
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, නියයෝජ්ය කකාකක කභාා කභාාතිතතුමා 

————————————— 

ගරු රනිල් වික්රමිංහහ මහතා, අග්රාමායතුමා කභ  කජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු තලතා අතුසකෝරල මහත්මිය, අධිකකණ ක ා කබන්ධනාගාක ක්රිතභසභකකකණ කඅමායතුිය 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, කෘෂික්ථම කඅමායතුමා 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායතුමා කභ  ක
රණ්ඩු කතා්ථශකවයේ ක්රධාන කභසිධධායකතුමා 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, කාජ්ය කවයවභාය ක ා කම ුවවක කනගක කභසව්ථධන කඅමායතුමා ක
භ  කතා්ථලියම්න්තුයේ කභාානායකතුමා 

ගරු නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා, ්රවා න ක ා කිවිධ්  කුවවන් කයභ වා කඅමායතුමා 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, කඳුකය කනව කගම්මාන, කයටිල කත සුකම් ක ා ක්රජ්ා කභසව්ථධන ක
අමායතුමා 

ගරු එේ. බී. නාවින්න මහතා, අායන්ක කකයුතතු ක ා කවය  කභසව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ිධයේශ කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු ොගල රත්නායක මහතා, රුණ කකයුතතු, කවයාතෘිත කකනමනාකකණ කභ  ක්ෂිෂිණ ක
භසව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු අර්ජුන රණතුහග මහතා, ඛනිජ් කය්  කභම්ත්ත කභසව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ම ානගක ක ා කබභකනාහික කභසව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු මලික් ෙමරවික්රම මහතා, භසව්ථධන කඋතාය කමා්ථග ක ා කජ්ායන්ක කයවන  කඅමායතුමා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, නගක කභැලසුම් ක ා කජ්ල කභම්තා්න කඅමායතුමා 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ැතැ් , කැතැ්  කයභ වා ක ා කමුභකලිම් කරගික කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ම ාමා්ථග ක ා කමා්ථග කභසව්ථධන කඅමායතුමා 

අංක 22.] 

(අයවැනි කතා්ථලියම්න්තුව ක- කය්වැනි කභාාවාකය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 
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පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) Mt. No.22 

 

ගරු සේ. සී. අලවතුවල මහතා, භකවයේශ කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු රහජිත් අලුවිහාසර් මහතා, භසචාකක කභසව්ථධන ක ා කක්රිභකිතයානි කරගික කකයුතතු කකාජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු වෙන්ත අලුවිහාසර් මහතා, කෘෂික්ථම කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු පියසෙේන ගමසේ මහතා, රුණ කකයුතතු, කවයාතෘිත කකනමනාකකණ කභ  ක්ෂිෂිණ ක
භසව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, නගක කභැලසුම් ක ා කජ්ල කභම්තා්න කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මහතා, ජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු කකාජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු වීරකුමාර දිොනායක මහතා, ම වැලි කභසව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු අජිත් පී. සපසර්රා මහතා, ිධදුලිබල ක ා කපුන්ථජ්නනීය කබලශෂිිත කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු නිසරෝෂන් සපසර්රා මහතා, ජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු ඒ. ඩී. සරේමදාෙ මහතා, වැිධලි කක්ථමාන් කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු පාලිත රන්සේ බණ්ෛාර මහතා, වාරිමා්ථග කභ  කජ්ල කභම්ත්ත ක ා කරත්ා කකනමනාකකණ ක
කාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මු්්  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, රකෂිෂක කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු දිලිප් සවදආරච්චි මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කභම්ත්ත කභසව්ථධන කභ  කග්රාමීය ය කර්ථිකකය ක
පිළිබ  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු සුජීව සෙේනිංහහ මහතා, ජ්ායන්ක කයවන  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු වෙන්ත සෙේනානායක මහතා, ිධයේශ කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිේබුල්ලා මහතා, ම ාමා්ථග ක ා කමා්ථග කභසව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුිං මහතා, ජ්ාිතක කභමගිය ක ා කභ ජීවනය කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු අස ෝක් අසබ්ිංහහ මහතා, ්රවා න ක ා කිවිධ්  කුවවන් කයභ වා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු ෆයිොල් කාිංම් මහතා, යභෞඛය, කයතෝෂණ ක ා කයේීයය කෛව්ය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණසෙේකර මහතා, අායන්ක කකයුතතු ක ා කවය  කභසව්ථධන කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු නලින් බණ්ෛාර ජයමහ මහතා, කාජ්ය කතරිතාලන ක ා කකනමනාකකණ කභ  කනීිතය ක ා ක
භාමය කපිළිබ  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු එච්. ආර්. ොරතී දුෂම්න්ත මහතා, අධිකකණ ක ා කබන්ධනාගාක ක්රිතභසභකකකණ කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු සෙය්යිඩ් අලී ොහීර් මවුලානා මහතා, ජ්ාිතක කඒකාබේධා, කභසහිඳියා කභ  කකාජ්ය කාාෂා ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු සක්. කාදර් මේතාන් මහතා, නැව කතදසචි කකිරීම, කපුනරු්තථාතන ක ා කඋතුරු කභසව්ථධන ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 
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ගරු අජිත් මාන්නප්සපරුම මහතා, තරිභක කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු අහගජන් රාමනාදන් මහතා, කෘෂික්ථම කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, භමාජ් කභිධබලගැන්වීම් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු මුත්තු ිංවලිහගම් මහතා, භමාජ් කසුබභාධන ක ා ක්රාථික කක්ථමාන් කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු අමිර් අලි ිංහාබ්දින් මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කභම්ත්ත කභසව්ථධන කභ  කග්රාමීය ය කර්ථිකකය ක
පිළිබ  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

————————————— 

ගරු සහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා   

ගරු මහින්ද යාපා අසබ්වර්ධන මහතා   

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අසබ්වර්ධන මහතා   

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා   

ගරු ෛලේ අලහප්සපරුම මහතා   

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) එේ. එම්. සමොහමඩ් ඉෙම්ායිල් මහතා   

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා   

ගරු රවී කරුණානායක මහතා   

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු සේලු කුමාර් මහතා   

ගරු චන්දිම ගමසේ මහතා   

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා   

ගරු දිසන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු පද්ම උදය ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු එේ. එම්. චන්ද්රසෙේන මහතා   

ගරු ිංිංර ජයසකොඩි මහතා   

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා   

ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජයතිෙේ මහතා   

ගරු අනුර ිංඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා   

ගරු දයාිංරි ජයසෙේකර මහතා   

ගරු සරේමලාල් ජයසෙේකර මහතා   

ගරු සුසම්ධා ජී. ජයසෙේන මහත්මිය   
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ගරු එම්. එේ. සතෞෆික් මහතා   

ගරු ිංරිනාල් ද සමල් මහතා   

ගරු පියල් නි ාන්ත ද ිංල්වා මහතා   

ගරු ටී. රහජිත් ද සෙොයිො මහතා   

ගරු අනුර දිොනායක මහතා   

ගරු මයන්ත දිොනායක මහතා   

ගරු එේ. බී. දිොනායක මහතා   

ගරු ොලින්ද දිොනායක මහතා   

ගරු ෛේලේ සද්වානන්ද මහතා   

ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා   

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා   

ගරු ඉ. චාල්ෙ ්නිර්මලනාදන් මහතා   

ගරු (ඩවදය) රසම්ෂ් පතිරණ මහතා   

ගරු සක්. සක්. පියදාෙ මහතා   

ගරු සුෙන්ත පුහචිනිලසම් මහතා   

ගරු ඩිලාන් සපසර්රා මහතා   

ගරු ෙනත් නි ාන්ත සපසර්රා මහතා   

ගරු සුජිත් ෙහජය සපසර්රා මහතා   

ගරු (ඩවදය) සුදර්ිනී  රනාන්දුපුල්සල් මහත්මිය   

ගරු අස ෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු ඒ. ඩී. සුිංල් සරේමජයන්ත මහතා   

ගරු හිරුණිකා සරේමචන්ද්ර මහත්මිය   

ගරු එේ. සරේමරත්න මහතා   

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ෛාරිසගොෛ මහතා   

ගරු තාරානාත් බෙන්ායක මහතා   

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා   

ගරු විජිත සබ්රුසගොෛ මහතා   

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා   

ගරු එේ. එම්. මරික්කාර් මහතා   

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහ්රූෆ් මහතා   

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරිංහහ මහතා   

ගරු එේ. සී. මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා   



( 5 ) Mt. No.22 

 

ගරු සීනිතම්බි සයෝසහේේවරන් මහතා   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා   

ගරු රෙන්න රණතුහග මහතා   

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා   

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා   

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා   

ගරු ගාමිණී සලොකුසේ මහතා   

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා   

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා   

ගරු ඒ. ඒ. විසේතුහග මහතා   

ගරු (ඩවදය) තුිංතා විසේමාන්න මහත්මිය   

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විසේමාන්න මහතා   

ගරු සරෝහිණී කුමාරි විසේරත්න මහත්මිය   

ගරු චමින්ද වි සේිංරි මහතා   

ගරු ඩුලිප් විසේසෙේකර මහතා   

ගරු කහචන විසේසෙේකර මහතා   

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා   

ගරු චන්දිම වීරක්සකොඩි මහතා   

ගරු විමල් වීරවහ  මහතා   

ගරු කුමාර සවල්ගම මහතා   

ගරු එේ. ශ්රීතරන් මහතා   

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා   

ගරු  ාන්ති ශ්රීේකන්දරාො මහත්මිය   

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා   

ගරු රාජවසරෝදයම් ෙම්පන්දන් මහතා, තා්ථලියම්න්තුයේ කිධරුේධ කතා්ථශකවයේ කනායකතුමා 

ගරු ඊ. ෙරවනපවන් මහතා   

ගරු (ඩවදය) එේ. ිංවසමෝහන් මහතා   

ගරු අන්නාමසලයි නසඩ්සු ිංව ක්ති මහතා   

ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා   

ගරු වඩිසේල් සුසර්ෂ් මහතා   

ගරු ෛබ්ලිේ. ඩී. සේ. සෙසනවිරත්න මහතා   

ගරු ස හාන් සෙේමිංහහ මහතා   

ගරු සුනිල් හඳුන්සනත්ති මහතා   
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ගරු විසේපාල සහට්ටිආරච්චි මහතා   

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ සහේරත් මහතා   

ගරු කනක සහේරත් මහතා   

ගරු විජිත සහේරත් මහතා 

 ධම්ික ක්භනායක කම ා, තා්ථලියම්න්තුයේ කම  කය් කම් 

නී්  කඉේ්වල කම ා, කා්ථය කමණ්ඩල ක්රධානී කභ  කතා්ථලියම්න්තුයේ කනියයෝජ්ය කම  කය් කම් 

කුෂානි කයකෝ ණදීක කම ්තිය, කභ කාක කම  කය් කම් 

ටිකිරි කයෂි. කජ්යිතලක කම ා, භ කාක කම  කය් කම් 
 

කල්තැබීම අනුව පාර්ලිසම්න්තුව  ෙව්ිය.  ක ානායකවරයා  ලාෙනාරූ  විය. 

1. ක ානායකවරයා විිංන් කරනු ලබන නිසේදන    කකථානායකවකයා ිධිවන් කමතු කතනවන ක
නියේ්නය කකකන කලදී — ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක 

 තා්ථලියම්න්තුයේ කඅසක ක    කභකථාවක කනියයෝගයයහි කිධධිිධධානවල කභ  ක     ක නි ක   කවැනි ක
බ්ා්ා කභ  ක ලි ක   කවැනි කඅ  රුවා්ා කතා්ථලියම්න්තුව කිධිවන් කභම්ම කකකග්ත කයයෝජ්නා ක්රකාකව ක
අමායාසශ ය කඋතයේශක කකාකක කභාා ක   කහි කයභ වය කපිණිභ ක     ක ලි ක   කවැනි කිවකුකා්ා කය්තරීම් ක
කාකක ක භාාව ක ිධිවන් ක නම් ක කකන ක ල  ්ක භාමා ක-භාමා කාවන්ය  ක නම් ක ිවය් ල ක  ෂි ක  ෂි ක
අමායාසශ ය කඋතයේශක කකාකක කභාාවය කඅ්ානව කයවන් කයවන් කවශයයන් ක ැන්භා  කවා්ථායේ ක
තන කකකුව කලැ මය ක ැකිවන කතරිද කාාෂා ක ්තවයයන්ම කභාාග කකකන කබව කයමම කභාාවය ක්ැුවම් ක
දීමය කකැමැ්තයි. 

 1  ආරක්ෂක කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

අිතගරු කෛම තාල කිවරියභ න කම ා ක 

ගරු කරුවන් කිධජ්යව්ථධන කම ා ක 

ගරු කමහින්  ්කභමකිවස  කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කකවී කකරුණානායක කම ා 

ගරු කයලො ාන් කක්තව්තය්ත කම ා 

ගරු ක ම්.ඒ. ක කසුමන්ිතකන් කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 
 

    මහවැලි ෙහවර්ධන හා පරිෙර පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

අිතගරු කෛම තාල කිවරියභ න කම ා ක 

ගරු කවීකකුමාක කදභානායක කම ා ක 

ගරු කඅ ්ත කමාන්නප්යතරුම කම ා ක 

ගරු ක ම්. ් .ඒ. ම්. කහිභකබු් ලා කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 
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ගරු ක භක. ම්. කචන්ද්රයභ න කම ා 

ගරු කමාෛව කයභෝ. කයභ නාධිකාජ්ා කම ා 

ගරු කනාලක ක්රභාේ කයකොයලොන්යන කම ා 
 

    ජාතික රතිපත්ති හා ආර් ක කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කකනි්  කිධක්රමිවස  කම ා ක  

ගරු කනියකෝෂන් කයතය්ථකා කම ා 

ගරු ක(රචා්ථය) ක ්ථෂ ක් කිව් වා කම ා 

ගරු කක ්ථ ක ෂීම් කම ා 

ගරු කඒ. ක ච්. ක ම්. කෆවුිව ක කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු කිධදුක කිධක්රමනායක කම ා 

ගරු කඊ. කභකවනතවන් කම ා 
 

    ෙහචාරක ෙහවර්ධන හා  ෙත්ියානි ආගමික කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය 
උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කයජ්ෝන් කඅමකතුසග කම ා ක  

ගරු කකස ්ත කඅලුිධ ාය්ථ කම ා ක 

ගරු කනිම්  කිවරිතාල ක් කිව් වා කම ා 

ගරු කදලිප් කයව්රකච්චි ක කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කඅරුන්දක ක්රනාන්දු කම ා 

ගරු කඉ. කචා් භක කනි්ථමලනා්න් කම ා 
 

    බුද්ධ ාෙන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කගාිණී කජ්යිධක්රම කයතය්ථකා කම ා ක 

ගරු කඅ ්ත කපී. කයතය්ථකා කම ා 

ගරු කචම්  කකාජ්තෂිෂ කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කය  ෂා කිධානය  කම ා 

ගරු ක භක. ක කිධයාය් න්දකන් කම ා 
 

    රවාහන හා ිංවිල් ගුවන් සෙේවා පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කනිම්  කිවරිතාල ක් කිව් වා කම ා  

ගරු කඅයශෝෂි කඅයේිවස  කම ා ක 

ගරු කඩී. ම්. කභකවාිනා්න් කම ා 

ගරු කකුමාක කයව් ගම කම ා 
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ගරු කිවරිනා්  ක් කයම්  කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු කඉ. කචා් භක කනි්ථමලනා්න් කම ා 
 

    මුදල් හා ජනමාධය කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කමසගල කභමකවීක කම ා ක ක  

ගරු කඉකාන් කිධක්රමක්තන කම ා 

ගරු කලභන් කඅලගියවන්න කම ා ක 

ගරු ක යා කගමය  කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු ක(රචා්ථය) කබන්දුල කුවණව්ථධන කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කමා කෛව කයභෝ. කයභ නාධිකාජ්ා කම ා 

ගරු ක ්ථෂණ කකාජ්කරුණා කම ා 
 

    විදයා, තාක්ෂණ, පර්සය්ෂණ, නිපුණතා ෙහවර්ධන හා ව ත්තීය පුහු  ෙහ කන්ද 
උෛරට උරුමය පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු ක(රචා්ථය) කභක්ත කඅමුණුගම කම ා 

ගරු කලෂිෂකමන් කයභයනිධක්තන කම ා 

ගරු කකරුණාක්තන කතකණිධාන කම ා 

ගරු කයමො ාන් කලා්  කයග්ර රු කම ා 

ගරු කයකය ළිය කකඹුෂිවැ් ල කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කඅේදු් ලා ක කම කරූෆක කම ා 

ගරු කඥානමු්තතු කශ්රීයන්භන් කම ා 

    නගර ෙැලසුම් හා ජල ෙම්පාදන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු කකවුෆක ක කීම් කම ා 

ගරු කවභන් කඅලුිධ ාය්ථ කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කජ්යන් කභමකවීක කම ා 

ගරු ක භක. ම්. කමරිෂිකා්ථ කම ා 

ගරු කඥානමු්තතු කශ්රීයන්භන් කම ා 
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 10  රාජය වයවොය හා මහනුවර නගර ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය 

උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කලෂිෂකමන් කකිරිඇ් ල කම ා ක  

ගරු ක ච්. ම්. ම්. ක රීභක කම ා ක 

ගරු කතලනි කදගම්බකම් කම ා 

ගරු කසුනි්  ක දුන්යන්තිත කම ා  

ගරු කදලුම් කඅමුණුගම කම ා 

ගරු ක(ම ාචා්ථය) කරශු කමාකිවස  කම ා 

ගරු කශාන්ිත කශ්රීභකකන්්කාභා කම ්තිය 
 

 11  විසද්  කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කිතලෂි කමාකතන කම ා 

ගරු කවභන් කයභ නානායක කම ා 

ගරු ක රීන් ක්රනාන්දු කම ා 

ගරු ක(රචා්ථය) ක ්ථෂ ක් කිව් වා කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කනාම්  කකාජ්තෂිෂ කම ා 

ගරු ක ම්.ඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා 
 

 1   වරාය හා නාවික කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කමහින්  ්කභමකිවස  කම ා ක  

ගරු කනිශාන් කමුතුය ට්ටිගමය  කම ා ක 

ගරු කභාගල කක්තනායක කම ා 

ගරු කයකෝහි කඅයේුවණව්ථධන කම ා  

ගරු කමාෛව කයභෝ. කයභ නාධිකාජ්ා කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු කමු ම්මදු කනසී්ථ කම ා 
 

 1   ෙව්සද්  කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කව ක කඅයේව්ථධන කම ා 

ගරු කයේ.සී. කඅලවතුවල කම ා 

ගරු කපී. ක ැරිභන් කම ා 

ගරු කිධ  ක කය  ක්ත කම ා 

ගරු කඅුවක කිව නි කජ්යක්තන කම ා 

ගරු ක භක. කශ්රීකන් කම ා 

ගරු කකනක කය  ක්ත කම ා ක 
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 1   සෙෞ ය, සපෝෂණ හා සද් ය ඩවදය කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 

කාරක ෙභාව 

ගරු ක(ෛව්ය) කකා  කයභ නාක්තන කම ා 

ගරු කෆයිභා්  කකාසීම් කම ා 

ගරු කලකී කජ්යව්ථධන කම ා 

ගරු කතාලි කකන්ය  කබණ්ඩාක කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කකයම්ෂක කතිතකණ කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) ක භක. කිවවයමෝ න් කම ා 
 

 1   අභයන්තර කට තු හා වය  ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 

කාරක ෙභාව 

ගරු ක භක. . කනාිධන්න කම ා 

ගරු ක  ව  කුවණයභ කක කම ා ක 

ගරු කඅයශෝෂි කඅයේිවස  කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කනිම්  කලන්භා කම ා 

ගරු කමාෛව කයභෝ. කයභ නාධිකාජ්ා කම ා 

ගරු කය ෂිය්ථ කඅප්පු ා  ිකම ා 
 

 1   කර්මාන්ත හා වාණිජ කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කරිභා  කබදුතදීන් කම ා 

ගරු කබුේධික කතිතකණ කම ා 

ගරු කලකී ජ්යව්ථධන කම ා 

ගරු කයජ්ොන්භකයන් ක්රනාන්දු කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු කයෂි.යෂි. කපිය්ාභ කම ා 

ගරු කසීනිම්ේ කයයෝය  භකවකන් කම ා 
 

 1   මහානගර හා බෙන්ාහිර ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු කතාඨලී කචම්පික කකණවක කම ා  

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු කක. කතුයකයියක්තනිවස ම් කම ා 

ගරු කහිරුණිකා කය්ර මචන්ද්ර කම ්තිය 

ගරු ක්රභන්න කකණතුසග කම ා 

ගරු කමු බු්ථ කකහුමාන් කම ා 
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 1   ක  කර්ම කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කමහින්  ්කඅමකවීක කම ා ක  

ගරු කවභන් කඅලුිධ ාය්ථ කම ා 

ගරු කඅසගජ්න් කකාමනා්න් කම ා ක 

ගරු කකස ්ත කඅලුිධ ාය්ථ කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කමහින්  ්කයාතා කඅයේව්ථධන කම ා 

ගරු ක(පූජ්ය) කඅතුකලියේ කකන කහි  ි

ගරු ක භක. කශ්රීකන් කම ා 
 

 1   වැවිලි කර්මාන්ත කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කනවීන් කදභානායක කම ා 

ගරු කඒ.ඩී. කය්ර ම්ාභ කම ා ක 

ගරු කපියයභ න කගමය  කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කවඩියේ්  කසුය්ථෂක කම ා 

ගරු කජ්ානක කවෂිකුඹුක කම ා 

ගරු ක භක. කශ්රීකන් කම ා 
 

  0  විදුලිබල හා පුනර්ජනී ය බල ක්ති කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු කකස ්ත කිවය ලාපිටිය කම ා 

ගරු කඅ ්ත කපී. කයතය්ථකා කම ා 

ගරු කඅ ්ත කමාන්නප්යතරුම කම ා 

ගරු කනලින් කබණ්ඩාක කජ්යම  කම ා 

ගරු කමහින්්ානන්් කඅලු්තගමය  කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) ක භක. කිවවයමෝ න් කම ා 
 

  1  වාරිමාර්ග ෙහ ජල ෙම්පත් හා ආපදා ක මනාකරණ කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය 
උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කදුින්් කදභානායක කම ා ක  

ගරු කතාලි කකන්ය  කබණ්ඩාක කම ා  

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කිධමලවීක කදභානායක කම ා 

ගරු ක භක. කශ්රීකන් කම ා 
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ගරු කඒ. කඅකිධන්ේ කකුමා්ථ කම ා 

ගරු ක කයකෝහිණි කකුමාරි කිධයේක්තන කම ්තිය 
 

      වර හා ජලජ ෙම්පත් ෙහවර්ධන ෙහ  ා ය ආර් කය පි බ  අමාතයාහ  ය පසද් ක 
කාරක ෙභාව 

ගරු කිධ ්ත කිධජ්යමුණි කයභොයිභා කම ා ක 

ගරු කදලිප් කයව්රකච්චි කම ා ක 

ගරු කඅමීය ්ථ කඅලි කිව ාේදීන් කම ා 

ගරු කමහින්  ්කඅමකවීක කම ා ක 

ගරු කනියකෝෂන් කයතය්ථකා කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කඉ. කචා් භක කනි්ථමලනා්න් කම ා 

ගරු කභන්ත කනිශාන් කයතය්ථකා කම ා 
 

     ෙමාජ ෙවිබලගැන්වීම් කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කපී. ක ැරිභන් කම ා ක  

ගරු කකන්ජ්න් කකාමනායක කම ා ක 

ගරු කවඩියේ්  කසුය්ථෂක කම ා 

ගරු කලෂිෂකමන් කරනන්  ්කිධයේමාන්න කම ා 

ගරු කිධ  කයේරුයගොඩ කම ා 

ගරු කඊ. කභකවනතවන් කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 
 

     මහාමාර්ග හා මාර්ග ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු කක ්ථ ක ෂීම් කම ා ක  

ගරු ක ම්. ් .ඒ. ම්. කහිභකබු් ලා කම ා 

ගරු කතාලි කකන්ය  කබණ්ඩාක කම ා  

ගරු ක ච්. කර්ථ. කභාකතී කදුෂකමන් කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු කධ්ථමලිසගම් කිවේධා්ථථන් කම ා 

ගරු කයකොෂාන් කකණිවස  කම ා 
 

     රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණ ෙහ ී තිය හා ොමය පි බ  අමාතයාහ  ය 
උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කර්ථ. ම්. කකස ්ත කමේදුම කබණ්ඩාක කම ා ක 
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ගරු කනලින් කබණ්ඩාක කජ්යම  කම ා ක ක 

ගරු කකන්ජ්න් කකාමනායක කම ා ක 

ගරු කඅසගජ්න් කකාමනා්න් කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කටී. කකස ්ත ක් කයභොයිභා කම ා 

ගරු කඉ. කචා් භක කනි්ථමලනා්න් කම ා 
 

     උෙෙ ් අධයාපන හා ෙහෙක් තික කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු ක(රචා්ථය) කිධජ්ය්ාභ කකාජ්තෂිෂ කම ා 

ගරු කයමො ාන් කලා්  කයග්ර රු කම ා ක 

ගරු කශ්රියානි කිධයේිධක්රම කම ්තිය 

ගරු කබුේධික කතිතකණ කම ා 

ගරු කධ්ථමලිසගම් කිවේධා්ථථන් කම ා ක 

ගරු කයශ ාන් කයභ මිවස  කම ා ක 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 
 

     නිවාෙ හා ඉදිකි ම් කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කභ ්ත කය්ර ම්ාභ කම ා 

ගරු කඉන්දක කබණ්ඩාකනායක කම ා 

ගරු කයභේයි  කඅලී කභාහී්ථ කමවුලානා කම ා 

ගරු කතේම කඋ්යශාන් කුවණ කයභ කක කම ා 

ගරු කඊ. කභකවනතවන් කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කකාිධන්් කය  ෂාන් කජ්යව්ථධන කම ා 
 

      නිජ සතල් ෙම්පත් ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 
ෙභාව 

ගරු කඅ්ථ න කකණතුසග කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කඅයනෝමා කගමය  කම ්තිය  

ගරු කඅසගජ්න් කකාමනා්න් කම ා 

ගරු කභාලින්  ්කදභානායක කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා ක 

ගරු ක භක. ම්. කමරිෂිකා්ථ ක කම ා 

ගරු ක භක. කිධයාය් න්දකන් කම ා 
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     කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා රජා ෙහවර්ධන කට තු පි බ  

අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කතලනි කදගම්බකම් කම ා ක  

ගරු කලකී කජ්යව්ථධන කම ා ක  

ගරු කය්තුවක කිධ්ානගමය  කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු කසු ්ත කභසජ්ය කයතය්ථකා කම ා 

ගරු කය  ෂා කිධානය  කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) ක භක. කිවවයමෝ න් කම ා 
 

  0  ඉෛම් හා පාර්ලිසම්න්තු රතිෙහෙක්රණ කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 

කාරක ෙභාව 

ගරු කගයන් කකරුණාිතලක කම ා ක 

ගරු කදුයන්ෂක කගන්කන්් කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කිවරිතාල කගමල්ත කම ා 

ගරු ක ම්.ඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා 

ගරු කචින්් කිධයේිවරි කම ා 
 

  1  කාන්තා හා  මා කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කචන්ද්රානි කබණ්ඩාක කම ්තිය ක  

ගරු කඉකාන් කිධක්රමක්තන කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කපිය්  කනිශාන් ක  කිව් වා කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කතුිවා කිධයේමාන්න කම ්තිය 

ගරු කශාන්ිත කශ්රීභකකන්්කාභා කම ්තිය 
 

     අධිකරණ හා බන්ධනාගාර රතිෙහෙක්රණ කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 
කාරක ෙභාව 

ගරු කලා කඅතුයකෝකල කම ්තිය 

ගරු ක ච්.ර්ථ. කභාකතී කදුෂකමන් කම ා 

ගරු කිතලෂි කමාකතන කම ා 

ගරු කිධ  කය  ක්ත කම ා 

ගරු කයමො ාන් කප්රිය්්ථශන ක් කිව් වා කම ා 

ගරු ක ම්.ඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා 

ගරු ක(රචා්ථය) කජ්යම්තිත කිධක්රමක්තන කම ා 
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     අධයාපන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කඅකිල කිධකාේ කකාරියවභම් කම ා 

ගරු කවී. ක භක. කකාධක්රිෂකණන් කම ා ක 

ගරු කිවිවක කජ්යයකොඩි කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු කඉම්කාන් කම රූෆක කම ා 

ගරු කඥානමු්තතු කශ්රීයන්භන් කම ා 

ගරු කිධයේතාල කය ට්ටිරකච්චි කම ා 
 

     නැවත පදිහචි කි ම, පුනරුත් ාපන, උතුරු ෙහවර්ධන ෙහ හින්දු ආගමික කට තු 
පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කඩී. ම්. කභකවාිනා්න් කම ා ක  

ගරු කයෂි. කකා්්ථ කමභකාන් කම ා  

ගරු කරිභා  කබදුතදීන් කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා ක 

ගරු ක භක.සී. කමුතුකුමාකණ කම ා 

ගරු ක භක. කශ්රීකන් කම ා 

ගරු කඉම්කාන් කම රූෆක කම ා 
 

     තැපැල්, තැපැල් සෙේවා හා මුෙල්ිම් ආගමික කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 
කාරක ෙභාව 

ගරු කඅේදු්  ක ලීම් කම ා  

ගරු කෆයිභා්  කකාසීම් කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කඩුලිප් කිධයේයභ කක කම ා ක 

ගරු කමයි් වාගනම් කිතලකකාජ්ා කම ා 

ගරු කඉ. කචා් භක කනි්ථමලනා්න් කම ා 
 

     තරුණ කට තු, වයාප ති ක මනාකරණ ෙහ දක් ණ ෙහවර්ධන කට තු පි බ  

අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව    

ගරු කභාගල කක්තනායක කම ා 

ගරු කපියයභ න කගමය  කම ා 

ගරු කමනූෂ කනානායෂිකාක කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කඩී.වී. කචානක කම ා 

ගරු කබන්දුල කලා්  කබණ්ඩාරියගොඩ කම ා 
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ගරු ක භක. කිධයාය් න්දකන් කම ා 
 

     ජාතික ඒකාබද්ධතා, ෙහහි යා ෙහ රාජය භාෂා පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක 

කාරක ෙභාව 

ගරු කමයනෝ කගයන්භන් කම ා 

ගරු කඒ. ච්. ම්. කෆවුිව කම ා 

ගරු කයභේයි  කඅලි කභාහී්ථ කමවුලානා කම ා 

ගරු කක ්ථ ක ෂීම් කම ා 

ගරු කයෂි. කකා්්ථ කමභකාන් කම ා 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කමාෛව කයභෝ. කයභ නාධිකාජ්ා කම ා 

ගරු කඉන්දක කඅුවරුේධ කය  ක්ත කම ා 
 

     විදුලි ෙහසද් , ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ෙහ විසද්   කියා කට තු පි බ  

අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු ක රීන් ක්රනාන්දු කම ා 

ගරු කමුවෂ කනානායෂිකාක කම ා ක 

ගරු කර්ථ. ම්. කකස ්ත කමේදුම කබණ්ඩාක කම ා ක 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු කඒ.ඒ. කිධයේතුසග කම ා 

ගරු කඊ. කභකවනතවන් කම ා 

ගරු කකසචන කිධයේයභ කක කම ා 
 

     ෙමාජ සුබොධන හා රා මික කර්මාන්ත පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක 

ෙභාව 

ගරු ක යා කගමය  කම ා 

ගරු කමු්තතු කිවවලිසගම් කම ා ක 

ගරු කපී. ක ක ැරිභන් කම ා ක 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කකවීන්දකන් කයකෝඩීභකවකන් කම ා 

ගරු කබන්දුල කලා්  කබණ්ඩාරියගොඩ කම ා 

ගරු ක්රභන්න කකණිධක කම ා 
 

  0  ප ාත් ෙභා, ප ාත් පාලන ෙහ  ෛා පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කෆයිභ්ථ කමුභකාතා කම ා 

ගරු කශ්රියානි කිධයේිධක්රම කම ්තිය ක 
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ගරු කපියසකක කජ්යක්තන කම ා 

ගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා 

ගරු කඅේදු් ලා ක කම කරූෆක කම ා 

ගරු කසීනිම්ේ ක කයයෝය  භකවකන් කම ා 

ගරු කචින්් කිධයේිවරි කම ා 

  1  ෙහවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර සව   කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය 

උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කමලිෂි කභමකිධක්රම කම ා 

ගරු කසුජීව කයභ නිවස  කම ා 

ගරු ක(රචා්ථය) කභක්ත කඅමුණුගම කම ා 

ගරු කසුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා 

ගරු ක ම්.ඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා 

ගරු කාකක කබාලසූරිය කම ා 

ගරු කිධයේතාල කය ට්ටිරකච්චි ක කම ා 
 

     තිරෙර ෙහවර්ධන, වනජීවි ෙහ රාසද් ය ෙහවර්ධන කට තු පි බ  අමාතයාහ  ය 

උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කෆී්   කමා්ථෂ්  කභක්ත ක කයෆොන්යභ කා කම ා  

ගරු කතාලි කකුමාක කයවකප්යතරුම කම ා ක  

ගරු කඒ.ඩී. කය්ර ම්ාභ කම ා 

ගරු කශ්රියානි කිධයේිධක්රම කම ්තිය 

ගරු කඩ ලභක කයේවානන්් කම ා 

ගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා 

ගරු කකවීන්දකන් කයකෝඩීභකවකන් කම ා 

ගරු ක භක. කය්ර මක්තන කම ා 
 

     කම්කරු හා ව ත්තීය ෙමිති ෙබ තා පි බ  අමාතයාහ  ය උපසද් ක කාරක ෙභාව 

ගරු කකවීන්ද්ර කභමකවීක කම ා ක 

ගරු කය්ර මලා්  කජ්යයභ කක කම ා ක 

ගරු කිවරිනා්  ක් කයම්  කම ා 

ගරු කක. කතුයකයියක්තනිවස ම් කම ා 

ගරු ක(ෛව්ය) කනලින්් කජ්යිතභකභ කම ා 

ගරු කමයි් වානම් කිතලකකාජ්ා කම ා” 
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 . ලිපිසල් නාදිය පි ගැන්වීම         කථානායකවකයා ිධිවන්, ශ්රී කලසකා ක්රජ්ාාන් ක ක
භමාජ්වාදී කජ්නකජ්යේ කරණ්ඩුක්රම කවයවභකථායේ ක   ( ) කවයවභකථාව ක්රකාකව 

 i) 201  ක මු්්  ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ිධගණකාධිතිතවකයාය  ක වා්ථායේ ක ය්වැනි ක
කාණ්ඩයේ කXXV යකොයභ කභ  කයවැනි කකාණ්ඩයේ කIX යකොයභ; ක ක 

 ii) 201  ක මු්්  ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ිධගණකාධිතිතවකයාය  ක වා්ථායේ ක ය්වැනි ක
කාණ්ඩයේ කXXVI යකොයභ කභ  කයවැනි කකාණ්ඩයේ කXI යකොයභ; ක කභ  

(iii) 2016 ක මු්්  ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ිධගණකාධිතිතවකයාය  ක වා්ථායේ ක නවවැනි ක
කාණ්ඩයේ කV යකොයභ 

පිළිගන්වන කලදී. 

 කියන කල් කවා්ථාව කෙභා සම්ෙය කම කිතබිය කුතතුයැයි් කමුද්රණය කකන කුතතුයැයි් කනියයෝග කකකන ක
ලදී. ක 

    ඉඩම් ක භ  ක තා්ථලියම්න්තු ක ්රිතභසභකකකණ ක අමායවකයා ක ිධිවන්, ක      ක ව්ථෂය ක භ  ා ක
කුරුණ ගල කදභක ෂි කය් කම් කකා්ථයාලයේ කකා්ථය කභාධන කවා්ථාව ක ා කගිණුම් පිළිගන්වා, ක ම ක
වා්ථාව කඅායන්ක කතරිතාලනය ක ා කකාජ්ය කනමනාකකණය කපිළිබ  කරස ක කඅධීෂිෂණ කකාකක ක
භාාවය කයයොමු කකන කුතතුයැයි කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

    ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන්— 

 i)    ක   කව්ථෂය කභ  ා කිධශකවිධ්යාල ක්රිතතා්න කයකොිෂන් කභාායේ කිතභක කඅයවැනි ක
වා්ථෂික කවා්ථාව; 

 ii)      ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ශ්රී ක ලසකා ක වය  ක ිධශකවිධ්යාලයේ ක වා්ථෂික ක වා්ථාව ක  ා ක
ගිණුම්; 

  iii)      ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ශ්රී ක ලසකා ක  කයබෞේධ ක  ා ක තාලි ක ිධශකවිධ්යාලයේ ක වා්ථෂික ක
වා්ථාව; 

 iv)      ක ව්ථෂය ක භ  ා ක ශ්රී ක ලසකා ක ක්ෂි ව ක ිධශකවිධ්යාලයේ ක වා්ථෂික ක වා්ථාව ක  ා ක
ගිණුම්; 

 v)      කව්ථෂය කභ  ා ක කයකොන  කිධශකවිධ්යාලයේ කෛජ්වකභායන, කෛජ්වයේ් ක ා ක
ෛජ්වාෂිෂණ කරයනයේ කවා්ථෂික කවා්ථාව; 

 vi)      කව්ථෂය කභ  ා කයමොකටුව කිධශකවිධ්යාලයේ කාෂිෂණික කරයනයේ ක
වා්ථෂික කවා්ථාව ක ා කවා්ථෂික කගිණුම්; 

 vii)      කව්ථෂය කභ  ා කශ්රී කලසකා කඋභභක කාෂිෂණ කඅධයාතන කරයනයේ කවා්ථෂික ක
වා්ථාව; 

 viii)      ක භ  ක      ක ව්ථෂ ක භ  ා ක යප්කාය්ණිය ක ිධශකවිධ්යාලයේ ක ිධ්යා ක තශකචා්ත ක
උතාධි කරයනයේ ක කවා්ථෂික කවා්ථා ක ා කගිණුම්; ක කභ  

 ix)      ක භ  ක      ක ව්ථෂ ක භ  ා ක යප්කාය්ණිය ක ිධශකවිධ්යාලයේ ක කෘෂි ක ිධ්යා ක
තශකචා්ත කඋතාධි කරයනයේ ක කවා්ථෂික කවා්ථා 

 පිළිගන්වා, ක  ම ක වා්ථා ක අධයාතනය ක  ා ක මානව ක භම්ත්ත ක භසව්ථධනය ක පිළිබ  ක රස ක ක
අධීෂිෂණ කකාකක කභාාවය කයයොමු කකන කුතතුයැයි කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 



( 19 ) Mt. No.22 

 

    ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන්, ක    , ක     කභ  ක     ක
ව්ථෂ ක භ  ා ක ඉදකිරීම්, ක ඉස යන්රු ක යභ වා, ක නිවාභ ක  ා ක යතොදු ක ත සුකම් ක අමායාසශයේ ක කා්ථය ක
භාධන කවා්ථා කපිළිගන්වා, ක ම කවා්ථා කයභෞඛය ක ා කමානව කසුාභාධනය, කභමාජ් කභිධබලගැන්වීම ක
පිළිබ  කරස ක කඅධීෂිෂණ කකාකක කභාාවය කයයොමු කකන කුතතුයැයි කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

 . කාරක ෙභා වාර්තා පි ගැන්වීම    කජ්යේ කමු්්  කපිළිබ  කකාකක කභාායේ කභාාතිත කගරු ක ක
 ම්. කඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා කයවුවයවන් ක හි කභාමා ක කමන්  කගරු කබිම්  කක්තනායක කම ා  ිධිවන්, ක
 ම කකාකක ක කභාාව ක කයව කයයොමු කකකන කල්, ක 

 i) ජ්ාිතය කයගොඩනැගීයම් කබදු ක(භසයශෝධන) කතන්ත කයකටුම්ත; කභ  

 ii) ඉඩම් ක(භන්කය කතැවරීම කසීමා කකිරීයම්) ක(භසයශෝධන) කතන්ත කයකටුම්ත 

 භම්බන්ධයයන් ක  ක කී කකාකක කභාායේ කවා්ථාව කපිළිගන්වන කලදී. 

  කියන කල් කවා්ථාව කෙභා සම්ෙය කම කිතබිය කුතතුයැයි ක කනියයෝග කකකන කලදී. ක 

4. මහජන සපත්ෙම් පි ගැන්වීම   

(1) පිළිමලාව, වට්යප්යතොල, ්වුලයග්ක ක ව්ත, අසක. ක    ක ්කන ක භකථානයයහි ක
තදසචි ක ච්. ක ම්. කඅරුණි කය  ක්ත කයමයනිධයයගන් කලැබුණු ක    .  .   කදනැිත ක
යත්තභම කගරු කලකී කජ්යව්ථධන කම ා කිධිවන් කපිළිගන්වන කලදී. 

     පියයකෝට්යට්, තායගොඩ ක තාක, රනන්් ක බාලිකා ක මාව, අසක ක  9/ඒ ක ්කන ක
භකථානයයහි ක තදසචි ක ඩේලිේ. ක ඒ. ක අි්ත ක කුමාක ක යතය්ථකා ක ම ායගන් ක ලැබුණු ක
    .  . 9 ක දනැිත ක යත්තභම ක ගරු ක සුයම්ධා ක ජී. ක ජ්යයභ න ක ම ්තිය ක ිධිවන් ක
පිළිගන්වන කලදී. ක 

    අුවකාධපුක, නියයෝජ්ය ක කෘෂික්ථම ක අධයෂිෂ ක (අන්්ථ ක තනා්ත) ක කා්ථයාලයේ ක
යභ වය ක කකන ක  භක. ක රනන්් ක ය්ර මකුමාක ක ම ායගන් ක ලැබුණු ක     .  .   ක
දනැිත කයත්තභම කගරු කනි ා්  කගලප්ත්තිත කම ා කිධිවන් කපිළිගන්වන කලදී. ක 

අසක ක    ක (  ) ක ්කන ක තා්ථලියම්න්තුයේ ක භකථාවක ක නියයෝගය ක යයය්ත ක  ම ක යත්තභම්, ක ම ජ්න ක
යත්තභම් කපිළිබ  කකාකක කභාාවය කයයොමු කකකන කලදී. 

 . අමරසද්ව සෙෞන්දර්ය හා පර්සය්ෂණ සක්න්ද්රය   මු්්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායවකයා ක ක
යවුවයවන් කඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන් කපිළිගන්වන කල් කතන්ත ක
යකටුම්ත,— කශ්රී කලසකායේ කසු්රිවේධ කභසගී කගාන්ධ්ථවයාණන් කයලභ ක ඳුන්වන කනැසීගිය කතණ්ඩි්ත ක
වණ්ණකුව්තවඩුය  ක ය්ොන් ක අමකයේවයන්ය ක කෘඥාව ක තනකිරීම ක භ  ා ක  අමකයේව ක
යභෞන්්්ථය ක  ා ක ත්ථයේෂණ ක යෂින්ද්රය” ක යලභ ක නම් ක කක ක ඇිත ක යභෞන්්්ථය ක  ා ක ත්ථයේෂණ ක
යෂින්ද්රයෂි ක පිහිටුවීම ක පිණිභ ක ්; ක  කී ක තකමා්ථථ ක  ා ක බලල ක නිශකචිව ක ්ැෂිවීම ක පිණිභ ක ්; ක ඒ ක  ා ක
භම්බන්ධ ක කය ෝ කරුවෂසගික කකරුණු කභ  ා කිධධිිධධාන කභැලැභකවීම කපිණිභ ක  ක  කතන්ත කයකටුම්තකි. 

තන්ත කයකටුම්ත ක     අයගෝභකතු ක   කවැනි කඅ  රුවා්ා කය්වැනිවක කකියිධය කුතතුයැයි ක්, ක ය ක
මුද්රණය කකන කුතතුයැයි ක්, ක ම කතන්ත කයකටුම්ත කඅ්ාන කරස ක කඅධී ණ කකාකක කභාාවය කයයොමුකන ක
ුතතුයැයි් කනියයෝග කකකන කලදී. 

 . වැවිලි කලාපය ෙ හා   නව ගම්මාන ෙහවර්ධන අධිකාරිය   කඳුකය කනව කගම්මාන, ක
යටිල කත සුකම් ක ා ක්රජ්ා කභසව්ථධන කඅමායවකයා කිධිවන් කපිළිගන්වන කල් කතන්ත කයකටුම්ත,— කශ්රී ක
ලසකායේ ක වැිධලි ක කලාතයේ ක නව ක ගම්මාන ක භසව්ථධනය ක උය්භා ක වැිධලි ක කලාතය ක භ  ා ක   ක නව ක
ගම්මාන කභසව්ථධන කඅධිකාරිය කයුවයවන් ක ඳුන්වුව කලබන කඅධිකාරියෂි කපිහිටුවීම කභ  ා කභ  කඊය ක
භම්බන්ධ කය ෝ කරුවෂසගික කකාකණා කභ  ා කිධධිිධධාන කභැලැභකවීම කභ  ා ක  කතන්ත කයකටුම්තකි. 



( 20 ) Mt. No.22 

 

තන්ත කයකටුම්ත ක     අයගෝභකතු ක   කවැනි කඅ  රුවා්ා කය්වැනිවක කකියිධය කුතතුයැයි ක්, ක ය ක
මුද්රණය කකන කුතතුයැයි ක්, ක ම කතන්ත කයකටුම්ත කඅ්ාන කරස ක කඅධී ණ කකාකක කභාාවය කයයොමුකන ක
ුතතුයැයි් කනියයෝග කකකන කලදී. 

7. ජාතිය සගොෛනැ සම් බදු (ෙහස ෝධන) පනත් සක ම්පත   ය්වැනි ක  ක කවක ක කියවීයම් ක
නියයෝගය කකියවන කලදී. 

 තන්ත ක යකටුම්ත ක ්ැන් ක ය්වැනි ක වක ක කියිධය ක ුතතුය”යි ක මු්්  ක  ා ක ජ්නමාධය ක අමායවකයා ක
යවුවයවන් කාජ්ය කවයවභාය ක ා කම ුවවක කනගක කභසව්ථධන කඅමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන ක
ලදී. 

(අ. කාා. ක .   කය ක කනියයෝජ්ය කකාකක කභාා කභාාතිතවකයා  ලාභනාරූ  කිධය.) ක 

“ගරු කය  ෂා කිධානය  කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය කුතතුය”යි කජ්ාිතක කඒකාබේධා, කභසහිඳියා කභ  ක
කාජ්ය කාාෂා කනියයෝජ්ය කඅමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා ක කභම්ම කිධය. 

(අ. කාා. ක .   කය කගරු කය  ෂා කිධානය  කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය.) ක 

“ගරු කමු බු්ථ කකහුමාන් කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය කුතතුය”යි කනැව කතදසචි කකිරීම, කපුනරු්තථාතන ක
 ා ක කඋතුරු කභසව්ථධන කනියයෝජ්ය අමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා ක කභම්ම කිධය. 

(අ. කාා. ක .   කය කගරු කමු බු්ථ කකහුමාන් කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය.) ක 

“ගරු ක(ෛව්ය) කතුිවා කිධයේමාන්න කම ්තිය  ලාභනාරූ  කිධය කුතතුය”යි කභමාජ් කසුබභාධන ක
 ා ක්රාථික කක්ථමාන් කනියයෝජ්ය කඅමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා ක කභම්ම කිධය. 

(අ. කාා. ක .   කය කගරු ක(ෛව්ය) කතුිවා කිධයේමාන්න කම ්තිය   ලාභනාරූ  ක වාය.) ක 

“ගරු කිධයේතාල කය ට්ටිරකච්චි කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය කුතතුය”යි කමු්්  කකාජ්ය කඅමායවකයා ක
ිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා ක කභම්ම කිධය. 

(අ. කාා. ක .   කය කගරු කිධයේතාල කය ට්ටිරකච්චි ක කම ා ක ලාභනාරූ  කිධය.) ක 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

තන්ත කයකටුම්ත කඊය කඅුව ලව කය්වැනි ක කවක කකියවන කලදී. ක 

 තන්ත ක යකටුම්ත ක පූ්ථණ ක තා්ථලියම්න්තු ක කාකක ක භාාවකය ක තැවරිය ක ුතතුය”යි ක මු්්  ක  ා ක
ජ්නමාධය කඅමායවකයා කයවුවයවන් කඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන් 
යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. ක 

්නන්කව කතා්ථලියම්න්තුව කභම්මිත කමා්ථගයයන් කකාකක කභාාවකය කතරිව්ථනය කිධය. 

(කාකක කභාායේදී) 

 ලාභනාරූ  කමන් වකයා ක ලාභනාරූ  කිධය. 

  කවැනි ක කභ  ක  කවැනි කවගන්ිත කභාා කභම්ම කිධය. 



( 21 ) Mt. No.22 

 

  කවැනි කවගන්ිතය ක 

මු්්  ක  ා ක ජ්නමාධය ක අමායවකයා ක යවුවයවන් ක ඉඩම් ක භ  ක තා්ථලියම්න්තු ක ්රිතභසභකකකණ 
අමායවකයා කයයෝජ්නා කකන භසයශෝධනයෂි      කවැනි කපිටුයේ ක ක  කවැනි කයප්ළිය කඉව්ත කකක කඒ ක
යවුවවය කත  ක ැෂියවන කයකොයභ කරයේශ කකිරීමය,— 

“ “ L) කයම් ක(භසයශෝධන) කතන කරකම්ා කවන කදනය කයතකාතුව කම”; 

 භස කයශෝධනය කපිළිග කුතතුය” කයන ක්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

මු්්  ක  ා ක ජ්නමාධය ක අමායවකයා ක යවුවයවන් ක ඉඩම් ක භ  ක තා්ථලියම්න්තු ක ්රිතභසභකකකණ ක
අමායවකයා කයයෝජ්නා කකන කව්ත කභසයශෝධනයෂි      කවැනි කපිටුයේ ක ක  කවැනි කයප්ළිය කඉව්ත කකක ක
ඒ කයවුවවය කත  ක්ැෂියවන කයකොයභ කරයේශ කකිරීමය,— 

“  LIV  කතා ක ත්මා ක්රිතඅතනයනය කකිරීයම් කකා්ථයය” 

 භස කයශෝධනය කපිළිග කුතතුය” කයන ක්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

මු්්  ක  ා ක ජ්නමාධය ක අමායවකයා ක යවුවයවන් ක ඉඩම් ක භ  ක තා්ථලියම්න්තු ක ්රිතභසභකකකණ ක
අමායවකයා කයයෝජ්නා කකන කව්ත කභසයශෝධනයෂි      කවැනි කපිටුයේ ක ක   කවැනි කයප්ළිය කඉව්ත කකක ක
ඒ කයවුවවය කත  ක්ැෂියවන කයකොයභ කරයේශ කකිරීමය,— 

“යන කවචන කභ  කඉලෂිකම් කරයේශ කකිරීයමන්; 

(ර) ක (vii) ක වැනි ක අයිමයේ ක (ඇ) ක යේ්යයහි ක  යකොන් ා්තකරුවකු ක භලභන ක
යභ වා;” ක යන ක වචන ක යවුවවය ක  යකොන් ා්තකරුවකු ක භලභන ක යභ වා ක ය ෝ ක
 කී කයභ වාව ක     කඅයගෝභකතු කමභ ක  කවැනි කදනය කයතක කලියා කඅ්තභන් කකකුව ක
ලැ  ක යකොන් ා්ත ක ගිිධසුමෂි ක යයය්ත ක භලභකවුව ක ලබන්යන් ක නම්, ක ඉදකිරීම් ක
යකොන් ා්තකරුවකු කය ෝ කඋත කයකොන් ා්තකරුවකු කභලභන කයභ වා;”; කභ .” 

 භස කයශෝධනය කපිළිග කුතතුය” කයන ක්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

 වගන්ිතය කභසයශෝධිාකාකයයන්, කතන්ත කයකටුම්තය්ත ක කයකොයභෂි කවශයයන් කිතබිය කුතතුය”, ක
යන ක්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 

  කවැනි කවගන්ිතය කභාා කභම්ම කිධය. 

්රඥප්ිත කවගන්ිතය ක ක ා කනාමය 

 ්රඥප්ිත කවගන්ිතය ක ා කනාමය කතන්ත කයකටුම්තය්ත කයකොයභෂි කවශයයන් කිතබිය කුතතුය” කයන ක
්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. ක 

තන්ත කයකටුම්ත කභසයශෝධන කභහිව කවා්ථා කකකන කලදී. 

 තන්ත කයකටුම්ත ක්ැන් කතුන්වැනි කවක කකියිධය කුතතුය”යි කමු්්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායවකයා 
යවුවයවන් කඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, භාා කභම්ම කිධය. 

තන්ත කයකටුම්ත, කඊය කඅුව ලව ක කභසයශෝධිාකාකයයන් කතුන්වැනි කවක කකියවා කභම්ම කකකන ක
ලදී. 

8. ඉෛම් (ෙන්තකය පැව ම සීමා කි සම්) (ෙහස ෝධන) පනත් සක ම්පත   
ය්වැනි ක ක කවක කකියවීයම් කනියයෝගය කකියවන කලදී. 

 තන්ත කයකටුම්ත ක්ැන් කය්වැනි කවක කකියිධය කුතතුය”යි කමු්්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායවකයා 
යවුවයවන් ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. 



( 22 ) Mt. No.22 

 

තන්ත කයකටුම්ත කඊය කඅුව ලව කය්වැනි ක කවක කකියවන කලදී. ක 

 තන්ත ක යකටුම්ත ක පූ්ථණ ක තා්ථලියම්න්තු ක කාකක ක භාාවකය ක තැවරිය ක ුතතුය”යි ක මු්්  ක  ා ක
ජ්නමාධය කඅමායවකයා කයවුවයවන් ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා ක කිධිවන් 
යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. ක 

්නන්කව කතා්ථලියම්න්තුව කභම්මිත කමා්ථගයයන් කකාකක කභාාවකය කතරිව්ථනය කිධය. 

(කාකක කභාායේදී) 

 ලාභනාරූ  කමන් වකයා ක ලාභනාරූ  කිධය. 

  කවැනි කවගන්ිතයේ කිවය ක  කවැනි කවගන්ිත ක ෂිවා කභාා කභම්ම කිධය. 

්රඥප්ිත කවගන්ිතය ක ක ා කනාමය 

 ්රඥප්ිත කවගන්ිතය ක ා කනාමය කතන්ත කයකටුම්තය්ත කයකොයභෂි කවශයයන් කිතබිය කුතතුය” කයන ක
්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය. ක 

තන්ත කයකටුම්ත කභසයශෝධන කකහිව කවා්ථා කකකන කලදී. 

 තන්ත කයකටුම්ත ක ්ැන් කතුන්වැනි කවක කකියිධය කුතතුය”යි කමු්්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායවකයා ක
යවුවයවන් ඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා ක කිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, භාා කභම්ම කිධය. 

තන්ත කයකටුම්ත, කඊය කඅුව ලව කතුන්වැනි කවක කකියවා කභම්ම කකකන කලදී. 

 . කල් තැබීම (සපොලිෙ ්ආර ක ෙහායකයන් නිතය සෙේවය  ට බ වා ගැී ම.      යමම ක
තා්ථලියම්න්තුව ක්ැන් කක්  කැබිය කුතතුය”යි, කඉඩම් කභ  කතා්ථලියම්න්තු ක්රිතභසභකකකණ කඅමායවකයා ක
ිධිවන් යයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශකනය කභාාක්මුඛ කකකන කලදන්, කිධවා් කිධය. 

්රශකනය කිධමභන කලදන්, කභාා කභම්ම කිධය; කඅ. කාා. ක .   ය, ක     ක ලි ක 9 කවැනි ක  භකතිතන්්ා ක ක ක ක ක ක ක
පූ. කාා. ක  .   කවනයෂි කතා්ථලියම්න්තුව කක්  කගියේය. 

 


