
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� ෙ�. එ�. ආන�ද �මාර�� මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ කාරක සභා 
සභාප��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� ෙ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� ගය�ත ක�ණා/ලක මහතා, ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ12 පා�ශ්වෙ3 �ධාන සං4ධායක�මා 

ග� අ0ල #රා� කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� 0�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ5වර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�.ෙ-/�ෙ6 සභානායක�මා 

ග� මෙන* ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක එකාබ!ධතා, සං:;යා හා රාජ භාෂා =>බඳ 
අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ4 මහතා, සමාජ @බසාධන හා �ාථ(ක ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� න-� 5සානායක මහතා, වැ4. ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� ගා67 ජය#$ම ෙපෙ(රා මහතා, B!ධශාසන අමාත�මා 

ග� ච�:ා" බ<ඩාර මහ=6ය, කා/තා හා ළමා කට�� අමාත�(ය 

ග� ෆ?ස( @සත්ාපා මහතා, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Eඩා අමාත�මා 

ග� සාගල ර=නායක මහතා, තFණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ දH*ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

අංක 11. ] 

(අටවැ	 පා�.ෙ-/�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  E" 07 වැ" Hහස්ප/�දා I. භා. 9 .30 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග� (ආචා(ය) #ජයදාස රාජප ෂ මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� මP  සමර#$ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර-ර මහතා, TදU හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ම,�ද සමර�ංහ මහතා, වරාය හා නා4ක කට�� අමාත�මා 

ග� රං&= �යඹලාRSය මහතා, 4V.බල හා Wන�ජනXය බලශH� අමාත�මා 

ග� (ෛවදT) රා&ත ෙසUනාර=න මහතා, ෙසYඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ![ය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� V. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස4බලගැ/]- අමාත�මා 

ග� W�X මා(ෂ� සර=  ෙෆY�ෙසUකා මහතා, �රසර සංව�ධන, වන^] සහ �ාෙ![ය 
සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අZ#හාෙ( මහතා, කෘ*ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� RයෙසUන ගමෙ4 මහතා, තFණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ දH*ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙමYහා� ලා� ෙ[U� මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

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

ග� -ර�මාර 5සානායක මහතා, මහවැ. සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ&= V. ෙපෙ(රා මහතා, 4V.බල හා Wන�ජනXය බලශH� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. ]. ෙ^Uමදාස මහතා, වැ4. ක�මා/ත රාජ අමාත�මා 

ග� #ජයකලා මෙහUස්වර� මහ=6ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�(ය 

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

ග� ඉරා� #$මර=න මහතා, TදU රාජ අමාත�මා 

ග� aයා" #ෙ�#$ම මහ=6ය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Eඩා රාජ අමාත�(ය 

ග� 5Pb ෙවදආරcd මහතා, _වර හා ජලජ ස-ප� සංව�ධන සහ �ා`ය ආ��කය 
=>බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� efව ෙසUන�ංහ මහතා, ජාත/තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� ෙසෙන#ර=න මහතා, 4දා, තාHෂණ, ප�ෙ3ෂණ, 	Wණතා සංව�ධන හා 
වෘ�aය Wbc සහ ක/ද උඩරට උFමය =>බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එc. එ�. ෆg� මහතා, ජා�ක සමdය හා සහ^වනය රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ*  අෙ'�ංහ මහතා, �වාහන හා e4U fව/ ෙසgවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� ෙ�. j. අලව+වල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� ෆ?සා� කා�� මහතා, ෙසYඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ![ය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදT) අෙන*මා ගමෙ4 මහ=6ය, ඛ	ජ ෙතU ස-ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�(ය 

ග� එc. ආ(. සාරk lෂ්ම�ත මහතා, අiකරණ හා බ/ධනාගාර ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� මmෂ නානාය කාර මහතා, 4V. සංෙ!ශ, jkටU යlතල පහ@ක- හා 4ෙ!ශ mnයා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙසn?X අo සාp( මgලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා, සං:pයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස4බලගැ/]- 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� @=+ �වPංග� මහතා, සමාජ @බසාධන හා �ාථ(ක ක�මා/ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ6( අP �හා'5� මහතා, _වර හා ජලජ ස-ප� සංව�ධන සහ �ා`ය ආ��කය 
=>බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ ට( අbqහා6 මහතා   

ග� ම,�ද යාපා අෙ'ව(ධන මහතා   

ග� ල ෂ්ම� යාපා අෙ'ව(ධන මහතා   

ග� +ෂාර ඉr"� අමරෙසUන මහතා   

ග� 5s� අ@tගම මහතා   

ග� ආන�ද අZ=ගමෙ4 මහතා   

ග� රං&= අZ#හාෙ( මහතා   

ග� (ආචා(ය) එස්. එ�. ෙමYහමX ඉසම්ා?� මහතා   

ග� u. v. ඒකනායක මහතා   

ග� ර- ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර#�w �මා( මහතා   

ග� ෙxZ �මා( මහතා   

ග� නාලක ^සාw ෙකYෙලY�ෙන මහතා   

ග� ච�:�� ගජyර මහතා   

ග� ච�5ම ගමෙ4 මහතා   

ග� ��පාල ගමල= මහතා   

ග� උදය ^භා= ග�ම�Rල මහතා   

ග� "හා� ගලbප=/ මහතා   

ග� 5ෙ�ෂ ්{ණව(ධන මහතා   

ග� (ආචා(ය) බ�lල {ණව(ධන මහතා   

ග� එXවX {ණෙසUකර මහතා   
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ග� පwම උදයශා�ත {ණෙසUකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�:ෙසUන මහතා   

ග� ��ර ජයෙකY| මහතා   

ග� මP= ජය/ලක මහතා   

ග� නP� බ<ඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අ}ර �X" ජයර=න මහතා   

ග� අ}රාධ ජයර=න මහතා   

ග� Rයංකර ජයර=න මහතා   

ග� (ෛවදT) ක#�ද ෙහUෂා� ජයව(ධන මහතා   

ග� ල~ ජයව(ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙසUකර මහතා   

ග� eෙ�ධා f. ජයෙසUන මහ=6ය   

ග� ම?�වාගන� /ලකරාජා මහතා   

ග� ක. +ෙර?ෙර=න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බ<ඩාර ෙත�නෙක*� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� u. රං&= ද ෙසY?සා මහතා   

ග� අ}ර 5සානායක මහතා   

ග� #මල-ර 5සානායක මහතා   

ග� එස්. v. 5සානායක මහතා   

ග� ඩ4ලස් ෙwවාන�ද මහතා   

ග� @හ�මl නj( මහතා   

ග� වාeෙwව නානාය කාර මහතා   

ග� �w�ක ප/රණ මහතා   

ග� (ෛවදT) රෙ�ෂ ්ප/රණ මහතා   

ග� ෙ . ෙ . Rයදාස මහතා   

ග� eස�ත qංd"ලෙ� මහතා   

ග� සන= "ශා�ත ෙපෙ(රා මහතා   

ග� e&= සංජය ෙපෙ(රා මහතා   

ග� (ෛවදT) eද(�� ^නා�lq�ෙ� මහ=6ය   

ග� ,��කා ෙ^Uමච�: මහ=6ය   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� #&ත ෙ'�ෙගYඩ මහතා   

ග� @හ�මl ඉ'රා,� @හ�මl ම��( මහතා   
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ග� එස්. එ�. ම� කා( මහතා   

ග� ෙ . කාද( මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ'l�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ&= මා�නbෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා(ය) ආ� මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. j. @+�මාරණ මහතා   

ග� j"ත�� ෙය*ෙහUස්වර� මහතා   

ග� (IජT) අ+රPෙn රතන ,6   

ග� ෙලYහා� ර=ව=ෙ= මහතා   

ග� @&�( ර�මා� මහතා   

ග� හ(ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� ගා67 ෙලY�ෙ4 මහතා   

ග� ජානක ව ��ර මහතා   

ග� (ආචා(ය) ජය�ප/ #$මර=න මහතා   

ග� (ෛවදT) +�තා #ෙ�මා�න මහ=6ය   

ග� ල ෂ්ම� ආන�ද #ෙ�මා�න මහතා   

ග� ෙර*,7 �මා� #ෙ�ර=න මහ=6ය   

ග� ච6�ද # ෙ��� මහතා   

ග� �Pb #ෙ�ෙසUකර මහතා   

ග� කංචන #ෙ�ෙසUකර මහතා   

ග� ෙහUෂා� #තානෙ4 මහතා   

ග� ෙ=}ක #දානගමෙ4 මහතා   

ග� ච�5ම -ර ෙකY| මහතා   

ග� �මාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන@=+ �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�/ �සක්�දරාසා මහ=6ය   

ග� ජය�ත සමර-ර මහතා   

ග� ස�5= සමර�ංහ මහතා   

ග� එ�. ඒ. eම�/ර� මහතා   

ග� මාෛව ෙස*. ෙසUනා�රාජා මහතා   

ග� ච+ර සංyප ෙසUනාර=න මහතා   
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ග� ෙශහා� ෙසUම�ංහ මහතා   

ග� e"� හr�ෙන=/ මහතා   

ග� #ෙ�පාල ෙහ�Sආරcd මහතා   

ග� ඉ�5ක අ}�wධ ෙහUර= මහතා   

ග� කනක ෙහUර= මහතා   

ග� #&ත ෙහUර= මහතා 
 

             ධ-(ක දසනායක මහතා, පා�.ෙ-/�ෙ6 මහ ෙUක- 

XU ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම1ඩල �ධාX සහ පා�.ෙ-/�ෙ6 	ෙය�ජ මහ   ෙUක- 

tෂා	 ෙර�හණuර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙUක- 

lnv ෙH. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙUක- 
 

ක�තැvම අ}ව පා(Pෙ��+ව �ස්#ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ #ය. 

1. PRෙ�ඛනා5ය R�ගැ�-ම : (1) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා අමාත ම1ඩල කා�යාලෙ3 කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, එම  
වා�තාව අභ/තර පvපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක 
සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(2) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා B!ධශාසන අමාතාංශෙ3 කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

        (ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙබY!ධ කට�� ෙදපා�තෙ-/�ෙ6 කා�ය සාධන 
වා�තාව 

 =>ග/වා, එම  වා�තා තFණ, Eඩා, කලා හා උFමය/ =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක 
සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(3) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා 
ෙත{ර�F තාHෂණ කළමනාකරණ ෙදපා�තෙ-/�ෙ6 කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, 
එම  වා�තාව රජෙ3 TදU =>බඳ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(4) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා  රාජ 
වවසාය සංව�ධන අමාතාංශෙ3 කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, එම  වා�තාව ආ��ක 
සංව�ධන =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(5) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා 
මහානගර හා බසන්ා:ර සංව�ධන අමාතාංශෙ3 වා�*ක කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, 
එම  වා�තාව ආ��ක සංව�ධන =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| 
ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 
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(6) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2015 ව�ෂය සඳහා 
කෘ*කා�(ක හා ෙග{4ජන රHෂණ ම1ඩලෙ3 වා�*ක වා�තාව =>ග/වා, එම  වා�තාව 
කෘ*ක�මය හා ඉඩ- =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| 
ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(7) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/— 

 (i)   2017 ව�ෂය සඳහා අiකරණ අමාතාංශෙ3 කා�ය සාධන වා�තාව; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා බ/ධනාගාර ෙදපා�තෙ-/�ෙ6 කා�ය සාධන 
වා�තාව; සහ 

        (iii) 2017 ව�ෂය සඳහා X� ෙක{(ෂ/ සභා ෙදපා�තෙ-/�ෙ6 කා�ය 
සාධන වා�තාව 

=>ග/වා, එම  වා�තා ෛන�ක කට�� (�ෂණ 4ෙර�i) හා මාධ =>බඳ ආංzක 
අ_Hෂණ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(8) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා 
පළා� සභා සහ පළා� පාලන අමාතාංශෙ3 වා�*ක කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, 
එම  වා�තාව අභ/තර පvපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය =>බඳ  ආංzක අ_Hෂණ 
කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

(9) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4e/, 2017 ව�ෂය සඳහා 
Eඩා අමාතාංශෙ3 වා�*ක කා�ය සාධන වා�තාව =>ග/වා, එම  වා�තාව තFණ, Eඩා, 
කලා හා උFමය/ =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක සභාවට ෙය{T කළ ��යැ| ෙය�ජනා 
කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා ස-මත 4ය. 

2. කාරක සභා වා(තා R�ගැ�-ම : (1)  රජෙ3 TදU =>බඳ කාරක සභාෙ6 සභාප� 
ගF  එ-. ඒ. @ම/�ර/ මහතා  4e/, එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය{T කරන ලද,  

(i) @රාබV ආඥාපනත යටෙ� 	ෙ6දන; 

(ii) වා�*ක ඇස්තෙ-/� =>බඳ හ�/වාuෙ- සටහෙන: දHවා ඇ� ජා�ක 
අයවැය ෙදපා�තෙ-/�ව යටෙ� පv�රක සහාය ෙසgවා සහ හ;e 
අවශතා වග�- වාපෘ�ය ම�/ සපයා ඇ� අ�ෙ�ක ��පාදන =>බඳ 
සටහ/; සහ 

(iii) 2017 ව�ෂෙ3 හතරවැ	 කා��ෙ6 �ල කා�ය සාධනය 

ස-බ/ධෙය/ � එ� කාරක සභාෙ6 වා�තාව =>ග/වන ලu. 

එnයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලu.  

(2) ජා�ක ආරHෂාව =>බඳ ආංzක අ_Hෂණ කාරක සභාෙ6 සභාප� ගF  ම.� 
ජය�ලක මහතා  4e/, එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය{T කරන ලද,  

(i) ජා�ක ආරHෂක අරTදU (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�-පත; 

(ii) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා ෙජනරාU �ම� ෙජ{/ ෙක{තලාවල 
ආරHෂක 4ශ්ව4දාලෙ3 වා�*ක වා�තා සහ �ල �කාශන;  
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(iii) ව�ෂ 2001 eට 2010 දHවා � ලංකා �!ධ හTදාෙ6 වා�*ක කා�ය සාධන 
වා�තා;  

        (iv) 2012, 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා රණ4F ෙසgවා අiකාvෙ3 වා�*ක 
වා�තා;  

(v) 2001 ව�ෂෙ3 eට 2010 ව�ෂය දHවා � ලංකා නා4ක හTදාෙ6 වා�*ක 
කා�ය සාධන වා�තා;  

        (vi) 2016 ව�ෂය සඳහා � ලංකා �!ධ හTදාෙ6 වා�*ක කා�ය සාධන 
වා�තාව;  

       (vii) 2016 ව�ෂය සඳහා � ලංකා fව/ හTදාෙ6 වා�*ක කා�ය සාධන 
වා�තාව;  

(viii) 2016 ව�ෂය සඳහා ආරHෂක අමාතාංශෙ3 කා�ය සාධන වා�තාව;  

(ix) 2016 ව�ෂය සඳහා � ලංකා නා4ක හTදාෙ6 වා�*ක කා�ය සාධන 
වා�තාව; සහ 

(x) 2015 සහ 2016 ව�ෂ සඳහා e4U ආරHෂක ෙදපා�තෙ-/�ෙ6 කා�ය 
සාධන වා�තා 

ස-බ/ධෙය/ � එ� කාරක සභාෙ6 වා�තාව =>ග/වන ලu. 

එnයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලu.  

3. ෙප=ස� : 

(1) බ�තරTUල, උ�F තලංගම, fFෙගදර පාර, අංක 552 � දරන 
ස්ථානෙය: ප;ං� ]. ^. එ�. එස.් ෙපෙ�රා මහතාෙග/ ලැBc 
2018.03.26 ;නැ� ෙප�සම ගF (ආචා�ය) ජය-ප� 4�මර�න මහතා 
4e/ =>ග/වන ලu.  

(2) ෙග{ත�ව නව නගරය, ඇUෙහgන පාර, අංක 697/2 දරන සථ්ානෙය: ප;ං� 
�. ඩ�.6. ^. B!iක උෂා/ ෙ�gමර�න මහතාෙග/ ලැBc 2018.03.21 
;නැ� ෙප�සම ගF ෙර�:� tමාv 4ෙ�ර�න මහ�(ය 4e/ 
=>ග/වන ලu.  

(3) 5ගතලාව, ලාbවැව, අංක 14 දරන ස්ථානෙය: ප;ං� ආ�. එ-. එ-. ෙH. 
ර/ෙද	ය මහතාෙග/ ලැBc 2018.03.17 ;නැ� ෙප�සම ගF ච(/ද 
4 ෙ�ev මහතා 4e/ =>ග/වන ලu.  

(4)   (i) ගාUල, ෙග�නාTUල හ/;ය යන .=නෙය: ප;ං� එU. ඒ. fණර�න 
මහතාෙග/ ලැBc 2017.12.15 ;නැ� ෙප�සම;  

(ii) මාතර, මැ!දව�ත, තංගUල පාර, අංක 389/1 දරන ස්ථානෙය: ප;ං� 
(ලා/ @ෙබ�ධ ජයෙසgකර මහතාෙග/ ලැBc 2018.01.02 ;නැ� 
ෙප�සම; සහ 

  (iii) බ!ෙ!ගම, ඉ;ගස්කැlය, ඉ@FWර, අංක 71 දරන ස්ථානෙය: ප;ං� 
ආ�. ඒ. ෙH. සමරනායක මහ�(යෙග/ ලැBc 2017.11.21 ;නැ� 
ෙප�සම 

  ගF 4ෙ�පාල ෙහ�lආර�� මහතා 4e/ =>ග/වන ලu.  

අංක 30 (10) දරන පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස-, මහජන 
ෙප�ස- =>බඳ කාරක සභාවට ෙය{T කරන ලu. 
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4. පා(Pෙ��+ෙx �ස-්� : ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
4e/ ඉ;vප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8: 4i4ධානවල 
සහ 2018.06.06 වැ	 ;න පා�.ෙ-/�ව 4e/ ස-මත කරන ලද ෙය�ජනාෙ6 tමH 
සඳහ/ව �Bණද, අද ;න mස]්- පැවැ�ෙවන කාල ෙ6ලාව �.භා. 9.30 eට අ.භා. 7.00 දHවා 
4ය �� ය. අ. භා. 1.30 ට පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8(5) &යා�මක 4ය �� ය. 
අ.භා. 7.00 ට කථානායකවරයා 4e/ �ශන්ය ෙන{4මසා පා�.ෙ-/�ව කU තැ�ය �� ය.   

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

5. eරාබl ආඥාපනත යටෙ= "ෙxදනය (අංක 1) : TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 
4e/ ඉ;vප� කළ ෙය�ජනාව,— @රාබV ආඥාපනෙ� (52 අiකාරය �)  32(1) වග/�ය 
යටෙ� @රාබV ස-බ/ධෙය/ TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 4e/ පනවන ලVව, 2018 
ජනවාv 18 ;නැ� අංක 2054/41 දරන අ� 4ෙශgෂ ගැස� ප�ෙ3 පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 
;න ඉ;vප� කරන ලද 	ෙ6දනය අ5මත කළ �� ය. 

(අංක 03/2018 දරන @රාබV 	ෙ6දනය)  

(�. භා. 10.49 ට 	ෙය�ජ කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ 4ය.)  

(අ. භා. 1.26 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා �ලාසනා�ඪ 4ය.)  

“ගF ෙ6� tමා� මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”| ගF එ�ව� fණෙසgකර මහතා,      
ගF ච(/ද 4 ෙ�ev මහතා ෙය�ජනා කර(/ ස�්ර කෙළgය.  

 �ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

(අ. භා. 2.23 ට ගF ෙ6� tමා� මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.)  

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

6. eරාබl ආඥාපනත යටෙ= "ෙxදනය (අංක 2) : TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 
ෙව5ෙව/ රාජ වවසාය හා මහ5වර නගර සංව�ධන අමාතවරයා 4e/ ඉ;vප� කළ 
ෙය�ජනාව,— @රාබV ආඥාපනෙ� (52 අiකාරය �) 2 සහ 22 වග/� යටෙ� @රාබV 
ස-බ/ධෙය/ TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 4e/ පනවන ලVව, 2018 ජනවාv 23 ;නැ� 
අංක 2055/9 දරන අ� 4ෙශgෂ ගැස� ප�ෙ3 පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 ;න ඉ;vප� කරන 
ලද 	ෙ6දන අ5මත කළ �� ය. 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන @රාබV 	ෙ6දන)  

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

7. eරාබl ආඥාපනත යටෙ= "ෙxදනය (අංක 3) : TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 
ෙව5ෙව/ රාජ වවසාය හා මහ5වර නගර සංව�ධන අමාතවරයා 4e/ ඉ;vප� කළ 
ෙය�ජනාව,— @රාබV ආඥාපනෙ� (52 අiකාරය �) 32 වග/�ය සමඟ nය4ය �� 2, 12, 22 
සහ 25 වග/� යටෙ� @රාබV ස-බ/ධෙය/ TදU හා ජනමාධ අමාතවරයා 4e/ පනවන 
ලVව, 2018 ෙපබරවාv 21 ;නැ� අංක 2059/32 දරන අ� 4ෙශgෂ ගැස� ප�ෙ3 පළ කර5 ලැබ, 
2018.05.22 ;න ඉ;vප� කරන ලද 	ෙ6දනය අ5මත කළ �� ය. 

(අංක 07/2018 දරන @රාබV 	ෙ6දනය)  

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 
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8. ක� තැvම (බංෙකYෙලY= �ලT ආයතනවල තැ�ප+ ආපe ලබාගැ�ෙ� වැඩ 
R�ෙවළ) : “ෙමම පා�.ෙ-/�ව දැ/ කU තැ�ය ��ය”|, පා�.ෙ-/�ෙ6 
සභානායකවරයා 4e/ ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය සභා¡Tඛ කරන ල;/, 4වාද 4ය. 

“ගF ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”| TදU රාජ අමාතවරයා 4e/ 
ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

(අ. භා. 3.23 ට ගF ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ගF (ෛවද) �eතා 4ෙ�මා/න මහ�(ය �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”| TදU රාජ 
අමාතවරයා 4e/ ෙය�ජනා ක රන ලu. 

�ශන්ය 4මසන ල;/, සභා  ස-මත 4ය. 

(අ. භා. 4.12 ට ගF (ෛවද) �eතා 4ෙ�මා/න මහ�(ය  �ලාසනා�ඪ �වාය.) 

(අ. භා. 5.43 ට 	ෙය�ජ කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

එකU: ෙ6ලාව අ. භා. 7.00 �ෙය/, 	ෙය�ජ කථානායකවරයා 4e/ �ශන්ය ෙන{4මසා 
පා�.ෙ-/�ව කU තබන ලu. 

පා�.ෙ-/�ව ඊට අ5£ලව, 2018 ¤	 08 වැ	 etරාදා �. භා. 9.30 වනෙතH  කU 
dෙ3ය. 

 
 
 
 

 
 

 


