
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 
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ග� ර�� ��ම�ංහ මහතා, අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�මා 
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ග� අ)ල �රා* කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� )�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා සහ 
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ග� ස!6 ෙ45මදාස මහතා, 	වාස හා ඉ;<=+ අමාත�මා 

ග� (ල� මාරපන මහතා, >�ය හා සාමය සහ බ-ධනාගාර ��සංස්කරණ අමාත�මා 

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

ග� රං!6 �යඹලා:;ය මහතා, 2B,බල හා Dන�ජන>ය බලශ9� අමාත�මා 
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අමාත�මා 

ග� වස�ත අ@�හාෙ# මහතා, කෘGක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� A. 0. ඒකනායක මහතා, ඉඩ+ රාජ අමාත�මා 

ග� :යෙස5න ගමෙB මහතා, >�ය හා සාමය සහ ද9Gණ සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

අංක 239. ] 

(අටවැ	 පා�,ෙ+-�ව - පළKවැ	 සභාවාරය) 
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ග� Wයා� �ෙ*��ම මහ6Sය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�(ය 

ග� XYZ ෙවදආර\] මහතා, Wවර හා ජලජ ස+ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� රT�^ සමරTර මහතා, ක+කX හා වෘ�Yය ස(� සබඳතා රාජ අමාත�මා 

ග� 3_ව ෙස5න�ංහ මහතා, ජාත-තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එ\. එ�. ෆa� මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස-ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා \2A ]ව- ෙසව̂ා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලcයව�න මහතා, KදA හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆ?සා� කා�� මහතා, ෙස_ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!`ය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මdෂ නානාය�කාර මහතා, 2ෙ!ශ b<යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 3ස�ත Rං]�ලෙ� මහතා, රාජ පEපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

_______________________ 
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ග� මe�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ��ර fමාර අෙ"ෙස5කර මහතා   

ග� &ෂාර ඉg�� අමරෙස5න මහතා   

ග� ෙ*. h. අලව&වල මහතා   

ග� ඩලස ්අලහZෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අ@6ගමෙB මහතා   

ග� රං!6 අ@�හාෙ# මහතා   

ග� අ. අර��i fමා# මහතා   

ග� ෙ*. එ�. ආන�ද fමාර�� මහතා   

ග� නාලක 4සාi ෙක>ෙල>�ෙන මහතා   

ග� කT�Xර� ෙක%2ස්වර� මහතා   

ග� ච�^�� ගජkර මහතා   

ග� ච�Xම ගමෙB මහතා   

ග� උදය 4භා6 ග�ම�:ල මහතා   
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ග� �හා� ගලZප6( මහතා   

ග� Xෙ�ෂ ්mණව#ධන මහතා   

ග� බ�Qල mණව#ධන මහතා   

ග� පiම උදයශා�ත mණෙස5කර මහතා   

ග� ��ර ජයෙක>n මහතා   

ග� (ෛවදM) නY�ද ජය(සස් මහතා   

ග� නY� බoඩාර ජයමහ මහතා   

ග� :යංකර ජයර6න මහතා   

ග� ලp ජයව#ධන මහතා   

ග� ක. &ෙර?ෙර6න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බoඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතqr� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� අsර Xසානායක මහතා   

ග� මය�ත Xසානායක මහතා   

ග� �මලTර Xසානායක මහතා   

ග� සාY�ද Xසානායක මහතා   

ග� ඩBලස් ෙiවාන�ද මහතා   

ග� ෙම>ෙහ>මt නව� මහතා   

ග� <හ�මQ නh# මහතා   

ග� වා3ෙiව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� uivක ප(රණ මහතා   

ග� (ෛවදM) රෙ�ෂ ්ප(රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. :යදාස මහතා   

ග� සන6 �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� 3!6 සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� �!ත ෙ"�ෙග>ඩ මහතා   

ග� <හ�මQ ඉ"රාe� <හ�මQ ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ඉ�රා� මහwෆ් මහතා   

ග� අ"Q�ලාහ ්මහ්wෆ ්මහතා   

ග� අ!6 මා�නZෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආx මාර�ංහ මහතා   
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ග� එස්. h. <&fමාරණ මහතා   

ග� h�ත�y ෙය%ෙහ5ස්වර� මහතා   

ග� (zජM) අ&රYෙ{ රතන eS   

ග� ෙල>හා� ර6ව6ෙ6 මහතා   

ග� 4ස�න රණ&ංග මහතා   

ග� ෙකෙහYය ර|�වැ�ල මහතා   

ග� ඉෂා� ර}මා� මහතා   

ග� <!u# ර}මා� මහතා   

ග� හ#ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� ගාS~ ෙල>fෙB මහතා   

ග� ජානක ව�f|ර මහතා   

ග� ප��ාෙiT ව��ආර\] මහ6Sය   

ග� �Qර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප( ��මර6න මහතා   

ග� (ෛවදM) &�තා �ෙ*මා�න මහ6Sය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද �ෙ*මා�න මහතා   

ග� �YZ �ෙ*ෙස5කර මහතා   

ග� කංචන �ෙ*ෙස5කර මහතා   

ග� ෙහ5ෂා� �තානෙB මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��Xර� මහතා   

ග� �ම� Tරවංශ මහතා   

ග� ඥාන<6& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�( �සක්�දරාසා මහ6Sය   

ග� ස�X6 සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�,ෙ+-�ෙ4 2X!ධ පා�ශ්වෙ1 නායක�මා 

ග� ධ#මYංග� �iධා#ථ� මහතා   

ග� <6& �වYංග� මහතා   

ග� අ�නාමෙල? නෙt3 �වශ�( මහතා   

ග� එ�. ඒ. 3ම�(ර� මහතා   

ග� වnෙ�� 3ෙ#ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස5නාvරාජා මහතා   

ග� ඉ�Xක අs�iධ ෙහ5ර6 මහතා   

ග� කනක ෙහ5ර6 මහතා   

ග� �!ත ෙහ5ර6 මහතා   
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 ධ+(ක දසනායක මහතා, පා�,ෙ+-�ෙ4 මහ ෙAක+ 

>A ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම/ඩල �ධා> සහ පා�,ෙ+-�ෙ4 	ෙය�ජ මහ  ෙAක+ 

   eෂා	 ෙර�හණfර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙAක+ 

g<E ෙ9. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙAක+ 

               ක�තැ0ම අsව පා#Yෙ��&ව �ස�්ය.  කථානායක&මා �ලාසනාwඪ �ය. 

1. Y:ෙ�ඛනාXය :�ගැ�Tම : කථානායක�මා 2\-, h ලංකා �ජාතා-iක 
සමාජවාf ජනරජෙ1 ආ/0jම වවසථ්ාෙ4 154(6) වවසථ්ාව �කාරව. 

(i)  2014 KදA ව�ෂය සඳහා 2ගණකාoප�වරයාෙp වා�තාෙ4 හයවැ	   
කා/ඩෙ1 XXV ෙකsටස; 

(ii)  2015 KදA ව�ෂය සඳහා 2ගණකාoප�වරයාෙp වා�තාෙ4 හතරවැ	 
කා/ඩෙ1 XI ෙකsටස, පස්වැ	 කා/ඩෙ1 IX ෙකsටස, හයවැ	 කා/ඩෙ1 
XVI හා XVII ෙකsටස් සහ අටවැ	 කා/ඩෙ1 IV හා V ෙකsටස්; සහ 

 (iii) 2016 KදA ව�ෂය සඳහා 2ගණකාoප�වරයාෙp වා�තාෙ4 පළKවැ	 
කා/ඩෙ1 VIII, IX, X හා XI ෙකsටස්, �-වැ	 කා/ඩෙ1 VI ෙකsටස, 
හතරවැ	 කා/ඩෙ1 II හා III ෙකsටස්, පසව්ැ	 කා/ඩෙ1 I, II, III, IV, V 
හා VI ෙකsටස්, හයවැ	 කා/ඩෙ1 I හා II ෙකsටස්, අටවැ	 කා/ඩෙ1 II 
ෙකsටස සහ දසවැ	 කා/ඩෙ1 I හා II ෙකsටස ්

vwග-වන ලf.  

එ<යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �yය ��යැz ද K{ණය කළ �� යැz ද 	ෙය�ග 
කරන ලf.  

(2)  උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා  2\-— 

(i) 2014 ව�ෂය සඳහා h ලංකා නැෙගන}ර 2ශ්ව2දාලෙ1 වා�Gක වා�තාව;  

(ii) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා h ලංකා 2වෘත 2ශ්ව2දාලෙ1 පශ්චා! උපාo  
ඉං~\ භාෂා ආයතනෙ1 වා�Gක වා�තා සහ වා�Gක ��+; සහ 

(iii)  2015 ව�ෂය සඳහා h ලංකා උසස් තා9ෂණ අධාපන ආයතනෙ1 වා�Gක 
වා�තාව 

vwග-වා, එම  වා�තා අධාපනය හා මානව ස+ප� සංව�ධනය vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(3) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-, 2013 ව�ෂය සඳහා h 
ලංකා iෙප�ෂ ,(ට�} වා�Gක වා�තා vwග-වා, එම  වා�තාව ෙස_ඛ හා මානව 
Uභසාධනය, සමාජ ස2බලගැ-�ම vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ 
��යැz ෙය�ජනා කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(4) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-, 2012/2013 ��+ ව�ෂය 
සඳහා මා-තාz ෙස�A� ,(ට�} වා�Gක වා�තාව සහ ��+ vwග-වා, එම  වා�තාව 



( 6 ) Mt. No.239 

 

වාපාර හා වාVජ vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා 
කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(5) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-, 2016 ව�ෂය සඳහා වාVජ 
ෙදපා�තෙ+-�ෙ4 කා�ය සාධන වා�තාව සහ වා�Gක ��+ vwග-වා, එම  වා�තාව 
	ෂප්ාදන හා ෙසව̂ා vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා 
කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(6) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-, 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා 
ජා�ක ��පට සංසථ්ාෙ4 වා�Gක වා�තා vwග-වා, එම  වා�තා තXණ, �ඩා, කලා හා 
උXමය-  vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(7) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-, 2015 ව�ෂය සඳහා 
�මාස}ත ක-තෙA �	 ක�මා-තායතනෙ1 වා�Gක වා�තාව vwග-වා, එම  වා�තාව 
කෘGක�ම හා ඉඩ+ vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා 
කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

(8) ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2\-— 

(i)  (276 අoකාරය �) >� අධාපන සභා ආඥාපනෙ� 7 වග-�ය ය ටෙ�, 
අoකරණ අමාතවරයාෙp එකඟ�වය ඇ�ව සංස්ථාගත >� අධාපන 
සභාව 2\- සාදන ලBව 2017 ෙනsවැ+බ� 28 ;නැ� අංක 2047/27 දරන 

අ� 2ෙශ^ෂ ගැස� ප�ෙ1 පළ කරන ලද =�; සහ 

(ii)  1978 අංක 2 දරන අoකරණ සං2ධාන පනෙ� 60 වග-�ය සමඟ <ය2ය 
�� එ� පනෙ� 61 වග-�ය යටෙ�, අ�2	ශ්චයකාරවරයාෙp 
එකඟ�වය ඇ�ව, අoකරණ අමාතවරයා 2\- සාදන ලBව, 2017 
ෙදසැ+බ� 21 ;නැ� අංක 2050/34  දරන අ� 2ෙශ^ෂ ගැස� ප�ෙ1 පළ 
කරන ලද 	ෙය�ග     

vwග-වා, එම  =� සහ 	ෙය�ග ෛන�ක කට�� (�ෂණ 2ෙර�W) හා මාධ  vwබඳ 
ආං�ක අW9ෂණ කාරක සභාවට ෙයsK කළ ��යැz ෙය�ජනා කරන ලf. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

2. කාරක සභා වා#තා :�ගැ�Tම :  (1) ආ��ක සංව�ධන vwබඳ ආං�ක අW9ෂණ 
කාරක සභාෙ4 සභාප� ගX ෙ�. එ+. ආන-ද eමාර\E මහතා ෙව�ෙව- එ} ස�ක ගX  

ෙ9. ෙ9. vයදාස මහතා 2\-, එම කාරක සභාව ෙවත ෙයsK කරන ලද,  

(i) Ube+ප� 2	මය පනත; 

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා h ලංකා Ube+ප� සහ 2	මය ෙකs(ෂ- සභාෙ4 

වා�Gක වා�තාව; 

(iii) 1979 අංක 40 දරන h ලංකා අපනයන සංව�ධන පනෙ� 14 වැ	 වග-�ය 

යටෙ� 	ෙය�ගය; සහ 

(iv) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා h ලංකා අපනයන සංව�ධන ම/ඩලෙ1 වා�Gක  
වා�තා 



( 7 ) Mt. No.239 

 

 ස+බ-ධෙය- � එ� කාරක සභාෙ4 වා�තාව, vwග-වන ලf.  

  එ<යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �yය ��යැz 	ෙය�ග කරන ලf.  

3. ෙප6ස� : 

(1) ස+ම-�ෙ�, මAව�ත, ම�� Dර, අංක ඒ. එ�. එස් 8/� දරන ස්ථානෙය} 
ප;ං� එස්. එ�. එ+. ර�ම�Aලා මහතාෙග- ලැ�� 2017.11.20 ;නැ� 
ෙප�සම ගX ඒ. එ�. එ+. ෆ�\ මහතා 2\- vwග-වන ලf. 

(2) ගාAල, ෙකsළඹ පාර, අංක 288/2 දරන ස්ථානෙය} ප;ං� එ+. ඒ. 
ෙස^නානායක මහතාෙග- ලැ�� 2017.11.17 ;නැ� ෙප�සම ගX ම�ෂ 
නානාය9කාර මහතා 2\- vwග-වන ලf.  

(3)    (i) vwය-දල, ෙබ�e-දර, B+මලමහර, අංක 224/2 දරන ස්ථානෙය} 
ප;ං� ෙ9.ඒ.එ�.ෙ9 ෙපෙ�රා මහතාෙග- ලැ�� 2017.10.16 ;නැ� 
ෙප�සම; සහ  

(ii) KAෙAEයාව නව නගරය, උ0KAල, අංක 305 ඒ දරන ස්ථානෙය} 
ප;ං� 2ජය-ත 	ර-ජ- ෙපෙ�රා ,යන ෙp මහතාෙග- ලැ�� 
2017.09.18 ;නැ� ෙප�සම  

        ගX ගා(� ෙලseෙp මහතා 2\- vwග-වන ලf. 

(4) මහරගම, Dරාණ පාර, පළK ප�මඟ, අංක 6/10 දරන සථ්ානෙය} ප;ං� 
එ+.ෙ9.ඩ ,4. 2jමර�න මහතාෙග- ලැ�� 2017.09.12 ;නැ� 
ෙප�සම ගX ඩලස් අලහ¡ෙපXම මහතා 2\- vwග-වන ලf.  

අංක 25අ දරන පා�,ෙ+-�ෙ4 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස+, මහජන ෙප�ස+ 
vwබඳ කාරක සභාවට ෙයsK කරන ලf. 

4. පා#Yෙ��&ෙ� �ස්T� : පා�,ෙ+-�ෙ4 සභානායක�මා ඉ;Eප� කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�,ෙ+-�ෙ4 ස්ථාවර 	ෙය�ග අංක 7} 2o2ධානවල සහ 2016.03.08 
වැ	 ;න පා�,ෙ+-�ව 2\- ස+මත කරන ලද ෙය�ජනාවල eම9  සඳහ-ව  ��ණ ද, 
අද ;න bස්�+ පැවැ�ෙවන කාල ෙ4ලාව අ. භා. 1.00 \ට අ. භා. 6.30 ද9වා 2ය �� ය.  
අ. භා. 2.00ට පා�,ෙ+-�ෙ4 ස්ථාවර 	ෙය�ග අංක 7(5) &යා�මක 2ය �� ය. අ. භා. 
6.30ට කථානායක�මා �ශන්ය ෙනs2මසා පා�,ෙ+-�ව කA තැyය �� ය.  

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය. 

5. ක� තැ0ම (භාoඩාගාර බැg�කර �f6 )�ම ස�බ�ධෙය� �ම#ශනය ෙක>ට, 
ක�� �මසා බලා වා#තා )�ම සඳහා � ජනාvප( ප��ෂණ ෙක>Sෂ� සභාෙ� සහ බරපතළ 
වංචා, Qෂණ, රාජM ස�ප6, වර4සාද, බලය සහ අvකා�ය අ�� ෙලස භා�තා )�ම 
ස�බ�ධෙය� �ම#ශනය )�ම සඳහා � ජනාvප( ප��ෂණ ෙක>Sෂ� සභාෙ� වා#තා) : 
“ෙමම පා�,ෙ+-� දැ- කA තැyය ��ය”z පා�,ෙ+-�ෙ4 සභානායක�මා ෙය�ජනා 
කෙළය̂. 

�ශන්ය යw� සභා�Kඛ කරන ල;-, 2වාද 2ය. 

�ශන්ය 2මසන ල;-, සභා ස+මත 2ය; අ. භා. 1.38 ට, 2018 ෙපබරවාE මස 21 වැ	 බදාදා  
අ. භා. 1.00 වනෙත9 පා�,ෙ+-�ව කA �ෙ1ය. 


