
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�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� 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� ගය�ත ක�ණා(ලක මහතා, ඉඩ+ සහ පා�,ෙ+-� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ/0 පා�ශ්වෙ1 �ධාන සං2ධායක�මා 

ග� අ)ල �රා* කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� )�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා සහ 
පා�,ෙ+-�ෙ4 සභානායක�මා 

ග� මෙන% ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ5වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ. මහතා, �ාථ(ක ක�මා-ත අමාත�මා 

ග� න/� 0සානායක මහතා, වැ2, ක�මා-ත අමාත�මා 

ග� එස්. 3. නා��න මහතා, අභ-තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ඒ. 5. 6�� ෙ78මජය�ත මහතා, 2දා, තා<ෂණ හා ප�ෙ1ෂණ අමාත�මා 

ග� ආ#. එ�. රං!: ම;<ම බ>ඩාර මහතා, රාජ ප=පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා සහ @�ය හා සාමය ABබඳ අමාත�මා 

ග� ච�@ා� බ>ඩාර මහ:Aය, කා-තා හා ළමා කට�� අමාත�(ය 

ග� (ල� මාරපන මහතා, 2ෙ!ශ කට�� අමාත�මා 

ග� අ#Cන රණ&ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතF ස+ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨE ච�Fක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාGර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මංගල සමර/ර මහතා, HදF හා ජනමාධ අමාත�මා 

අංක 252. ] 

(අටවැ	 පා�,ෙ+-�ව - පළHවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� ර/�@ සමර/ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන52 අමාත�මා 

ග� (ෛවදS) රා!ත ෙස8නාර:න මහතා, ෙසSඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Tය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� 5. එ�. සව්ාAනාද� මහතා, බ-ධනාගාර ��සංස්කරණ, VනW�ථාපන, නැවත 
පXංY Z[ම හා G-\ ආග(ක කට�� අමාත�මා 

ග� රUෆ් හW� මහතා, නගර සැල]+ හා ජල ස+පාදන අමාත�මා 

ග� අ"<� හE� මහතා, තැපැF, තැපැF ෙසව̂ා හා Hස්,+ ආග(ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක3# හX� මහතා, උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා 

ග� Y. හැ�ස� මහතා, �ා`ය ආ��ක කට�� ABබඳ අමාත�මා 

ග� Z�[ මා#ෂ� සර:  ෙෆ\�ෙස8කා මහතා, �ාෙ!Tය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අ]�හාෙ# මහතා, කෘaක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� ෙම\හා� ලා� ෙ^8� මහතා, උසස් අධාපන රාජ අමාත�මා 

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

ග� අ!: Y. ෙපෙ#රා මහතා, 2\,බල හා Vන�ජන@ය බලශ<� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. 5. ෙ78මදාස මහතා, ක�මා-ත හා වාbජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� �ජයකලා මෙහ8ස්වර� මහ:Aය, ළමා කට�� රාජ අමාත�(ය 

ග� /. එස්. රාධ_ෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මර:න මහතා, HදF රාජ අමාත�මා 

ග� 0ab ෙවදආරcd මහතා, cවර හා ජලජ ස+ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� 6eව ෙස8න�ංහ මහතා, ජාත-තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර:න මහතා, 2දා, තා<ෂණ හා ප�ෙ1ෂණ රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලgයව�න මහතා, HදF හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ*. h. අලව&වල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆiසා� කා�� මහතා, ෙසSඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Tය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මjෂ නානාය�කාර මහතා, 2ෙ!ශ fZයා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර:න පරණ�තාන මහතා, 	Vණතා සංව�ධන හා වෘ�gය Vhi 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� 6ස�ත kංd�ලෙ� මහතා, රාජ ප=පාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� එc. එ�. එ�. හlස් මහතා, jඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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————————————— 
 

ග� මm�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ��ර nමාර අෙ"ෙස8කර මහතා   

ග� &ෂාර ඉo�� අමරෙස8න මහතා   

ග� ඩලස ්අලහbෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අ]:ගමෙ. මහතා   

ග� රං!: අ]�හාෙ# මහතා   

ග� ර/ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර��; nමා# මහතා   

ග� ෙ*. එ�. ආන�ද nමාර�� මහතා   

ග� ච�0ම ගමෙ. මහතා   

ග� උදය 7භා: ග�ම�Fල මහතා   

ග� �හා� ගලbප:( මහතා   

ග� 0ෙ�ෂ ්qණව#ධන මහතා   

ග� (ආචා#ය) බ�<ල qණව#ධන මහතා   

ග� එ[ව[ qණෙස8කර මහතා   

ග� ��ර ජයෙක\r මහතා   

ග� නa� බ>ඩාර ජයමහ මහතා   

ග� (ෛවදS) ක��ද ෙහ8ෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ලW ජයව#ධන මහතා   

ග� මi�වාගන� (ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරiෙර:න�ංහ� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතst� මහතා   

ග� මය�ත 0සානායක මහතා   

ග� සාa�ද 0සානායක මහතා   

ග� uහ�ම< නh# මහතා   

ග� වා6ෙ;ව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� v;wක ප(රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Fයදාස මහතා   

ග� සන: �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� 6!: සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අෙශ%ක xය�ත මහතා   

ග� m�yකා ෙ78මච�@ මහ:Aය   
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ග� බ�<ල ලා� බ>ඩා�ෙග\ඩ මහතා   

ග� uහ�ම< ඉ"රාm� uහ�ම< ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහzෆ් මහතා   

ග� අ!: මා�නbෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආ{ මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. h. u&nමාරණ මහතා   

ග� |ම� ර:නායක මහතා   

ග� h. 3. ර:නායක මහතා   

ග� 7ස�න රණ&ංග මහතා   

ග� ඉෂා� ර}මා� මහතා   

ග� u!v# ර}මා� මහතා   

ග� හ#ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප~ මහතා   

ග� ජානක ව�n�ර මහතා   

ග� �<ර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප( ��මර:න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙ*&ංග මහතා   

ග� (ෛවදS) &�තා �ෙ*මා�න මහ:Aය   

ග� ෙර%m� nමා� �ෙ*ර:න මහ:Aය   

ග� �ab �ෙ*ෙස8කර මහතා   

ග� ෙහ8ෂා� �තානෙ. මහතා   

ග� ෙ:�ක �දානගමෙ. මහතා   

ග� ශා�( �සක්�දරාසා මහ:Aය   

ග� ස�0: සමර�ංහ මහතා   

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

ග� එ�. ඒ. 6ම�(ර� මහතා   

ග� වrෙ�� 6ෙ#ෂ ්මහතා   

ග� �ෙ*පාල ෙහ��ආරcd මහතා 

ධ+(ක දසනායක මහතා, පා�,ෙ+-�ෙ4 මහ ෙFක+ 

@F ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම/ඩල �ධා@ සහ පා�,ෙ+-�ෙ4 	ෙය�ජ මහ ෙFක+ 

mෂා	 ෙර�හණnර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙFක+ 

oZ= ෙ<. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙFක+ 
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ක�තැ3ම අ�ව පා#aෙ��&ව �ස්�ය.  කථානායක&මා �ලාසනාzඪ �ය. 

1. aFෙ�ඛනා0ය F�ගැ�/ම : (1) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 
2d-,  2017 අංක 30 දරන 2ස�ජන පනෙ� 6(1) වග-�ය යටෙ� 2018.01.22 dට 
2018.02.28 ද<වා ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ+-�ෙ4 වැය T�ෂ අංක 240 යටෙ� ප=vරක 
සහාය ෙසව̂ා සහ හXd අවශතා වගw+ වාපෘ�ය මx- d\ කරන ලද ප=vරක ෙව-Z[+ 
ABබඳ සටහන ABග-වා, එම  ප=vරක ෙව-Z[+ ABබඳ සටහන රජෙ1 HදF ABබඳ කාරක 
සභාවට ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(2) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-, 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
වෘ��ය ]ර<aතතා හා ෙසSඛ ආයතනෙ1 වා�aක වා�තාව ABග-වා, එම  වා�තාව 
අධාපනය හා මානව ස+ප� සංව�ධනය ABබඳ ආං|ක අc<ෂණ කාරක සභාවට ෙයzH කළ 
��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(3) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-, 2017 ව�ෂය සඳහා 
පා�,ෙ+-�ෙ4 සභානායක කා�යාලෙ1 වා�aක කා�ය සාධන වා�තාව ABග-වා, එම  
වා�තාව ෛන�ක කට�� (}ෂණ 2ෙර�c) හා මාධ ABබඳ ආං|ක අc<ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(4) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-, 2016 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
ප�ෙ1ෂණ සභාෙ4 වා�aක වා�තාව ABග-වා, එම  වා�තාව අධාපනය හා මානව ස+ප� 
සංව�ධනය ABබඳ ආං|ක අc<ෂණ කාරක සභාවට ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(5) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-, 2016 ව�ෂය සඳහා රබ� 
සංව�ධන ෙදපා�තෙ+-�ෙ4 කා�ය සාධන වා�තාව ABග-වා, එම  වා�තාව කෘaක�මය හා 
ඉඩ+ ABබඳ ආං|ක අc<ෂණ කාරක සභාවට ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(6) රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-, 2016 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා 
පරමාiක බලශ<� 	යාමන සභාෙ4 වා�aක වා�තාව ABග-වා, එම  වා�තාව බලශ<�ය 
ABබඳ  ආං|ක අc<ෂණ කාරක සභාවට ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

(7)     රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 2d-— 

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා උප=මා�කරණ සංw�ණ කළමනාකරණ ම/ඩලෙ1 
වා�aක වා�තාව; සහ 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා ~ ලංකා 2	ශ්චයකාරවරය-ෙ� ආයතනෙ1 වා�aක 
වා�තාව 

ABග-වා, එම  වා�තා ෛන�ක කට�� (}ෂණ 2ෙර�c) හා මාධ ABබඳ  ආං|ක 
අc<ෂණ කාරක සභාවට ෙයzH කළ ��යැ{ ෙය�ජනා කරන ලn. 
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�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය. 

2. කාරක සභා වා#තා F�ගැ�/ම : බලශ<�ය ABබඳ ආං|ක අc<ෂණ කාරක 
සභාෙ4 සභාප� ගW  ච-Xම ගමෙ� මහතා ෙව3ෙව- එG ස�ක ගW (මහාචා�ය) ආ� 
මාරdංහ මහතා 2d-, එම කාරක සභාව ෙවත ෙයzH කරන ලද,  

(i) 2014 ව�ෂය සඳහා ලංකා ඛ	ජ ෙතF @�ගත සංස්ථාෙ4 වා�aක වා�තාව; 
සහ 

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා ඛ	ජ ෙතF ස+ප� සංව�ධන අමාතාංශෙ1 කා�ය 
සාධන වා�තාව  

ස+බ-ධෙය- � එw කාරක සභාෙ4 වා�තාව ABග-වන ලn. 

එZයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ{ 	ෙය�ග කරන ලn.  

3. ෙප:ස� : 

(i)  ��ල, මැදගම, ටැංගF Aoය යන ,AනෙයG පXංY ආ�. එ+. සර�ච-� 
mමාර මහතාෙග- ලැ�i 2017.06.28 Xනැ� ෙප�සම; සහ 

(ii) අ+පාර, ජල ස+පාදන ෙපෙදස, අංක 10 දරන ස්ථානෙයG පXංY ඩ�,4. 
ච-දන ඉ-��� ෙපෙ�රා මහතාෙග- ලැ�i 2017.01.26 Xනැ� 
ෙප�සම  
 

ගW ආ�. එ+. රං�� ම!\ම බ/ඩාර මහතා 2d- ABග-වන ලn.  

අංක 25අ දරන පා�,ෙ+-�ෙ4 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස+, මහජන ෙප�ස+ 
ABබඳ කාරක සභාවට ෙයzH කරන ලn. 

4. ජා(ක ආර�ෂක අරuද� (සංෙශ%ධන) : අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව3ෙව- රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා 
ඉX=ප� කළ පන� ෙක�+පත,— 1985 අංක 9 දරන ජා�ක ආර<ෂක අරHදF පනත 
සංෙශ�ධනය Z[ම සඳහා � පන� ෙක�+පතZ. 

පන� ෙක�+පත 2018 අෙ�F̂ 19  වැ	 �හසප්�-දා ෙදවැ	වර Zය2ය ��යැ{ ද, එය 
H�ණය කළ ��යැ{ ද, එම පන� ෙක�+පත අදාළ ආං|ක අc�ණ කාරක සභාවට ෙයzH 
කළ ��යැ{ද 	ෙය�ග කරන ලn. 

5. 7ාෙ;�ය සභා (සංෙශ%ධන) : පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා ෙව3ෙව- 
රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා ඉX=ප� කළ පන� ෙක�+පත,— 1987 
අංක 15 දරන �ාෙ!Tය සභා පනත සංෙශ�ධනය Z[ම සඳහා � පන� ෙක�+පතZ. 

පන� ෙක�+පත 2018 අෙ�F̂ 19  වැ	 �හසප්�-දා ෙදවැ	වර Zය2ය ��යැ{ ද, එය 
H�ණය කළ ��යැ{ ද, එම පන� ෙක�+පත අදාළ ආං|ක අc�ණ කාරක සභාවට ෙයzHකළ 
��යැ{ද 	ෙය�ග කරන ලn. 

6. ෙම%ට# වාහන පනත යටෙ: �ෙය%ග (අංක 1) : �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා 
අමාත�මා ෙව3ෙව- රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා ඉX=ප� කළ 
ෙය�ජනාව,— (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 8, 14 සහ 30 වග-� සමඟ 
Zය2ය ��, එw පනෙ� 237 වග-�ය යටෙ� ෙම�ට� වාහන (ගාස�්) 	ෙය�ග 
ස+බ-ධෙය- �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා අමාතවරයා 2d- සාදන ල\ව, 2018 ජනවා= 
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15 Xනැ�  අංක 2054/6 දරන අ� 2ෙශෂ̂ ගැස� ප�ෙ1 පළ කර3 ලැබ, 2018.03.20 Xන 
ඉX=ප� කරන ලද 	ෙය�ග අ3මත කළ �� ය. 

(අ. භා. 11.04 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ 2ය.) 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා  ස+මත 2ය. 

7. ෙම%ට# වාහන පනත යටෙ: �ෙය%ග  (අංක 2) :  �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා 
අමාත�මා ෙව3ෙව- රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා ඉX=ප� කළ 
ෙය�ජනාව,— (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 143 වග-�ය සමඟ Zය2ය ��, 
එw පනෙ� 237 වග-�ය යටෙ� ෙම�ට� වාහන (අ�ෙ4� මහාමා�ග) 	ෙය�ග 
ස+බ-ධෙය- �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා අමාතවරයා 2d- සාදන ල\ව, 2018 ජනවා= 
15 Xනැ� අංක 2054/8 දරන අ� 2ෙශෂ̂ ගැස� ප�ෙ1 පළ කර3 ලැබ, 2018.03.20 Xන ඉX=ප� 
කරන ලද 	ෙය�ග අ3මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා  ස+මත 2ය. 

8. ෙම%ට# වාහන පනත යටෙ: �ෙය%ග  (අංක 3) : �වාහන හා d2F eව- ෙසව̂ා 
අමාත�මා ෙව3ෙව- රාජ වවසාය හා මහ3වර සංව�ධන අමාත�මා ඉX=ප� කළ 
ෙය�ජනාව,— (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 215අ වග-�ය සමඟ Zය2ය 
��, එw පනෙ� 237 වග-�ය යටෙ� සථ්ා@ය දඩ 	ෙය�ග ස+බ-ධෙය- �වාහන හා d2F 
eව- ෙසව̂ා අමාතවරයා 2d- සාදන ල\ව, 2018 ජනවා= 15 Xනැ� අංක 2054/9 දරන අ� 
2ෙශෂ̂ ගැස� ප�ෙ1 පළ කර3 ලැබ, 2018.03.20 Xන ඉX=ප� කරන ලද 	ෙය�ග අ3මත කළ 
�� ය. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා  ස+මත 2ය. 

9. ක� තැ3ම :  “ෙමම පා�,ෙ+-�ව දැ- කF තැ�ය ��ය”{, පා�,ෙ+-�ෙ4 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළය̂. 

�ශන්ය 2මසන ලX-, සභා ස+මත 2ය; අ. භා. 12.30 ට, 2016 මා�� 08 වැ	 Xන සභා 
ස+ම�ය අ3ව, 2018 අෙ�F̂ 06 වැ	 dmරාදා අ. භා. 10.30 වනෙත< පා�,ෙ+-�ව කF 
�ෙ1ය. 

    

 


