
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

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

————————————— 

ග�  ර�� ��ම�ංහ මහතා, අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�මා 

ග�  ව�ර අෙ�ව�ධන මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� අමාත�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�  ගය"ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ23 පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං5ධායක�මා 

ග�  ල(ෂ්ම" +�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා සහ 
පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා 

ග�  දයා�� ජයෙස.කර මහතා, 8ඩා අමාත�මා 

ග�  ගා/0 ජය��ම ෙපෙ�රා මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන95 අමාත�මා සහ 
:!ධශාසන අමාත�මා 

ග�  ඒ. 3. ��� ෙ4.මජය"ත මහතා, 5දා, තා=ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා 

ග�  �ල( මාරපන මහතා, සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා සහ 5ෙ!ශ කට�� 
අමාත�මා 

ග�  ෆ6ස� 7ස්තාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග�  අ�8න රණ#ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතA ස+ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග�  ම9( සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ 
අමාත�මා 

ග�  රං�: �යඹලා<=ය මහතා, 5C-බල හා Eන�ජනFය බලශ=� අමාත�මා 

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

අංක 237. ] 

(අටවැ	 පා�-ෙ+0�ව - පළJවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  ෙපබරවා� මස 06 වැ� අඟහ�වාදා I. භා. 10.30 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග�  ෙමMහා" ලා� ෙN.� මහතා, උසස් අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග�  �ෙර!ෂ" ෙපෙ�රා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ අමාත�මා 

ග�  (ෛවදQ) �ද�ST 4නා"UV�ෙ� මහ:/ය, නගර සැලG+ හා ජල ස+පාදන 
රාජ අමාත�(ය 

ග�  ඒ. 3. ෙ4.මදාස මහතා, ක�මා0ත හා වාTජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග�  ඉරා" ��මර:න මහතා, JදA රාජ අමාත�මා 

ග�  ල(ෂ්ම" ෙසෙන�ර:න මහතා, 5දා, තා=ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග�  ඒ. එY. එ@. ෆ>� මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස0ධාන රාජ අමාත�මා 

ග�  ලස"ත අලZයව"න මහතා, JදA හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  පා9ත [මාර ෙතවර\ෙප�ම මහතා, අභ0තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  (ආචා�ය) හ�ෂ ද ��වා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  ක�ණාර:න පරණ�තාන මහතා, 	Eණතා සංව�ධන හා වෘ�Xය EYZ 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  �ස"ත Vං_�ලෙ@ මහතා, රාජ ප[පාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  අ�: `. ෙපෙ�රා මහතා, 5C-බල හා Eන�ජනFය බලශ=� 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග�  ෙහ(ට� අ\Vහා/ මහතා   

ග�  ෙර!$ත අෙ�aණව�ධන මහතා   

ග�  ම$"ද යාපා අෙ�ව�ධන මහතා   

ග�  ��ර [මාර අෙ�ෙස.කර මහතා   

ග�  #ෂාර ඉb�� අමරෙස.න මහතා   

ග�  ඩලස් අලහ\ෙප�ම මහතා   

ග�  ර& ක�ණානායක මහතා   

ග�  ෙd. එ@. ආන"ද [මාර�� මහතා   

ග�  ච"e�� ගජfර මහතා   

ග�  උදය 4භා: ග@ම"<ල මහතා   

ග�  �හා� ගල\ප:� මහතා   

ග�  hෙ"ෂ් aණව�ධන මහතා   

ග�  බ"Uල aණව�ධන මහතා   

ග�  ��ර ජයෙකMi මහතා   

ග�  (ෛවදQ) න9"ද ජය�ස්ස මහතා   
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ග�  න9" බjඩාර ජයමහ මහතා   

ග�  අkර �l� ජයර:න මහතා   

ග�  ල? ජයව�ධන මහතා   

ග�  ම6�වාගන@ �ලකරාජා මහතා   

ග�  ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග�  <ය� �ශා"ත ද ��වා මහතා   

ග�  n. රං�: ද ෙසM6සා මහතා   

ග�  අkර hසානායක මහතා   

ග�  ෙමMෙහMමl නව� මහතා   

ග�  7හ@මU නo� මහතා   

ග�  වා�ෙpව නානාය(කාර මහතා   

ග�  ෙ(. ෙ(. <යදාස මහතා   

ග�  සන: �ශා"ත ෙපෙ�රා මහතා   

ග�  ��: සංජය ෙපෙ�රා මහතා   

ග�  අෙශ!ක qය"ත මහතා   

ග�  බ"Uල ලා� බjඩා�ෙගMඩ මහතා   

ග�  තාරක බාල��ය මහතා   

ග�  7හ@මU ඉ�රා$@ 7හ@මU ම"�� මහතා   

ග�  (මහාචා�ය) ආr මාර�ංහ මහතා   

ග�  (IජQ) අ#ර9ෙs රතන $/   

ග�  4ස"න රණ#ංග මහතා   

ග�  4ස"න රණ&ර මහතා   

ග�  7�t� රuමා" මහතා   

ග�  හ�ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග�  චම� රාජපv මහතා   

ග�  ගා/0 ෙලM[ෙw මහතා   

ග�  ජානක ව([xර මහතා   

ග�  ප�yාෙp& ව"�ආරY_ මහ:/ය   

ග�  �Uර ��මනායක මහතා   

ග�  (ආචා�ය) ජය@ප� ��මර:න මහතා   

ග�  z9\ �ෙdෙස.කර මහතා   

ග�  කංචන �ෙdෙස.කර මහතා   

ග�  ෙහ.ෂා" �තානෙw මහතා   

ග�  �ම� &රවංශ මහතා   
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ග�  [මාර ෙව�ගම මහතා   

ග�  ජය"ත සමර&ර මහතා   

ග�  ස"h: සමර�ංහ මහතා   

ග�  ��� හb"ෙන:� මහතා   

ග�  �ෙdපාල ෙහ{=ආරY_ මහතා     

ධ+(ක දසනායක මහතා, පා�-ෙ+0�ෙ7 මහ ෙAක+ 

FA ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම2ඩල �ධාF සහ පා�-ෙ+0�ෙ7 	ෙය�ජ මහ ෙAක+ 

]ෂා	 ෙර�හණ^ර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙAක+ 

_`[ ෙ=. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙAක+ 

ක�තැ|ම අkව පා�9ෙ@"#ව }ස�්ය.  කථානායක#මා �ලාසනා�ඪ �ය. 

1. අ�නව ම"�"ෙw 4�ඥාව ෙහ! h>�@ fම : පා�-ෙ+0� ම0a අහමCෙලbෙb 

Jහ+මC නc� මහතා  F� �කාර 4�ඥා ^ ෙපeෙතf අ�ස0 ක ෙළgය. 

2. කථානායක#මාෙw  �ෙ�දන : කථානායක�මා 5i0 ම� පළවන 	ෙ7දනය කරන 
ල^:— 

“පා�-ෙ+0�ව කැඳkෙ+ ගැසl 	ෙ7දනය පා�-ෙ+0�ෙ7 මහ ෙAක+වරයා 5i0 දැ0 
සභාවට `යවm ලැෙb.” 

කථානායක#මාෙw �ෙ�දනය 

2018 ෙපබරවා[ මස 06 වැ	 අඟහtවාදා u�ව භාග 10.30 ට v ලංකා �ජාතා0wක 
සමාජවා^ ජනරජෙ4 පා�-ෙ+0�ෙ7 xසk්ම= කැඳkම 

ගt අ�ාමාත�මාෙy ඉAzම ප[{ පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ගවල අංක 14 වැ	 
සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව 2018 ෙපබරවා[ මස 06 වැ	 අඟහtවාදා u�ව භාග 10.30ට xසව්න 
ෙලස පා�-ෙ+0�ව මා 5i0 කැඳවන ලද බව පා�-ෙ+0�ෙ7 කථානායක කt ජය|[ය 
වන මම ෙම}0 දැm+ ෙද(.  

කt ජය|[ය, 

කථානායක. 

2018 ජනවා[ මස 30 වැ	 {න, 

v ජයව�ධනEර ෙක�lෙl ^ ය. 

3. පා�9ෙ@"#ෙ� }ස්&@ (අංක 1) :  පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා ඉ{[ප� කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�-ෙ+0�ෙ7 ස්ථාවර 	ෙය�ග අංක 7f 5~5ධානවල සහ 2016.03.08 
වැ	 {න පා�-ෙ+0�ව 5i0 ස+මත කරන ලද ෙය�ජනාවල ]ම= සඳහ0ව �:ණද, 
අද {න පා�-ෙ+0�ෙ7 xසk්+ පැවැ�ෙවන කාල ෙ7ලාව u.භා. 10.30 iට අ.භා. 4.00 
ද=වා 5ය �� ය. u.භා. 10.30ට පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක7(5) &යා�මක 
5ය �� ය. අ.භා 4.00ට  කථානායක�මා �ශ්නය ෙනe5මසා පා�-ෙ+0�ව කA තැ�ය 
�� ය.  

�ශන්ය 5මසන ල{0, සභා ස+මත 5ය. 
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4. පා�9ෙ@"#ෙ� }ස&්@ (අංක 2) : පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා ඉ{[ප� කළ 
ෙය�ජනාව,— අද {න 5iර යෑෙ+^ ෙමම පා�-ෙ+0�ව 2018 ෙපබරවා[ මස 19 වැ	 ස�දා   
u. භා. 10.00 වන ෙත= කA තැ�ය �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල{0, සභා ස+මත 5ය. 

5. ක� තැ|ම (භාjඩාගාර බැb@කර �[: +�ම ස@බ"ධෙය" �ම�ශනය ෙකMට, 
ක�� �මසා බලා වා�තා +�ම සඳහා � ජනා�ප� ප�(ෂණ ෙකM/ෂ" සභාෙ� සහ බරපතළ 
වංචා, Uෂණ, රාජQ ස@ප:, වර4සාද, බලය සහ අ�කා�ය අ�� ෙලස භා�තා +�ම 
ස@බ"ධෙය" �ම�ෂණය +�ම සඳහා � ජනා�ප� ප�(ෂණ ෙකM/ෂ" සභාෙ� වා�තා) : 
“ෙමම පා�-ෙ+0�ව දැ0 කA තැ�ය ��ය”} පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා ෙය�ජනා 
කෙළgය. 

�ශන්ය සභා�Jඛ කරන ල{0, 5වාද 5ය.  

(අ. භා. 12.10 ට 	ෙය�ජ කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

“ගt ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”} උසස ් අධාපන හා මහාමා�ග 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළgය. 

�ශන්ය 5මසන ල{0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 1.38 ට ගt ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

“ගt ෙ�. එ+. ආන0ද ]මාරi[ මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”} උසස ් අධාපන හා 
මහාමා�ග අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළgය. 

�ශන්ය 5මසන ල{0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 3.09 ට ගt ෙ�. එ+. ආන0ද ]මාරi[ මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

�ශන්ය 5මසන ල{0, සභා ස+මත 5ය; අ. භා. 4.00 ට, අද {න සභා ස+ම�ය අmව, 2018 
ෙපබරවා[ මස 19 වැ	 ස�දා  u. භා. 10.00 වනෙත= පා�-ෙ+0�ව කA �ෙ4ය. 

 


