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

ග� තලතා අ$ෙක%රල මහ&'ය, �ෙ ශ "#යා අමාත�$ය සහ අ%කරණ 
අමාත�$ය 

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 ස0ප� සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ2 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ67 පා�ශ්වෙ8 �ධාන සං�ධායක�මා 

ග� ල�ෂම්� 1�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා සහ 
පා�2ෙ05�ෙ: සභානායක�මා 

ග� දයා ගමෙ3 මහතා, �ාථ$ක ක�මා5ත අමාත�මා 

ග� දයා#� ජයෙස4කර මහතා, ;ඩා අමාත�මා 

ග� 5'�ද 6සානායක මහතා, කෘ=ක�ම අමාත�මා 

ග� එස්. 9. නා!�න මහතා, අභ5තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ගා': ජය!"ම ෙපෙ*රා මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන@� අමාත�මා සහ 
A ධශාසන අමාත�මා 

ග� ස(& ෙ;4මදාස මහතා, 	වාස හා ඉB#C0 අමාත�මා 

ග� �සා< බ6>?� මහතා, ක�මා5ත හා වාDජ කට�� අමාත�මා 

අංක 240. ] 

(අටවැ	 පා�2ෙ05�ව - පළHවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� ආ*. එ�. රං(& මH5ම බIඩාර මහතා, රාජ පRපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා 

ග� ච�Kා  බIඩාර මහ&'ය, කා5තා හා ළමා කට�� අමාත�$ය 

ග� ෆMස* Nසත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග� සාගල ර&නායක මහතා, S�ය හා සාමය සහ දU=ණ සංව�ධන අමාත�මා 

ග� ච�6ම -ර�ෙකOP මහතා, 	Vණතා සංව�ධන හා වෘ�Wය VXY අමාත�මා 

ග� රං(& #යඹලාRSය මහතා, �Z2බල හා Vන�ජනSය බලශU� අමාත�මා 

ග� රTෆ් හU� මහතා, නගර සැල\0 හා ජල ස0පාදන අමාත�මා 

ග� අ)5� හV� මහතා, තැපැ], තැපැ] ෙසව̂ා හා Hස්20 ආග$ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක9* හW� මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අX!හාෙ* මහතා, කෘ=ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� Y. 9. ඒකනායක මහතා, ඉඩ0 රාජ අමාත�මා 

ග� Rයෙස4න ගමෙ3 මහතා, S�ය හා සාමය සහ දU=ණ සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� Pලා� ෙපෙ*රා මහතා, මහාමා�ග රාජ අමාත�මා 

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

ග� (ෛවද\) �ද*^_ ;නා�5`�ෙ� මහ&'ය, නගර සැල\0 හා ජල ස0පාදන රාජ 
අමාත�$ය 

ග� -. එස්. රාධaෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� 6bc ෙවදආරde මහතා, .වර හා ජලජ ස0ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ර-�K සමර-ර මහතා, ක0ක_ හා වෘ�Wය ස$� සබඳතා රාජ අමාත�මා 

ග� �fව ෙස4න#ංහ මහතා, ජාත5තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. ,සg්�ලා මහතා, Vන_�ථාපන හා නැවත පBංa #Cම රාජ 
අමාත�මා 

ග� ඒ. එd. එ�. ෆT# මහතා, ජා�ක ඒකාබ ධතා සහ ��ස5ධාන රාජ අමාත�මා 

ග� අෙශ%� අෙ)#ංහ මහතා, �වාහන හා c�] dව5 ෙසව̂ා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලiයව�න මහතා, Hද] හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆMසා� කා#� මහතා, ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ hය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� �ෙ�ධා f. ජයෙස4න මහ&'ය, �රසර සංව�ධන හා වන@� 	ෙය�ජ අමාත�$ය 

ග� මjෂ නානාය�කාර මහතා, �ෙ ශ "#යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර&න පරණ!තාන මහතා, 	Vණතා සංව�ධන හා වෘ�Wය VXY 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ(& k. ෙපෙ*රා මහතා, �Z2බල හා Vන�ජනSය බලශU� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස�බලගැ5j0, \භසාධන හා ක5ද උඩරට 
උ_මය klබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� අ'* අb #හා)6� මහතා, �ාnය ආ��කය klබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එd. එ�. එ�. හlස් මහතා, ;ඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට* අc`හා' මහතා   

ග� $ෂාර ඉn � අමරෙස4න මහතා   

ග� ෙo. p. අලව$වල මහතා   

ග� රං(& අX!හාෙ* මහතා   

ග� ර- ක�ණානායක මහතා   

ග� ෙo. එ�. ආන�ද qමාර#� මහතා   

ග� ෙrX qමා* මහතා   

ග� නාලක ;සාH ෙකOෙලO�ෙන මහතා   

ග� ක-�6ර� ෙක%sස්වර� මහතා   

ග� ච�K#� ගජ?ර මහතා   

ග� ච�6ම ගමෙ3 මහතා   

ග� උදය ;භා& ග�ම�Rල මහතා   

ග� 6ෙ�ෂ ්uණව*ධන මහතා   

ග� බ�5ල uණව*ධන මහතා   

ග� එ<ව< uණෙස4කර මහතා   

ග� පHම උදයශා�ත uණෙස4කර මහතා   

ග� s. -. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙකOP මහතා   

ග� මb& ජය�ලක මහතා   

ග� (ෛවද\) නb�ද ජය�සස් මහතා   

ග� නb� බIඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අvර #<  ජයර&න මහතා   

ග� Rයංකර ජයර&න මහතා   

ග� ලU ජයව*ධන මහතා   

ග� ක. $ෙරMෙර&න#ංහ� මහතා   

ග� ආ�Nග� ෙතOIඩම� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතwx� මහතා   

ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   

ග� අvර 6සානායක මහතා   

ග� !මල-ර 6සානායක මහතා   
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ග� ඩ3ලස් ෙHවාන�ද මහතා   

ග� ෙමOෙහOම< නව! මහතා   

ග� Nහ�ම5 නp* මහතා   

ග� වා�ෙHව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  *මලනාද� මහතා   

ග� (ෛවද\) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Rයදාස මහතා   

ග� සන&  ශා�ත ෙපෙ*රා මහතා   

ග� �(& සංජය ෙපෙ*රා මහතා   

ග� ,�yකා ෙ;4මච�K මහ&'ය   

ග� එස්. ෙ;4මර&න මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !(ත ෙ)�ෙගOඩ මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා* මහතා   

ග� ෙසzM< අV සා{* මTලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාද* මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ|ෆ් මහතා   

ග� අ)5�ලාහ ්මහ්|ෆ ්මහතා   

ග� අ(& මා�නcෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා*ය) ආ} මාර#ංහ මහතා   

ග� p ත�~ ෙය%ෙහ4ස්වර� මහතා   

ග� ෙලOහා� ර&ව&ෙ& මහතා   

ග� ;ස�න රණ$ංග මහතා   

ග� ;ස�න රණ-ර මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� N(g* ර�මා� මහතා   

ග� හ*ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග�  ම� ලා�සා මහතා   

ග� ජානක ව�q�ර මහතා   

ග� ප!�ාෙH- ව� ආරde මහ&'ය   

ග� !5ර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා*ය) ජය�ප� !"මර&න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙo$ංග මහතා   
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ග� (ෛවද\) $#තා !ෙoමා�න මහ&'ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙoමා�න මහතා   

ග� �bc !ෙoෙස4කර මහතා   

ග� ෙහ4ෂා� !තානෙ3 මහතා   

ග� ෙ&vක !දානගමෙ3 මහතා   

ග� එස්. !යාෙ��6ර� මහතා   

ග� qමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥානN&$ �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ&'ය   

ග� ස�6& සමර#ංහ මහතා   

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� (ෛවද\) එස්. #වෙම%හ� මහතා   

ග� N&$ #වbංග� මහතා   

ග� අ�නාමෙලM නෙ<� #වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� වPෙr� �ෙ*ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස4නා�රාජා මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස4ම#ංහ මහතා   

 

ධ0$ක දසනායක මහතා, පා�2ෙ05�ෙ: මහ ෙ]ක0 

 S] ඉ දවල මහතා, කා�ය ම6ඩල �ධාS සහ පා�2ෙ05�ෙ: 	ෙය�ජ මහ  ෙ]ක0 

    pෂා	 ෙර�හණqර මහ�$ය, සහකාර මහ ෙ]ක0 

r#R ෙU. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ]ක0 
 

ක�තැ9ම අvව පා*bෙ��$ව �ස!්ය.  කථානායක$මා �ලාසනා|ඪ !ය. 

1. bRෙ�ඛනා6ය R�ගැ�-ම : (1) උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා �c5— 

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙකvළඹ �ශ්ව�දාලෙ8 වා�=ක වා�තාව;  

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා කැලDය �ශව්�දාලෙ8 පා2 හා ෙබe ධ අධයන 
පශ්චා� උපා% ආයතනෙ8 වා�=ක වා�තාව; සහ 

(iii) 2015 ව�ෂය සඳහා x ලංකා ෙබe ධ හා පා2 �ශ්ව�දාලෙ8 වා�=ක 
වා�තාව 

klග5වා, එම  වා�තා අධාපනය හා මානව ස0ප� සංව�ධනය klබඳ ආංzක අ.Uෂණ 
කාරක සභාවට ෙයvH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 
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(2) ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා  �c5, 2016 ව�ෂය සඳහා �දා, 
තාUෂණ හා ප�ෙ8ෂණ අමාතාංශෙ8 වා�=ක කා�ය සාධන වා�තාව klග5වා, එම  
වා�තාව අධාපනය හා මානව ස0ප� සංව�ධනය klබඳ ආංzක අ.Uෂණ කාරක සභාවට 
ෙයvH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(3) ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා �c5, 2015 ව�ෂය සඳහා x ලංකා 
කෘ=කා�$ක ප�ෙ8ෂණ ��ප�� සභාෙ: වා�=ක වා�තාව klග5වා, එම  වා�තාව 
කෘ=ක�මය හා ඉඩ0 klබඳ ආංzක අ.Uෂණ කාරක සභාවට ෙයvH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා 
කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(4) ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා �c5, 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා 
උපRමා%කරණ සං}�ණ කළමනාකරණ ම6ඩලෙ8 වා�=ක වා�තා klග5වා, එම  වා�තා 
ෛන�ක කට�� (~ෂණ �ෙර�.) හා මාධ klබඳ ආංzක අ.Uෂණ කාරක සභාවට ෙයvH 
කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(5) ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා �c5, 2015 ව�ෂය සඳහා පළා� 
පාලනය klබඳ x ලංකා ආයතනෙ8 වා�=ක වා�තාව klග5වා, එම  වා�තාව අභ5තර 
පRපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය klබඳ ආංzක අ.Uෂණ කාරක සභාවට ෙයvH කළ 
��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(6) ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා �c5, 2015 ව�ෂය සඳහා x ලංකා 
අපනයන සංව�ධන ම6ඩලෙ8 වා�=ක වා�තාව klග5වා, එම  වා�තාව ආ��ක සංව�ධන 
klබඳ ආංzක අ.Uෂණ කාරක සභාවට ෙයvH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

2. කාරක සභා වා*තා R�ගැ�-ම : �වාහනය හා ස5	ෙ:දනය klබඳ ආංzක අ.Uෂණ 
කාරක සභාෙ: සභාප� ග_  චම] රාජපUෂ මහතා ෙව�ෙව5 එ� ස�ක ග_ (ෛවද) 
න25ද ජය�සස් මහතා  �c5, එම කාරක සභාව ෙවත ෙයvH කරන ලද,  

(i)  1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ: පනත යටෙ� 	ෙය�ගය; සහ  

(ii) (203 අ%කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනත යටෙ� 	ෙය�ග 

ස0බ5ධෙය5 � එ} කාරක සභාෙ: වා�තාව, klග5වන ලq.  

එ#යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ{ 	ෙය�ග කරන ලq.  

3. ෙප&ස� : 

(1)    (i) ක�වන, ග�ල5ෙද	ය, උඩ අ�ෙපv�ෙද	ය, “ලU$D ස්ෙට��ස”් 
යන 2kනෙය� පBංa ඊ. එ0. \	] රං�� මහතාෙග5 ලැAY 
2017.10.23 Bනැ� ෙප�සම; සහ  

 (ii)  �ස්සමහාරාම, මහා අp_ෙගvඩ, අංක 23/1 දරන ස්ථානෙය� පBංa 
එස්.එ�. අජ5ත මහතාෙග5 ලැAY 2017.06.18 Bනැ� ෙප�සම  
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ග_ ස�� ෙ�ම̂දාස මහතා �c5 klග5වන ලq.  

(2)     �වරඑlය, �රඟ තරඟ krය ස්ථානභාර 	ලධාR ඒ.@. kයෙස̂න 
මහතාෙග5 ලැAY 2017.12.24 Bනැ� ෙප�සම ග_ (ෛවද) 
න25ද ජය�සස් මහතා �c5 klග5වන ලq.  

(3)     පාZUක, මලගල, අංක 182/7 දරන සථ්ානෙය� පBංa �. �. 
ෙ�මර�න මහතාෙග5 ලැAY 2017.10.07 Bනැ� ෙප�සම ග_ එස්. 
එ0. මRUකා� මහතා �c5 klග5වන ලq.  

අංක 25අ දරන පා�2ෙ05�ෙ: සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස0, මහජන ෙප�ස0 
klබඳ කාරක සභාවට ෙයvH කරන ලq. 

4.  පන& ෙක��පත� ඉ6�ප& 1lෙ� අවසරය  : ග_ අ�ර c�	 ජයර�න මහතා,  
ග_ ෙU. ෙU. kයදාස මහතා �c5 ස�්ර කර� ලබ$5 ඉBRප� කළ ෙය�ජනාව,— පහත 
සඳහ5 පන� ෙක�0පත ඉBRප� #Cමට අවසර Bය ��ය:— 

“ෛවද එස.් එස.් dණව�ධන ෙ hය ආ��ෙ:ද සංව�ධන පදනම සංසථ්ාගත #Cම සඳහා 
� පන� ෙක�0පත#.” 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

පන� ෙක�0පත, ඊට අ��ලව, පළHවැ	 වර #යවන ලB5, H�ණය #Cමට 	ෙය�ග 
කරන ලq. 

අංක 47(5) දරන පා�2ෙ05�ෙ: සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� වා�තා #Cම kDස පන� 
ෙක�0පත ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ hය ෛවද අමාත�මා ෙවත පවරන ලq. 

5.  පන& ෙක��පත� ඉ6�ප& 1lෙ� අවසරය  : ග_ න25 බ6ඩාර ජයමහ මහතා,  
ග_ අ�ර c�	 ජයර�න මහතා �c5 ස�්ර කර� ලබ$5 ඉBRප� කළ ෙය�ජනාව,— පහත 
සඳහ5 පන� ෙක�0පත ඉBRප� #Cමට අවසර Bය ��ය:— 

“ෙපv�වටවන මහා �හාරය පදනම සංසථ්ාගත #Cම සඳහා � පන� ෙක�0පත#.” 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

පන� ෙක�0පත, ඊට අ��ලව, පළHවැ	 වර #යවන ලB5, H�ණය #Cමට 	ෙය�ග 
කරන ලq. 

අංක 47(5) දරන පා�2ෙ05�ෙ: සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� වා�තා #Cම kDස පන� 
ෙක�0පත A ධශාසන අමාත�මා ෙවත පවරන ලq. 

6.  ෙම%ට* වාහන පනත යටෙ&  ෙය%ගය : �වාහන හා c�] dව5 ෙසව̂ා අමාත�මා 
ෙව�ෙව5 උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා ඉBRප� කළ ෙය�ජනාව,— (203 වැ	 
අ%කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 21, 22, 23, 24 සහ 24අ වග5� සමඟ #ය�ය ��, එ} 
පනෙ� 237 වග5�ය යටෙ� �වාහන හා c�] dව5 ෙසව̂ා අමාතවරයා �c5 සාදන ලZව, 
2017 අෙග�ස�් 18 Bනැ� අංක 2032/36 දරන අ� �ෙශෂ̂ ගැස� ප�ෙ8 පළ කර� ලැබ, 
2017.12.06 Bන ඉBRප� කරන ලද 	ෙය�ගය අ�මත කළ �� ය. 

(අ. භා. 2.03 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ �ය.) 

“ග_ ල} ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ �ය ��ය”{ �වාහන හා c�] dව5 ෙසව̂ා 
	ෙය�ජ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළය̂. 



( 8 ) Mt. No.240 

 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(අ. භා. 3.47 ට ග_ ල} ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ �ය.) 

“ග_ ෙ:� pමා� මහතා �ලාසනා�ඪ �ය ��ය”{ ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළය̂. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

(අ. භා. 5.55 ට ග_ ෙ:� pමා� මහතා �ලාසනා�ඪ �ය.) 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය. 

7.  ක� තැ9ම (රජෙz පාස� ව*ග 1lම)  :  “ෙමම පා�2ෙ05�ව දැ5 ක] තැ�ය 
��ය”{ ඉඩ0 සහ පා�2ෙ05� ��සංසක්රණ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ̂ය. 

�ශන්ය සභා�Hඛ කරන ලB5, �වාද �ය. 

�ශන්ය �මසන ලB5, සභා ස0මත �ය; අ. භා. 6.18 ට, 2018 ෙපබරවාR මස 22 වැ	 
�හසප්�5දා  �. භා. 10.30 වනෙතU පා�2ෙ05�ව ක] �ෙ8ය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


