
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

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

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

————————————— 

ග�  ව�ර අෙ!ව"ධන මහතා, ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�මා 

ග�  ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ'( පා ශ්වෙ) #ධාන 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 !ෙ�"�ෙ. සභානායක�මා 

ග�  පල+ ,ග�බර� මහතා, ක/රට නව ග�මාන, ය1තල පහ3ක� හා #ජා සංව ධන 
අමාත�මා 

ග�  න.� ,සානායක මහතා, වැ+! ක මා"ත අමාත�මා 

ග�  එස්. 1. නා&�න මහතා, අභ"තර කට��, වයඹ සංව ධන හා සංස්කෘ�ක 
කට�� අමාත�මා 

ග�  ගා23 ජය&4ම ෙපෙ"රා මහතා, �රසර සංව ධන හා වන7+ අමාත�මා සහ 
8�ධශාසන අමාත�මා 

ග�  ඒ. 6. �7� ෙ89මජය�ත මහතා, +දා, තා:ෂණ හා ප ෙ)ෂණ අමාත�මා 

ග�  ච�;ා+ බ<ඩාර මහ=2ය, කා"තා හා ළමා කට�� අමාත�=ය 

ග�  6. එ�. සව්ා2නාද� මහතා, බ"ධනාගාර #�සංස්කරණ, ?න@Aථාපන, නැවත 
පBංC DEම හා F"G ආග=ක කට�� අමාත�මා 

ග�  ර>ෆ් හ@� මහතා, නගර සැල3� හා ජල ස�පාදන අමාත�මා 

ග�  A. හැ�ස� මහතා, HාIය ආ Jක කට�� KLබඳ අමාත�මා 

ග�  C�D මා"ෂ� සර=  ෙෆE�ෙස9කා මහතා, #ාෙ�Nය සංව ධන අමාත�මා 

අංක 235. ] 

(අටවැ	 පා !ෙ�"�ව - පළQවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග�  ල�ෂ්ම� යාපා අෙ!ව"ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  ඉරා� &4මර=න මහතා, Qද[ රාජ අමාත�මා 

ග�  �ව� &ජයව"ධන මහතා, ආර:ෂක රාජ අමාත�මා 

ග�  ,OP ෙවදආරRS මහතා, \වර හා ජලජ ස�පA සංව ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  �Tව ෙස9න7ංහ මහතා, ජාත"තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග�  ල�ෂ්ම� ෙසෙන&ර=න මහතා, +දා, තා:ෂණ හා ප ෙ)ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග�  ෆUසා� කා7� මහතා, ෙස]ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ�Nය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  පාOත Vමාර ෙතවරPෙප�ම මහතා, අභ"තර කට��, වයඹ සංව ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  (ආචා"ය) හ"ෂ ද 7�වා මහතා, ජා�ක #�පA� හා ආ Jක කට�� 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  ක�ණාර=න පරණ&තාන මහතා, 	?ණතා සංව ධන හා වෘA`ය ?ab 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  අ�= A. ෙපෙ"රා මහතා, +G!බල හා ?න ජනcය බලශ:� 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස+බලගැ"d�, 3භසාධන හා ක"ද උඩරට 
උ@මය KLබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  අ2" අO 7හා!,� මහතා, HාIය ආ Jකය KLබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග�  ෙහ�ට" අPYහා2 මහතා   

ග�  මZ�ද යාපා අෙ!ව"ධන මහතා   

ග�  [ෂාර ඉ\+� අමරෙස9න මහතා   

ග�  ෙ'. ]. අලව[වල මහතා   

ග�  ඩලස් අලහPෙප�ම මහතා   

ග�  ආන�ද අ^=ගමෙ_ මහතා   

ග�  මZ�දාන�ද අ^=ගමෙ_ මහතා   

ග�  රං�= අ^&හාෙ" මහතා   

ග�  ර. ක�ණානායක මහතා   

ග�  ෙ'. එ�. ආන�ද Vමාර7� මහතා   

ග�  නාලක 8සා` ෙකEෙලE�ෙන මහතා   

ග�  ක.�,ර� ෙකa6ස්වර� මහතා   

ග�  ච�;7� ගජbර මහතා   

ග�  ච�,ම ගමෙ_ මහතා   

ග�  උදය 8භා= ග�ම�dල මහතා   
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ග�  +හා� ගලPප=� මහතා   

ග�  ,ෙ�ෂ් eණව"ධන මහතා   

ග�  බ�fල eණව"ධන මහතා   

ග�  එස්. එ�. ච�;ෙස9න මහතා   

ග�  (ෛවදg) නO�ද ජය�ස්ස මහතා   

ග�  නO� බ<ඩාර ජයමහ මහතා   

ග�  dයංකර ජයර=න මහතා   

ග�  (ෛවදg) ක&�ද ෙහ9ෂා� ජයව"ධන මහතා   

ග�  ල@ ජයව"ධන මහතා   

ග�  මU�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග�  7�නා� ද ෙම� මහතා   

ග�  අhර ,සානායක මහතා   

ග�  මය�ත ,සානායක මහතා   

ග�  &මල.ර ,සානායක මහතා   

ග�  සාO�ද ,සානායක මහතා   

ග�  ෙමEෙහEමD නව& මහතා   

ග�  ඉ. චා�ස් +"මලනාද� මහතා   

ග�  (ෛවදg) රෙ�ෂ් ප�රණ මහතා   

ග�  ෙ�. ෙ�. dයදාස මහතා   

ග�  සන= +ශා�ත ෙපෙ"රා මහතා   

ග�  ��= සංජය ෙපෙ"රා මහතා   

ග�  අෙශaක jය�ත මහතා   

ග�  බ�fල ලා� බ<ඩා�ෙගEඩ මහතා   

ග�  තාරක බාල��ය මහතා   

ග�  kහ�මf ඉ!රාZ� kහ�මf ම��" මහතා   

ග�  ෙසlUD අm සාn" ම>ලානා මහතා   

ග�  ඉ�රා� මහoෆ් මහතා   

ග�  අ�= මා�නPෙප�ම මහතා   

ග�  (මහාචා"ය) ආp මාර7ංහ මහතා   

ග�  එස්. ]. k[Vමාරණ මහතා   

ග�  ]+ත�q ෙයaෙහ9ස්වර� මහතා   

ග�  (rජg) අ[රOෙl රතන Z2   

ග�  ]. 1. ර=නායක මහතා   
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ග�  8ස�න රණ.ර මහතා   

ග�  ඉෂා� රsමා� මහතා   

ග�  k�t" රsමා� මහතා   

ග�  ගා23 ෙලEVෙ_ මහතා   

ග�  &fර &4මනායක මහතා   

ග�  (ආචා"ය) ජය�ප� &4මර=න මහතා   

ග�  ඒ. ඒ. &ෙ'[ංග මහතා   

ග�  (ෛවදg) [7තා &ෙ'මා�න මහ=2ය   

ග�  ල�ෂ්ම� ආන�ද &ෙ'මා�න මහතා   

ග�  uOP &ෙ'ෙස9කර මහතා   

ග�  ෙහ9ෂා� &තානෙ_ මහතා   

ග�  Vමාර ෙව�ගම මහතා   

ග�  එස්. vතර� මහතා   

ග�  ස�,= සමර7ංහ මහතා   

ග�  රාජවෙරaදය� ස�ප�ද� මහතා, පා !ෙ�"�ෙ. +@�ධ පා ශ්වෙ) නායක�මා 

ග�  k=[ 7වOංග� මහතා   

ග�  අ�නාමෙලU නෙD� 7වශ�� මහතා   

ග�  වwෙx� �ෙ"ෂ් මහතා   

ග�  &ෙ'පාල ෙහyzආරRS මහතා   

ග�  ඉ�,ක අh�`ධ ෙහ9ර= මහතා   

ධ�=ක දසනායක මහතා, පා !ෙ�"�ෙ. මහ ෙ[ක� 

c[ ඉ�දවල මහතා, කා ය ම'ඩල #ධාc සහ පා !ෙ�"�ෙ. 	ෙය�ජ මහ   ෙ[ක� 

fෂා	 ෙර�හණgර මහA=ය, සහකාර මහ ෙ[ක� 

1Dh ෙ:. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ[ක� 

ක�තැ1ම අhව පා"Oෙ��[ව {ස&්ය.  කථානායක[මා }ලාසනාoඪ &ය. 

1. කථානායක[මාෙ_  +ෙxදන :   කථානායක�මා +j" ම� පළවන 	ෙ.දනය කරන 
ලg:— 

“ආ'(lම වවසථ්ාෙ. 66(ආ) #කාරව පා !ෙ�"� ම"n ග@ එ�. එp. එ�. ස[මා" 
මහතා +j" දර=" j1 පා !ෙ�"� ම"n qරෙය" ඉ[ලා අසd්ෙ� !Kය පා !ෙ�"�ෙ. 
මහ ෙ[ක�වරයා ෙවත ලැr ඇ� බව පා !ෙ�"�වට දැt� gමට කැමැAෙත=. එම !Kය 
දැ" පා !ෙ�"� මහ ෙ[ක�වරයා +j" ෙමම ග@ සභාවට Dයවt ලැෙu.” 
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2. Odෙ�ඛනා,ය d�ගැ�.ම : (1) කථානායක�මා +j", x ලංකා #ජාතා"yක 
සමාජවාg ජනරජෙ) ආ'(lම වවසථ්ාෙ. 154(6) වවසථ්ාව #කාරව— 

(i)  2011 Qද[ ව ෂය සඳහා +ගණකා|ප�වරයාෙ} වා තාෙ. ෙදවැ	 කා'ඩෙ) 
XVIII ෙක�ටස; 

(ii)  2013 Qද[ ව ෂය සඳහා +ගණකා|ප�වරයාෙ} වා තාෙ. ෙදවැ	 කා'ඩෙ) 
XXIV ෙක�ටස සහ �"වැ	 කා'ඩෙ) VIII ෙක�ටස; 

(iii)  2015 Qද[ ව ෂය සඳහා +ගණකා|ප�වරයාෙ} වා තාෙ. ෙදවැ	 කා'ඩෙ) XXII 
ෙක�ටස, �"වැ	 කා'ඩෙ) VIII ෙක�ටස සහ නවවැ	 කා'ඩෙ) VI ෙක�ටස; 
සහ 

(iv)  2016 Qද[ ව ෂය සඳහා +ගණකා|ප�වරයාෙ} වා තාෙ. ෙදවැ	 කා'ඩෙ) 
V,VI,VII,VIII,IX හා X ෙක�ටස ් සහ ෙතවැ	 කා'ඩෙ) III, IV ෙක�ටස ් සහ 
නවවැ	 කා'ඩෙ) II ෙක�ටස   

KLග"වන ලg. 

එDයන ලද වා තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ�ද Q�ණය කළ �� යැ�ද 	ෙය�ග 
කරන ලg.  
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(2) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j"— 

(i)  2016 ව ෂය සඳහා අ[ලස ් ෙහ� �ෂණ ෙච�දනා +ම ශන ෙක�=ෂ" සභාෙ. 
අ[ලස ්හා �ෂණ KLබඳ වා �ක වා තාව; සහ 

(ii)  x ලංකා #ජාතා"yක සමාජවාg ජනරජෙ) ආ'(lම වවසථ්ාෙ. 104ආ (5)(අ) 
වවසථ්ාව #කාරව මැ�වරණ ෙක�=ෂ" සභාව +j" සාදන ලද, 2017 ෙදසැ�බ  
04 Bනැ� අංක 2048/1 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද, ජනමත 
+වාරණයකg ෙහ� ඡ"ද +ම�මකට අදාළ කාල �මාව �ළ +ද�A හා Q�ත 
ජනමාධ +j" KLපැBය �� මාධ උපමාන  

KLග"වා, එම  වා තාව සහ මාධ උපමාන ෛන�ක කට�� (�ෂණ +ෙර�|) හා මාධ 
KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(3) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j"— 

(i)  2017 ව ෂෙ) �"වැ	 කා �ව ද:වා �ල කා ය සාධන වා තාව;  

(ii)  2006 අංක 11 දරන Qද[ පනෙA 8 වග"�ය සමඟ Dය+ය �� එ� පනෙA 6 (2) 
වග"�ය යටෙA ෙට!නාට, C�පට සහ වා�ජ වැඩසටහ" බ�ද 
ස�බ"ධෙය" Qද[ හා ජනමාධ අමාතවරයා +j"  පනවන ලGව, 2017 
ෙන�වැ�බ  07 Bනැ� 2044/21 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 
	ෙය�ග; සහ  

(iii)  2016 අංක 24 දරන +ස ජන පනෙA 6 (1) වග"�ය යටෙA 2017.11.01 jට 
2017.12.29 ද:වා ජා�ක අයවැය ෙදපා තෙ�"�ෙ. වැය N ෂ අංක 240 යටෙA 
පh�රක සහාය ෙස�වා සහ හBj අවශතා වග�� වාපෘ�ය ම�" jG කරන ලද 
පh�රක ෙව"DE� KLබඳ සටහන  

KLග"වා, එම  වා තාව, 	ෙය�ග සහ පh�රක ෙව"DE� KLබඳ සටහන රජෙ) Qද[ 
KLබඳ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(4) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2014 සහ 2015 ව ෂ සඳහා 

ෙස�වක අ ථසාධක අරQදෙ[ වා �ක වා තා  KLග"වා, එම  වා තා අධාපනය හා මානව 

ස�පA සංව ධනය KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා 

කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(5) උසස ්අධාපන හා මහාමා ග අමාත�මා +j"— 

(i)  2015 ෙපබරවාh 01 Bන jට 2016 මා � 31 Bන ද:වා � කාල�මාව �ළ 

භා'ඩාගාර බැ/�කර 	fA DEම ස�බ"ධෙය" +ම ශනය ෙක�ට, ක@b 

+මසා බලා වා තා DEම සඳහා � ජනා|ප� පE:ෂණ ෙක�=ෂ" සභාෙ. 

වා තාව සභාෙ. +ෙශ�ෂ අවසරය ඇ�ව ඉං�j භාෂාෙව"; සහ 
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(ii)  බරපතල වංචා, �ෂණ, රාජ ස�පA, වර#සාද, බලය හා අ|කාhය අ	j ෙලස 

භා+ත DEම ස�බ"ධෙය" +ම ශනය DEම සඳහා � ජනා|ප� පE:ෂණ 

ෙක�=ෂ" සභාෙ. අවස" වා තාව සභාෙ. +ෙශ�ෂ අවසරය ඇ�ව jංහල 

භාෂාෙව" 

KLග"වන ලg. 

එDයන ලද වා තා සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලg.  

(6) උසස ්අධාපන හා මහාමා ග අමාත�මා +j"— 

(i)  1978 අංක 16 දරන +ශව්+දාල පනෙA 25අ වග"�ය යටෙA ස�A ඒ�ය" 

ඉ"ස1්1�� ඔෆ ්ෙට:ෙන�ෙල�¢ ඇ"£ ෙම¤j" !=ට£ ආයතනයට ෛජව 

ප�ධ� KLබඳ +දාෙ.g ෙග]රව උපා|ය සහ කල�8 ඉ"ට නැෂන[ 

ෙන�1ක[ ඇ"£ ඉං¢	යh" ෙක�ෙ[¥ (#�ව�) !=ට£ ආයතනයට j[ලර 

අෙල+කරණ හා ස"නාමකරණය KLබඳ කළමනාකරණෙ.g ෙග]රව හා 

සැප��දාම කළමනාකරණය KLබඳ කළමනාකරණෙ.g ෙග]රව උපා| #දානය 

DEෙ� ආයතන වශෙය" KLග	=" උසස ් අධාපන හා මහාමා ග 

අමාතවරයා +j" සාදන ලGව, 2017 ෙන�වැ�බ  28 Bනැ� අංක 2047/26 

දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 	යමය"; සහ 

(ii)  1978 අංක 16 දරන +ශව්+දාල පනෙA 27(1) (ආ) වග"�ය යටෙA ස�A 

ඒ�ය" ඉ"ස1්1�� ඔෆ ්ෙට:ෙන�ෙල�¢ ඇ"£ ෙම¤j" (SAITM) (#�ව�) 

!=ට£ ආයතනයට අදාළව උසස ් අධාපන හා මහාමා ග අමාතවරයා +j" 

සාදන ලGව, 2013 සැ©තැ�බ  26 Bනැ� අංක 1829/36 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� 

ප�ය ම�" සංෙශ�|ත  2011 අෙග�ස�් 30 Bනැ� අංක 1721/19 දරන අ� 

+ෙශ�ෂ ගැස� ප�ය සංෙශ�ධනය කර=" 2017 ෙදසැ�බ  12 Bනැ� අංක 

2049/15 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 	යමය 

 KLග"වා, එම  	යමය" අධාපනය හා මානව ස�පA සංව ධනය KLබඳ ආං�ක 

අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(7) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j"— 

(i)  2015 ව ෂය සඳහා ජා�ක +දා පදනෙ� වා �ක වා තාව; සහ 

(ii)  2015 ව ෂය සඳහා x ලංකා නව 	පැ��ක@ව"ෙ} ෙක�=සෙ� වා �ක 
වා තාව  

 KLග"වා, එම  වා තා අධාපනය හා මානව ස�පA සංව ධනය  KLබඳ ආං�ක 
අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(8) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j"— 

(i)  2015 ව ෂය සඳහා x ලංකා වරාය අ|කාhෙ) වා �ක වා තාව; සහ 
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(ii)  1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ. පනෙA 44 වග"�ය සමඟ Dය+ය �� එ� 
පනෙA 321 වග"�ය යටෙA 2017 ෙවළඳ නැ. (fඩා වා�ජ යා�ා) 	ෙය�ග 
ස�බ"ධෙය" වරාය හා නා+ක කට�� අමාතවරයා +j" සාදන ලGව, 2017 
මැ� 04 Bනැ� අංක 2017/31 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 
	ෙය�ග  

 KLග"වා, එම  වා තාව සහ 	ෙය�ග #වාහනය හා ස"	ෙ.දනය KLබඳ ආං�ක 
අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(9) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j",  2015 අංක 5 දරන ජා�ක 
ඖෂධ 	යාමන අ|කාhය පනෙA 118 වග"�ය සමඟ Dය+ය �� 142 වග"�ය යටෙA 
2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 	යාමන අ|කාh (=ල ඉහළ �මා) 	ෙය�ග ස�බ"ධෙය" 
ෙස]ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ�Nය ෛවද අමාතවරයා +j" සාදන ලGව, 2017 ෙදසැ�බ  14 
Bනැ� අංක 2049/31 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 	ෙය�ග KLග"වා, එම  
	ෙය�ග ෙස]ඛ හා මානව 3භසාධනය, සමාජ ස+බලගැ"dම KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ 
කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(10) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2013 ව ෂය සඳහා x 
ලංකා jෙම"� සංසථ්ාෙ. වා �ක වා තාව KLග"වා, එම  වා තාව 	ෂප්ාදන හා ෙස�වා 
KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(11) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2015 ව ෂය සඳහා ජා�ක 
ෙභ]�ක සැල3� ෙදපා තෙ�"�ෙ. කා ය සාධන වා තාව KLග"වා, එම  වා තාව ආ Jක 
සංව ධන KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(12) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2012, 2013, 2014, 2015 
සහ 2016 ව ෂ සඳහා \වර හා ජලජ ස�පA සංව ධන අමාතාංශෙ) වා �ක කා ය සාධන 
වා තා KLග"වා, එම  වා තා �රසර සංව ධනය හා පhසරය සහ සව්භා+ක ස�පA KLබඳ 
ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(13) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2015 ව ෂය සඳහා ෙප�[ 

සංව ධන අ|කාhෙ) වා �ක වා තාව KLග"වා, එම  වා තාව කෘ�ක මය හා ඉඩ� KLබඳ 

ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

(14) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 2014 ව ෂය සඳහා x 

ලංකා වෘA`ය ?ab අ|කාhෙ) වා �ක වා තාව KLග"වා, එම  වා තාව අධාපනය හා 

මානව ස�පA සංව ධනය KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� 

ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 
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(15) ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා +j", 1979 අංක 40 දරන x 

ලංකා අපනයන සංව ධන පනෙA 14 වග"�ය යටෙA ෙසස ්බG ස�බ"ධෙය" සංව ධන 

උපාය මා ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා +j" සාදන ලGව, 2017 ෙන�වැ�බ  27 

Bනැ� අංක 2047/2 දරන අ� +ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ) පළ කරන ලද 	ෙය�ගය KLග"වා, එම  

	ෙය�ගය ආ Jක සංව ධන KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� 

ෙය�ජනා කරන ලg. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

3. කාරක සභා වා"තා d�ගැ�.ම :  �රසර සංව ධන සහ පhසර හා සව්ාභා+ක ස�පA 

KLබඳ ආං�ක අ\:ෂණ කාරක සභාෙ. සභාප� ග@  ප+�ාෙ�d ව"	ආරpC මහA=ය 

ෙවtෙව" එF ස«ක ග@ 	හා[ ගල©පA� මහතා +j", එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�Q 

කරන ලද, \වර (+ෙ�Nය \වර ෙබ��¬ +|මA DEෙ�) (සංෙශ�ධන) පනA ෙක¬�පත 

ස�බ"ධෙය" � එ� කාරක සභාෙ. වා තාව, KLග"වන ලg.  

එDයන ලද වා තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලg.  

4. ෙප=ස� : 

(1)    (i)  Ihගම, අඩ+ වන කා යාලෙයF ෙස�වය කරන එ�. ඒ. �ලකරAන 

මහතාෙග" ලැ8b 2017.10.28 Bනැ� ෙපAසම; සහ  

        (ii)  වෑ උඩ, ය1+[ල, ෙබ�ගහ ෙසවණ යන !KනෙයF පBංC එස.් ඒ. 

ෙස�මලතා මහA=යෙග" ලැ8b 2017.11.11 Bනැ� ෙපAසම  

        ග@ ෙ¥. �. අලව�වල මහතා +j" KLග"වන ලg.  

(2)  Ihගම, +ජය රජදහන, අංක 26 දරන ස්ථානෙයF පBංC එස.් එ". 

මහෙවලෙ} මහතාෙග" ලැ8b 2017.10.23 Bනැ� ෙපAසම ග@ අ¢A 

මා"න©ෙප@ම මහතා +j" KLග"වන ලg.  

(3)    (i)  f@+ට, =[ල+1ය, ෙක�ළඹ පාර යන !KනෙයF පBංC ඒ. ෙ:. 

ඩu!.. +ෙ¥ෙස�කර මහතාෙග" ලැ8b 2017.11.30 Bනැ� 

ෙපAසම;  

        (ii)  අtරාධ?ර, රAම[ගහවැව, ෙන®ෙග�[ලාකඩ යන !KනෙයF 

පBංC ඒ. එ�.  ෆස්=යා මහA=යෙග" ලැ8b 2017.10.27 Bනැ� 

ෙපAසම;  

(iii)  මැදවpCය, උසා+ය පාර, අංක 3/10 දරන ස්ථානෙයF පBංC ¯. 

ෙ:. ජය�ලක මහතාෙග" ලැ8b 2017.08.23 Bනැ� ෙපAසම;  

(iv)  ෙක��ෙ�, මාBෙවල, jෙ}රා පාර, අංක 245/3/ඒ දරන 

ස්ථානෙයF පBංC එp. ෙස�නාරAන මහතාෙග" ලැ8b 

2017.08.28 Bනැ� ෙපAසම;  

(v)  කැfණෙග�[ල, 	�[ලගහK1ය යන !KනෙයF පBංC ඉ8රා 

ෙලuෙu ආද�?[ෙ[ මහතාෙග" ලැ8b 2017.09.28 Bනැ� 

ෙපAසම;  

(vi)  අඟලවAත, බGර!ය පාර, අංක 53 දරන ස්ථානෙයF පBංC ෙ:. ඒ. 

3	[ මහතාෙග" ලැ8b 2017.10.02 Bනැ� ෙපAසම;  
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(vii)  KLය"දල, මා�ෙ©, °. එස්. ෙපෙ රා මාවත, අංක 107 දරන 

ස්ථානෙයF පBංC එ[. °. ජයjංහ මහතාෙග" ලැ8b 

2017.10.23 Bනැ� ෙපAසම;  

(viii) නාAත"¤ය, මාර+ල පාර, ෙහ�1වAත යන !KනෙයF පBංC 

එ�. ෙ¥. මැ"Bස් මහතාෙග" ලැ8b 2017.08.10 Bනැ� 

ෙපAසම;  

(ix)  මහtවර, f²ග�මන, මාලග�මන, අංක 1/29 දරන සථ්ානෙයF 

පBංC එ�. °. ෙ:. මාලග�මන මහතාෙග" ලැ8b 2017.11.08 

Bනැ� ෙපAසම;  

(x) ෙබ�රලැස්ගQව, පෙර�පාකාර මාවත, ර"ෙකත ෙපෙදස, අංක 

1/30 දරන සථ්ානෙයF පBංC එ�. ³. +ෙ¥ෙස�කර මහතාෙග" 

ලැ8b 2017.11.26 Bනැ� ෙපAසම;  

(xi)  මහ ඇලගQව, ෙහ�ෙර�ෙප�ළ යන !KනෙයF පBංC Qහ�මG 

ඉ:මා�[ නuසා මහතාෙග" ලැ8b 2017.11.15 Bනැ� 

ෙපAසම;  

(xii)  මහරගම, KLය"දල පාර, අංක 193/5 දරන ස්ථානෙයF පBංC 

එ". ¯. ෙහ�රA ෙමෙන+යෙග" ලැ8b 2017.10.05 Bනැ� 

ෙපAසම;  

(xiii)  ග�පහ, නාරංවල, අංක 44/7 දරන ස්ථානෙයF පBංC එ". ඩu!.. 

ඒ. ආ . ඩu!.. නානාය:කාර මහA=යෙග" ලැ8b 

2017.12.04 Bනැ� ෙපAසම;  

(xiv) ම�ගම, ඕ+1ගල, අංක 582 දරන සථ්ානෙයF පBංC °. ෙ:. 

ෙ#�මදාස මහතාෙග" ලැ8b 2017.10.03 Bනැ� ෙපAසම;  

(xv)  Iගහතැ"න, ෙම�රගල, ප"සල ඉBhKට යන !KනෙයF පBංC °. 

එ[. උ?[ ච"දන මහතාෙග" ලැ8b 2017.09.27 Bනැ� 

ෙපAසම; සහ  

(xvi)  ෙකෙස[වAත, ෙග�රකාන, ග[කbව පාර, අංක 126/5 දරන 

ස්ථානෙයF පBංC ෙ#�මjh 3වාhස ් මහතාෙග" ලැ8b 

2017.09.18 Bනැ� ෙපAසම  

        ග@ (ෛවද) න!"ද ජය�ස්ස මහතා +j" KLග"වන ලg.  

(4)   මාවනැ[ල, ෙදFම(ව, ක"ෙ�ෙහ�න, අංක �/111/6 දරන ස්ථානෙයF 

පBංC ඒ. ඒ. ආ . දමය"� අමරjංහ ෙමෙන+යෙග" ලැ8b 2017.11.10 

Bනැ� ෙපAසම ග@ තාරක බාලµhය මහතා +j" KLග"වන ලg.  

(5)    කඩවත, ෙග�නෙහ�න යන !KනෙයF පBංC ¯. එ". ආ . න"දjh 

මහතාෙග" ලැ8b 2017.03.28 Bනැ� ෙපAසම ග@ #ස"න රණdර 

මහතා +j" KLග"වන ලg.  

(6)    ගා[ල, ඉහල�¶ය, පහලවAත යන !KනෙයF පBංC ³. d. ෙර�හා" 
fමාර මහතාෙග" ලැ8b 2017.09.18 Bනැ� ෙපAසම ග@ +ෙ¥පාල 
ෙහ�1ආරpC මහතා +j" KLග"වන ලg.  

අංක 25අ දරන පා !ෙ�"�ෙ. සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙA එම ෙපAස�, මහජන ෙපAස� 
KLබඳ කාරක සභාවට ෙය�Q කරන ලg. 



( 11 ) Mt. No. 235 

 

5. t`�මය ෙ`පළ (සංෙශaධන) :  ක මා"ත හා වා�ජ කට�� අමාත�මා ෙවtෙව" 
ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා ඉBhපA කළ ෙය�ජනාව,— 2003 අංක 36 
දරන 8�|මය ෙ�පළ පනත සංෙශ�ධනය DEම සඳහා � පනA ෙක¬�පතD. 

පනA ෙක¬�පත 2018 ෙපබරවාh මස 19  වැ	 ස/දා ෙදවැ	වර Dය+ය ��යැ� ද, එය 
Q�ණය කළ ��යැ� ද, එම පනA ෙක¬�පත අදාළ ආං�ක අ\·ණ කාරක සභාවට ෙය�Qකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලg. 

6. භාර (සංෙශaධන) :  +ෙ�ශ ¸Dයා අමාත�=ය සහ අ|කරණ අමාත�=ය ෙවtෙව" 
ඉඩ� සහ පා !ෙ�"� #�සංසක්රණ අමාත�මා ඉBhපA කළ ෙය�ජනාව,— (87 වන 
අ|කාරය �) භාර ආඥාපනත සංෙශ�ධනය DEම සඳහා � පනA ෙක¬�පතD. 

පනA ෙක¬�පත 2018 ෙපබරවාh මස 19  වැ	 ස/දා ෙදවැ	වර Dය+ය ��යැ� ද, එය 
Q�ණය කළ ��යැ� ද, එම පනA ෙක¬�පත අදාළ ආං�ක අ\·ණ කාරක සභාවට ෙය�Qකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලg. 

7. පන= ෙක��පත� ඉ,�ප= %�ෙ� අවසරය  : ග@ ෙ¥. එ�. ආන"ද fමාරjh මහතා,  
ග@ ෙ¥. �. අලව�වල මහතා +j" සJ්ර කරt ලබ=" ඉBhපA කළ ෙය�ජනාව,— පහත 
සඳහ" පනA ෙක¬�පත ඉBhපA DEමට අවසර Bය ��ය:— 

“x නාථ අහසථ්ාන ජාත"තර ෙබ]�ධ භාවනා මධසථ්ාන කා ය සාධන ස=�ය 
සංසථ්ාගත DEම සඳහා � පනA ෙක¬�පතD.” 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

පනA ෙක¬�පත, ඊට අt»ලව, පළQවැ	 වර Dයවන ලB", Q�ණය DEමට 	ෙය�ග 
කරන ලg. 

අංක 47(5) දරන පා !ෙ�"�ෙ. සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙA වා තා DEම K�ස පනA 
ෙක¬�පත 8�ධශාසන අමාත�මා ෙවත පවරන ලg. 

 
8. පන= ෙක��පත� ඉ,�ප= %�ෙ� අවසරය  : ග@ ඉෂා: රaමා" මහතා,  ග@ 

ෙම�ෙහ�ම£ නව+  මහතා +j" සJ්ර කරt ලබ=" ඉBhපA කළ ෙය�ජනාව,— පහත සඳහ" 
පනA ෙක¬�පත ඉBhපA DEමට අවසර Bය ��ය:— 

“	ම[ ¼පjංහ =�Aව පදනම සංසථ්ාගත DEම සඳහා � පනA ෙක¬�පතD.” 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය. 

පනA ෙක¬�පත, ඊට අt»ලව, පළQවැ	 වර Dයවන ලB", Q�ණය DEමට 	ෙය�ග 
කරන ලg. 

අංක 47(5) දරන පා !ෙ�"�ෙ. සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙA වා තා DEම K�ස පනA 
ෙක¬�පත අධාපන අමාත�මා ෙවත පවරන ලg. 

9. ක� තැ1ම : “ෙමම පා !ෙ�"�ව දැ" ක[ තැ�ය ��ය”� පා !ෙ�"�ෙ. 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළ�ය. 

#ශන්ය +මසන ලB", සභා ස�මත +ය; අ. භා. 1.56 ට, 2018 ජනවාh මස 24 වැ	 බදාදා    
අ. භා. 1.00 වනෙත: පා !ෙ�"�ව ක[ ½ෙ)ය. 


