
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� ව!ර අෙ"ව#ධන මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ම%�ද අමර&ර මහතා, කෘ$ක�ම අමාත�මා 

ග� (ආචා#ය) සර+ අ,-ගම මහතා, %දා, තා(ෂණ, ප�ෙ+ෂණ, 	,ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�/ය ,01 සහ ක2ද උඩරට උ5මය 67බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා/ලක මහතා, ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ=> පා�ශ්වෙ+ �ධාන සං%ධායක�මා 

ග� ල�ෂ්ම� 2�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�<ෙ;2�ෙA සභානායක�මා 

ග� �ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා B%C Dව2 ෙසEවා අමාත�මා 

ග� න&� 5සානායක මහතා, වැ%< ක�මා2ත අමාත�මා 

ග� ගා67 ජය��ම ෙපෙ#රා මහතා, G!ධශාසන අමාත�මා 

ග� �සා8 බ5:;� මහතා, ක�මා2ත හා වාHජ කට�� අමාත�මා 

ග� ච�<ා� බ=ඩාර මහ+6ය, කා2තා හා ළමා කට�� අමාත�Jය 

ග� /ල� මාරපන මහතා, %ෙ!ශ කට�� අමාත�මා 

ග� සාගල ර+නායක මහතා, ත5ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද($ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මංගල සමර&ර මහතා, KදC හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� රං!+ �යඹලා?@ය මහතා, %L<බල හා ,න�ජනNය බලශ(� අමාත�මා 

ග� �!+ �ජය,A ෙසBCසා මහතා, Oවර හා ජලජ ස;ප� සංව�ධන සහ �ාPය 
ආ��කය 67බඳ අමාත�මා 

අංක 6. ] 

(අටවැ	 පා�<ෙ;2�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 
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ග� M. එ�. සව්ා6නාද� මහතා, නැවත ප[ං\ ]^ම, ,න5�ථාපන, උ�5 සංව�ධන සහ 
_2L ආගJක කට�� අමාත�මා 

ග� අ"O� හP� මහතා, තැපැC, තැපැC ෙසEවා හා Kස්<; ආගJක කට�� අමාත�මා 

ග� Q. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස%බලගැ2`; අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අR�හාෙ# මහතා, කෘ$ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� ?යෙසSන ගමෙT මහතා, ත5ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද($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� &රUමාර 5සානායක මහතා, මහවැ< සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ!+ Q. ෙපෙ#රා මහතා, %L<බල හා ,න�ජනNය බලශ(� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. M. ෙXSමදාස මහතා, වැ%< ක�මා2ත රාජ අමාත�මා 

ග� පාYත ර�ෙT බ=ඩාර මහතා, වාaමා�ග සහ ජල ස;ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
රාජ අමාත�මා 

ග� �ජයකලා මෙහSස්වර� මහ+6ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�Jය 

ග� &. එස්. රාධZෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මර+න මහතා, KදC රාජ අමාත�මා 

ග� \යා� �ෙ]��ම මහ+6ය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ bඩා රාජ අමාත�Jය 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර+න මහතා, %දා, තා(ෂණ, ප�ෙ+ෂණ, 	,ණතා සංව�ධන හා 
වෘ�/ය ,01 සහ ක2ද උඩරට උ5මය 67බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත ෙසSනානායක මහතා, %ෙ!ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. %ස්^�ලා මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එ_. එ�. ෆa� මහතා, ජා�ක සමcය හා සහdවනය රාජ අමාත�මා 
 

ග� අෙශV� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා B%C Dව2 ෙසEවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� පාYත Uමාර ෙතවරdෙප�ම මහතා, �රසර සංව�ධන, වනd` සහ �ාෙ!eය 
සංව�ධන 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මeෂ නානාය�කාර මහතා, %L< සංෙ!ශ, fgටC යhතල පහiක; හා %ෙ!ශ j]යා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර+න පරණ�තාන මහතා, %දා, තා(ෂණ, ප�ෙ+ෂණ, 	,ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�/ය ,01 සහ ක2ද උඩරට උ5මය 67බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ,+f �වYංග� මහතා, සමාජ iබසාධන හා �ාථJක ක�මා2ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ6# අY �හා"5� මහතා, Oවර හා ජලජ ස;ප� සංව�ධන සහ �ාPය ආ��කය 
67බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� එ_. එ�. එ�. හgස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

_______________________ 

ග� ෙහ�ට# අdhහා6 මහතා   

ග� ම%�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� fෂාර ඉi�� අමරෙසSන මහතා   

ග� 5j� අ,-ගම මහතා   

ග� ඩලස ්අලහdෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අR+ගමෙT මහතා   

ග� ම%�දාන�ද අR+ගමෙT මහතා   

ග� k. l. ඒකනායක මහතා   

ග� රං!+ අR�හාෙ# මහතා   

ග� අ. අර��m Uමා# මහතා   

ග� ෙ]. එ�. ආන�ද Uමාර�� මහතා   

ග� ෙnR Uමා# මහතා   

ග� නාලක Xසාm ෙකBෙලB�ෙන මහතා   

ග� ක&�5ර� ෙකVMස්වර� මහතා   

ග� ච�<�� ගජ;ර මහතා   

ග� ච�5ම ගමෙT මහතා   

ග� �හා� ගලdප+/ මහතා   

ග� 5ෙ�ෂ ්oණව#ධන මහතා   

ග� (ආචා#ය) බ�Oල oණව#ධන මහතා   

ග� පmම උදයශා�ත oණෙසSකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�<ෙසSන මහතා   

ග� ��ර ජයෙකBq මහතා   

ග� (ෛවදr) නY�ද ජය/සස් මහතා   

ග� අsර �8� ජයර+න මහතා   

ග� අsරාධ ජයර+න මහතා   

ග� ?යංකර ජයර+න මහතා   

ග� (ෛවදr) ක��ද ෙහSෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ලt ජයව#ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙසSකර මහතා   

ග� uෙ�ධා v. ජයෙසSන මහ+6ය   

ග� මC�වාගන� /ලකරාජා මහතා   
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ග� ක. fෙරCෙර+න�ංහ� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතwx� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� ෙමBහා� yයද#ශන ද ��වා මහතා   

ග� k. රං!+ ද ෙසBCසා මහතා   

ග� අsර 5සානායක මහතා   

ග� මය�ත 5සානායක මහතා   

ග� එස්. l. 5සානායක මහතා   

ග� ඩTලස් ෙmවාන�ද මහතා   

ග� ෙමBෙහBම8 නව� මහතා   

ග� ,හ�මO නz# මහතා   

ග� වාuෙmව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� ^m{ක ප/රණ මහතා   

ග� (ෛවදr) රෙ�ෂ ්ප/රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. ?යදාස මහතා   

ග� uස�ත hං|�ලෙ� මහතා   

ග� සන+ �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� u!+ සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අ��5ක Xනා�O මහතා   

ග� අෙශVක yය�ත මහතා   

ග� ඒ. M. u�� ෙXSමජය�ත මහතා   

ග� %�Aකා ෙXSමච�< මහ+6ය   

ග� බ�Oල ලා� බ=ඩා�ෙගBඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� �!ත ෙ"�ෙගBඩ මහතා   

ග� ,හ�මO ඉ"රා%� ,හ�මO ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ}ෆ් මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආ~ මාර�ංහ මහතා   

ග� z�ත�� ෙයVෙහSස්වර� මහතා   

ග� (�ජr) අfරYෙ� රතන %6   

ග� �ම� ර+නායක මහතා   

ග� z. l. ර+නායක මහතා   
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ග� Xස�න රණfංග මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� ,!^# ර�මා� මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� ම%�ද රාජප�ෂ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ගා67 ෙලBUෙT මහතා   

ග� ජානක ව�U�ර මහතා   

ග� ප��ාෙm& ව��ආර_| මහ+6ය   

ග� �Oර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප/ ��මර+න මහතා   

ග� (ෛවදr) f�තා �ෙ]මා�න මහ+6ය   

ග� ෙරV%7 Uමා� �ෙ]ර+න මහ+6ය   

ග� ච6�ද � ෙ]�� මහතා   

ග� �Yd �ෙ]ෙසSකර මහතා   

ග� කංචන �ෙ]ෙසSකර මහතා   

ග� ෙහSෂා� �තානෙT මහතා   

ග� ෙ+sක �දානගමෙT මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��5ර� මහතා   

ග� �ම� &රවංශ මහතා   

ග� Uමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන,+f �ෙ�ස� මහතා   

ග� ජය�ත සමර&ර මහතා   

ග� රාජවෙරVදය� ස�ප�ද� මහතා, පා�<ෙ;2�ෙA %5!ධ පා�ශ්වෙ+ නායක�මා 

ග� ධ#මYංග� �mධා#ථ� මහතා   

ග� (ෛවදr) එස්. �වෙමVහ� මහතා   

ග� එ�. ඒ. uම�/ර� මහතා   

ග� වqෙn� uෙ#ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙසV. ෙසSනා{රාජා මහතා   

ග� u�� හi�ෙන+/ මහතා   

ග� �ෙ]පාල ෙහ�@ආර_| මහතා   

ග� �!ත ෙහSර+ මහතා 
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ධ;Jක දසනායක මහතා, පා�<ෙ;2�ෙA මහ ෙCක; 

NC ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම=ඩල �ධාN සහ පා�<ෙ;2�ෙA 	ෙය�ජ මහ   ෙCක; 

nෂා	 ෙර�හණoර මහ�Jය, සහකාර මහ ෙCක; 

h]a ෙ(. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙCක; 
 

ක�තැlම අsව පා#Yෙ��fව �ස්�ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා}ඪ �ය. 

1. Y?ෙ�ඛනා5ය ?�ගැ�&ම : (1) කථානායකවරයා %B2, r ලංකා �ජාතා2sක 
සමාජවාo ජනරජෙ+ ආ=>tම වවසථ්ාෙA 154(6) වවසථ්ාව �කාරව 
%ගණකාuප�වරයාෙv %ෙශEෂ %ගණන වා�තාෙA දසවැ	 කා=ඩෙ+ III, XI සහ XII ෙකyටස ්
67ග2වන ලo. 

එ]යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �{ය ��යැ| ද K}ණය කළ �� යැ| ද 	ෙය�ග 
කරන ලo.  

(2) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %B2, 2014 ව�ෂය සඳහා r 
ලංකා ,ව�ප� ම=ඩලෙ+ වා�$ක වා�තාව සහ c1; �කාශනය 67ග2වා, එම වා�තාව  
ෛන�ක කට�� (�ෂණ %ෙර�O) සහ මාධ 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාවට ෙයyK 
කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

(3) රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර සංව�ධන අමාතවරයා %B2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
r ලංකා පා�<ෙ;2�ෙA වා�$ක කා�ය සාධන වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව ෛන�ක 
කට�� (�ෂණ %ෙර�O) සහ මාධ 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාවට ෙයyK කළ 
��යැ| ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

(4) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %B2— 

(i) 2014/2015 සහ 2015/2016 ව�ෂ සඳහා r ලංකා රජෙ+ වාHජ (%%ධ) 
N�ගත සංස්ථාෙA වා�$ක වා�තා; සහ 

(ii) 2012 ව�ෂය සඳහා ස�පකාර ෙතyග ෙවළඳ සංස්ථාෙA වා�$ක වා�තාව හා 
c1; 

67ග2වා, එම  වා�තා වාපාර හා වාHජ 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාවට ෙයyK 
කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

(5) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %B2— 

(i) 2013 ව�ෂය සඳහා කා�Jක සංව�ධන ම=ඩලෙ+ වා�$ක වා�තාව; සහ 

(ii) 2014 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ෙම�ස්තර මධස්ථානෙ+ වා�$ක වා�තාව හා 
c1; �කාශනය 

67ග2වා, එම  වා�තා 	ෂප්ාදන හා ෙසEවා 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාවට ෙයyK 
කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 
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(6) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %B2, 2015 ව�ෂය සඳහා 
ලංකා ඛ	ජ ෙතC N�ගත සංසථ්ාෙA වා�$ක වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව බලශ(� 
67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාවට ෙයyK කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

2. කාරක සභා වා#තා ?�ගැ�&ම : (1) කෘ$ක�මය හා ඉඩ; 67බඳ ආං�ක 
අO(ෂණ කාරක සභාෙA සභාප� ග5 %gත ෙහEර� මහතා %B2, එම කාරක  සභාව  ෙවත 
ෙයyK කරන ලද,  

(i) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා nඩා ෙ� ව� සංව�ධන අuකාaෙ+ වා�$ක 
වා�තා; 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා �මාස_ත ලංකා ෙපyෙහyර සමාගෙ; වා�$ක වා�තාව; 

(iii) 2015 ව�ෂය සඳහා �/ස ෙකyළඹ ෙකyම�ෂC ෙපyෙහyර සමාගෙ; වා�$ක 
වා�තාව; 

(iv) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා r ලංකා ජා�ක සාc	 	`ෙ; වාපාර 
ම=ඩලෙ+ වා�$ක වා�තා;  සහ 

(v) r ලංකා ෙ� ම=ඩල (සං ෙශ�ධන) පන� ෙක�;පත 

ස;බ2ධෙය2 � එ� කාරක සභාෙA වා�තාව 67ග2වන ලo. 

එ]යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �{ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලo.  

(2) ෙස�ඛ සහ මානව iභසාධනය, සමාජ ස%බලගැ2`ම 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ 
කාරක සභාෙA සභාප� ග5 ල� ජයව�ධන මහතා %B2, එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙයyK 
කරන ලද, 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ 	යාමන අuකාaය පනත යටෙ� 	ෙය�ග  
ස;බ2ධෙය2 � එ� කාරක සභාෙA වා�තාව 67ග2වන ලo. 

එ]යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �{ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලo.  

(3) අධාපන හා මානව ස;ප� සංව�ධන 67බඳ ආං�ක අO(ෂණ කාරක සභාෙA 
සභාප� ග5 වfෙAC iෙ�ෂ ්මහතා  %B2, එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙයyK කරන ලද,  

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාතාංශෙ+ වා�$ක 
කා�ය සාධන වා�තාව; 

(ii) 2014 ව�ෂය සඳහා r ලංකා නැෙගන_ර %ශ්ව%දාලෙ+ වා�$ක වා�තාව; 

(iii) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා r ලංකා %වෘත %ශ්ව%දාලෙ+ පශ්චා! උපාu 
ඉං�B භාෂා ආයතනෙ+ වා�$ක වා�තා සහ වා�$ක c1;; 

(iv) 2015 ව�ෂය සඳහා r ලංකා උසස් තා(ෂණ අධාපන ආයතනෙ+ වා�$ක 
වා�තාව; 

(v) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙකyළඹ %ශ්ව%දාලෙ+ වා�$ක වා�තාව; 

(vi) 2015 ව�ෂය සඳහා කැලHය %ශව්%දාලෙ+ පා< හා ෙබ�!ධ අධයන 
පශ්චා� උපාu ආයතනෙ+ වා�$ක වා�තාව;   සහ 

(vii) 2015 ව�ෂය සඳහා r ලංකා ෙබ�!ධ හා පා< %ශව්%දාලෙ+ වා�$ක 
වා�තාව 

ස;බ2ධෙය2 � එ� කාරක සභාෙA වා�තාව 67ග2වන ලo. 

එ]යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත �{ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලo.  
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3. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 1)  : අ�ාමාත  සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර සංව�ධන 
අමාතවරයා %B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,—  r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ 
ආ=>tම වවසථ්ාෙA 44 වවසථ්ාෙA (2) ෙ�දය සමඟ ]ය%ය �� 1980 අංක 47 දරන 
ජා�ක පාaසaක පනෙ� 24ඇ සහ 24ඈ වග2� යටෙ� වරතැ2න-හ(]ඳ පාaසaක 
ආර(ෂක �ෙ!ශය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන ලLව, 2017 �	 19 [නැ� 
අංක 2024/6 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? ලැබ,  2018.05.09 [න ඉ[aප� කරන 
ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

(අ. භා. 2.30 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා �ලාසනා�ඪ %ය.) 

“ග5 ෙA� nමා� මහතා �ලාසනා�ඪ %ය ��ය”| සව්ෙ!ශ කට�� අමාතවරයා %B2 
ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා  ස;මත %ය. 

(අ. භා. 3.32 ට ග5 ෙA� nමා� මහතා �ලාසනා�ඪ %ය.) 

(අ. භා. 4.29 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා �ලාසනා�ඪ %ය.) 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

4. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 2) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංස්කරණ 
අමාතවරයා %B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ 
ආ=>tම වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+   51 
වග2�ය සමඟ ]ය%ය ��, 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 23 ද වග2�ය 
යටෙ� ෙපy</2 භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන 
ලLව, 2017 සැ¡තැ;බ� 01 [නැ� අංක 2034/33 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? 
ලැබ,  2018.05.09 [න ඉ[aප� කරන ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

5. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 3)  : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංස්කරණ 
අමාතවරයා %B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ 
ආ=>tම වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+ 51 
වග2�ය සමඟ ]ය%ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 23 ද වග2�ය 
යටෙ� ෙපy</2 භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන 
ලLව, 2017 සැ¡තැ;බ� 01 [නැ� අංක 2034/34 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? 
ලැබ,  2018.05.09 [න ඉ[aප� කරන ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

6. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 4)  : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංස්කරණ 
අමාතවරයා %B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ 
ආ=>tම වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+ 51 
වග2�ය සමඟ ]ය%ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 23 ද වග2�ය 
යටෙ� ෙපy</2 භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන 
ලLව, 2017  සැ¡තැ;බ� 01 [නැ� අංක 2034/35 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? 
ලැබ,  2018.05.09 [න ඉ[aප� කරන ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 
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7. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �ෙයVග (අංක 5) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
%B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ ආ=>tම 
වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+ 51 වග2�ය සහ 1980 
අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 32 වග2�ය සමඟ ]ය%ය �� එම පනෙ� 23 එ සහ 23 
ඒ වග2� යටෙ� ෙපy</2 භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 
සාදන ලLව, 2017 සැ¡තැ;බ� 01 [නැ� අංක 2034/36 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ 
කර? ලැබ,  2018.05.09 [න ඉ[aප� කරන ලද 	ෙය�ග අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

8. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 6) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
%B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ ආ=>tම 
වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+ 51 වග2�ය සමඟ 
]ය%ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 23 ද වග2�ය යටෙ� ෙපy</2 
භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන ලLව, 2017 සැ¡තැ;බ� 
01 [නැ� අංක 2034/37 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? ලැබ,  2018.05.09 [න 
ඉ[aප� කරන ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

 9. ජා/ක පා�ස�ක පනත යටෙ+ �යමය (අංක 7) : අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
%B2 ඉ[aප� කළ ෙය�ජනාව,— r ලංකා �ජාතා2sක සමාජවාo ජනරජෙ+ ආ=>tම 
වවසථ්ාවට කරන ලද දහනව වන ආ=>tම වවසථ්ා සංෙශ�ධනෙ+ 51 වග2�ය සමඟ 
]ය%ය �� 1980 අංක 47 දරන ජා�ක පාaසaක පනෙ� 23 ද වග2�ය යටෙ� ෙපy</2 
භා%තය කළමනාකරණය ස;බ2ධෙය2 ජනාuප�වරයා %B2 සාදන ලLව, 2017 සැ¡තැ;බ�  
01 [නැ� අංක 2034/38 දරන අ� %ෙශEෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කර? ලැබ,  2018.05.09 [න 
ඉ[aප� කරන ලද 	යමය අ?මත කළ �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය. 

10. ක� තැlම (ෙගB� �ෂප්ාදන සෘ�ව 6ල; ගැ�ෙ� �මෙnදය) : “ෙමම 
පා�<ෙ;2�ව දැ2 කC තැ{ය ��ය”|, ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
%B2 ෙය�ජනා කරන ලo. 

�ශන්ය සභා£Kඛ කරන ල[2, %වාද %ය. 

“ග5 (ෛවද) �Bතා %ෙ¤මා2න මහ�Jය �ලාසනා�ඪ %ය ��ය”| ඉඩ; සහ 
පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ  අමාතවරයා %B2 කරන ලo. 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා  ස;මත %ය. 

(අ. භා. 6.20 ට ග5 (ෛවද) �Bතා %ෙ¤මා2න මහ�Jය �ලාසනා�ඪ �වාය.) 

�ශන්ය %මසන ල[2, සභා ස;මත %ය; අ. භා. 7.16 ට, 2018 මැ| 24 වැ	 ¥හසප්�2දා   ¦. 
භා. 10.30 වනෙත( පා�<ෙ;2�ව කC cෙ+ය. 


