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1111....    	ස�්ම කැඳ�ම ��බඳ අ�ග� ජනා�ප��මාෙ� ප	ස�්ම කැඳ�ම ��බඳ අ�ග� ජනා�ප��මාෙ� ප	ස�්ම කැඳ�ම ��බඳ අ�ග� ජනා�ප��මාෙ� ප	ස�්ම කැඳ�ම ��බඳ අ�ග� ජනා�ප��මාෙ� පකාශනය පා#$ෙ%&�ෙ' මහ ෙ)ක% කාශනය පා#$ෙ%&�ෙ' මහ ෙ)ක% කාශනය පා#$ෙ%&�ෙ' මහ ෙ)ක% කාශනය පා#$ෙ%&�ෙ' මහ ෙ)ක% 
*+& ,ය�ම*+& ,ය�ම*+& ,ය�ම*+& ,ය�ම::::    

2222....    කථානායකවරෙය2 ඡ&දෙය& කථානායකවරෙය2 ඡ&දෙය& කථානායකවරෙය2 ඡ&දෙය& කථානායකවරෙය2 ඡ&දෙය&     ෙතෝරා ප7 ,8මෙතෝරා ප7 ,8මෙතෝරා ප7 ,8මෙතෝරා ප7 ,8ම:::: 

(අංක 4 දරන සථ්ාවර <ෙයෝගය) 

“4. කථානායකවරෙය2 ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 කර ගැ?ෙ% @යා ��ෙවළ පහත සඳහ& 
ෙසේ *ය C� ය :- 

(1) කථානායක වශෙය& ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8මට ම&Fවරෙය2ෙ� නම ෙයෝජනා 
කරG H+ සෑම ම&Fවරය2ම, පළK L ම&Fවරයා ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 කරG 
ලැNවෙහො7  ෙසේවය ,8මට ඔQ කැම� බව ඊට ක$& ඔQෙග& *මසා දැනගත C� ය. 

(2) එT ම&Fවරෙය2 *+&, මහ ෙ)ක% අමතU&, එම අවස්ථාෙ' V පා#$ෙ%&�ෙ' 
+Wන අ<T ම&Fවරෙය2 පා#$ෙ%&�ෙ' කථානායක පද*යට ප7 කළ C� යැX,  
‘......................... (ම&Fවරයා නU& සඳහ& කරU&) කථානායක වශෙය& ෙමම 
පා#$ෙ%&�ෙ' Zලාසනා[ඪ *ය C�ය’X ෙයෝජනාවT ඉ_Hප7 කළ C� ය. එම 
ෙයෝජනාව ස්` ර කරG ලැaය C� ය; එෙහ7 ඒ ��බඳ *වාදයකට ඉඩ ෙනො_ය C� ය. 

(3) ෙ% අ&දමට කථානායක වශෙය& ෙයෝජනා කරG ලැබ ස්`ර කරG ලබGෙf එT 
ම&F වරෙය2 පමණT න%, ඔQ ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 කරG ලැh බව මහ ෙ)ක% 
*+& පශ්නය ෙනො*මසා පකාශ කළ C� ය. එT ම&Fවරෙය2ට වැi ෙදෙනT ෙ% 
අ&දමට ෙයෝජනා කරG ලැබ ස්`ර කරG ලබ7 න%, ෙබj% kG *නාi ෙදකT නාද 
,8ෙම& පlව ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& කථානායක වරෙය2 ෙතෝරා ප7 ,8ම 
පා#$ෙ%&�ව *+& කළ C7ෙ7 ය. 

(4) ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& ඡ&ද *මkමT පැවැ7�ෙ% V, පා#$ෙ%&�වට පැUණ +Wන 
එT එT ම&Fවරයාට, තමා ඡ&දය Vමට කැම� ම&Fවරයාෙ� නම $�ම �nස, ඡ&ද 
පmකා එක බැo& මහ ෙ)ක% *+& _ය C� ය. ඡ&ද පmකාවල $යා �ෙබන න% 
ෙනොෙපෙන න ෙසේ ඡ&ද පmකා නැUය C�වාT ෙම&ම ඡ&ද ය ෙදන ම&Fවරයා *+& 
අ7ස& කළ C� ද ෙ'. 

(5) මහ ෙ)ක% ෙහෝ ඔQ *+& ඒ සඳහා ෙයොදවන ලද පා#$ෙ%&�ෙ' ය% ,+ <ලධාHය2 
*+& ඡ&ද පmකා එක� කළ C� ය. තවද, පා#$ෙ%&�ෙ' ෙ%සය මත V මහ ෙ)ක% 
*+& ඒවා ගණ& ,8ම කළ C� ය; ඡ&ද *මkෙ% ප�ඵලය මහ ෙ)ක% *+& පකාශ 
කළ C� ය. 

(6) (අ) අෙtTෂකය& ෙදෙදෙන2ට වැi ගණනකෙ� න% ෙයෝජනා කර ඇ� අවස්ථාවක V 
ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& පව7වන ලද පළKවැ< ඡ&ද *මkෙම& එT 
අෙtTෂකෙය2ටව7 අ<T අෙtTෂකය& +ය)ල&ටම ලැw �ෙබන Kx ඡ&ද 
ගණනට වැi ඡ&ද ගණනT ලැw ෙනොමැ� න%, ඡ&ද අyම ගණන ලබා ග7 
අෙtTෂකයා ඡ&ද *මkෙම& බැහැර ෙකො ට ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& ඡ&ද *මkම 
ඉ_Hයට ෙගන යා C� ය. ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& පව7වන සෑම ඡ&ද *මk% 
වාරයකVම ඡ&ද අyම ගණන ලබා ග&නා අෙtTෂකයා බැහැර කරU& එT 
අෙtTෂකෙය2, ඉ� H � +Wන අ<T අෙtTෂකයා ලබා ඇ� ඡ&ද ගණනට ෙහෝ 
ඉ�H � +Wන අ<T අෙtTෂකය& ලබා ඇ� Kx ඡ&ද ගණනට වැi ඡ&ද 
සංඛ{ාවT ලබා ග&නා ෙතT, අවස්ථාG|ලව, ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& ඡ&ද *මkම 
කළ C� ය. 

 

අංකඅංකඅංකඅංක....    1111....]]]]    

[හ7වැ< පා#$ෙ%&�ව (පළKවැ< සභාවාරය) - පළKවැ< 	ස්�ම] 
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( 2 ) 

 

 

 (ආ) අෙtTෂකය& �ෙදෙන2 ෙහෝ ඊට වැi ෙදෙන2 අතර ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& 
පව7වන ඡ&ද *මkම,&   අෙtTෂකය& ෙදෙදෙන2 ෙහෝ ඊට වැi ෙදෙන2 එක 
සමාන ඡ&ද ගණනT ලැබ +Wන අවස්ථාවක V,  ෙම�  (අ)  ෙ�දය යටෙ7 ඉ& එT 
අෙtTෂකෙය2 ඡ&ද *මkෙම& බැහැර කළ C� වන *ට, එක සමාන ඡ&ද 
ගණනT ල7 අෙtTෂකය& අතH& බැහැර කළ C� අෙtTෂකයා ෙතෝරා ගැ?ම 
මහ ෙ)ක% �රණය කරන අ&දමට 2සප7 ඇVෙම& *ස�ය C� ය. 

 (ඇ) අෙtTෂකය& ෙදෙදෙන2 අතර ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& පව7වන ඡ&ද *මkමක V 
ඡ&ද  සමෙසේ  ෙබV යෙතො7, නැවත වරT ඡ&ද පmකා මා#ගෙය& ඡ&දය *ම+ය 
C� ය. එෙසේ නැවත වරT ඡ&දය *මkෙ% V ද ඡ&ද සමෙසේ ෙබV යෙතො7 ඡ&ද 
*මkෙම& බැහැර කළ C� අෙtTෂකයා ෙතෝරා ගැ?ම මහ ෙ)ක% �රණය කරන 
අ&දමට 2සප7 ඇVෙම& *ස�ය C� ය. 

(7) ඡ&ද පmකා ගණ& කරන ගම&ම ඒවා ෙප�Wයක තැ&ප7 කර තැaය C� ය. තව ද 
ම&Fවරය2 කථානායක පද*යට ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7කර ග7 බව පකාශ 
,8ෙම& පl පා#$ෙ%&�ව ඉ_H�ට V ෙප�Wයට Kදා තබා එT $7 මාසයT ගතවන 
ෙතT එය මහ ෙ)ක%ෙ� භාරෙය� තැaය C� ය. ඊට පl මහ ෙ)ක% *+& 
පා#$ෙ%&�ෙව& ලබන ය% ,+ <යමයT ඇෙතො7 ඊට යට7ව, ඔQ *+& ඡ&ද 
පmකා ��ස්සා දමා එෙසේ කළ බව පා#$ෙ%&�වට සහ�ක කර දැG% _ය C� ය.” 

 

 

3333....    _��% Vම ෙහෝ ප_��% Vම ෙහෝ ප_��% Vම ෙහෝ ප_��% Vම ෙහෝ ප�ඥා Vම�ඥා Vම�ඥා Vම�ඥා Vම::::    
(අංක 5 දරන සථ්ාවර <ෙයෝගය) 

“5   (1)   පළKව තමා <ල ප�ඥාව ෙහෝ _��ම V ඊට පl පා#$ෙ%&�වට පැUණ +Wන 
ම&F& +ය)ල&ම ලවා ප�ඥා Vම ෙහෝ _��% Vම සහ අ7ස& තැwම කර�මට 
කථානායකවරයා සැලැස්*ය C� ය. ප�ඥා Vම ෙහෝ _��% Vම කර*ය C7ෙ7 මහ 
ෙ)ක% *+<. 

 (2) කථානායකවරයාෙග& පට&ෙගන සෑම ම&Fවරෙය2ම තමා ප�ඥා Vම ෙහෝ 
_��% Vම අවසාන කළ වහාම පා#$ෙ%&�ෙ' මහ ෙ)ක% *+& ඒ සඳහා තබා 
ඇ� ෙපොෙත� අ7ස& කළ C� ය.  

 (3)  ක$& ප�ඥා Vම ෙහෝ _��% Vම කර ෙනොමැ� ම&Fවරෙය2ට පා#$ෙ%&�ව 
	ස්වන කවර _නක ෙහෝ 19 වැ< ස්ථාවර <ෙයෝගය යටෙ7 <යUත ෙ'ලාවට 
පා#$ෙ%&�  ෙ%සය ෙවත පැUnය හැ, ය; එ*ට ඔQ ලවා ප�ඥා Vම ෙහෝ 
_��% Vම කර*ය C� ය; ඊට පl ඔQ ෙපොත අ7ස& කළ C� ය.”.  

    

    

4444....    <ෙයෝජ{<ෙයෝජ{<ෙයෝජ{<ෙයෝජ{ කථානායක සහ කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කථානායක සහ කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කථානායක සහ කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කථානායක සහ කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම::::    

(අංක 6(2) දරන සථ්ාවර <ෙයෝගය) 

“6 (2)  <ෙයෝජ{ කථානායකවරය2 සහ <ෙයෝජ{ කාරක සභාප�වර ෙය2 ඡ&දෙය& 
ෙතෝරා ප7 කර ගැ?ෙ% @යා ��ෙවළ, ඒ ඡ&ද *මk% කථානායක�මා *+& 
පැවැ7*ය C� බව හැෙර&නට, කථානායකවරය2 ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 
,8ෙ%V අGගමනය කරන ��ෙවළට හැ, තර% සමාන *ය C� ය.”. 

    

5555....    <ෙයෝජ{<ෙයෝජ{<ෙයෝජ{<ෙයෝජ{ කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම කාරක සභාප� ඡ&දෙය& ෙතෝරා ප7 ,8ම::::    
(අංක 6(2) දරන සථ්ාවර <ෙයෝගය) 

 

 



( 3 ) 

 

 

    

    

    

6. 6. 6. 6.   ජනා�ප��මාෙග& ල7 සංෙ�ශය  ජනා�ප��මාෙග& ල7 සංෙ�ශය  ජනා�ප��මාෙග& ල7 සංෙ�ශය  ජනා�ප��මාෙග& ල7 සංෙ�ශය::::    
    

අ�ග� ජනා�ප��මා සභා ග#භයට ස%පාඅ�ග� ජනා�ප��මා සභා ග#භයට ස%පාඅ�ග� ජනා�ප��මා සභා ග#භයට ස%පාඅ�ග� ජනා�ප��මා සභා ග#භයට ස%පාtත�ෙම& පlව පා#$ෙ%&�ව ය� 	ස�් *ට tත�ෙම& පlව පා#$ෙ%&�ව ය� 	ස�් *ට tත�ෙම& පlව පා#$ෙ%&�ව ය� 	ස�් *ට tත�ෙම& පlව පා#$ෙ%&�ව ය� 	ස�් *ට 
සභාෙ' වැඩ ��ෙවළ ෙමෙසේයසභාෙ' වැඩ ��ෙවළ ෙමෙසේයසභාෙ' වැඩ ��ෙවළ ෙමෙසේයසභාෙ' වැඩ ��ෙවළ ෙමෙසේය::::————    

7777.   .   .   .   අ�ග� ජනා�ප��මා *+& පා#$ෙ%&�ව ඇම�මඅ�ග� ජනා�ප��මා *+& පා#$ෙ%&�ව ඇම�මඅ�ග� ජනා�ප��මා *+& පා#$ෙ%&�ව ඇම�මඅ�ග� ජනා�ප��මා *+& පා#$ෙ%&�ව ඇම�ම::::    

8888.   .   .   .   ෙයෝජනා ��බඳ දැG%Vමෙයෝජනා ��බඳ දැG%Vමෙයෝජනා ��බඳ දැG%Vමෙයෝජනා ��බඳ දැG%Vම: 

ග� අගාමාත{�මා,— පා#$ෙ%&�ෙ' 	ස�්%,— අද _න *+ර යෑෙ%V ෙමම 
පා#$ෙ%&�ව 2010 මැX මස 04 වැ< අඟහ�වාදා �. භා. 9.30 වන ෙතT ක) තැaය C� ය. 

    

9999.   .   .   .   පා#$ෙ%&�ව ක) තැwමපා#$ෙ%&�ව ක) තැwමපා#$ෙ%&�ව ක) තැwමපා#$ෙ%&�ව ක) තැwම....    

 


