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පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2018 ඔක්ෙතෝබර් 09 වන දින, 2018 අංක 34 දරන හානිපූරණය සඳහා 
වන කාර්යාලය පනත සම්මත කරන ලද අතර ෙකාමසාරිස්වරුන් පත් කිරීමත් සමගම ෙමම 
කාර්යාලය �යාත්මක වීම ආරම්භ වනු ඇත. 

හානිපූරණය සඳහා ෙයෝග්ය පීඩාවට පත් තැනැත්තන් හඳුනාගැනීම සඳහා සහ එම තැනැත්තන්ට 
තනි සහ සාමූහික හානිපූරණයන් ලබාදීම හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලයට පැවෙරන වගකීම 
ෙවයි. � ලංකාව විසින් ෙද්ශීය වශෙයන් නිර්මාණය ෙකාට �යාත්මක කරන සංහිඳියා යාන්ත්රණ 
පිළිබඳ යාන්ත්රණයන්හි ෙදවන පියවර ෙමය ෙවයි. 

හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය උෙදසා ෙකාමසාරිස්වරුන් පත් ෙකාට ඇත්ෙත් තුන් වසරක 
ධුර කාලයකටය. එම ෙකාමසාරිස්වරු පහත පරිදිය. 

1. ධාරා විජයතිලක මිය - සභාපතිනිය 
2. ඒ. ඒ. එම්. ෆතිහු මහතා - සාමාජික 
3. කර්නල් රත්න�ය බන්දු මහතා (විශ්රාමික) - සාමාජික 
4. ආචාර්ය ෙජ්.එම්  සව්ාමිනාතන් මහතා  - සාමාජික 
5. සුමිත්රා ෙසල්ලතම්බි මිය - සාමාජිකා  

රජය විසින් 2019 වසර සඳහා වූ අය-වැය ෙයෝජනා මගින් හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය 
උෙදසා රුපියල් මිලියන 700 ක් ෙහවත් රුපියල් ෙකෝටි 70ක් (රුපියල් 700,000,000 ක් ) 
ෙවන් ෙකාට ඇත. 

ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සභාව විසින් විවෘත තරගකාරී ක්රමයක් මගින් ෙතෝරා ගත් 
ෙකාමසාරිස්වරුන්ෙග් නාම ෙයෝජනා ගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙවත පත් කිරීම සඳහා ෙයාමු කර 
ඇත. 

හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන ස්වාධීන ආයතනයක් ෙවයි. � 
ලංකාෙව් හානිපූරණය සඳහා ෙයෝග්ය පීඩාවට පත් තැනැත්තන් හඳුනාගැනීම සඳහා සහ එම 
තැනැත්තන්ට තනි සහ සාමූහික හානිපූරණයන් ප්රදානය කිරීමට, හානිපූරණය පිළිබඳ ප්රතිපත්තීන් 
විධිමත්ව සකස්කර කැබිනට් මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශ කිරීම, සහ ඔවුන්ෙග් ප්රගතිය අධීක්ෂණය 
කිරීම සහ අගය කිරීම ෙමම හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලෙය් අරමුණුෙව්. 
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