
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග�  ෙස�ව� අෛඩ�කලනාද� මහතා, 	ෙය�ජ කාරක සභා 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, අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංස්කරණ 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, කෘ.ක�ම අමාත�මා 

ග� (ආචා'ය) සර# අ/0ගම මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා2ලක මහතා, ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආBC පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං/ධායක�මා 

ග� අ3ල �රා4 කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� 3�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන 
අමාත�මා සහ පා�Aෙ@"�ෙE සභානායක�මා 

ග� මෙන" ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක ඒකාබ)ධතා, සංGHයා සහ රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ8 මහතා, සමාජ Iබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත අමාත�මා 

ග� �ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා J/K Lව" ෙසMවා අමාත�මා 

ග� පල� :ග�බර� මහතා, කNරට නව ග@මාන, යOතල පහIක@ හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� <$�ද :සානායක මහතා, වාQමා�ග සහ ජල ස@ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත�මා 

ග� එස්. ?. නා��න මහතා, අභ"තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන අමාත�මා 

ග� හ�� @නා�< මහතා, /TA සංෙ)ශ, UVටK යOතල පහIක@ හා /ෙ)ශ WXයා 
අමාත�මා 

අංක 5. ] 

(අටවැ	 පා�Aෙ@"�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 
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ග� ස%# ෙ@Jමදාස මහතා, 	වාස හා ඉdXe@ අමාත�මා 

ග� �සාK බ:LM� මහතා, ක�මා"ත හා වාfජ කට�� අමාත�මා 

ග� ච�Nා� බOඩාර මහ#$ය, කා"තා හා ළමා කට�� අමාත�'ය 

ග� 2ල� මාරපන මහතා, /ෙ)ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෆFස' /ස්තාපා මහතා, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ gඩා අමාත�මා 

ග� සාගල ර#නායක මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද2.ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මQ� සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර*ර මහතා, hදK හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� �%# �ජය/R ෙසSFසා මහතා, iවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාjය 
ආ��කය <=බඳ අමාත�මා 

ග� T. එ�. සව්ා$නාද� මහතා, නැවත පdංk Xeම, 5න;�ථාපන, උ�; සංව�ධන 
සහ G"T ආග'ක කට�� අමාත�මා 

ග� රUෆ් හV� මහතා, නගර සැලI@ හා ජල ස@පාදන අමාත�මා 

ග� අ&<� හW� මහතා, තැපැK, තැපැK ෙසMවා හා hස්A@ ආග'ක කට�� අමාත�මා 

ග� X. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස/බලගැ"l@ අමාත�මා 

ග� Y�K මා'ෂ� සර#  ෙෆS�ෙසJකා මහතා, �රසර සංව�ධන, වනml සහ �ාෙ)nය 
සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අZ�හාෙ' මහතා, කෘ.ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� [යෙසJන ගමෙ8 මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද2.ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

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

ග� *ර\මාර :සානායක මහතා, මහවැA සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ%# X. ෙපෙ'රා මහතා, /TAබල හා 5න�ජනoය බලශ2� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. T. ෙ@Jමදාස මහතා, වැ/A ක�මා"ත රාජ අමාත�මා 

ග� �ජයකලා මෙහJස්වර� මහ#$ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�'ය 

ග� ඉරා� ��මර#න මහතා, hදK රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� �ජයව'ධන මහතා, ආර2ෂක රාජ අමාත�මා 

ග� :Q_ ෙවදආර`a මහතා, iවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාjය ආ��කය 
<=බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� bcව ෙසJන�ංහ මහතා, ජාත"තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර#න මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. )ස්d�ලා මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන රාජ 
අමාත�මා 
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ග� ඒ. එ`. එ�. ෆU� මහතා, ජා�ක සමqය හා සහmවනය රාජ අමාත�මා 
 

ග� අෙශ"� අෙ&�ංහ මහතා, �වාහන හා J/K Lව" ෙසMවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලfයව�න මහතා, hදK හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆFසා� කා�� මහතා, ෙසrඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ)nය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදg) අෙන"මා ගමෙ8 මහ#$ය, ඛ	ජ ෙතK ස@ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�'ය 

ග� මhෂ නානාය�කාර මහතා, /TA සංෙ)ශ, UVටK යOතල පහIක@ හා /ෙ)ශ 
WXයා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර#න පරණ�තාන මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙසiFK අW සාj' මUලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ)ධතා, සංGHයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� /#! �වQංග� මහතා, සමාජ Iබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ$' අQ �හා&:� මහතා, iවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාjය ආ��කය 
<=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එ`. එ�. එ�. හkස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට' අ_lහා$ මහතා   

ග� ෙර")ත අෙ&mණව'ධන මහතා   

ග� ම)�ද යාපා අෙ&ව'ධන මහතා   

ග� !ෂාර ඉn�� අමරෙසJන මහතා   

ග� ඩලස ්අලහ_ෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අZ#ගමෙ8 මහතා   

ග� ම)�දාන�ද අZ#ගමෙ8 මහතා   

ග� o. ?. ඒකනායක මහතා   

ග� රං%# අZ�හාෙ' මහතා   

ග� අ. අර��p \මා' මහතා   

ග� ෙ4. එ�. ආන�ද \මාර�� මහතා   

ග� නාලක @සාp ෙකSෙලS�ෙන මහතා   

ග� ක*�:ර� ෙක"Tස්වර� මහතා   

ග� ච�N�� ගජMර මහතා   

ග� ච�:ම ගමෙ8 මහතා   

ග� උදය @භා# ග�ම�[ල මහතා   

ග� �හා� ගල_ප#2 මහතා   
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ග� :ෙ�ෂ ්mණව'ධන මහතා   

ග� (ආචා'ය) බ�<ල mණව'ධන මහතා   

ග� එKවK mණෙසJකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�NෙසJන මහතා   

ග� ��ර ජයෙකSr මහතා   

ග� මQ# ජය2ලක මහතා   

ග� (ෛවදg) නQ�ද ජය2සස් මහතා   

ග� නQ� බOඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අsර �K� ජයර#න මහතා   

ග� අsරාධ ජයර#න මහතා   

ග� [යංකර ජයර#න මහතා   

ග� (ෛවදg) ක��ද ෙහJෂා� ජයව'ධන මහතා   

ග� ලV ජයව'ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙසJකර මහතා   

ග� bෙ�ධා c. ජයෙසJන මහ#$ය   

ග� මF�වාගන� 2ලකරාජා මහතා   

ග� ක. !ෙරFෙර#න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බOඩාර ෙත�නෙක"� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතtu� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� [ය� �ශා�ත ද ��වා මහතා   

ග� ෙමSහා� vයද'ශන ද ��වා මහතා   

ග� o. රං%# ද ෙසSFසා මහතා   

ග� මය�ත :සානායක මහතා   

ග� එස්. ?. :සානායක මහතා   

ග� සාQ�ද :සානායක මහතා   

ග� ඩ8ලස් ෙpවාන�ද මහතා   

ග� /හ�ම< නw' මහතා   

ග� වාbෙpව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �'මලනාද� මහතා   

ග� dpxක ප2රණ මහතා   

ග� (ෛවදg) රෙ�ෂ ්ප2රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. [යදාස මහතා   

ග� bස�ත lංa�ලෙ� මහතා   
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ග� b%# සංජය ෙපෙ'රා මහතා   

ග� අ��:ක @නා�< මහතා   

ග� ඒ. T. b�� ෙ@Jමජය�ත මහතා   

ග� )�Rකා ෙ@Jමච�N මහ#$ය   

ග� එස්. ෙ@Jමර#න මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� �%ත ෙ&�ෙගSඩ මහතා   

ග� /හ�ම< ඉ&රා)� /හ�ම< ම��' මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා' මහතා   

ග� ඉ�රා� මහyෆ් මහතා   

ග� අ%# මා�න_ෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා'ය) ආz මාර�ංහ මහතා   

ග� w�ත�{ ෙය"ෙහJස්වර� මහතා   

ග� (|ජg) අ!රQෙi රතන )$   

ග� {ම� ර#නායක මහතා   

ග� w. ?. ර#නායක මහතා   

ග� @ස�න රණ!ංග මහතා   

ග� @ස�න රණ*ර මහතා   

ග� ඉෂා� ර}මා� මහතා   

ග� /%d' ර}මා� මහතා   

ග� හ'ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප~ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� �ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා$� ෙලS\ෙ8 මහතා   

ග� ප��ාෙp* ව��ආර`a මහ#$ය   

ග� �<ර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා'ය) ජය�ප2 ��මර#න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙ4!ංග මහතා   

ග� (ෛවදg) !�තා �ෙ4මා�න මහ#$ය   

ග� ෙර")� \මා� �ෙ4ර#න මහ#$ය   

ග� ච$�ද � ෙ4�� මහතා   

ග� �Q_ �ෙ4ෙසJකර මහතා   

ග� කංචන �ෙ4ෙසJකර මහතා   
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ග� ෙහJෂා� �තානෙ8 මහතා   

ග� ෙ#sක �දානගමෙ8 මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��:ර� මහතා   

ග� ච�:ම *ර�ෙකSr මහතා   

ග� \මාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන/#! �ෙ�ස� මහතා   

ග� ජය�ත සමර*ර මහතා   

ග� ස�:# සමර�ංහ මහතා   

ග� ධ'මQංග� �pධා'ථ� මහතා   

ග� (ෛවදg) එස්. �වෙම"හ� මහතා   

ග� 2ලංග bම2පාල මහතා   

ග� එ�. ඒ. bම�2ර� මහතා   

ග� වrෙ�� bෙ'ෂ ්මහතා   

ග� ඩ&Q�. T. ෙ4. ෙසෙන�ර#න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙසJම�ංහ මහතා   

ග� b�� හn�ෙන#2 මහතා   

ග� �ෙ4පාල ෙහ��ආර`a මහතා   

ග� ඉ�:ක අs�pධ ෙහJර# මහතා   

ග� කනක ෙහJර# මහතා   

ග� �%ත ෙහJර# මහතා 
 

             ධ@'ක දසනායක මහතා, පා�Aෙ@"�ෙE මහ ෙKක@ 

oK ඉ)දවල මහතා, කා�ය මBඩල �ධාo සහ පා�Aෙ@"�ෙE 	ෙය�ජ මහ   ෙKක@ 

wෂා	 ෙර�හණxර මහ�'ය, සහකාර මහ ෙKක@ 

OXQ ෙ2. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙKක@ 

 

ක�තැ?ම අsව පා'Qෙ��!ව �ස්�ය.  කථානායකවරයා �ලාසනාyඪ �ය. 

1. කථානායකවරයා ��� කරs ලබන �ෙ�දන : කථානායකවරයා  /J" ම� පළවන 
	ෙEදන කරන ලx:— 

I 

“{ ලංකා �ජාතා"|ක සමාජවාx ජනරජෙ4 ආBC}ම වවසථ්ාෙE 79 වවසථ්ාෙE 
/�/ධාන �කාරව, 2018 මැ� 15 වැ	 dන ‘අ�කරණ සං/ධාන (සංෙශ�ධන)’ සහ 2018 මැ� 
21 වැ	 dන ‘දBඩ o� සං�හය (සංෙශ�ධන)’, ‘අපරාධ නC /ධාන සං�හය (සංෙශ�ධන)’ සහ 
‘J/K Lව" ෙසMවා (සංෙශ�ධන)’ නමැ� පන� ෙක�@ප�වල ම’/J" සහ�කය සටහ" 
කරන ලද බව දැD@ xමට කැමැ�ෙත'.” 
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  II 

“පා�Aෙ@"�ෙE අංක 140 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව අට වැ	 පා�Aෙ@"�ෙE 
ෙදවැ	 සභාවාරය �ළ ෙසMවය Xeම <fස ම� සඳහ" පා�Aෙ@"� ම"�වරය" සභාප�  
නාමාවAයට ඇ�ළ� Xeමට ම’/J" න@ කර �ෙබන බව ද"වD කැමැ�ෙත':— 

ග; <යංකර ජයර�න මහතා  

ග; ල� ජයව�ධන මහතා  

ග; �මK ර�නායක මහතා  

ග; එ�ව� LණෙසMකර මහතා  

ග; ෙ�. එ@. ආන"ද wමාරJQ මහතා  

ග; ක. �ෙර�ෙර�නJංහ@ මහතා  

ග; ෙශහා" ෙසMමJංහ මහතා  

ග; කනක ෙහMර� මහතා  

ග; ෙE� wමා� මහතා  

ග; hV�� ර7මා" මහතා  

ග; (ෛවද) �Jතා /ෙ�මා"න මහ�'ය”  

2. Q[ෙ�ඛනා:ය [�ගැ�*ම : (1) කථානායකවරයා /J", {  ලංකා  �ජාතා"|ක 
සමාජවාx ජනරජෙ4 ආBC}ම වවසථ්ාෙE 41ආ (6) වවසථ්ාව �කාරව 2017.01.01 dන Jට 
2017.12.31 dන ද2වා hදK ෙක�'ෂ" සභාෙE කා�ය සාධන වා�තාව <=ග"වන ලx. 

එXයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලx.  

(2) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J", 2016 ව�ෂය සඳහා 
මානව ස@ප� සංව�ධනය Xeෙ@ { ලංකා ජා�ක සභාෙE  වා�.ක වා�තාව <=ග"වා, එම  
වා�තාව ආ��ක සංව�ධන <=බඳ ආං�ක අi2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

(3) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J", 2016 ව�ෂය සඳහා Lව" 
ෙත��පල හා Lව" ෙසMවා ({ ලංකා) සමාගෙ@ වා�.ක වා�තාව <=ග"වා, එම  වා�තාව 
�වාහනය හා ස"	ෙEදනය <=බඳ ආං�ක අi2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

(4) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J"— 

(i) IරාබT ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �)  32(1) වග"�ය යටෙ� IරාබT 
ස@බ"ධෙය" hදK හා ජනමාධ අමාතවරයා /J" පනවන ලTව, 2018 
ජනවාQ 18 dනැ� අංක 2054/41 දරන අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන 
ලද 	ෙEදනය 

(අංක 03/2018 දරන IරාබT 	ෙEදනය); 

(ii) IරාබT ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 25 වග"�ය යටෙ� IරාබT 
ස@බ"ධෙය" hදK හා ජනමාධ අමාතවරයා /J" පනවන ලTව, 2018 
ජනවාQ 18 dනැ� අංක 2054/42 දරන අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන 
ලද 	ෙEදනය 

(අංක 04/2018 දරන IරාබT 	ෙEදනය); 
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(iii) IරාබT ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �)  2 සහ 22 වග"� යටෙ� IරාබT 
ස@බ"ධෙය" hදK හා ජනමාධ අමාතවරයා /J" පනවන ලTව, 2018 
ජනවාQ 23 dනැ� අංක 2055/9 දරන අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන 
ලද 	ෙEදන 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන IරාබT 	ෙEදන); සහ 

(iv) IරාබT ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග"�ය සමඟ Xය/ය �� 2, 
12, 22 සහ 25 වග"� යටෙ� IරාබT ස@බ"ධෙය" hදK හා ජනමාධ 
අමාතවරයා /J" පනවන ලTව, 2018 ෙපබරවාQ 21 dනැ� අංක 2059/32 
දරන අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	ෙEදනය 

(අංක 07/2018 දරන IරාබT 	ෙEදනය)  

<=ග"වා, එම  	ෙEදන රජෙ4 hදK <=බඳ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා 
කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

(5) රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාතවරයා /J", 2016 ව�ෂය සඳහා 
{ ලංකා ක� සංසථ්ාෙE වා�.ක වා�තාව සහ q8@  <=ග"වා, එම  වා�තාව ආ��ක 
සංව�ධන <=බඳ ආං�ක අi2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

(6) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J", 2015 ව�ෂය සඳහා wඩා 
ෙ� ව� සංව�ධන අ�කාQෙ4 වා�.ක වා�තාව <=ග"වා, එම  වා�තාව කෘ.ක�මය හා ඉඩ@ 
<=බඳ ආං�ක අi2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

(7)  ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J"— 

(i) 2013 ව�ෂය සඳහා ජා�ක අධාපන ආයතනෙ4 වා�.ක වා�තාව; සහ 

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා අධාපන �කාශන ෙදපා�තෙ@"�ෙE කා�ය සාධන 
වා�තාව 

<=ග"වා, එම  වා�තා අධාපනය හා මානව ස@ප� සංව�ධනය <=බඳ ආං�ක අi2ෂණ 
කාරක සභාවට ෙය�h කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

3. කාරක සභා වා'තා [�ගැ�*ම : �රසර සංව�ධන සහ පQසර හා සව්ාභා/ක ස@ප� 
<=බඳ ආං�ක අi2ෂණ කාරක සභාෙE සභාප� ග; ප/�ාෙ)l ව"	ආර�k මහ�'ය 
/J", එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය�h කරන ලද,  

(i) 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාQසQක පනත යටෙ� 	ෙය�ග; 

(ii) 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාQසQක පනෙ� 24ඇ සහ 24ඈ වග"� 
යටෙ� � 	යමය;  සහ 

(iii) 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාQසQක පනෙ� 23ද වග"�ය යටෙ� � 
	යමය" පහ2 

ස@බ"ධෙය" � එ� කාරක සභාෙE වා�තාව <=ග"වන ලx. 

එXයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලx.  
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4. 1990 bවසැ�ය පදනම : අ�ාමාත  සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�වරයා ෙවDෙව" ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J" 
<=ග"වන ලද පන� ෙක�@පත,— 1990 IවසැQය පදනම <G�lම සඳහා ද, ඊට 
ස@බ"ධ සහ ආDෂංqක කාරණා සඳහා /�/ධාන සැලැස්lම <fස � පන� 
ෙක�@පතX. 

පන� ෙක�@පත 2018  	 05  වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර Xය/ය ��යැ� ද, එය h¡ණය 
කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං�ක අi¢ණ කාරක සභාවට ෙය�hකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලx. 

 

5. ඉඩ� (ස�තකය පැවkම wමා 3kෙ�) (සංෙශ"ධන) : hදK හා ජනමාධ 
අමාතවරයා ෙවDෙව" ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /J" 
<=ග"වන ලද පන� ෙක�@පත,— 2014 අංක 38 දරන ඉඩ@ (ස"තකය පැවeම £මා 
Xeෙ@) පනත සංෙශ�ධනය Xeම සඳහා � පන� ෙක�@පතX. 

පන� ෙක�@පත 2018  	 05 වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර Xය/ය ��යැ� ද, එය h¡ණය 
කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං�ක අi¢ණ කාරක සභාවට ෙය�hකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලx. 

 

6. සථ්ාවර �ෙය"ග [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" 
ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 116 G /�/ධාන �කාරව, 
සථ්ාවර 	ෙය�ග <=බඳ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාප�වරයා � ද, 	ෙය�ජ 
කථානායකවරයා, 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා සහ ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ 
කරD ලබන තව� සාමාVක ම"�වරය" හය ෙදෙනwෙග" (06) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

7. ගෘහg කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" ඉdQප� කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE ස්ථාවර 	ෙය�ග අංක 117 G /�/ධාන �කාරව, ගෘහ 
කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාප�වරයා � ද, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ 
කරD ලබන තව� සාමාVක ම"�වරය" නව ෙදෙනwෙග" (09) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

8. ආචාර ධ'ම සහ වර@සාද [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා 
/J" ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 118 G /�/ධාන  
�කාරව, ආචාර ධ�ම සහ වර�සාද <=බඳ කාරක සභාව, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ කරD 
ලබන සාමාVක ම"�වරය" දස ෙදෙනwට (10) ෙන�වැU සංඛාවX" සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

9. රජෙi f0� [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" 
ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 119 G /�/ධානවල wම2 
සඳහ"ව ��ණ ද, රජෙ4 q8@ <=බඳ කාරක සභාව, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ කරD 
ලබන සාමාVක ම"�වරය" /J හය ෙදෙනwෙග" (26) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 



( 10 ) Mt. No.5 

 

10. ෙපS< වgාපාර [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" 
ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 120 G /�/ධානවල wම2 
සඳහ"ව ��ණ ද, ෙප�T වාපාර <=බඳ කාරක සභාව, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ කරD 
ලබන සාමාVක ම"�වරය" /J හය ෙදෙනwෙග" (26) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

11. රජෙi /ද� [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" ඉdQප� 
කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 121 G /�/ධානවල wම2 
සඳහ"ව ��ණ ද, රජෙ4 hදK <=බඳ කාරක සභාව, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ කරD 
ලබන සභාප�වරෙයw හා සාමාVක ම"�වරය" දහනව ෙදෙනwෙග" (19) සම"/ත /ය 
�� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

12. මහජන ෙප#ස� [�බඳ කාරක සභාව : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J"  
ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 122 G /�/ධානවල wම2 
සඳහ"ව ��ණ ද, මහජන ෙප�ස@ <=බඳ කාරක සභාව, ෙ�e@ කාරක සභාව /J" න@ 
කරD ලබන සාමාVක ම"�වරය" /J ෙදෙදෙනwෙග" (22) සම"/ත /ය �� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

 

13. �ෙම"පාය සංව'ධන වgාපෘ2 පනත යටෙ# �යමය (අංක 1) : සංව�ධන උපාය 
මා�ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා /J" ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— 2008 අංක 14 
දරන }ෙම�පාය සංව�ධන වාපෘ� පනෙ� 3 (4) වග"�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග 
හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා /J" සාදන ලTව, 2014  	 16 dනැ� අංක 1867/5 දරන 
අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය සංෙශ�ධනය කර'" 2017 ෙදසැ@බ� 29 
dනැ� අංක 2051/38 දරන අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරD ලැබ, 2018.03.20 dන ඉdQප� 
කරන ලද 	යමය අDමත කළ �� ය. 

 

(අ. භා. 2.15 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා ¤ලාසනා¥ඪ /ය.) 

“ග; එ�ව� LණෙසMකර මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය ��ය”� සංචාරක සංව�ධන හා 
,ස�්යා	 ආග'ක කට�� අමාතවරයා /J" ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 3.29 ට ග; එ�ව� LණෙසMකර මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය.) 

“ග; ල� ජයව�ධන මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය ��ය”� රාජ වවසාය හා මහDවර නගර 
සංව�ධන අමාතවරයා /J" ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 4.32 ට ග; ල� ජයව�ධන මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය.) 

“ග; (ෛවද) �Jතා /ෙ�මා"න මහ�'ය  ¤ලාසනා¥ඪ /ය ��ය”� රාජ වවසාය හා 
මහDවර නගර සංව�ධන අමාතවරයා /J" ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 5.26 ට ග; (ෛවද) �Jතා /ෙ�මා"න මහ�'ය  ¤ලාසනා¥ඪ �වාය.) 

(අ. භා. 5.59 ට කථානායකවරයා ¤ලාසනා¥ඪ /ය.) 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 



( 11 ) Mt. No.5 

 

14. �ෙම"පාය සංව'ධන වgාපෘ2 පනත යටෙ# �යමය (අංක 2) : සංව�ධන උපාය 
මා�ග හා ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා /J" ඉdQප� කළ ෙය�ජනාව,— 2008 අංක 14 
දරන }ෙම�පාය සංව�ධන වාපෘ� පනෙ� 3 (4) වග"�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත"තර ෙවළඳ අමාතවරයා /J" සාදන ලTව, 2018 මා�� 16 dනැ� අංක 2062/47 දරන 
අ� /ෙශMෂ ගැස� ප�ය ම§" සංෙශ��ත 2017 ෙදසැ@බ� 15 dනැ� අංක 2049/59 දරන අ� 
/ෙශMෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරD ලැබ, 2018.03.23 dන ඉdQප� කරන ලද 	යමය අDමත කළ 
�� ය. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය. 

15. ක� තැ?ම  (�වර ජනතාවට ෙපර පැව2 $ලට ඉ�ධන සැප�ම) : “ෙමම 
පා�Aෙ@"�ව දැ" කK තැ�ය ��ය”�, පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /J" ෙය�ජනා 
කරන ලx. 

�ශන්ය සභා¨hඛ කරන ලd", /වාද /ය. 

“ග; ල� ජයව�ධන මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය ��ය” � සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත"තර ෙවළඳ රාජ අමාතවරයා /J"  ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා  ස@මත /ය. 

(අ. භා. 6.10 ට ග; ල� ජයව�ධන මහතා ¤ලාසනා¥ඪ /ය.) 

�ශන්ය /මසන ලd", සභා ස@මත /ය; අ. භා. 7.10 ට, 2018 මැ� 23 වැ	 බදාදා අ. භා. 1.00 
වනෙත2 පා�Aෙ@"�ව කK qෙ4ය. 

 


