ*. සාරk =ෂ්ම�ත මහතා, අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංස්කරණ 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මlෂ නානාය�කාර මහතා, /\A සංෙ)ශ, ]^ටH යLතල පහFක@ හා /ෙ)ශ 
_`යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර&න පරණ!තාන මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ඉ�;ක බQඩාරනායක මහතා, 	වාස හා ඉa`b@ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙසmFM අV සාn* මoලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ)ධතා, සංgsයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 2&$ #වXංග� මහතා, සමාජ Fබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ'* අX #හා);� මහතා, lවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාmය ආ��කය 
<=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එj. එ�. එ�. හpස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට* අiqහා' මහතා   

ග� ෙර%,ත අෙ)rණව*ධන මහතා   



( 4 ) Mt. No.2 

 

ග� ම,�ද යාපා අෙ)ව*ධන මහතා   

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ)ව*ධන මහතා   

ග� $ෂාර ඉs � අමරෙසLන මහතා   

ග� ;t� අ23ගම මහතා   

ග� ම,�දාන�ද අ_&ගමෙ: මහතා   

ග� රං(& අ_!හාෙ* මහතා   

ග� ර- ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර!�P aමා* මහතා   

ග� ෙ6. එ�. ආන�ද aමාර#� මහතා   

ග� නාලක KසාP ෙක[ෙල[�ෙන මහතා   

ග� ක-�;ර� ෙක%\ස්වර� මහතා   

ග� ච�R#� ගජOර මහතා   

ග� ච�;ම ගමෙ: මහතා   

ග� උදය Kභා& ග�ම�Wල මහතා   

ග� ;ෙ�ෂ ්rණව*ධන මහතා   

ග� (ආචා*ය) බ�=ල rණව*ධන මහතා   

ග� එMවM rණෙසLකර මහතා   

ග� පPම උදයශා�ත rණෙසLකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�RෙසLන මහතා   

ග� \. -. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙක[v මහතා   

ග� (ෛවදY) නX�ද ජය�සස් මහතා   

ග� නX� බQඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අwර #M  ජයර&න මහතා   

ග� Wයංකර ජයර&න මහතා   

ග� (ෛවදY) ක!�ද ෙහLෂා� ජයව*ධන මහතා   

ග� ලx ජයව*ධන මහතා   

ග� දයා#� ජයෙසLකර මහතා   

ග� ෙKLමලා� ජයෙසLකර මහතා   

ග� �ෙ�ධා y. ජයෙසLන මහ&'ය   

ග� මF�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. $ෙරFෙර&න#ංහ� මහතා   

ග� ජනක බQඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතz{� මහතා   
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ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   

ග� Wය�  ශා�ත ද #�වා මහතා   

ග� ෙම[හා� |යද*ශන ද #�වා මහතා   

ග� }. රං(& ද ෙස[Fසා මහතා   

ග� අwර ;සානායක මහතා   

ග� !මල-ර ;සානායක මහතා   

ග� එස්. @. ;සානායක මහතා   

ග� සාX�ද ;සානායක මහතා   

ග� ඩ:ලස් ෙPවාන�ද මහතා   

ග� ෙම[ෙහ[මM නව! මහතා   

ග� 2හ�ම= නh* මහතා   

ග� වා�ෙPව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  *මලනාද� මහතා   

ග� eP~ක ප�රණ මහතා   

ග� (ෛවදY) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Wයදාස මහතා   

ග� �ස�ත qං� ලෙ� මහතා   

ග� සන&  ශා�ත ෙපෙ*රා මහතා   

ග� ල�ෂ්ම� වස�ත ෙපෙ*රා මහතා   

ග� �(& සංජය ෙපෙ*රා මහතා   

ග� අ��;ක Kනා�= මහතා   

ග� ෙජ[�ස්ට� Kනා�= මහතා   

ග� (ෛවදY) �ද*�� Kනා�=q�ෙ� මහ&'ය   

ග� අෙශ%ක |ය�ත මහතා   

ග� ඒ. \. �#� ෙKLමජය�ත මහතා   

ග� ,�Zකා ෙKLමච�R මහ&'ය   

ග� එස්. ෙKLමර&න මහතා   

ග� බ�=ල ලා� බQඩා�ෙග[ඩ මහතා   

ග� තාරානා& බස්නායක මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !(ත ෙ)�ෙග[ඩ මහතා   

ග� 2හ�ම= ඉ)රා,� 2හ�ම= ම��* මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා* මහතා   

ග� ෙ�. කාද* මස්තා� මහතා   



( 6 ) Mt. No.2 

 

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ)=�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ(& මා�නiෙප�ම මහතා   

ග� එස්. h. 2$aමාරණ මහතා   

ග� h ත�� ෙය%ෙහLස්වර� මහතා   

ග� �ම� ර&නායක මහතා   

ග� h. @. ර&නායක මහතා   

ග� Kස�න රණ$ංග මහතා   

ග� Kස�න රණ-ර මහතා   

ග� ෙකෙහXය ර��වැ�ල මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� 2(e* ර�මා� මහතා   

ග� හ*ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග�  ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා'J ෙල[aෙ: මහතා   

ග� ජානක ව�a�ර මහතා   

ග� !=ර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා*ය) ජය�ප� !"මර&න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙ6$ංග මහතා   

ග� (ෛවදY) $#තා !ෙ6මා�න මහ&'ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙ6මා�න මහතා   

ග� ෙර%,J aමා� !ෙ6ර&න මහ&'ය   

ග� ච'�ද ! ෙ6#� මහතා   

ග� �Xi !ෙ6ෙසLකර මහතා   

ග� කංචන !ෙ6ෙසLකර මහතා   

ග� ෙහLෂා� !තානෙ: මහතා   

ග� ෙ&wක !දානගමෙ: මහතා   

ග� එස්. !යාෙ��;ර� මහතා   

ග� ච�;ම -ර�ෙක[v මහතා   

ග� !ම� -රවංශ මහතා   

ග� aමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   
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ග� ඥාන2&$ �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ&'ය   

ග� ජය�ත සමර-ර මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�Aෙ@"�ෙE /;)ධ පා�ශ්වෙ4 නායක�මා 

ග� ධ*මXංග� #Pධා*ථ� මහතා   

ග� (ෛවදY) එස්. #වෙම%හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලF නෙM� #වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� වvෙ�� �ෙ*ෂ ්මහතා   

ග� ඩ)X�. \. ෙ6. ෙසෙන!ර&න මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙසLනා~රාජා මහතා   

ග� ච$ර සංOප ෙසLනාර&න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙසLම#ංහ මහතා   

ග� !ෙ6පාල ෙහ��ආරj� මහතා   

ග� ඉ�;ක අw�Pධ ෙහLර& මහතා   

ග� කනක ෙහLර& මහතා   

ග� !(ත ෙහLර& මහතා   
 

        ධ@'ක දසනායක මහතා, පා�Aෙ@"�ෙE මහ ෙHක@ 

dH ඉ)දවල මහතා, කා�ය මBඩල �ධාd සහ පා�Aෙ@"�ෙE 	ෙය�ජ මහ   ෙHක@ 

xෂා	 ෙර�හණyර මහ�'ය, සහකාර මහ ෙHක@ 

L`N ෙ2. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙHක@ 
 

ක�තැ@ම අwව පා*Xෙ��$ව �ස්!ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ !ය. 

1. කථානායකවරයා !#� කරw ලබන  ෙ�දන : කථානායකවරයා /G" ම� පළවන 
	ෙEදන කරන ලy:— 

I 

“ආBC|ම වවසථ්ාෙE 121(1) වවසථ්ාව �කාරව, ‘ජා�ක /ගණන’ නමැ� පන� 

ෙක�@පත ස@බ"ධෙය" ෙ�Jෂඨ්ා�කරණය ෙවත ඉaNප� කරන ලද ෙප�සමක <ටපත2 මා 
ෙවත ලැ� ඇ� බව පා�Aෙ@"�වට දැD@ yමට කැමැ�ෙත'.” 

II 

“ආBC|ම වවසථ්ාෙE 121(1) වවසථ්ාව �කාරව ‘ජා�ක /ගණන’ නමැ� පන� 
ෙක�@පත ස@බ"ධෙය" ෙ�Jෂඨ්ා�කරණය හhෙE ඉaNප� කරන ලද ෙප�සම 
ස@බ"ධෙය" ෙ�Jෂඨ්ා�කරණෙ4 6රණය දැD@ yමට කැමැ�ෙත'. 



( 8 ) Mt. No.2 

 

ෙමම පන� ෙක�@පත ආBC|ම වවසථ්ාවට අනD�ල ෙන�වන බවට ෙ�Jෂ්ඨා�කරණය  
6රණය කර ඇත.  

ෙ�Jෂඨ්ා�කරණෙ4 6රණය අද aන කා�ය සටහ" දැ2ෙවන 	ල වා�තාෙE h�ණය කළ 
�� යැ� මම 	ෙය�ග කර'.” 

2. XWෙ�ඛනා;ය W�ගැ�-ම : (1) කථානායකවරයා /G", � ලංකා �ජාතා"�ක 
සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවසථ්ාෙE 154(6) වවසථ්ාව �කාරව, 2016 hදH ව�ෂය 
සඳහා /ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙE ෙදවැ	 කාBඩෙ4 XIV හා XV ෙක�ටස,් ෙතවැ	 
කාBඩෙ4 VII ෙක�ටස හා නවවැ	 කාBඩෙ4 III ෙක�ටස <=ග"වන ලy. 

  එ`යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද h�ණය කළ ��යැ� ද 	ෙය�ග 
කරන ලy.  

(2) කථානායකවරයා /G", �  ලංකා  �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම 
වවසථ්ාෙE 41ආ (6) වවසථ්ාව �කාරව, 2017 ව�ෂෙ4 ෙතවැ	 කා��ව (2017.07.01 - 
2017.09.30) සඳහා �මා 	�ණය ෙක�'ෂ" සභාෙE කා�ය සාධන වා�තාව <=ග"වන ලy. 

එ`යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලy.  

(3)  ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /G"— 

(i)  � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවසථ්ාෙE 44 
වවසථ්ාෙE (2) ෙ�දය සමඟ `ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක 
පාNසNක පනෙ� 24ඇ සහ 24ඈ වග"� යටෙ� වරතැ"න-හ2`ඳ 
පාNසNක ආර2ෂක �ෙ)ශය ස@බ"ධෙය" ජනා�ප�වරයා /G" සාදන 
ල\ව, 2017 �	 19 aනැ� අංක 2024/6 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ 
කරන ලද 	යමය; 

(ii)  � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවස්ථාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවස්ථා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සමඟ 
`ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ� 23 ද වග"�ය 
යටෙ� ෙප�A6" භා/තය කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" 
ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 
2034/33 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; 

(iii) � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවස්ථාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවස්ථා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සමඟ 
`ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ� 23 ද වග"�ය 
යටෙ� ෙප�A6" භා/තය කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" 
ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 
2034/34 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; 

(iv) � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවස්ථාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවස්ථා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සමඟ 
`ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ� 23 ද වග"�ය 
යටෙ� ෙප�A6" භා/තය කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" 
ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 
2034/35 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; 

(v) � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවස්ථාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සහ 
1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ�  32 වග"�ය සමඟ `ය/ය 
�� එම පනෙ� 23 එ සහ 23 ඒ වග"� යටෙ� ෙප�A6" භා/තය 
කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 



( 9 ) Mt. No.2 

 

සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 2034/36 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ 
කරන ලද 	ෙය�ග; 

(vi)  � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවස්ථාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සමඟ 
`ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ� 23 ද වග"�ය 
යටෙ� ෙප�A6" භා/තය කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" 
ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 
2034/37 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(vii) � ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ4 ආBC|ම වවසථ්ාවට කරන 
ලද දහනව වැ	 ආBC|ම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ4 51 වග"�ය සමඟ 
`ය/ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාNසNක පනෙ� 23 ද වග"�ය 
යටෙ� ෙප�A6" භා/තය කළමනාකරණය ස@බ"ධෙය" 
ජනා�ප�වරයා /G" සාදන ල\ව, 2017 සැ�තැ@බ� 01 aනැ� අංක 
2034/38 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය 

<=ග"වා, එම  	යමය" සහ 	ෙය�ග කෘ.ක�මය හා ඉඩ@ <=බඳ ආං¡ක අl2ෂණ 
කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

(4) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /G"— 

(i) 2017 ව�ෂෙ4 හතරවැ	 කා��ව ද2වා ¢ල කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

(ii)  2017 අංක 30 දරන /ස�ජන පනෙ� 6(1) වග"�ය යටෙ� 2018.03.01 
Gට 2018.03.31 ද2වා ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ@"�ෙE වැය j�ෂ අංක 
240 යටෙ� පN£රක සහාය ෙසJවා සහ හaG අවශතා වග¤@ වාපෘ�ය 
ම¥" G\ කරන ලද පN£රක ෙව"`b@ <=බඳ සටහන  

<=ග"වා, එම  වා�තාව හා පN5රක ෙව" `bම <=බඳ සටහන  රජෙ4 hදH <=බඳ 
කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

(5) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /G", 1985 අංක 48 දරන හා 
1987 අංක 28 දරන පන� ම¥" සංෙශ��ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ� 4(3) වග"�ය සහ 14 වග"�ය සමඟ `ය/ය ��  එ¤ පනෙ� 20 වග"�ය යටෙ� 
2017 ආනයන හා අපනයන පාලන (�'�කරණ හා ත��ව පාලන) 	ෙය�ග ස@බ"ධෙය" 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා /G" සාදන ල\ව, 2018 මා�� 
29 aනැ� අංක 2064/34 දරන අ� /ෙශJෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	ෙය�ග <=ග"වා, එම  
	ෙය�ග ආ��ක සංව�ධන <=බඳ ආං¡ක අl2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

3. කාරක සභා වා*තා W�ගැ�-ම : ෛන�ක කට�� (¦ෂණ /ෙර�l) හා මාධ <=බඳ 
ආං¡ක අl2ෂණ කාරක සභාෙE සභාප� ග; අ^� මා"න�ෙප;ම මහතා  /G", එම කාරක 
සභාව ෙවත ෙය�h කරන ලද,  

(i) අ�කරණ සං/ධාන (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�@පත; 

(ii) කාලාවෙර�ධ (/ෙශJෂ /�/ධාන) (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�@පත; 

(iii) දBඩ d� සං�හය (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�@පත;  සහ 
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(iv) අපරාධ නC /ධාන සං�හය (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�@පත 

ස@බ"ධෙය" § එ¤ කාරක සභාෙE වා�තාව <=ග"වන ලy. 

එ`යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලy.  

4. පp�ෂණ ෙක['ෂ� සභා (සංෙශ%ධන) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙවDෙව" ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
/G" <=ග"වන ලද පන� ෙක�@පත,— (393 වැ	 අ�කාරය §) පb2ෂණ ෙක�'ෂ" 
සභා පනත සංෙශ�ධනය `bම <cස § පන� ෙක�@පත`. 

පන� ෙක�@පත 2018 මැ� 22  වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර `ය/ය ��යැ� ද, එය 
h�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං¡ක අl¨ණ කාරක සභාවට ෙය�hකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලy. 

5. අ�ලස් (සංෙශ%ධන) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාතවරයා ෙවDෙව" ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /G" 
<=ග"වන ලද පන� ෙක�@පත,— (26 වැ	 අ�කාරය §) අHලස් පනත සංෙශ�ධනය 
`bම සඳහා § පන� ෙක�@පත`. 

පන� ෙක�@පත 2018 මැ� 22  වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර `ය/ය ��යැ� ද, එය 
h�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං¡ක අl¨ණ කාරක සභාවට ෙය�hකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලy. 

6. � ලංකා ෙ& මQඩල (සංෙශ%ධන) : වැ/A ක�මා"ත අමාතවරයා ෙවDෙව" 
ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /G" <=ග"වන ලද පන� 
ෙක�@පත,— ජා�ක රාජ සභාෙE 1975 අංක 14 දරන � ලංකා ෙ� මBඩල පනත 
සංෙශ�ධනය `bම සඳහා § පන� ෙක�@පත`. 

පන� ෙක�@පත 2018 මැ� මස 22 වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර `ය/ය ��යැ� ද, එය 
h�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං¡ක අl¨ණ කාරක සභාවට ෙය�hකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලy. 

7. පා*Xෙ��$ෙ� සථ්ාවර  ෙය%ග : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /G" ඉaNප� 
කළ ෙය�ජනාව,— 2018 මා�� 07 වැ	 aන පා�Aෙ@"�ව /G" ස@මත කරන ලද 
පා�Aෙ@"�ෙE ��ෙශ��ත නව සථ්ාවර 	ෙය�ග, කථානායකවරයා /G" 	ෙEදනය කළ 
පNa 2018 අෙ�JH 15 වැ	 aන Gට ,යා�මක ̀ bම ආර@භ කළ �� ය.   

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

8. පා*Xෙ��$ ම��වරය� සඳහා වන ච*යා ධ*ම සං`හය : පා�Aෙ@"�ෙE 
සභානායකවරයා /G" ඉaNප� කළ ෙය�ජනාව,— 2018 මා�� 07 වැ	 aන පා�Aෙ@"�ව 
/G" අDමත කරන ලද පා�Aෙ@"� ම"©වරය" සඳහා වන ච�යා ධ�ම සං�හය, 
කථානායකවරයා /G" 	ෙEදනය කළ පNa 2018 අෙ�JH 15 වැ	 aන Gට ,යා�මක `bම 
ආර@භ කළ �� ය.  

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

9. කාරක සභා : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /G" ඉaNප� කළ ෙය�ජනාව,—
පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 101, 111 සහ 124 g /�/ධානවල xම2 සඳහ"ව 
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�[ණ ද, දැනට ,යා�මකව පව�න /ෙශJෂ කාරක සභා, ආං¡ක අl2ෂණ කාරක සභා සහ 
උසස ්	ලතල <=බඳ කාරක සභාෙE  වැඩ  කට��  තව\රට� ඉaNයට පව�වාෙගන යD 
ලැ�ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

10. ෙ&p� කාරක සභාව (අංක 1) : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /G" ඉaNප� 
කළ ෙය�ජනාව,—පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 114 �කාරව පව�නා සැG වාරෙ4 
ෙසJවය සඳහා § ෙ�b@ කාරක සභාව කථානායකවරයාෙ� සභාප��වෙය" සහ ෙ)ශපාලන 
ප2ෂවල නායකය" ෙහ� ඔ«"ෙ� 	ෙය�^තය" ද ඇ�ළ�ව පා�Aෙ@"�ව /G" න@ 
කරන ලද සාමා^ක ම"©වරය" ෙද�ෙළ�ස ්ෙදෙනxෙග" (12) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

11. ෙ&p� කාරක සභාව (අංක 2) : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /G" ඉaNප� 
කළ ෙය�ජනාව,— අද aන පා�Aෙ@"�ව /G" ස@මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, ෙ�b@ 
කාරක සභාෙE සභාප�වරයා වන කථානායකවරයාට අ�ෙ�කව, පහත න@ සඳහ" 
ම"©වරය" ෙද�ෙළ�ස ්ෙදනා (12)  පව�නා සැGවාරය �ළy ෙම¤ කාරක සභාෙE ෙසJවය 
කළ �� ය:— 

ග; ර«ෆ ්හ¤@ මහතා    

ග; ල2ෂ්ම" `NඇHල මහතා    

ග; මg"ද සමරGංහ මහතා 

ග; Nසා බa�y" මහතා    

ග; පාඨ® ච@<ක රණවක මහතා 

ග; මෙන� ගෙ"ස" මහතා  

ග; aෙ"ෂ් Iණව�ධන මහතා     

ග; ඩ�ලස් ෙ)වාන"ද මහතා  

ග; /^ත ෙහJර� මහතා   

ග; මාෛව ෙස�. ෙසJනා�රාජා මහතා     

ග; ධ�මAංග@ G)ධා�ථ" මහතා  

ග; (ෛවද) නA"ද ජය�ස්ස මහතා 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

12. අ~කරණ සං!ධාන (සංෙශ%ධන) පන& ෙක��පත : ෙදවැ	   වර `යoෙ@ 	ෙය�ගය 
`යවන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" ෙදවැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

(අ. භා. 2.21 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා ¢ලාසනා¯ඪ /ය.) 

“ග; ල¤ ජයව�ධන මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා  ස@මත /ය. 
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(අ. භා. 3.41 ට ග; ල¤ ජයව�ධන මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය.) 

“ග; �මH ර�නායක මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය ��ය”� මහානගර හා බසන්ාgර 
සංව�ධන  අමාතවරයා /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 4.27 ට ග; �මH ර�නායක මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය.) 

“ග; h^[� ර7මා" මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය ��ය”� වැ/A ක�මා"ත අමාතවරයා 
/G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 5.40 ට ග; h^[� ර7මා" මහතා ¢ලාසනා¯ඪ /ය.) 

(අ. භා. 6.15 ට කථානායකවරයා ¢ලාසනා¯ඪ /ය.) 

�ශන්ය /මසන ලa", පා�Aෙ@"�ව ම� පළවන අ"දමට ප¨ව 119; /;)ධව 52 
යDෙව" ෙබy සභා ස@මත /ය. 

ග; ර	H /|මGංහ මහතා 

ග;  තලතා අ�ෙක�රල මහ�'ය 

ග;  ව^ර අෙ±ව�ධන මහතා 

ග;  ෙජ�" අමර�ංග මහතා 

ග;  මg"ද අමරoර මහතා 

ග;  (ආචා�ය) සර� අh8ගම මහතා  

ග;  ගය"ත ක;ණා�ලක මහතා 

ග;  අ`ල /රා² කාNයවස@ මහතා 

ග;  ල2ෂ්ම" `NඇHල මහතා 

ග;  දයා ගමෙ� මහතා 

ග;  	මH GNපාල ද GHවා මහතා  

ග;  පල	 aග@බර@ මහතා 

ග;  \'"ද aසානායක මහතා  

ග;  නo" aසානායක මහතා 

ග;  එස්. �. නා/"න මහතා 

ග;  ගා'³ ජය/|ම ෙපෙ�රා මහතා 

ග;  හN" �නා"\ මහතා 

ග;  ස^� ෙ�Jමදාස මහතා 

ග;  Nසා බa�y" මහතා 

ග;  ආ�.එ@. රං^� ම)\ම බBඩාර 
මහතා  

ග;  ච"�ා	 බBඩාර මහ�'ය 

ග;  �ල2 මාරපන මහතා 

ග;  ෆ�ස� hස්තාපා මහතා  

ග;  සාගල ර�නායක මහතා 

ග;  අ��න රණ�ංග මහතා  

ග;  පාඨ® ච@<ක රණවක මහතා 

ග; (ආචා�ය) /ජයදාස රාජප¨ මහතා  

ග;  මA2 සමර/|ම මහතා  

ග;  මංගල සමරoර මහතා 

ග;  රo"� සමරoර මහතා 

ග;  මg"ද සමරGංහ මහතා  

ග;  (ෛවද) රා^ත ෙසJනාර�න මහතා 

ග;   /^� /ජයhc ෙස��සා මහතා  

ග;  ´. එ@. ස්වා'නාද" මහතා 

ග;  අ±\H හ®@ මහතා  

ග;  µ. හැNස" මහතා 

ග;  ¶H මා�ෂH සර�  ෙෆ�"ෙසJකා 
මහතා  

ග;  ෙසHව@ අෛඩ2කලනාද" මහතා  

ග;  වස"ත අ·/හාෙ� මහතා 

ග;  <යෙසJන ගමෙ� මහතා 

ග;  ෙම�හා" ලාH ෙ�J; මහතා   

ග;  oරxමාර aසානායක මහතා  

ප�ව 
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 ග;  අ^� µ. ෙපෙ�රා මහතා   

ග;  	ෙර�ෂ" ෙපෙ�රා මහතා 

ග;  ඒ.´. ෙ�Jමදාස මහතා 

ග;  /ජයකලා මෙහJස්වර" මහ�'ය 

ග;  o. එස.් රාධ,ෂණ්" මහතා 

ග;  ඉරා" /|මර�න මහතා 

ග;  ;ව" /ජයව�ධන මහතා 

ග;  ල2ෂ්ම" ෙසෙන/ර�න මහතා  

ග;  අෙශ�2 අෙ±Gංහ මහතා 

ග;  ලස"ත අල¸යව"න මහතා  

ග;  ෙ². �. අලව�වල මහතා   

ග;  \ෙ"ෂ් ග"ක"ද මහතා 

ග;  (ෛවද) අෙන�මා ගමෙ� මහ�'ය 

ග;  පාAත xමාර ෙතවර�ෙප;ම මහතා 

ග;  එ¹. ආ�. සාර6 \ෂ්ම"ත මහතා  

ග;  මDෂ නානාය2කාර මහතා  

ග; ක;ණාර�න පරණ/තාන මහතා 

ග;  ඉ"aක බBඩාරනායක මහතා  

ග;  ෙස4� අ® සාº� ම«ලානා මහතා  

ග;  h�� GවAංග@ මහතා 

ග;  අm� අA Gහා±a" මහතා 

ග;  එ¹. එ@. එ@. හbස් මහතා 

ග;  ෙහ2ට� අ�5හා' මහතා 

ග;  �ෂාර ඉK	H අමරෙසJන මහතා 

ග;  රං^� අ·/හාෙ� මහතා   

ග;  රo ක;ණානායක මහතා 

ග;  අ. අර/") xමා� මහතා    

ග;  ෙ². එ@. ආන"ද xමාරGN මහතා    

ග;  නාලක �සා) ෙක�ෙල�"ෙන මහතා   

ග;  කo"aර" ෙක�´ස්වර" මහතා 

ග;   ච"aම ගමෙ� මහතා 

ග;   එව IණෙසJකර මහතා   

ග;  නA" බBඩාර ජයමහ මහතා   

ග;  අDර G	 ජයර�න මහතා 

 ග;  (ෛවද) ක/"ද ෙහJෂා" ජයව�ධන 
මහතා   

ග; ල¤ ජයව�ධන මහතා 

ග;  ම�Hවාගන@ �ලකරාජා මහතා   

ග;  ක. �ෙර�ෙර�නGංහ@ මහතා 

ග;  එ@. එස්. ෙතi»2 මහතා   

ග; GNනාH ද ෙමH මහතා 

ග;  ෙම�ෙහ�ම නව/ මහතා 

ග;  hහ@ම\ න�� මහතා 

ග;  ඉ. චාHස ්	�මලනාද" මහතා 

ග;  [)�ක ප�රණ මහතා 

ග;  ෙ2. ෙ2. <යදාස මහතා  

ග;  F^� සංජය ෙපෙ�රා මහතා 

ග;  අෙශ�ක ¼ය"ත මහතා 

ග;  g;cකා ෙ�Jමච"� මහ�'ය     

ග;  බ"\ල ලාH බBඩාNෙග�ඩ මහතා 

ග;  hහ@ම\ ඉ±රාg@ hහ@ම\ ම"½� 
මහතා   

ග;  එස්. එ@. මN2කා� මහතා 

ග; ෙ2. කාද� මස්තා" මහතා  

ග;  ඉ@රා" මහ¯ෆ් මහතා   

ග;  අ±\Hලාහ් මහ්̄ ෆ් මහතා   

ග;  අ^� මා"න�ෙප;ම මහතා   

ග;  �	ත@� ෙය�ෙහJස්වර" මහතා  

ග;  ඉෂා2 ර7මා" මහතා   

ග;  h^[� ර7මා" මහතා 

ග;  හ�ෂණ රාජක;ණා මහතා 

ග;  අංගජ" රාමනාද" මහතා  

ග;  (ආචා�ය) ජය@ප� /|මර�න 
මහතා   

ග;  ඒ. ඒ. /ෙ²�ංග මහතා   

ග;  (ෛවද) �Gතා /ෙ²මා"න 
මහ�'ය   

ග;  ල2ෂ්ම" ආන"ද /ෙ²මා"න 
මහතා   

ග;  ෙර�g³ xමාN /ෙ²ර�න මහ�'ය 

ග;  ච'"ද / ෙ²GN මහතා  

ග;  ෙහJෂා" /තානෙ� මහතා 

ග;  එස්. /යාෙH"aර" මහතා 

ග;  එස්. �තර" මහතා 

ග;  ඥානh�� �ෙ"ස" මහතා  



( 14 ) Mt. No.2 

 

ග;  �ලංග Fම�පාල මහතා 

ග;  ෙර�gත අෙ±Iණව�ධන මහතා  

ග;  මg"ද යාපා අෙ±ව�ධන මහතා 

ග; ල2ෂ්ම" යාපා අෙ±ව�ධන මහතා  

ග;  a¿@ අh8ගම මහතා 

ග;  මg"දාන"ද අ·�ගමෙ� මහතා 

ග;  ච"�GN ගජyර මහතා 

ග;  උදය �භා� ග@ම"<ල මහතා 

ග;  aෙ"ෂ් Iණව�ධන මහතා   

ග; (ආචා�ය) බ"\ල Iණව�ධන මහතා 

ග;  ප)ම උදයශා"ත IණෙසJකර 

මහතා   

ග;  එස්. එ@. ච"�ෙසJන මහතා   

ග;  ´. o. චානක මහතා   

ග;  GGර ජයෙක�] මහතා 

ග; <යංකර ජයර�න මහතා 

ග;  ෙ�JමලාH ජයෙසJකර මහතා 

ග;  <යH 	ශා"ත ද GHවා මහතා   

ග;  ෙම�හා" ¼යද�ශන ද GHවා මහතා   

ග;  À. රං^� ද ෙස��සා මහතා 

ග;  /මලoර aසානායක මහතා 

ග;  සාA"ද aසානායක මහතා 

ග;  වාFෙ)ව නානාය2කාර මහතා 

ග;  (ෛවද) රෙ@ෂ් ප�රණ මහතා 

ග;  Fස"ත 5ංn	ලෙ@ මහතා 

ග;  සන� 	ශා"ත ෙපෙ�රා මහතා 

ග;  ල2ෂ්ම" වස"ත ෙපෙ�රා මහතා  

ග;  අ;"aක �නා"\ මහතා  

ග;  ෙජ�"ස්ට" �නා"\ මහතා 

ග; (ෛවද) Fද�¡d �නාÁ5HෙH 

මහ�'ය  

ග;  ඒ. ´. FGH ෙ�Jමජය"ත මහතා  

ග;  එස්. ෙ�Jමර�න මහතා 

ග;  තාරානා� බස්නායක මහතා  

ග;  තාරක බාල½Nය මහතා 

ග;  /^ත ෙ±;ෙග�ඩ මහතා 

ග;  එස්. �. h�xමාරණ මහතා 

ග;  �. �. ර�නායක මහතා 

ග; �ස"න රණ�ංග මහතා 

ග;  �ස"න රණoර මහතා 

ග;  ෙකෙහAය රÂ2වැHල මහතා 

ග;  	මH ලා"සා මහතා   

ග;  ගා'³ ෙල�xෙ� මහතා   

ග;  ජානක ව2xÂර මහතා   

ග;  CA� /ෙ²ෙසJකර මහතා  

ග;  කංචන /ෙ²ෙසJකර මහතා 

ග;  ෙ�Dක /දානගමෙ� මහතා 

ග;  ච"aම oර2ෙක�] මහතා   

ග;  /මH oරවංශ මහතා 

ග;  xමාර ෙවHගම මහතා 

ග; ජය"ත සමරoර මහතා 

ග;  ෙශහා" ෙසJමGංහ මහතා 

ග;  ඉ"aක අD;)ධ ෙහJර� මහතා   

ග;  කනක ෙහJර� මහතා 

 

!�Pධව 

ග;  ශා"� �ස්ක"දරාසා මහ�'ය 

ග;  (ෛවද) එස්. Gවෙම�හ" මහතා 

ග; එ@. ඒ. Fම"�ර" මහතා   

ග;  ව]ෙEH Fෙ�ෂ් මහතා 

ග;  මාෙව� එස්. ෙසJනාlරාජ මහතා 

ග;  ච�ර සංyප ෙසJනාර�න මහතා 

ග;  /ෙ²පාල ෙහ�Lආර¹n මහතා   
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පන� ෙක�@පත ඊට අD�ලව ෙදවැ	  වර `යවන ලy.  

“පන� ෙක�@පත £�ණ පා�Aෙ@"� කාරක සභාවකට පැවNය ��ය”� අ�කරණ හා 
බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

තදන"තරව පා�Aෙ@"�ව ස@ම� මා�ගෙය" කාරක සභාවකට පNව�තනය /ය. 

(කාරක සභාෙEy) 

කථානායකවරයා ¢ලාසනා¯ඪ /ය. 

1 වැ	 වග"�ය සභා ස@මත /ය. 

2 වැ	 වග"�ය  

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ  
සංෙශ�ධනය2 :  1 වැ	 <�ෙE 11 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 21 වැ	 ෙ�=ය ද�වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

(( 

12අ. (1) (අ) ෙවන� ය@ AÄත d�යක xම2 සඳහ" §ව ද, 
ආBC|ම වවසථ්ාෙE 154ග වවසථ්ාව ම¥" පළාත2 සඳහා 
<g�වD ලැ[ මහා�කරණය /G", ආBC|ම වවසථ්ාෙE 154ග 
වවසථ්ාෙE (3) අDවවසථ්ා ෙE (ඇ) ෙ²දය �කාරව, ෙ@ පනෙ� 
හයවන උපෙHඛනෙ4 	ශn්තව ද2වා ඇ� ¢ලමය සහ ආ��කමය 
වැරa සහ එවැ	 ය@ වරද2 G\`bෙ@ ,යාවAය �ළ y කරD ලබන 
ෙවන� ය@ වරද2 ස@බ"ධෙය" ය@ තැනැ�තxට එෙරgව 
අ�ෙච�දනා මත පවරD ලබන අපරාධ නC, (4) වන උපවග"�ෙ4 
/�/ධානවලට යට�ව AÄත d�ෙ4 /�/ධාන සලසව්ා ඇ� 
ආකාරයට (ෙමg '"ම� “සÅ්ර �5)ගල මහා�කරණය” යDෙව" 
සඳහ" කරD ලබන) අ� /	ශච්යකාරවරයා /G" න@ කරD ලබන 
එකවර /	ශච්යාසනා¯ඪ වන � ලංකා ජනරජෙ4 මහා�කරණෙ4 
/	ශච්යකාරවරය" �ෙදෙනxෙග" සම"/තව, /භාග `bම, නC 
/භාග `bම සහ 6රණය `bම කළ �� ය. 

(ආ) අමාතවරයා /G" අ� E	ශච්යකාරවරයාෙ� එකඟ�වය ඇ�ව 
ගැස� ප�ෙ4 පළ කරD ලබන 	යමය2 ම¥"  ඒ සÅ්ර �5)ගල 
මහා�කරණෙ4 අ�කරණ සංඛාව වැ] කරD ලැ�ය හැ` ය.”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  1 වැ	 <�ෙE 22 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 29 වැ	 ෙ�=ය ද�වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“ (2) (අ) ෙවන� ය@ AÄත d�යක පටහැ	ව xම2 සඳහ" §ව ද,   

(i) ය@ තැනැ�තx /G" � ලංකාව ඇ�ළත ස@5�ණෙය"ම ෙහ� 
ෙක�ටස2 ෙහ� G\ කරන ලද; ෙහ�  

(ii) � ලංකාෙE 5රවැGයx /G", � ලංකාෙE ෙ)ශ �මාෙව" <ටත 
`න@ සථ්ානයක y  «ව ද, නැතෙහ�� කවර § ෙහ� ව�ගයක ය@ 
නැවක ෙහ� ය@ Iව" යානයක නැතෙහ�� එබK ය@ නැව2 ෙහ� 
Iව" යානය2 ස@බ"ධෙය" G\කරන ලද,    

“ ආBC|ම 
වවසථ්ාෙE 
154ග 
වවසථ්ාව 
යටෙ� 
<g�වන ලද 
මහා�කරණය
ට ඇතැ@ 
වැරa  
<=බඳව ඇ� 
අ�කරණ 
බලය.  
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(1) වන උපවග"�ෙ4 සඳහ" කර ඇ� වරද2 ස@බ"ධෙය" සÅ්ර �5)ගල 
මහා�කරණයට අ�කරණ බලය ��ය �� ය.    

(ආ) හයවන උපෙHඛනෙ4 සඳහ" කර ඇ� වැරa ස@බ"ධෙය" 
ෙවන� ය@ අ�කරණයකට ඇ� අ�කරණ බලය අඛBඩව බලා�මකව 
පව�න බව, සැක \; `bම සඳහා ෙම�" �කාශ කරD ලැෙ±.”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  2 වැ	 <�ෙE 1 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 31 වැ	 ෙ�=ය ද�වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“(3) සÅ්ර �5)ගල මහා�කරණෙ4 අ�කරණ බලය - 

(අ) ඒ මහා�කරණය, බසන්ාgර පළාත සඳහා <g �වන ලද මහා�කරණය 
න@, ෙක�ළඔ y සහ අවශ වන /ට අ�/	ශච්යකාරවරයාෙ� 
එකඟව�වය ඇ�ව, ගැස� ප�ෙ4 පළකරD ලබන 	යමය2 
ම¸" ,අමාතවරයා /G" න@ කරD ලබන බසන්ාgර පළාත ඇ�ළත 
ෙවන� ය@ සථ්ානයක y, පව�වD ලබන මහා�කරණය /G" 
,යා�මක කරD ලැ�ය �� ය; 

නැතෙහ��  

(ආ) ඒ මහා�කරණය ෙවන� ය@ පළාත2 සඳහා <g�වන ලද මහා�කරණ2 
න@, අ�/	ශච්යකාරවරයාෙ� එකඟව�වය ඇ�ව, ගැස� ප�ෙ4 
පළකරD ලබන 	යමය2 ම¸", අමාතවරයා /G" න@ කරD ලබන, 
ඒ පළාත ඇ�ළත ෙවන� ය@ සථ්ානයක y පව�වD ලබන 
මහා�කරණය /G" ,යා�මක කරD ලැ�ය �� ය. 

(4) (අ) අවසථ්ාෙව�nත පNa, 	6ප�වරයා /G" ෙහ�, අHලස ්ෙහ� ¦ෂණ 
ෙච�දනා /ම�ශන ෙක�'ෂ" සභාෙE /ධානය මත අHලස ්සහ ¦ෂණ 
වැළැ2oෙ@ අධ2ෂ ජනරාHවරයා /G", (1) වන උපවග"�ෙ4 
සඳහ" ය@ වරදකට අදාළව,- 

(i) එම වරෙ) සව්භාවය සහ අවසථ්ාDගත ක;8; 

(ii) එම වරෙ) බැÆ;@කම; 

(iii) එම වරෙ) සං¤�ණබව; සහ 

(iv) ඒ වරද 	සා /"aතයා මත වන බලපෑම ; ෙහ�  

(v) ඒ වරද 	සා රජය මත වන බලපෑම, 
 

සැල`Hලට ෙගන, ඒ වරද <=බඳ අපරාධ නC කට�� සÅ්ර �5)ගල 
මහා�කරණෙ4 පවරD ලැ�ය �� ද ය"න <=බඳ /ධානය2 ලබා ගැdම 
සඳහා, ඒ වරද G\ `bමට අදාළ ෙත�ර�; අ�/	ශච්යකාරවරයා ෙවත 
ෙය�hකරD ලැ�ය �� ය.      
  

(ආ) (අ) ෙ²දය යටෙ� ෙත�ර�; ෙය�h `bෙ@ y ඒ ෙ²දෙ4 	ශn්තව ද2වා 
ඇ� 	�ණායක එක2 ෙහ� `gපය2 ස5රා ඇ� බව 
අ�/	ශච්යකාරවරයාෙ� මකය වන අවසථ්ාවක y, ඔ7 /G" තම 
අ�සන යටෙ� § ආඥාව2 ම¥",  ඒ වරද ස@බ"ධෙය" අපරාධ නC 
කට�� සÅ්ර �5)ගල මහා�කරණෙ4 පැවැ�/ය �� බව ට /ධාන කළ 
හැ` ය.         
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(5) අ� /	ශච්යකාරවරයා /G" එෙසJ /ධාන කරD ලැ[ අවසථ්ාවක 
y, සÅ්ර �5)ගල මහා�කරණය ඉaNෙ4 ඇ� නC /භාගය2-  

(අ) d�ප�වරයා /G" ෙහ�, අHලස ් ෙහ� ¦ෂණ 
ෙච�දනා /ම�ෂන ෙක�'ෂ" සභාෙE /ධානය 
මත අHලස ් සහ ¦ෂණ වැළැ2oෙ@ අධ2ෂ 
ජනරාHවරයා /G" ඉaNප� කරD ලබන 
අ�ෙච�දනා ප�ය2 මත පව�වD ලැ�ය �� ය; 

(ආ) ඉ2මc" පව�වා අවස" කරD ලැ�ය �� ය; 
සහ  

(ඇ) අ�කරණෙ4 මතය අDව වා�තා කරD ලැ�ය 
�� අසාමාන අවසථ්ාDගත ක;8 
පව�"ෙ" න@ 'ස, එය ඉ2මc" අවස" 
oමට වගබලා ගැdම සඳහා aනපතා /භාග කළ 
�� ය.”;   

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  3 වැ	 <�ෙE 10 වැ	 සහ 11 වැ	 ෙ�= ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත 
දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“ `bම නතර වන අවසථ්ාවක y,  අ�/	ශච්යකාරවරයා /G", එ¤ මරණය, 
ඉHලා අසo්ම,”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  3 වැ	 <�ෙE 26 වැ	  ෙ�=ය ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස 
ආෙ)ශ `bමට,— 

“ අවසථ්ාවක ද, එම අවසථ්ාෙE Gට එම නC /භාගය, ෙ@ පනෙ� 48 වන 
වග"�ෙ4 අ�; /ධානයට යට�ව,”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  3 වැ	 <�ෙE 29 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 34 වැ	 ෙ�=ය ද2වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� `bමට. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  4 වැ	 <�ෙE 1 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 28 වැ	 ෙ�=ය ද2වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� `bමට. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  5 වැ	 <�ෙE 1 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 3 වැ	 ෙ�=ය ද2වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“(7) සÅ්ර �5)ගල මහා�කරණෙ4 නC පැවbමට”. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 
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අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  5 වැ	 <�ෙE 21 වැ	  සහ 22 වැ	 ෙ�= ඉව� `bමට. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  6 වැ	 <�ෙE 12 වැ	  ෙ�=ය ඉව� කර පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ 
`bමට,— 

“12අ වන වග"�ෙ4 (4) වන උපවග"�ය �කාරව”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

“වග"�ය සංෙශ��තාකාරෙය", පන� ෙක�@පෙ�  ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

3 වැ	 වග"�ය  

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ  
සංෙශ�ධනය2 :  23 වැ	 ෙ�=යට ඉ2��වම පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“අHලස ්ෙහ� ¦ෂණ ෙච�දනා /ම�ශන ෙක�'ෂ" සභාව” ය"ෙන", 1994 අංක 
19 දරන අHලස ්ෙහ� ¦ෂණ ෙච�දනා /ම�ශන ෙක�'ෂ" සභා පනෙ� 2 වන 
වග"�ය යටෙ� <g�වන ලද අHලස ්ෙහ� ¦ෂණ ෙච�දනා /ම�ශන ෙක�'ෂ" 
සභාව අදහස ්ෙE;”.      

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

“වග"�ය සංෙශ��තාකාරෙය", පන� ෙක�@පෙ�  ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

4 වැ	 වග"�ය  

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ  
සංෙශ�ධනය2 :  11 වැ	 <�ෙE 30 වැ	 සහ 31 වැ	 ෙ�= ඉව� `bමට. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  12 වැ	 <�ෙE 20 වැ	 සහ 21 වැ	 ෙ�= ඉව� `bමට. 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

“වග"�ය සංෙශ��තාකාරෙය", පන� ෙක�@පෙ�  ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

5 වැ	 වග"�ය සභා ස@මත /ය. 

�ඥ�� වග"�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග"�ය හා නාමය පන� ෙක�@පෙ� ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

පන� ෙක�@පත සංෙශ�ධන සgතව වා�තා කරන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" �"වැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 
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පන� ෙක�@පත, ඊට අD�ලව  සං ෙශ��තාකාරෙය" �"වැ	 වර `යවා ස@මත කරන 
ලy. 

13. දQඩ �� සං`හය (සංෙශ%ධන) පන& ෙක��පත : ෙදවැ	   වර `යoෙ@ 	ෙය�ගය 
`යවන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" ෙදවැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

පන� ෙක�@පත ඊට අD�ලව ෙදවැ	  වර `යවන ලy.  

“පන� ෙක�@පත £�ණ පා�Aෙ@"� කාරක සභාවකට පැවNය ��ය”� අ�කරණ හා 
බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

තදන"තරව පා�Aෙ@"�ව ස@ම� මා�ගෙය" කාරක සභාවකට පNව�තනය /ය. 

(කාරක සභාෙEy) 

කථානායකවරයා ¢ලාසනා¯ඪ /ය. 

1 වැ	 වග"�ෙ4 Gට 4 වැ	 වග"�ය ද2වා සභා ස@මත /ය. 

�ඥ�� වග"�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග"�ය හා නාමය පන� ෙක�@පෙ� ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

පන� ෙක�@පත සංෙශ�ධන රgතව වා�තා කරන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" �"වැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

පන� ෙක�@පත, ඊට අD�ලව  �"වැ	 වර ̀ යවා ස@මත කරන ලy. 

 14. අපරාධ න� !ධාන සං`හය (සංෙශ%ධන) පන& ෙක��පත : ෙදවැ	   වර `යoෙ@ 
	ෙය�ගය `යවන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" ෙදවැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

පන� ෙක�@පත ඊට අD�ලව ෙදවැ	  වර `යවන ලy.  

“පන� ෙක�@පත £�ණ පා�Aෙ@"� කාරක සභාවකට පැවNය ��ය”� අ�කරණ හා 
බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

තදන"තරව පා�Aෙ@"�ව ස@ම� මා�ගෙය" කාරක සභාවකට පNව�තනය /ය. 
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(කාරක සභාෙEy) 

කථානායකවරයා ¢ලාසනා¯ඪ /ය. 

1 වැ	 වග"�ය සභා ස@මත /ය. 

2 වැ	 වග"�ය  

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ  
සංෙශ�ධනය2 :    1 වැ	 <�ෙE 13 වැ	 ෙ�=ෙ4 Gට 24 වැ	 ෙ�=ය ද�වා ෙ�= (එම ෙ�= 
ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

 “ (අ) එම ළමයා /G" කරන ලදැ� `යD ලබන වරෙ) සව්භාවය සහ එg 
��ඵල සැල`Hලට ග	'", එම ළමයාෙ� වග¤ෙ@ �මාණය ෙක�පමණ ද 
ය"න; සහ  

(ආ) එම ළමයාට ය@ n`�සක ��කාර අවශ ව"ෙ" ද ය"න, 

ඒ කාරණය <=බඳ අ�කරණ බලය ඇ� මෙහස�්ා�වරයාට 6රණය `bමට 
හැ` කරව"නා §, �මාණව� පැF8 [)�ය2 එම ළමයා ලබා �ෙ± ද ය"න 
<=බඳ § වා�තාව2 ලබා ගැdම සඳහා, එම ළමයාෙ� මව, <යා ෙහ� 
භාරක;ෙ� කැමැ�ත ඇ�ව, එම ළමයා (2) වන උපවග"�ෙ4 සඳහ" 
/ෙශJෂඥය"ෙග" සම"/ත බ7 /ෂය කBඩායම2 ම¥"”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  1 වැ	 <�ෙE 25 වැ	 ෙ�=යට ඉ2��වම පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ 
`bමට,— 

“(2) (1) වන උපවග"�ෙ4 සඳහ" කර ඇ� බ7 /ෂය කBඩායමට-  

(අ) අදාළ aස�්2කෙ4 අ�කරණ ෛවද 	ලධරයා; 

(ආ) ළමා ෙහ� නව ෙය�«"/ය <=බඳ මෙන� ෛවදවරයx; සහ  

(ඇ) මෙන� /දාඥයx,  

ඇ�ළ� /ය ��ය.”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  2 වැ	 <�ෙE 3 වැ	 සහ  4 වැ	 ෙ�= ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත 
දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“අවසථ්ාවක y, එම බ7 /ෂය කBඩායමට එම ළමයා පN2ෂා ̀ bමට”;   

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  2 වැ	 <�ෙE 8 වැ	 ෙ�=යට ඉ2��වම පහත දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ 
`bමට,— 

“ (4) අදාළ aස�්2කෙ4 අ�කරණ ෛවද 	ලධරයා ෙන�මැ� ය@ අවස්ථාවක y, 
වරද /ම�ශනය කරන ෙප�Aස ් සථ්ානය භාර 	ලධරයා /G", (1) වන 
උපවග"�ෙ4 සඳහ" කර ඇ� වා�තාව ලබා ගැdම සඳහා ෙවන� ය@ 
aස�්2කයක අ�කරණ ෛවද 	ලධරයxෙග" සහාය ලබා ගත �� ය.”;    

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 
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අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  2 වැ	 <�ෙE 9 වැ	 සහ   10 වැ	 ෙ�= ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත 
දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“(5) එම බ7 /ෂය තBඩායම /G" තම වා�තාව ෙප�Aස ්සථ්ානය”; 

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය2 :  2 වැ	 <�ෙE 16 වැ	 සහ 17 වැ	 ෙ�= ඉව� කර ඒ ෙවDවට පහත 
දැ2ෙවන ෙක�ටස ආෙ)ශ `bමට,— 

“ෙප�Aස ් සථ්ානය භාර 	ලධරයා /G" එම වා�තාව මෙහස�්ා�වරයා ෙවත 
ඉaNප� කරD ලැ�ය �� ය. 

(6) (1) වන උපවග"�ෙ4 සඳහ" කර ඇ� ළමයා, ළම�" <=බඳ මෙන� 
ෛවදවරයx සහ මෙන� /දාඥයxෙ� අl2ෂණය සහ ඇග�ම යටෙ�, 	ය'ත 
ආකාරයට 5න;�ථාපනය කරD ලැ�ය �� ය.”  

“සං ෙශ�ධනය <=ගත ��ය” යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

“වග"�ය සංෙශ��තාකාරෙය", පන� ෙක�@පෙ�  ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

 3 වැ	 වග"�ය සභා ස@මත /ය. 

�ඥ�� වග"�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග"�ය හා නාමය පන� ෙක�@පෙ� ෙක�ටස2 වශෙය" ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය.  

පන� ෙක�@පත සංෙශ�ධන සgතව වා�තා කරන ලy. 

“පන� ෙක�@පත දැ" �"වැ	 වර `ය/ය ��ය”� අ�කරණ හා බ"ධනාගාර 
��සංසක්රණ අමාතවNය /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 
�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය. 

පන� ෙක�@පත, ඊට අD�ලව  සං ෙශ��තාකාරෙය" �"වැ	 වර `යවා ස@මත කරන 
ලy. 

15. ක� තැ@ම :  “ෙමම පා�Aෙ@"�ව දැ" කH තැ�ය ��ය”�, පා�Aෙ@"�ෙE 
සභානායකවරයා /G" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය /මසන ලa", සභා ස@මත /ය; අ. භා. 6.54 ට, 2018 මැ� 10 වැ	 Éහසප්�"දා    
£. භා. 10.30 වනෙත2 පා�Aෙ@"�ව කH ¸ෙ4ය. 


