
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

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

————————————— 

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

ග�  ම��ද අමර ර මහතා, #වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  (ආචා$ය) සර& අ'(ගම මහතා, )ෙශ+ෂ කා�යභාර අමාත�මා 

ග�  ගය�ත ක�ණා*ලක මහතා, ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ23 පා�ශ්වෙ4 0ධාන සං)ධායක�මා 

ග�  අ+ල ,රා- කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග�  ල�ෂ්ම� +�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා සහ 
පා�(ෙ%/�ෙ6 සභානායක�මා 

ග�  දයා ගමෙ1 මහතා, 0ාථ�ක ක�මා/ත අමාත�මා 

ග�  2ම� 3�පාල ද 3�වා මහතා, 0වාහන හා 7)8 9ව/ ෙස+වා අමාත�මා 

ග�  ඒ. 7. 83� ෙ9:මජය�ත මහතා, )දා, තා<ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා 

ග�  ෆ<ස$ 'ස්තාපා මහතා, පළා& සභා හා පළා& පාලන අමාත�මා 

ග�  අ=ර >යද$ශන යාපා මහතා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග�  පාඨA ච�Bක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නා?ර සංව�ධන අමාත�මා 

ග�  ම��ද සමර3ංහ මහතා, වරාය හා නා)ක කට � අමාත�මා 

ග�  ඩCDE. 7. ෙ-. ෙසෙන,ර&න මහතා, ක%ක@, වෘ&Bය ස�� සබඳතා හා 
සබරගD සංව�ධන අමාත�මා 

ග�  ල�ෂ්ම� යාපා අෙCව$ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  G. H. ඒකනායක මහතා, ඉඩ% රාජ අමාත�මා 

අංක 236. ] 

(අටවැ	 පා�(ෙ%/�ව - පළDවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  ජනවා� මස 24 වැ2 බදාදා අ. භා. 1 .00 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග�  Bයෙස:න ගමෙ1 මහතා, P�ය හා සාමය සහ ද<Qණ සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  ඒ. 7. ෙ9:මදාස මහතා, ක�මා/ත හා වාRජ කට � රාජ අමාත�මා 

ග�   . එස්. රාධSෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග�  8Tව ෙස:න3ංහ මහතා, ජාත/තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග�  ල�ෂ්ම� ෙසෙන,ර&න මහතා, )දා, තා<ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග�  ලස�ත අලUයව�න මහතා, Dද8 හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  ෆ<සා� කා3� මහතා, ෙසSඛ, ෙප�ෂණ හා ෙUVය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  8ෙ�ධා T. ජයෙස:න මහ&Vය, �රසර සංව�ධන හා වනX) 	ෙය�ජ 
අමාත��ය 

ග�  ක�ණාර&න පරණ,තාන මහතා, 	Yණතා සංව�ධන හා වෘ&Bය YZ[ 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  8ස�ත WංX2ලෙ� මහතා, රාජ ප\පාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  අY& Z. ෙපෙ$රා මහතා, )](බල හා Yන�ජනPය බලශ<� 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග�  ම��ද යාපා අෙCව$ධන මහතා   

ග�  ෙ-. [. අලව�වල මහතා   

ග�  ර  ක�ණානායක මහතා   

ග�  ෙ-. එ�. ආන�ද \මාර3� මහතා   

ග�  ක �]ර� ෙක�7ස්වර� මහතා   

ග�  ච�^3� ගජ_ර මහතා   

ග�  උදය 9භා& ග�ම�Bල මහතා   

ග�  2හා� ගලaප&* මහතා   

ග�  ]ෙ�ෂ් bණව$ධන මහතා   

ග�  බ�cල bණව$ධන මහතා   

ග�  එdවd bණෙස:කර මහතා   

ග�  එස්. එ�. ච�^ෙස:න මහතා   

ග�  Bයංකර ජයර&න මහතා   

ග�  (ෛවදe) ක,�ද ෙහ:ෂා� ජයව$ධන මහතා   

ග�  ම<�වාගන� *ලකරාජා මහතා   

ග�  Bය� 2ශා�ත ද 3�වා මහතා   

ග�  ෙමfහා� >යද$ශන ද 3�වා මහතා   

ග�  අ=ර ]සානායක මහතා   
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ග�  ඉ. චා�ස් 2$මලනාද� මහතා   

ග�  hijක ප*රණ මහතා   

ග�  ෙ�. ෙ�. Bයදාස මහතා   

ග�  8Y& සංජය ෙපෙ$රා මහතා   

ග�  'හ�මc ඉCරා�� 'හ�මc ම��$ මහතා   

ග�  ෙසk<d අA සාl$ මmලානා මහතා   

ග�  ඉ�රා� මහnෆ් මහතා   

ග�  අY& මා�නaෙප�ම මහතා   

ග�  (මහාචා$ය) ආo මාර3ංහ මහතා   

ග�  [2ත�p ෙය�ෙහ:ස්වර� මහතා   

ග�  9ස�න රණ�ංග මහතා   

ග�  9ස�න රණ ර මහතා   

ග�  ඉෂා� රqමා� මහතා   

ග�  ගාVr ෙලf\ෙ1 මහතා   

ග�  ජානක ව�\sර මහතා   

ග�  ල�ෂ්ම� ආන�ද ,ෙ-මා�න මහතා   

ග�  tDa ,ෙ-ෙස:කර මහතා   

ග�  ෙහ:ෂා� ,තානෙ1 මහතා   

ග�  එස්. uතර� මහතා   

ග�  ඥාන'&� uෙ�ස� මහතා   

ග�  ජය�ත සමර ර මහතා   

ග�  රාජවෙර�දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�(ෙ%/�ෙ6 )@Uධ පා�ශ්වෙ4 නායක�මා 

ග�  '&� 3වDංග� මහතා   

ග�  වwෙE� 8ෙ$ෂ් මහතා   

ග�  ,ෙ-පාල ෙහxyආරzX මහතා   

ධ%�ක දසනායක මහතා, පා�(ෙ%/�ෙ6 මහ ෙ8ක% 

P8 ඉUදවල මහතා, කා�ය ම2ඩල 0ධාP සහ පා�(ෙ%/�ෙ6 	ෙය�ජ මහ ෙ8ක% 

^ෂා	 ෙර�හණ_ර මහ&�ය, සහකාර මහ ෙ8ක% 

`a\ ෙ<. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ8ක% 

ක�තැHම අ=ව පා$Dෙ���ව {ස,්ය.  කථානායක�මා }ලාසනාnඪ ,ය. 

1. DBෙ�ඛනා]ය B�ගැ� ම : (1) කථානායක�මා )7/, d ලංකා 0ජාතා/eක 
සමාජවා_ ජනරජෙ4 ආ23fම වවසථ්ාෙ6 154(6) වවසථ්ාව 0කාරව, 
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(i)  2014 Dද8 ව�ෂය සඳහා )ගණකාkප�වරයාෙl වා�තාෙ6 පළDවැ	 කා2ඩෙ4 
XV හා XVI ෙකpටස;් 

(ii)  2015 Dද8 ව�ෂය සඳහා )ගණකාkප�වරයාෙl වා�තාෙ6 පළDවැ	 කා2ඩෙ4 IV 
හා XXV ෙකpටස,් පසව්ැ	 කා2ඩෙ4 I ෙකpටස  සහ හයවැ	 කා2ඩෙ4 XIII හා 
XIV ෙකpටස;් සහ 

(iii)  2016 Dද8 ව�ෂය සඳහා )ගණකාkප�වරයාෙl වා�තාෙ6 පළDවැ	 කා2ඩෙ4 IV 
හා V ෙකpටස ්rsග/වන ල_. 

එaයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �uය  �යැvද Dwණය කළ  � යැvද 	ෙය�ග 
කරන ල_.  

(2) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2015 ව�ෂය සඳහා 
ප\පාලන කට � rsබඳ පා�(ෙ%/� ෙකpමසා\ස ් (ඔ%yzසම්/) කා�යාලෙ4 වා�Qක 
වා�තාව rsග/වා, එම  වා�තාව අභ/තර ප\පාලනය හා රාජ කළමනාකරණය rsබඳ 
ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(3) සංචාරක සංව�ධන හා �ස�්යා	 ආග�ක කට � අමාත�මා )7/— 

(i)  2015 ව�ෂය සඳහා සංචාරක සංව�ධන අරDදෙ8 වා�Qක වා�තාව; සහ 

(ii)  2015 ව�ෂය සඳහා d ලංකා සංචාරක සංව�ධන අkකා\ෙ4 වා�Qක වා�තාව 

rsග/වා, එම  වා�තා ජාත/තර සබඳතා rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(4) උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා )7/, 2016 ව�ෂය සඳහා උසස ්අධාපන 
හා මහාමා�ග අමාතාංශෙ4 වා�Qක කා�ය සාධන වා�තාව rsග/වා, එම  වා�තාව 
අධාපනය හා මානව ස%ප& සංව�ධනය rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD කළ 
 �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(5) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/— 

(i)  2015 ව�ෂය සඳහා කා��ක තා<ෂණ ආයතනෙ4 වා�Qක වා�තාව;  

(ii)  2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක )දා හා තා<ෂණ ෙකp�ෂ/ සභාෙ6 වා�Qක 
වා�තාව; සහ 

(iii)  2015 ව�ෂය සඳහා d ලංකා 0�� ආයතනෙ4 වා�Qක වා�තාව 

rsග/වා, එම  වා�තා අධාපනය හා මානව ස%ප& සංව�ධනය  rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 
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(6) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2016 ව�ෂය සඳහා ග%පහ 
|සe්< ෙ8ක% කා�යාලෙ4 කා�ය සාධන සහ }[% වා�තාව  rsග/වා, එම  වා�තාව 
අභ/තර ප\පාලන හා රාජ කළමනාකරණය rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(7) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2015 මා�� 31 / අවස/ 
ව�ෂය සඳහා ලංකා ෙ8ල/z YUග(ක සමාගෙ% වා�Qක වා�තාව  rsග/වා, එම  වා�තාව 
	ෂප්ාදන සහ ෙස+වා rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා 
කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(8) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2015 ව�ෂය සඳහා d ලංකා 
ජා�ක ජලX) වගා සංව�ධන අkකා\ෙ4 වා�Qක වා�තාව rsග/වා, එම  වා�තාව �රසර 
සංව�ධනය හා ප\සරය සහ සව්භා)ක ස%ප& rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD 
කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(9) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2015 ව�ෂය සඳහා 
�මාස?ත ^@ණෑගල වැ)( සමාගෙ% වා�Qක වා�තාව rsග/වා, එම  වා�තාව ආ��ක 
සංව�ධන rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

(10) ඉඩ% සහ පා�(ෙ%/� 0�සංසක්රණ අමාත�මා )7/, 2014 ව�ෂය සඳහා d 
ලංකා Dwණ ආයතනෙ4 වා�Qක වා�තාව  rsග/වා, එම  වා�තාව අධාපනය හා මානව 
ස%ප& සංව�ධනය rsබඳ ආං{ක අ#<ෂණ කාරක සභාවට ෙයpD කළ  �යැv ෙය�ජනා 
කරන ල_. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

2. ෙප&ස� : 

(i)  �ස්සමහාරාම, �කස්ෙගpඩ, අංක 197 දරන ස්ථානෙය? ප|ං� ඒ. ෙ<. 
�. ම?/ද මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.13 |නැ� ෙප&සම;  

(ii)  මාතර, නා)මන ද^ණ, Zංග/ෙගpඩ, “සමනල rයස“ යන (rනෙය? 
ප|ං� ආ|ත බ2ඩාර මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.06 |නැ� 
ෙප&සම;  

(iii)  මාතර, ෙකp�ව, බරවා ෙර�ග ම�ධන ඒකකෙ4 ෙස+වය කරන �. එ�. 
9ණව�ධන මහතාෙග/ ලැy[ 2017.09.27 |නැ� ෙප&සම; 

(iv)  හ<මණ, ෙදනගම, ෙදනගම බට?ර, “ච�ර” යන (rනෙය? ප|ං� ෙ�. 
X. 9ණපාල මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.14 |නැ� ෙප&සම;  

(v)  ගා8ල, මා%r`ය, ජය මාවත යන (rනෙය? ප|ං� ෙ<. එ%. X. �. ආ�. 
ෛවදර&න මහතාෙග/ ලැy[ 2017.10.02 |නැ� ෙප&සම;  

(vi)  |<වැ8ල, සැ/�ස් පාර යන (rනෙය? ප|ං� එ%. එ%. එ%. ඉ/සාෆ ්
මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.25 |නැ� ෙප&සම;  
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(vii)  rටබැUදර, තැ/නෙහ+න, “ල?@” යන (rනෙය? ප|ං� �. �. ච/w7\ 
මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.14 |නැ� ෙප&සම;  

(viii)  ඉ�බාගDව, බ<�ෙගp8ල, අංක 413/2 දරන ස්ථානෙය? ප|ං� �. ෙ�. 
|සානායක මහතාෙග/ ලැy[ 2017.10.19 |නැ� ෙප&සම;  

(ix)  වැ(ගම, සමර�ර පාර, අංක 5/8 දරන ස්ථානෙය? ප|ං� පU�P 
න/ද7\ මහ&�යෙග/ ලැy[ 2017.11.15 |නැ� ෙප&සම;  

(x)  පා]<ක, ෙ6රගල, ෙz8 එසේ��, අංක 142/ 7/ 43 ඒ දරන ස්ථානෙය? 
ප|ං� එස්. �. අමරදාස මහතාෙග/ ලැy[ 2017.11.14 |නැ� 
ෙප&සම;  

(xi)  ෙද	යාය, බටා]ර, අංක 49 දරන ස්ථානෙය? ප|ං� සර& �රව�ධන 
|සානායක මහතාෙග/ ලැy[ 2017.10.23 |නැ� ෙප&සම;  

(xii)  අ^�ස්ස, මාරඹ, ග8ෙහ+න, පාසල පාර යන (rනෙය? ප|ං� ඩ�(6. 
�. |D� ස�ර මහතාෙග/ ලැy[ 2017.10.19 |නැ� ෙප&සම; සහ  

(xiii)  මාතර, දැ8කඩ පාර, අංක 45/1 දරන සථ්ානෙය? ප|ං� වv. �. මා�� 
මහ&�යෙග/ ලැy[ 2017.11.14 |නැ� ෙප&සම  

 ග@ yUkක ප�රණ මහතා )7/ rsග/වන ල_.   

අංක 25අ දරන පා�(ෙ%/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ& එම ෙප&ස%, මහජන ෙප&ස% 
rsබඳ කාරක සභාවට ෙයpD කරන ල_. 

3. පා$Dෙ���ෙE {ස ්� (අංක 1)  : පා�(ෙ%/�ෙ6 සභානායක�මා ඉ|\ප& කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�(ෙ%/�ෙ6 අංක 7 දරන සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය? )k)ධානවල සහ 
2016.03.08 වැ	 |න පා�(ෙ%/�ව )7/ ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාවල ^ම< සඳහ/ �වද,              
2018 ෙපබරවා\ 19 වැ	 ස�දා පා�(ෙ%/�ව �සව්න |නය< )ය  � අතර එ|න �ස�්% 
පැවැ&ෙවන කාල ෙ6ලාව �. භා. 10.00 7ට අ. භා. 12.30 ද<වා ද අ.භා. 1.30 7ට අ. භා. 6.30 
ද<වා )ය  � ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා 0ශන්ය ෙනp)මසා පා�(ෙ%/�ව ක8 තැuය 
 � ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

4. පා$Dෙ���ෙE {ස ්� (අංක 2) : පා�(ෙ%/�ෙ6 සභානායක�මා ඉ|\ප& කළ 
ෙය�ජනාව,— අද |න )7ර යෑෙ%_ ෙමම පා�(ෙ%/�ව 2018 ෙපබරවා\ මස 19 වැ	 ස�දා  
�. භා. 10.00 වන ෙත< ක8 තැuය  � ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

5. �වර (,ෙi�ය �වර ෙබ�x� ,jම& +�ෙ�) (සංෙශ�ධන) පන& ෙක��පත  : 
ෙදවැ	   වර aය�ෙ% 	ෙය�ගය aයවන ල_. 

“පන& ෙක�%පත දැ/ ෙදවැ	 වර aය)ය  �ය”v #වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන 
අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ+ය. 

(අ. භා. 2.34 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා ඪ )ය.) 

“ග@ එzවz 9ණෙස+කර මහතා �ලාසනා ඪ )ය  �ය”v ග@ එස.් dතර/ මහතා,ග@ ඉ. 
චා8ස ්	�මලනාද/ මහතා ස�්ර කර�/ ෙය�ජනා කෙළ+ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා  ස%මත )ය. 

(අ. භා. 3.46 ට ග@ එzවz 9ණෙස+කර මහතා �ලාසනා ඪ )ය.) 
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0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

පන& ෙක�%පත ඊට අ£¤ලව ෙදවැ	  වර aයවන ල_.  

“පන& ෙක�%පත ��ණ පා�(ෙ%/� කාරක සභාවකට පැව\ය  �ය”#වර හා ජලජ 
ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ+ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

තදන/තරව පා�(ෙ%/�ව ස%ම� මා�ගෙය/ කාරක සභාවකට ප\ව�තනය )ය. 

(කාරක සභාෙ6_) 

කථානායක�මා �ලාසනා ඪ )ය. 

1 වැ	 වග/�ෙ4 7ට 3 වැ	 වග/�ය ද<වා සභා ස%මත )ය. 

4 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනය< :  2 වැ	 r�ෙ6 7 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත 
දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“#වර ෙබ���ව< ෙහ� ෙවන& ෙදය< ෙහ� අ&හැර දමන ලද”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  2 වැ	 r�ෙ6 30 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“21 වැ	 වග/�ෙ4 (1) වැ	 උපවග/�ෙ4 )k)ධානවලට යට&ව 
මෙහ+ස§්ා&වරයා )7/ ¨]¨ යැv සලක£ ලබන”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

“වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 
යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

5 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනය< :  3 වැ	 r�ෙ6 18 වැ	 සහ 19 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ෙබ���ව< තහනමට ෙගන රඳවා ග& අවසථ්ාවක _; සහ”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  3 වැ	 r�ෙ6 21 වැ	 සහ 22 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ෙනSකාkප�ට, අv�ක@ට, එය ^(යට ග& තැනැ&ත^ ෙහ� ඒ ෙබ���ෙ6 
ගම/ කර£ ලබන ය% තැනැ&ත^ ඇ&න% ඔZට”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  
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#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  3 වැ	 r�ෙ6 30 වැ	 සහ 31 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“(2) ෙබ���ව තහනමට ෙගන රඳවා ඇ&ෙ& නැතෙහp& න3 කට &ත 
පවර£”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  4 වැ	 r�ෙ6 3 වැ	 සහ 4 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“)ෙUVය #වර ෙබ���ව< තහනමට ෙගන රඳවා ග£ ලැª අවසථ්ාවක _, එම 
)ෙUVය #වර”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  4 වැ	 r�ෙ6 6 වැ	  ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ග& තැනැ&ත^ ෙහ� අවසරප§ දර/න^ ඇ&න% ඔZ )7/ ඒ )ෙUVය”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

“වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 
යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

6 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනය< :  4 වැ	 r�ෙ6 21 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත 
දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ෙබ���ෙ6 ගම/ කර£ ලබන ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන ය% 
තැනැ&ත^ ෙ%”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  4 වැ	 r�ෙ6 30 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“දඩයකට ෙහ� එම බ/ධනාගාරගත a¦ම හා දඩය යන ද«ව% ෙදකටම ෙහ� 
යට& )ය  �ය:  

එෙස+ �ව ද, එම ෙනSකාkප�, අv�ක@ සහ එය ^(යට ග& තැනැ&තා ෙහ� 
ඒ ෙබ���ෙ6 ගම/ කර£ ලබන ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන ය% 
තැනැ&ත^ ෙ% වග/�ය යටෙ& පළDවරට වරද< 7] කර£ ලබන )ට එම 
එ< එ< තැනැ&තා මෙහ+ස§්ා&වරය^ )7/ වරදක@ කර£ ලැ�ෙ%_ 
අවසථ්ා£ගත ක@[ සැලa8ලට ෙගන එ< අ�@Uදකට ෙනpවැ� 
කාල�මාව< සඳහා ¬ බ/ධනාගාරගත a¦මකට ෙහ� ෙම? I වැ	 
උපෙ8ඛනෙ4 I වැ	 Bරෙ4 අ£ ප සටහෙ/ 	ශ�්තව ද<වා ඇ� #වර 
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ෙබ���ෙ6 |ග 0මාණය මත පදන%ව ෙම? I වැ	 උපෙ8ඛනෙ4 II වැ	 
Bරෙ4 	ශ�්තව ද<වා ඇ� Dදලට ෙනpවැ� දඩයකට යට& )ය  � ය.”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  5 වැ	 r�ෙ6 3 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ෙබ���ෙ6 ගම/ කර£ ලබන ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන ය% 
තැනැ&ත^ ෙ%”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  5 වැ	 r�ෙ6 12 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“Dදලට ෙනpඅ3 දඩයකට ෙහ� එම බ/ධනාගාරගත a¦ම හා දඩය යන ද«ව% 
ෙදකටම ෙහ� යට& )ය  �ය: 

එෙස+ �වද, එම ෙනpකාkප�, අv�ක@ සහ එය ^(යට ග& තැනැ&තා ෙහ� ඒ 
ෙබ���ෙ6 ගම/ කර£ ලබන ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන ය% 
තැනැ&ත^ ෙ% වග/�ය යටෙ& පළDවරට වරද< 7] කර£ ලබන )ට එම 
එ< එ< තැනැ&තා මෙහ+ස§්ා&වරය^ )7/ වරදක@ කර£ ලැ�ෙ% _ 
අවසථ්ා£ගත ක@[ සැලa8ලට ෙගන එ< අ�@Uදකට ෙනpවැ� 
කාල�මාව< සඳහා ¬ බ/ධනාගාරගත a¦මකට ෙහ� ෙම? II වැ	 
උපෙ8ඛනෙ4 I වැ	 Bරෙ4 අ£ ප සටහෙ/ 	ශ�්තව ද<වා ඇ� #වර 
ෙබ���ෙ6 |ග 0මාණය මත පදන%ව ෙම? II වැ	 උපෙ8ඛනෙ4 II වැ	 
Bරෙ4 	ශ�්තව ද<වා ඇ� Dදලට ෙනpවැ� දඩයකට යට& )ය  � ය.”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  5 වැ	 r�ෙ6 18 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ඔZ ෙහ� ඒ ෙබ���ෙ6 ගම/ ග/නා ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන 
ය% තැනැ&ත^”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  5 වැ	 r�ෙ6 32 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ඔZ ෙහ� ඒ ෙබ���ෙ6 ගම/ ග/නා ෙහ� ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන 
ය% තැනැ&ත^”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  6 වැ	 r�ෙ6 7 වැ	 සහ 8 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 
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“යටෙ& වරද< 7] a¦ම සඳහා දාන% ව/නා ¬ ෙහ� ආධාර ව/නා ¬ ය% 
�යාව< 7] කර£ ලබන ය%”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  6 වැ	 r�ෙ6 20 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 
පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“වග/�ය යටෙ& වරදකට සැක කර£ ලැª ෙහ�”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  6 වැ	 r�ෙ6 24 වැ	 සහ 25 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“ඇ�ළ& )k)ධානවලට යට&ව 15, 15අ සහ 15ඈ වග/� යටෙ& ය% වරද< 
7] a¦ෙ% _”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා  
ෙය�ජනා කළ  තව& සංෙශ�ධනය< :  7 වැ	 r�ෙ6 2 වැ	 සහ 3 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“අv�ක@ෙව^, එය ^(යට ග& තැනැ&ත^, ෙබ���ෙ6 ගම/ ග/නා ෙහ� 
ගම/ කළ බවට සැක කර£ ලබන ය% තැනැ&ත^ ඔZෙl”: 

    “වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 
යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

7 වැ	 වග/�ය සහ 8 වැ	 වග/�ය සභා ස%මත )ය. 

9 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  8 වැ	 r�ෙ6 4 වැ	 ෙ¥sෙ4 7ට 10 වැ	 ෙ¥sය ද<වා ඇ� 
ෙ¥s (ඒ ෙ¥s ෙදක ද ඇ�ළ&ව) ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ 
a¦මට,— 

“9. 0ධාන 0ඥ¥�ෙ4 17 වැ	 වග/�යට ඉ<u�ව ම පහත දැ<ෙවන 
අ°& වග/� ෙමv/ ඇ�ළ& කර£ ලබන අතර, එම වග/� 0ධාන 
0ඥ¥�ෙ4 17අ සහ 17ආ වග/�ය ෙලස බලපැවැ&)ය  � ය:- 

17අ. ෙ% පනෙ& 21 වැ	 වග/�ෙ4 (1) වැ	 උපවග/�ෙ4 
)k)ධානවලට යට&ව, ෙ% පනත යටෙ& 7] කරන ලද 7ය° වැර| 
1979 අංක 15 දරන අපරාධ න3 )ධාන සං�හය පනෙ& අ�ථා£¤ලව 
සංෙඥය සහ ඇප ලබා|ය ෙනpහැa වැර| )ය  � ය. 

17ආ. (22 වැ	 අkකාරය ¬) අපරාධ වැළැ<�ෙ% ආඥාපනෙ& )k)ධාන 
අවශ ෙවනස ්a¦% ස?තව ෙ% පනත යටෙ& ෙපර වරද< 7] කරන 
ලද තැනැ&ත^ හ�නා ගැPම සඳහා සහ ඒ ස%බ/ධෙය/ අදාළ )ය 
 � ය.”; 

7ය° වැර| සංෙඥය 
හා ඇප ලබා|ය 
ෙනpහැa වැර| )ය 
 � බව. 

(22 වැ	 අkකාරය 
¬) අපරාධ 
වැළැ<)ෙ% 
ආඥාපනත අදාළ 
කර ගැPම. 
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“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 

යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

10 වැ	 වග/�ෙ4 7ට 12 වැ	 වග/�ය ද<වා සභා ස%මත )ය. 

13 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  10 වැ	 r�ෙ6 24 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 

පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“එම වරද සමථයකට ප& a¦ම ¨]¨ ෙ6 න%, ඒ තැනැ&තා”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  10 වැ	 r�ෙ6 26 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 

පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“�මාව< ඇ�ළත ෙපP 7ට තමාෙග/ ය% Dද8 අයa¦ම< 7]”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  11 වැ	 r�ෙ6 7 වැ	 ෙ¥sෙ4 7ට 9 වැ	 ෙ¥sය ද<වා 

ඇ� ෙ¥s (ඒ ෙ¥s ෙදක ද ඇ�ළ&ව) ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ 

a¦මට,— 

“පනත යටෙ& පනව£ ලැuය හැa අවම ද2ඩනෙය/ පෙහ/ එකකට 

ෙනpඅ3 Dදල< ඒ තැනැ&තාෙග/ අයකර ග£ ලැuය  � ය. තව ද, 

ෙබ���ෙ6, එ? ඇ� ම¨/ෙl ෙහ� ෙවන& ෙදෙය? ඇසත්ෙ%/� කළ 

ව`නාකෙම? ද ඒ ෙබ���ව රඳවා තැ�ම  සහ එ? ෙස+වක r\ස ෙපරළා 7ය රට 

යැ�ම ස%බ/ධෙය/ දරන ලද )යද%වල ද එක�ව ෙනpඉ<මව£ ලබන 

Dදල<, ෙ% වග/�ය ය ටෙ& වරද සමථයට ප& a\ෙ% ෙකpටස< වශෙය/ 

ෙග)ය  � අතර මෙහ+ස§්ා&වරයා )7/ රඳවාගැPෙ% ආඥාව< ලබා _ 

ෙනpමැ� අවසථ්ාවක _ එම #වර ෙබ���ව, ම¨/ ෙහ� ෙවන& ෙU Dදා හැ¦ම 

සඳහා අධ<ෂ  ජනරා8වරයා )7/ 	ෙය�ගය< ලබා |ය  � ය.”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  11 වැ	 r�ෙ6 12 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට 

පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“එකක කාලය< ඇ�ළත එම වරද සමථයට ප& a¦මට”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 



( 12 ) Mt. No. 236 

 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  11 වැ	 r�ෙ6 22 සහ 23 වැ	 ෙ¥s ඉව& කර ඒ 

ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

“	ශ�්තව සඳහ/ කර ඇ� Dදල එම තැනැ&තාෙග/ අය කරග£ ලැuය 

හැaය.”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ තව& සංෙශ�ධනය< :  11 වැ	 r�ෙ6 24 වැ	 ෙ¥sෙ4 7ට 26 වැ	 ෙ¥sය 

ද<වා ඇ� ෙ¥s (ඒ ෙ¥s ෙදක ද ඇ�ළ&ව) ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත දැ<ෙවන ෙකpටස 

ආෙUශ a¦මට,— 

“(5) ෙ% වග/�ෙ4 (2) වැ	 උපවග/�ෙ4 	ශ�්තව සඳහ/ කර ඇ� Dදල 

අධ<ෂ ජනරා8වරයා )7/ ය% තැනැ&ත^ෙග/ අයකර£ ලබන 

අවසථ්ාවක _, එම අයa¦ම rsබඳ ෙතpර�@”; 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 
යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

14 වැ	 වග/�ෙ4 7ට 20 වැ	 වග/�ය ද<වා සභා ස%මත )ය. 

21 වැ	 වග/�ය  

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  17 වැ	 r�ෙ6 14 වැ	 ෙ¥sය ඉව& කර ඒ ෙව£වට පහත 

දැ<ෙවන ෙකpටස ආෙUශ a¦මට,— 

‘ෙනpමැ� ෙබ���ව< ඇ�ළ& ෙ6; 

“ බලයල& 	ලධා\”ය/ෙන/ #වර පනත යටෙ&  ප& කර£ ලැy #වර 

ප¦<ෂකවරය^ෙl පද)ය ට අ3 ෙනpවන  පද)ය < දර/නා � ය% 	ලධරෙය<  ෙහ�  නා)ක 

හDදාෙ6 ¨² 	ලධරය^ෙl පද)යට අ3 ෙනpවන  පද)ය < දර/නා �  සමා³කෙය<, 9ව/ 

හDදාෙ6 සාජ/�වරෙය^ පද)යට අ3 ෙනpවන  පද)ය < දර/නා �  සමා³ක, සාජ/� 

පද)ය ට අ3 ෙනpවන  පද)ය < දර/නා � ය% ෙපp(ස ් 	ලධරෙය<, ෙවරළාර<ෂක 

ෙදපා�තෙ%/�ෙ6 	ත ෙස+වයට අ£ <ත ය% තැනැ&ත  ̂සහ අමාතවරයා )7/ (´තව 

න�/ ෙහ� µරෙය/ එෙස+ න% කර£ ලැy ය% ෙවන& තැනැ&ත^ අදහස ්ෙ6;”;     

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“වග/�ය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය”, 
යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

22 වැ	 වග/�ය සභා ස%මත )ය. 

පළDවැ	 උපෙ8ඛනය 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  21 වැ	 r�ෙ6 සඳහ/ පළDවැ	 උපෙ8ඛනය ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන උපෙ8ඛනය ආෙUශ a¦මට,— 
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I වැ2 උපෙ�ඛනය 

(15 වැ	 වග/�ය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“පළDවැ	 උපෙ8ඛනය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ 

�uය  �ය”, යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

ෙදවැ	 උපෙ8ඛනය 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  21 වැ	 r�ෙ6 සඳහ/ ෙදවැ	 උපෙ8ඛනය ඉව& කර ඒ 

ෙව£වට පහත දැ<ෙවන උපෙ8ඛනය ආෙUශ a¦මට,— 
 

II වැ2 උපෙ�ඛනය 
(15අ වැ	 වග/�ය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

I වැ2 �රය II වැ2 �රය 

දඩය (�. VDයන) 

ෙi�ය ජල �රය 

15 ට අ3 6 

15 ට වැ� සහ 24 ට අ3 20 

24 ට වැ� සහ 45 ට අ3 100 

45 ට වැ� සහ 75 ට අ3 150 

75 ට වැ� 175 

ප\පාලන දඩය  අදාළ ෙනpෙ6 

ෙබ�x�ෙE ]ග �ට$වD�  

I වැ2 �රය II වැ2 �රය 

දඩය (�. VDයන) 

ෙi�ය ජල �රය �ළ 

15 ට අ3 4 

15 ට වැ� සහ 24 ට අ3 15 

24 ට වැ� සහ 45 ට අ3 75 

45 ට වැ� සහ 75 ට අ3 120 

75 ට වැ� 150 

ප\පාලන දඩය  අදාළ ෙනpෙ6 

ෙබ�x�ෙE ]ග �ට$වD�  
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“ෙදවැ	 උපෙ8ඛනය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ 
�uය  �ය”, යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

ෙතවැ	 උපෙ8ඛනය 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  22 වැ	 r�ෙ6 සඳහ/ ෙතවැ	 උපෙ8ඛනය ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන උපෙ8ඛනය ආෙUශ a¦මට,— 

 

III වැ2 උපෙ�ඛනය 
(15 වැ	 වග/�ය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“ෙතවැ	 උපෙ8ඛනය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ 
�uය  �ය”, යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

හතරවැ	 උපෙ8ඛනය 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :   22 වැ	 r�ෙ6 සඳහ/ හතරවැ	 උපෙ8ඛනය ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන උපෙ8ඛනය ආෙUශ a¦මට,— 

IV වැ2 උපෙ�ඛනය 
(15ඇ වැ	 වග/�ය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I වැ2 �රය II වැ2 �රය 

දඩය (�. VDයන) 

අනනe ආ$�ක කලාපය �ළ 

15 ට අ3 10 

15 ට වැ� සහ 24 ට අ3 30 

24 ට වැ� සහ 45 ට අ3 120 

45 ට වැ� සහ 75 ට අ3 180 

75 ට වැ� 220 

ප\පාලන දඩය  D8 දඩෙය/ 1/5 

ෙබ�x�ෙE ]ග �ට$වD�  

I වැ2 �රය II වැ2 �රය 

දඩය (�. VDයන) 

අනනe ආ$�ක කලාපය �ළ 

15 ට අ3 5 

15 ට වැ� සහ 24 ට අ3 20 

24 ට වැ� සහ 45 ට අ3 80 

45 ට වැ� සහ 75 ට අ3 130 

75 ට වැ� 160 

ප\පාලන දඩය  D8 දඩෙය/ 1/5 < 

ෙබ�x�ෙE ]ග �ට$වD�  
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“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“හතරවැ	 උපෙ8ඛනය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ 
�uය  �ය”, යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

පසව්ැ	 උපෙ8ඛනය 

#වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය< :  23 වැ	 r�ෙ6 සඳහ/ පසව්ැ	 උපෙ8ඛනය ඉව& කර ඒ 
ෙව£වට පහත දැ<ෙවන උපෙ8ඛනය ආෙUශ a¦මට,— 

 
V වැ2 උපෙ�ඛනය 

(17 වැ	 වග/�ය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“සං ෙශ�ධනය rsගත  �ය” යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

“පසව්ැ	 උපෙ8ඛනය සංෙශ�kතාකාරෙය/, පන& ෙක�%පෙ&  ෙකpටස< වශෙය/ 
�uය  �ය”, යන 0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය. 

9ඥa* වග�*ය  හා නාමය 

“0ඥ¥� වග/�ය හා නාමය පන& ෙක�%පෙ& ෙකpටස< වශෙය/ �uය  �ය” යන 
0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

පන& ෙක�%පත සංෙශ�ධන ස?තව වා�තා කරන ල_. 

“පන& ෙක�%පත දැ/ සංෙශ�kතාකාරෙය/ �/වැ	 වර aය)ය  �ය”v #වර හා ජලජ 
ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ+ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය.  

පන& ෙක�%පත, ඊට අ£¤ලව සංෙශ�kතාකාරෙය/ �/වැ	 වර aයවා ස%මත කරන 
ල_. 

6. ක� තැHම (“පාල� දහස වැඩසටහන”  යටෙ& උ�� පළා ෙ& ඉ] කරන ලද පාල�) : 
“ෙමම පා�(ෙ%/�ව දැ/ ක8 තැuය  �ය”v #වර හා ජලජ ස%ප& සංව�ධන අමාත�මා 
සහ මහවැ( සංව�ධන රාජ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ+ය. 

0ශන්ය සභා¶Dඛ කරන ල|/, )වාද )ය. 

0ශන්ය )මසන ල|/, සභා ස%මත )ය; අ. භා. 4.52 ට, අද |න සභා ස%ම�ය අ£ව, 2018 
ෙපබරවා\ මස 19 වැ	 ස�දා  �. භා. 10.00 වනෙත< පා�(ෙ%/�ව ක8 }ෙ4ය. 

I වැ2 �රය II වැ2 �රය 

ෙබ�x�ෙE ]ග �ට$වD�  දඩය (�.) 

15 ට අ3 100,000 

15 ට වැ� සහ 24 ට අ3 200,000 

24 ට වැ� සහ 45 ට අ3 500,000 

45 ට වැ� සහ 75 ට අ3 1,500,000 

75 ට වැ� 7,500,000 


