
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 &ස�්යා	 ආග(ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ම'�ද අමර(ර මහතා, )වර හා ජලජ ස+ප� සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ- 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා*ලක මහතා, ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ23 පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං5ධායක�මා 

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

ග� ල�ෂ්ම� +�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන අමාත�මා සහ 
පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා 

ග� මෙන% ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ8වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා <=බඳ 
අමාත�මා 

ග� පල� 1ග�බර� මහතා, ක@රට නව ග+මාන, යAතල පහBක+ හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� න(� 1සානායක මහතා, වැ5- ක�මා0ත අමාත�මා 

ග� එස්. 5. නා��න මහතා, අභ0තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ඒ. 7. 8�� ෙ9:මජය�ත මහතා, 5දා, තාEෂණ හා ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා 

ග� �සා; බ1<=� මහතා, ක�මා0ත හා වාFජ කට�� අමාත�මා 

ග� ච�?ා� බ@ඩාර මහABය, කා0තා හා ළමා කට�� අමාත�(ය 

ග� ෆDස# Eසත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

අංක 250. ] 

(අටවැ	 පා�-ෙ+0�ව - පළJවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� සාගල රAනායක මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තTණ කට�� හා දEUණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

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

ග� ච�1ම (ර�ෙකPQ මහතා, 	Xණතා සංව�ධන හා වෘ�Yය XZ[ අමාත�මා 

ග� මR� සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර(ර මහතා, JදW හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� 7. එ�. ස්වාBනාද� මහතා, බ0ධනාගාර ��සංස්කරණ, XනT�ථාපන, නැවත 
ප]ං^ _`ම හා a0b ආග(ක කට�� අමාත�මා 

ග� රSෆ් හT� මහතා, නගර සැලB+ හා ජල ස+පාදන අමාත�මා 

ග� අ"U� හV� මහතා, තැපැW, තැපැW ෙසcවා හා Jස්-+ ආග(ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක5# හW� මහතා, උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා 

ග� X. හැ�ස� මහතා, �ාdය ආ��ක කට�� <=බඳ අමාත�මා 

ග� Y�; මා#ෂ� සරA  ෙෆP�ෙස:කා මහතා, �ාෙ!eය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ"ව#ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත අZ�හාෙ# මහතා, කෘUක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� [. 5. ඒකනායක මහතා, ඉඩ+ රාජ අමාත�මා 

ග� \යෙස:න ගමෙ] මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණ, තTණ කට�� හා දEUණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙමPහා� ලා� ෙ^:� 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!A X. ෙපෙ#රා මහතා, 5b-බල හා Xන�ජනfය බලශE� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. 7. ෙ9:මදාස මහතා, ක�මා0ත හා වාFජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� පාRත ර�ෙ] බ@ඩාර මහතා, වාgමා�ග රාජ අමාත�මා 

ග� (. එස්. රාධbෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මරAන මහතා, JදW රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� �ජයව#ධන මහතා, ආරEෂක රාජ අමාත�මා 

ග� 8dව ෙස:න�ංහ මහතා, ජාත0තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�රAන මහතා, 5දා, තාEෂණ හා ප�ෙ4ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත ෙස:නානායක මහතා, 5ෙ!ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එe. එ�. ෆS� මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස0ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා i5W jව0 ෙසcවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 



( 3 ) Mt. No.250 

 

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

ග� ෆDසා� කා�� මහතා, ෙසlඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!eය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� Uෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ආපදා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදh) අෙන%මා ගමෙ] මහABය, ඛ	ජ ෙතW ස+ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�(ය 

ග� 8ෙ�ධා d. ජයෙස:න මහABය, �රසර සංව�ධන හා වන85 	ෙය�ජ අමාත�(ය 

ග� එe. ආ#. සාරi Uෂ්ම�ත මහතා, අnකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා සහ o!ධශාසන 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාරAන පරණ�තාන මහතා, 	Xණතා සංව�ධන හා වෘ�Yය XZ[ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� 8ස�ත jංk�ලෙ� මහතා, රාජ පgපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස5බලගැ0p+, Bභසාධන හා ක0ද උඩරට 
උTමය <=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� EA& �වRංග� මහතා, �ාථ(ක ක�මා0ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අB# අR �හා"1� මහතා, �ාdය ආ��කය <=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එe. එ�. එ�. හlස් මහතා, qඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 
 

ග� ෙහ�ට# අmjහාB මහතා   

ග� ෙර%'ත අෙ"nණව#ධන මහතා   

ග� &ෂාර ඉo�� අමරෙස:න මහතා   

ග� ඩලස ්අලහmෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අZAගමෙ] මහතා   

ග� ම'�දාන�ද අZAගමෙ] මහතා   

ග� ර( ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර��p qමා# මහතා   

ග� ෙ,. එ�. ආන�ද qමාර�� මහතා   

ග� ෙrZ qමා# මහතා   

ග� නාලක 9සාp ෙකPෙලP�ෙන මහතා   

ග� ක(�1ර� ෙක%7ස්වර� මහතා   

ග� ච�?�� ගජ=ර මහතා   

ග� ච�1ම ගමෙ] මහතා   

ග� උදය 9භාA ග�ම�\ල මහතා   

ග� �හා� ගලmපA* මහතා   

ග� 1ෙ�ෂ ්nණව#ධන මහතා   
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ග� (ආචා#ය) බ�Uල nණව#ධන මහතා   

ග� එ;ව; nණෙස:කර මහතා   

ග� පpම උදයශා�ත nණෙස:කර මහතා   

ග� 7. (. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙකPQ මහතා   

ග� (ෛවදh) නR�ද ජය*සස් මහතා   

ග� නR� බ@ඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අtර �;� ජයරAන මහතා   

ග� \යංකර ජයරAන මහතා   

ග� (ෛවදh) ක��ද ෙහ:ෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ලT ජයව#ධන මහතා   

ග� මD�වාගන� *ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරDෙරAන�ංහ� මහතා   

ග� ආ�Eග� ෙතP@ඩම� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතuv� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� [. රං!A ද ෙසPDසා මහතා   

ග� අtර 1සානායක මහතා   

ග� මය�ත 1සානායක මහතා   

ග� �මල(ර 1සානායක මහතා   

ග� (රqමාර 1සානායක මහතා   

ග� සාR�ද 1සානායක මහතා   

ග� ෙමPෙහPම; නව� මහතා   

ග� Eහ�මU නg# මහතා   

ග� වා8ෙpව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� (ෛවදh) රෙ�ෂ ්ප*රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. \යදාස මහතා   

ග� සනA �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� 8!A සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අෙශ%ක wය�ත මහතා   

ග� '�xකා ෙ9:මච�? මහABය   

ග� එස්. ෙ9:මරAන මහතා   

ග� බ�Uල ලා� බ@ඩා�ෙගPඩ මහතා   
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ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� �!ත ෙ"�ෙගPඩ මහතා   

ග� Eහ�මU ඉ"රා'� Eහ�මU ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙසyD; අV සාz# මSලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ{ෆ් මහතා   

ග� අ"U�ලාහ ්මහ්{ෆ ්මහතා   

ග� අ!A මා�නmෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආ| මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. g. E&qමාරණ මහතා   

ග� g�ත�} ෙය%ෙහ:ස්වර� මහතා   

ග� }ම� රAනායක මහතා   

ග� ෙලPහා� රAවAෙA මහතා   

ග� 9ස�න රණ&ංග මහතා   

ග� 9ස�න රණ(ර මහතා   

ග� ඉෂා� ර~මා� මහතා   

ග� E!�# ර~මා� මහතා   

ග� හ#ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� නාම� රාජප�ෂ මහතා   

ග� ගාB� ෙලPqෙ] මහතා   

ග� ජානක ව�q�ර මහතා   

ග� ප��ාෙp( ව��ආරek මහABය   

ග� �Uර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප* ��මරAන මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙ,&ංග මහතා   

ග� (ෛවදh) &�තා �ෙ,මා�න මහABය   

ග� චB�ද � ෙ,�� මහතා   

ග� �Rm �ෙ,ෙස:කර මහතා   

ග� කංචන �ෙ,ෙස:කර මහතා   

ග� ෙහ:ෂා� �තානෙ] මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��1ර� මහතා   

ග� �ම� (රවංශ මහතා   
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ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ශා�* �සක්�දරාසා මහABය   

ග� ස�1A සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�-ෙ+0�ෙ7 5T!ධ පා�ශ්වෙ4 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� (ෛවදh) එස්. �වෙම%හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලD නෙ;8 �වශ�* මහතා   

ග� එ�. ඒ. 8ම�*ර� මහතා   

ග� වQෙr� 8ෙ#ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස:නා�රාජා මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස:ම�ංහ මහතා   

ග� 8�� හo�ෙනA* මහතා   

ග� �ෙ,පාල ෙහ��ආරek මහතා   

ග� ඉ�1ක අt�pධ ෙහ:රA මහතා   

ග� කනක ෙහ:රA මහතා   

ග� �!ත ෙහ:රA මහතා   

  

ධ+(ක දසනායක මහතා, පා�-ෙ+0�ෙ7 මහ ෙWක+ 

fW ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම2ඩල �ධාf සහ පා�-ෙ+0�ෙ7 	ෙය�ජ මහ ෙWක+ 

tෂා	 ෙර�හණuර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙWක+ 

A_g ෙE. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙWක+ 

               ක�තැ5ම අtව පා#Rෙ��&ව �ස�්ය.  කථානායක&මා �ලාසනා{ඪ �ය. 

1. කථානායක&මාෙ]  �ෙrදන : කථානායක�මා 5i0 ම� පළවන 	ෙ7දනය කරන 
ලu:— 

I 

“ආ23xම වවසථ්ාෙ7 121(1) වන වවසථ්ාව අ6ව ‘අ�කරණ සං�ධාන (සංෙශ%ධන)’  
නමැ� පන� ෙක|+පත ස+බ0ධෙය0 ෙ}cෂඨ්ාnකරණය හJෙ7 ඉ]gප� කරන ලද 
ෙප�ස+ ස+බ0ධෙය0 ෙ}cෂඨ්ාnකරණෙ4 Yරණය දැ0pමට කැමැ�ෙත(. 

එ� පන� ෙක|+පෙතa 12අ(1) වග0�ය, ආ23xම වවසථ්ාෙ7 154ග(3)(අ) යන 
වවසථ්ාවට අන6�ල වන බවද, පන� ෙක|+පෙතa 12අ(1) වග0�ය බලා�මක _`මට 
න+ ආ23xම වවසථ්ාවට සංෙශ�ධනයE ibකල �� බව ද ෙ}cෂඨ්ාnකරණය 5i0 
Yරණය ෙක�ට ඇත. ෙ+ සඳහා ෙමම පන� ෙක|+පත �ෙන0 ෙදකක බZතර ඡ0දය_0 
අ6මත කල �� ෙ7. ෙකෙසc �වද, 1996 අංක 10 සහ 2006 අංක 54 යන පන� වල පg] 
154ග(3)(ඇ) වවසථ්ාව යටෙ�  අnකරණ බලය පළා� මහාnකරණය ෙවත පැව` ඇ�ෙ� 
න+ ෙමම සංෙශ�nත වග0�ෙය0 ඇ� වන අන6�ලතාවය ඉව�ව ය6 ඇත. 
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12අ(2) වග0�ය සංෙශ�ධනය ම�0 අnකරණ ෙසcවා ෙක�(ෂ0 සභාව 5i0 ස�්ර  
�X!ගල මහාnකරණය සඳහා 5	ශච්යකාරවT0 න+ _`ම අවශ ෙ7. ෙමය ආ23xම 

වවසථ්ාෙ7 154ග(2) වවසථ්ාවට අන6�ල වන අතර, 12අ(2) වග0�ය බලා�මක _`මට 

න+ �ෙන0 ෙදකක බZතර ඡ0දයE අවශ වන ආ23xම වවසථ්ා සංෙශ�ධනයE ibකල 

�� ෙ7. ෙකෙසc �ව�, ෙම� පන� ෙක|+පෙ� 12අ(2) ඉව� ෙක�ට 154ග(2) වවසථ්ාව 

පව�නා පg] තැ�ෙම0 ෙමම අන6�ලතාවය පහව ය6 ඇත. 

12(අ)(7) වග0�ය සංෙශ�ධනය _`ම ආ23xම වවසථ්ාෙ7 12(1) වවසථ්ාවට 

අන6�ල ෙ7. ෙකෙසc �ව�, අ� 5	ශච්යකාරවරයාට 5 ෙශcෂ අnකරණ 5භාගයE පැවැ� 5ය 
�� ද නැ�  ද ය0න Yරණය _`මට බලය ලබා uම ම�0 ෙම� වග0�ය සංෙශ�ධනය 
pෙම0 ඇ� වන අන6�ලතාවය ඉව�ව ය6 ඇත. 

ෙ}cෂඨ්ාnකරණෙ4 Yරණය අද ]න කා�ය සටහ0 දැEෙවන 	ල වා�තාෙ7 J�ණය කළ 
�� යැ� 	ෙය�ග කර(.” 

  II 

“� ලංකා �ජාතා0�ක සමාජවාu ජනරජෙ4 ආ23xම වවසථ්ාෙ7 79 වවසථ්ාව 

�කාරව, 2018 මා�� 28 වැ	 ]න ම’5i0 ‘භාර (සංෙශ%ධන)’, ‘�p�මය ෙpපළ (සංෙශ%ධන)’  
සහ ‘ස�ය වගT� කළමනාකරණ’ නමැ� පන� ෙක|+ප�a සහ�කය සටහ0 කරන ලද බව 
දැ6+ uමට කැමැ�ෙත(.” 

                 III 

“පා�-ෙ+0� ම0� ගT ඊ. සරවනපව0 මහතා 5i0 2018 ෙපබරවාg 21 වැ	 ]න 
පා�-ෙ+0�ෙ7 u ම� කරන ලද කT[ වර�සාද <=බඳ කාරක සභාවට ෙය�J _`ම සඳහා 
ෙය�ජනාවE ඉ]gප� කළ හැ_ය.” 

2. R\ෙ�ඛනා1ය \�ගැ�(ම : ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
5i0,  2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ 	යාමන අnකාgය පනෙ� 59 සහ 63 වග0� සමඟ 
_ය5ය �� 142(2) වග0�ෙ4 (ද) ෙ�දය යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ -යාප]ං^ _`ම 
(ගාස�්) 	ෙය�ග ස+බ0ධෙය0 ෙසlඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!eය ෛවද අමාතවරයා 5i0 
සාදන ලbව, 2018 ජනවාg 05 ]නැ� අංක 2052/33  දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන 
ලද 	ෙය�ග <=ග0වා, එම  	ෙය�ග ෙසlඛ හා මානව Bභසාධනය, සමාජ ස5බලගැ0pම 
<=බඳ ආං�ක අ)Eෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලu. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

3. කාරක සභා වා#තා \�ගැ�(ම : (1)  �වාහනය හා ස0	ෙ7දනය <=බඳ ආං�ක 
අ)Eෂණ කාරක සභාෙ7 සභාප� ගT  චමW රාජපEෂ මහතා 5i0, එම කාරක සභාව ෙවත 
ෙය�J කරන ලද,  

(i) (203 වැ	 අnකාරය �) ෙම�ට� වාහන පනත යට ෙ� 	ෙය�ග; 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ගමනාගමන ෙක�(ෂ0 සභාෙ7 වා�Uක 
වා�තාව;  සහ 

(iii) 2013 ව�ෂය සඳහා � ලංකා ගමනාගමන ම2ඩලෙ4 වා�Uක වා�තාව  

ස+බ0ධෙය0 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව <=ග0වන ලu. 

එ_යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලu.  
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(2) 	ෂප්ාදන හා ෙසcවා <=බඳ ආං�ක අ)Eෂණ කාරක සභාෙ7 සභාප�  ගT න-0 
බ2ඩාර ජයමහ මහතා ෙව6ෙව0 එa ස�ක ගT B�� සංජය ෙපෙ�රා මහතා  5i0, එම 
කාරක සභාව ෙවත ෙය�J කරන ලද,  

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා අපනයන කෘUක�ම ෙදපා�තෙ+0�ෙ7 වා�Uක කා�ය 
සාධන වා�තාව; 

        (ii) 2016 ව�ෂය සඳහා �ාථ(ක ක�මා0ත අමාතාංශෙ4 වා�Uක කා�ය 
සාධන වා�තාව; 

(iii) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා ජා�ක �Wප සභාෙ7 වා�Uක වා�තා; 

(iv) 2016 ව�ෂය සඳහා ෙ ෂ ක�මා0ත ෙදපා�තෙ+0�ෙ7 වා�Uක කා�ය 
සාධන වා�තාව; 

(v) 2013 ව�ෂය සඳහා � ලංකා �ෙම�* සංසථ්ාෙr වා#�ක වා#තාව; 

(vi) 2015 මා�� 310 අවස0 ව�ෂය සඳහා ලංකා ෙ�ල�; jpගRක සමාගෙ+ 

වා#�ක වා#තාව; සහ    

(vii) 2012/2013 ��� ව#ෂය සඳහා මා�තාD ෙස%�� RBට;' වා#�ක 
වා#තාව සහ ��� 

ස+බ0ධෙය0 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව <=ග0වන ලu. 

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

(3) *රසර සංව#ධන සහ ප�සර හා සව්ාභා�ක ස�පA \�බඳ ආං�ක අ��ෂණ කාරක 
සභාෙr සභාප* ග�  ප��ාෙp( ව��ආරek මහABය ෙව6ෙව0 එa ස�ක ගT ස0]� 
සමරiංහ මහතා  5i0, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�J කරන ලද, “හ�ෙ¡�ෆේල�ෙර�කාබ0 
අ]යර ගතව £මා _`ම <=බඳ ෙම�0¤යW ස0ධානය ib කළ _ගා- සංෙශ�ධනය සඳහා � 
ලංකාව අ6ගත pම” ස+බ0ධෙය0 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව <=ග0වන ලu. 

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

(4) රජෙy Eද� \�බඳ කාරක සභාෙr සභාප* ග�  එ�. ඒ. 8ම�*ර� මහතා  
ෙව6ෙව0 එa ස�ක ගT (මහාචා�ය) ආ¥ මාරiංහ මහතා  5i0, එම කාරක සභාව ෙවත 
ෙය�J කරන ලද, “�ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය�” ස+බ0ධෙය0 � එ� 
කාරක සභාෙ7 වා�තාව <=ග0වන ලu. 

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

4. ෙපAස� : 

(1) කෑගWල, ෙම�ළෙග�ඩ, ෙම�ළෙග�ඩ ව�ත යන -<නෙයa ප]ං^ ෙE. ආ� 
ලංකා ඉ0bමY ෙකෙහWප0නල මහ�(යෙග0 ලැo[ 2017.09.16 
]නැ� ෙප�සම ගT ක�� හ§+ මහතා 5i0 <=ග0වන ලu.  

(2) ෙක�ස්ෙග�ඩ, එෙග�ඩ¨ව, tT@ව�ත යන -<නෙයa ප]ං^ වැ!දාගලෙ© 
ªයාF මංග-කා මහ�(යෙග0 ලැo[ 2017.10.02 ]නැ� ෙප�සම ගT 
ගය0ත කTණා�ලක මහතා 5i0 <=ග0වන ලu.  

(3) ෙප�!දල, dපාවල, ෙදWගහව�ත පාර යන -<නෙයa ප]ං^ ෙE. ඒ. «. 
jණර�න මහතාෙග0 ලැo[ 2017.11.15 ]නැ� ෙප�සම ගT B	W 
හ@0ෙන�� මහතා 5i0 <=ග0වන ලu.  

(4)    (i) අංෙග�ඩ, වWෙප�ල, පරාxම මාවත, අංක 97/4 දරන ස්ථානෙයa 
ප]ං^ ඒ. ච0�පාල මහතාෙග0 ලැo[ 2018.01.23 ]නැ� ෙප�සම;  

(ii) ක|ගස්ෙත�ට, උ3වාවල, අංක 115/5 දරන ස්ථානෙයa ප]ං^ ඒ. �. 
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ද�ලගල මහතාෙග0 ලැo[ 2018.01.25 ]නැ� ෙප�සම; සහ 

(iii) _රම, අඹගහෙහcන, තැ0න<ටෙහcන යන -<නෙයa ප]ං^ එ¬. 
න0දන සම0 tමාර මහතාෙග0 ලැo[ 2018.01.13 ]නැ� 
ෙප�සම  

ගT (ෛවද) න-0ද ජය�සස් මහතා 5i0 <=ග0වන ලu.  

අංක 25අ දරන පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස+, මහජන ෙප�ස+ 
<=බඳ කාරක සභාවට ෙය�J කරන ලu. 

5. ජා*ක �ගණන : අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා <=ගැ0� පන� 
ෙක|+පත,— 5ගණන ෙසcවා ෙක�(ෂ0 සභාෙ7 බලතල, කා�ය සහ ක�තව <=බඳ 
5n5ධාන සැලැස්pම සඳහා ද; ජා�ක 5ගණන කා�යාලය සහ � ලංකා රාජ 5ගණන 
ෙසcවය <a|pම සඳහා ද; රාජ ල <=බඳ 5ගණකාnප�වරයාෙ© කා�යභාරය 
	ශ්^තව දැEpම සඳහා ද; ඒ හා ස+බ0ධ ෙහ� ඊට ආ6ෂං®ක කT[ සඳහා 5n5ධාන 
සැලැස්pම <Fස ද � පන� ෙක|+පත_. 

පන� ෙක|+පත 2018 අෙ�cW මස 19  වැ	 ¯හසප්�0දා ෙදවැ	වර _ය5ය ��යැ� ද, 
එය J�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක|+පත අදාළ ආං�ක අ)°ණ කාරක සභාවට 
ෙය�Jකළ ��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලu. 

<=ගැ0� 

පන� ෙක|+පත 2018 අෙ�cW මස 19  වැ	 ¯හසප්�0දා ෙදවැ	වර _ය5ය ��යැ� ද, 
එය J�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක|+පත අදාළ ආං�ක අ)°ණ කාරක සභාවට 
ෙය�Jකළ ��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලu. 

7. කාලාවෙර%ධ (�ෙශ:ෂ ���ධාන) (සංෙශ%ධන) : අnකරණ අමාත�(ය 
ෙව6ෙව0 ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා  <=ගැ0� පන� ෙක|+පත,
— 2016 අංක 5 දරන කාලාවෙර�ධ (5ෙශcෂ 5n5ධාන) පනත සංෙශ�ධනය _`ම සඳහා � 
පන� ෙක|+පත_. 

පන� ෙක|+පත 2018 අෙ�cW මස 19  වැ	 ¯හසප්�0දා ෙදවැ	වර _ය5ය ��යැ� ද, 
එය J�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක|+පත අදාළ ආං�ක අ)°ණ කාරක සභාවට 
ෙය�Jකළ ��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලu. 

8. පනA ෙක¢�පත� ඉ1�පA +lෙ� අවසරය  : ගT නාමW රාජප° මහතා,  ගT 
කංචන 5ෙ±ෙසcකර මහතා 5i0 ස�්ර කර6 ලබ(0 ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— පහත සඳහ0 
පන� ෙක|+පත ඉ]gප� _`මට අවසර ]ය ��ය:— 

 

“ඡායා පදනම සංසථ්ාගත _`ම සඳහා � පන� ෙක|+පත_.” 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

පන� ෙක|+පත, ඊට අ6�ලව, පළJවැ	 වර _යවන ල]0, J�ණය _`මට 	ෙය�ග 
කරන ලu. 
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අංක 47(5) දරන පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� වා�තා _`ම <Fස පන� 
ෙක|+පත සමාජ ස5බලගැ0p+, Bභසාධන හා ක0ද උඩරට උTමය <=බඳ අමාත�මා 
ෙවත පවරන ලu. 

9. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 1) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 
2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙන�වැ+බ� 06 ]නැ� අංක 2044/6 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ 

කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

(අ. භා. 2.20 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා ලාසනා²ඪ 5ය.) 

“ගT ල� ජයව�ධන මහතා ලාසනා²ඪ 5ය ��ය”� රාජ වවසාය හා මහ6වර 
සංව�ධන අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළcය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 2.40 ට ගT ල� ජයව�ධන මහතා ලාසනා²ඪ 5ය.) 

“ගT එ´ව´ jණෙසcකර මහතා ලාසනා²ඪ 5ය ��ය”� 	Xණතා සංව�ධන හා වෘ�Yය 
XZ[  	ෙය�ජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළcය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 4.13 ට ගT එ´ව´ jණෙසcකර  මහතා ලාසනා²ඪ 5ය.) 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

10. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 2) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙන�වැ+බ� 07 
]නැ� අංක 2044/25 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� 
කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

11. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 3) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,—2007 අංක 48 
දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙන�වැ+බ� 08 
]නැ� අංක 2044/26 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� 
කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

12. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 4) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙන�වැ+බ� 20 
]නැ� අංක 2046/3 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� 
කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 
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�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

13. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය  (අංක 5) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙදසැ+බ� 13  ]නැ� 
අංක 2049/20 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

14. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 6) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙදසැ+බ� 14 ]නැ� 
අංක 2049/32 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

15. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 7) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2017 ෙදසැ+බ� 31 ]නැ� 
අංක 2051/45 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

16. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය  (අංක 8) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2018 ජනවාg 18 ]නැ� 
අංක 2054/40 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

17. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 9) : JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2018 ජනවාg 31 ]නැ� 
අංක 2056/33 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

18. �ෙශ:ෂ ෙවළඳ භා@ඩ බU පනත යටෙA �යමය (අංක 10) :  JදW හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— 2007 අංක 
48 දරන 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 5ෙශcෂ ෙවළඳ භා2ඩ බb 
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ස+බ0ධෙය0 JදW හා ජනමාධ  අමාතවරයා 5i0 සාදන ලbව, 2018 ෙපබරවාg 15 ]නැ� 
අංක 2058/30 දරන අ� 5ෙශcෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.03.22 ]න ඉ]gප� කරන 
ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

19. හDෙ¥Pෆේල%ෙරPකාබ� (Hydroflurocarbons – HFC) අ1යර ගතව gමා +lම 
\�බඳ ෙමP�¶ය� ස�ධානය �U කළ +ගාR සංෙශ%ධනය සඳහා � ලංකාව අtගත (ම සඳහා 
ෙය%ජනා ස�මතය : අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා 
ෙව6ෙව0 වාgමා�ග රාජ අමාත�මා ඉ]gප� කළ ෙය�ජනාව,— ෙග�µය උ[Bම අවම 
_`ම <Fස ෙම�0¤යW ස0ධානය 5i0 1990 u ල0ඩ0 සංෙශ�ධනය, 1992 
ෙක�ප0ෙහcග0 සංෙශ�ධනය, 1997 ෙම�0¤යW සංෙශ�ධනය, 1999 ��ං සංෙශ�ධනය ෙලස 
55ධ ඉලEක සXරා ගැfමට සංෙශ�ධන අවසථ්ා හතරක u හ@0වා u ඇ� අතර � ලංකාව 
	ය(ත කාල වකවා6වල එම සංෙශ�ධනය0ට අ6�ලතාවය දEවා ඇ� ෙහ�0ද; 

2016 ව�ෂෙ4 සංෙශ�ධනය ෙලස _ගා- සංෙශ�ධනය හ@0වා u ඇ� අතර එම�0 2050 
වන5ට කාබ0ඩෙය�Eස�´ ෙට�0 �-යන 100 කට සමාන ෙග�µය උ[Bමට දායක වන 
eතකාරක � මාණයE භා5තෙය0 ඉව� _`මට හැ_යාවE ලැෙබන බැ50 ෙග�µය උ[Bම 
ෙස0Aෙ�ć  අංශක 0.5 _0 වැ¶ pම වළEවාµමට අවසථ්ාව උදා කරන ෙහ�0ද;  

ආ23x ම වවසථ්ාෙ7 33(2)(ඌ) යටෙ� ආ23x ම වවසථ්ාෙ7 ෙහ� ෙවන� ය+ -¸ත 
f�යකට ෙහ� 5n5ධාන වලට පටහැ	 ෙන�ව0නා �ද ජාත0තර f�ය, චාg�  වාg�  ෙහ� 
භා5තය අ6ව ඉ| _`මට ජනාnප�වරයාට බලය ලැ� ඇ� බැ50 _ගා- සංෙශ�ධනය සඳහා 
අ6ගත pමට එකඟතාවය පළ _`ම ද ජනාnප�වරයාෙ© පරමාnකාරය වන ෙහ�0ද; 

ආ23x ම වවසථ්ාෙ7 33(අ) වවසථ්ාව යටෙ� මහජන ආරEෂාව ස+බ0ධෙය0 ත� 
කාලෙ4 බල පව�නා f�ය ඇ�¹ ය+ -¸ත f�යE යටෙ� ද සව්�ය බලතල, කා�ය සහ 
ක�තව යථා පg] &යා�මක _`ම සහ ඉ| _`ම ස+බ0ධෙය0 ද ජනාnප�වරයා 
පා�-ෙ+0�වට වග _ව �� ෙහ�0ද;  

2017 සැ තැ+බ� 29 වැ	 ]න ජනාnප�වරයා, මහවැ- සංව�ධන හා පgසර අමාතවරයා 
ෙලස ඉ]gප� කළ අමාත ම2ඩල සංෙ!ශයට අදාළව ග6 ලැº 2017 ඔEෙත�බ� මස 10 
]නැ� අමාත ම2ඩල Yරණය අ6ව, ෙම�0¤යW ස0ධානෙ4 නවතම සංෙශ�ධනය වන 
_ගා- සංෙශ�ධනයට අ6ගත pමට අ6ම�ය ලැ� ඇ� ෙහ�0ද;  

ඊට අ6�ලව, ආ23x ම වවසථ්ාෙ7 33(අ) වවසථ්ාව �කාරව ජනාnප�වරයාෙ© 
ෙය�ජනාවE ෙලස හ�ෙ¡�ෆේල�ෙර�කාබ0 අ]යර ගතව £මා _`ම <=බඳ ෙම�0¤යW 
ස0ධානය ib කළ _ගා- සංෙශ�ධනය සඳහා � ලංකාව අ6ගත pමට ෙමම පා�-ෙ+0�ව 
ෙය�ජනා ස+මත කර�. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

20. ක� තැ5ම :  “ෙමම පා�-ෙ+0�ව දැ0 කW තැ�ය ��ය”� , 5දා, තාEෂණ හා 
ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළcය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය; අ. භා. 4.22 ට, 2018 අෙ�cW මස 04 වැ	 බදාදා 
¼.භා. 9.30 වනෙතE පා�-ෙ+0�ව කW ®ෙ4ය. 


