
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� �ලංග �ම�පාල මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ කාරක සභාප��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�  ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංස්කරණ අමාත�මා  
සහ ආ*+ පා�ශ්වෙ, �ධාන සං.ධායක�මා 

ග�  මෙන) ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ/වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග�  දයා ගමෙ* මහතා, �ාථ3ක ක�මා'ත අමාත�මා 

ග�   ම� #�පාල ද #�වා මහතා, �වාහන හා 4.5 6ව' ෙස7වා අමාත�මා 

ග�  න+� ,සානායක මහතා, වැ.& ක�මා'ත අමාත�මා 

ග�  ඒ. /. �#� ෙ01මජය�ත මහතා, .දා, තා9ෂණ හා ප�ෙ,ෂණ අමාත�මා 

ග�  �ල� මාරපන මහතා, සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා සහ .ෙ!ශ කට�� 
අමාත�මා 

ග� සාගල ර2නායක මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, ත<ණ කට�� හා ද9=ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග�  පාඨ4 ච�6ක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නා@ර සංව�ධන අමාත�මා 

ග�  ච�,ම +ර�ෙක78 මහතා, 	Aණතා සංව�ධන හා වෘ�Bය ACD අමාත�මා 

ග�  ම9� සමර!"ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග�  රං$2 #යඹලා6;ය මහතා, .G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� අමාත�මා 

ග�  ඩ%9<. /. ෙ=. ෙසෙන!ර2න මහතා, ක%ක<, වෘ�Bය ස3� සබඳතා හා සබරගJ 
සංව�ධන අමාත�මා 

අංක 243. ] 

(අටවැ	 පා�&ෙ%'�ව - පළJවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග�  කH& හI� මහතා, උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා 

ග�  J�K මා&ෂ� සර2  ෙෆ7�ෙස1කා මහතා, �ාෙ!Vය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග�  ල�ෂම්� යාපා අෙ%ව&ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  වස�ත අO!හාෙ& මහතා, කෘ=ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� 6යෙස1න ගමෙ* මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණ, ත<ණ කට�� හා ද9=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�  අ$2 S. ෙපෙ&රා මහතා, .G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා 

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

ග� (ෛවදT) �ද&UV 0නා�WX�ෙ� මහ2Yය, නගර සැලW% හා ජල ස%පාදන රාජ 
අමාත�3ය 

ග�  ඒ. /. ෙ01මදාස මහතා, ක�මා'ත හා වාXජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග�  පා9ත ර�ෙ* බZඩාර මහතා, වාYමා�ග රාජ අමාත�මා 

ග�  +. එස්. රාධ\ෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග�  ඉරා� !"මර2න මහතා, Jද5 රාජ අමාත�මා 

ග�  ,9^ ෙවදආර_` මහතා, Zවර හා ජලජ ස%ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  ල�ෂම්� ෙසෙන!ර2න මහතා, .දා, තා9ෂණ හා ප�ෙ,ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග�  වස�ත ෙස1නානායක මහතා, .ෙ!ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග�  ඒ. එ_. එ�. ෆa# මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස'ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග�  ලස�ත අලbයව�න මහතා, Jද5 හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  ෙ=. c. අලවBවල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  ෆdසා� කා#� මහතා, ෙස\ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Vය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදT) අෙන)මා ගමෙ* මහ2Yය, ඛ	ජ ෙත5 ස%ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�3ය 

ග�  අeරාධ ජයර2න මහතා, මහවැ& සංව�ධන හා පYසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  �ෙ�ධා f. ජයෙස1න මහ2Yය, �රසර සංව�ධන හා වන/. 	ෙය�ජ අමාත�3ය 

ග�  එ_. ආ&. සාරg Wෂ්ම�ත මහතා, අ_කරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා සහ `!ධශාසන 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  මhෂ නානාය�කාර මහතා, .ෙ!ශ abයා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර2න පරණ!තාන මහතා, 	Aණතා සංව�ධන හා වෘ�Bය ACD 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  �ස�ත Xං` ලෙ� මහතා, රාජ පYපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 
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ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස.බලගැ'c%, Wබසාධන හා ක'ද උඩරට 
උ<මය deබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� i2B #ව9ංග� මහතා, �ාථ3ක ක�මා'ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එ_. එ�. එ�. හjස් මහතා, fඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට& අ^XහාY මහතා   

ග� මk�ද යාපා අෙ%ව&ධන මහතා   

ග� ##ර lමාර අෙ%ෙස1කර මහතා   

ග� Bෂාර ඉm � අමරෙස1න මහතා   

ග� ඩලස ්අලහ^ෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අO2ගමෙ* මහතා   

ග� මk�දාන�ද අO2ගමෙ* මහතා   

ග� රං$2 අO!හාෙ& මහතා   

ග� ර+ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර!�n lමා& මහතා   

ග� ෙ=. එ�. ආන�ද lමාර#� මහතා   

ග� ක+�,ර� ෙක)/ස්වර� මහතා   

ග� ච�o#� ගජpර මහතා   

ග� උදය 0භා2 ග�ම�6ල මහතා   

ග�  හා� ගල^ප2� මහතා   

ග� ,ෙ�ෂ ්rණව&ධන මහතා   

ග� බ�Wල rණව&ධන මහතා   

ග� එKවK rණෙස1කර මහතා   

ග� /. +. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙක78 මහතා   

ග� (ෛවදT) න9�ද ජය�සස් මහතා   

ග� න9� බZඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අeර #K  ජයර2න මහතා   

ග� (ෛවදT) ක!�ද ෙහ1ෂා� ජයව&ධන මහතා   

ග� ලs ජයව&ධන මහතා   

ග� මd�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. Bෙරdෙර2න#ංහ� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතtu� මහතා   

ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   
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ග� 6ය�  ශා�ත ද #�වා මහතා   

ග� ෙම7හා� wයද&ශන ද #�වා මහතා   

ග� x. රං$2 ද ෙස7dසා මහතා   

ග� මය�ත ,සානායක මහතා   

ග� !මල+ර ,සානායක මහතා   

ග� සා9�ද ,සානායක මහතා   

ග� ඩ*ලස් ෙnවාන�ද මහතා   

ග� iහ�මW නc& මහතා   

ග� වා�ෙnව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  &මලනාද� මහතා   

ග� ynzක ප�රණ මහතා   

ග� (ෛවදT) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. 6යදාස මහතා   

ග� සන2  ශා�ත ෙපෙ&රා මහතා   

ග� �$2 සංජය ෙපෙ&රා මහතා   

ග� අ��,ක 0නා�W මහතා   

ග� අෙශ)ක wය�ත මහතා   

ග� k�{කා ෙ01මච�o මහ2Yය   

ග� බ�Wල ලා� බZඩා�ෙග7ඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !$ත ෙ%�ෙග7ඩ මහතා   

ග� iහ�මW ඉ%රාk� iහ�මW ම��& මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා& මහතා   

ග� ෙස|dK අ4 සා}& මaලානා මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ~ෆ් මහතා   

ග� අ%W�ලාහ ්මහ්~ෆ ්මහතා   

ග� අ$2 මා�න^ෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා&ය) ආ� මාර#ංහ මහතා   

ග� එස්. c. iBlමාරණ මහතා   

ග� (�ජT) අBර9ෙ| රතන kY   

ග� 0ස�න රණBංග මහතා   

ග� ෙර7ෂා� රණ#ංහ මහතා   

ග� හ&ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   
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ග� නාම� රාජප�ෂ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ජානක ව�l�ර මහතා   

ග� ප!�ාෙn+ ව� ආර_` මහ2Yය   

ග� !Wර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා&ය) ජය�ප� !"මර2න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙ=Bංග මහතා   

ග� (ෛවදT) B#තා !ෙ=මා�න මහ2Yය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙ=මා�න මහතා   

ග� ෙර)k� lමා� !ෙ=ර2න මහ2Yය   

ග� චY�ද ! ෙ=#� මහතා   

ග� �9^ !ෙ=ෙස1කර මහතා   

ග� ෙහ1ෂා� !තානෙ* මහතා   

ග� එස්. !යාෙ��,ර� මහතා   

ග� !ම� +රවංශ මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥානi2B �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ2Yය   

ග� ජය�ත සමර+ර මහතා   

ග� ස�,2 සමර#ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර)දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�&ෙ%'�ෙh .<!ධ පා�ශ්වෙ, නායක�මා 

ග� ධ&ම9ංග� #nධා&ථ� මහතා   

ග� (ෛවදT) එස්. #වෙම)හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලd නෙK� #වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� මාෛව ෙස). ෙස1නාzරාජා මහතා   

ග� � � හm�ෙන2� මහතා   

ග� !ෙ=පාල ෙහ�;ආර_` මහතා   

ග� ඉ�,ක අe�nධ ෙහ1ර2 මහතා   

ග� කනක ෙහ1ර2 මහතා   
 

      ධ%3ක දසනායක මහතා, පා�&ෙ%'�ෙh මහ ෙ5ක% 

I5 ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම*ඩල �ධාI සහ පා�&ෙ%'�ෙh 	ෙය�ජ මහ ෙ5ක% 

iෂා	 ෙර�හණjර මහ�3ය, සහකාර මහ ෙ5ක% 

kbY ෙ9. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ5ක% 
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               ක�තැHම අeව පා&9ෙ��Bව �ස්!ය.  කථානායකBමා �ලාසනා~ඪ !ය.    

1. 96ෙ�ඛනා,ය 6�ගැ�+ම : (1) ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
.4', 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 සහ 2010 ව�ෂ සඳහා s ලංකා 
�!ධ හJදාෙh වා�=ක කා�ය සාධන වා�තා deග'වා, එම  වා�තා ජා�ක ආර9ෂාව deබඳ 
ආංuක අZ9ෂණ කාරක සභාවට ෙයvJ කළ ��යැw ෙය�ජනා කරන ලj. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

(2) ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා .4'— 

(i) 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.දාල පනෙ� 27(1) වග'�ය යටෙ� .ශ්ව.දාල 
��පාදන ෙකv3ෂ' සභාෙh 	�ෙ!ශය ස@තව s ජයව�ධනAර 
.ශ්ව.දාලෙ,  මානව ශාස්z හා සමාජ .දා {ඨෙ, ඉං}4 භාෂාව 
ඉගැ'cෙ% අධයන අංශය9 d@~cම ස%බ'ධෙය' උසස් අධාපන හා 
මහාමා�ග අමාතවරයා .4' සාදන ලGව, 2018 ජනවාY 10 xනැ� අංක 
2053/24 දරන අ� .ෙශ7ෂ ගැස� පzෙ, පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(ii) 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.දාල පනෙ� 27(1) වග'�ය යටෙ� .ශ්ව.දාල 
��පාදන ෙකv3ෂ' සභාෙh 	�ෙ!ශය ස@තව සබරගJව .ශ්ව.දාලෙ, 
තා9ෂණ {ඨය9 d@~cම ස%බ'ධෙය' උසස් අධාපන හා මහාමා�ග 
අමාතවරයා .4' සාදන ලGව, 2018 ජනවාY 29 xනැ� අංක 2056/5 දරන 
අ� .ෙශ7ෂ ගැස� පzෙ, පළ කරන ලද 	යමය  

deග'වා, එම  	යමය' අධාපනය හා මානව ස%ප� සංව�ධනය deබඳ ආංuක 
අZ9ෂණ කාරක සභාවට ෙයvJ කළ ��යැw ෙය�ජනා කරන ලj. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

2. කාරක සභා වා&තා 6�ගැ�+ම :  (1) සථ්ාවර 	ෙය�ග deබඳ කාරක සභාෙh 
සභාප� ග< කථානායක, ක< ජය�Yය මහතා .4', පා�&ෙ%'�ෙh සථ්ාවර 	ෙය�ග 
ස%බ'ධෙය' සථ්ාවර 	ෙය�ග deබඳ කාරක සභාෙh වා�තාව, deග'වන ලj.  

එbයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැw 	ෙය�ග කරන ලj.  

(2) රජෙ, Jද5 deබඳ කාරක සභාෙh සභාප� ග<  එ%. ඒ. Wම'�ර' මහතා .4', එම 
කාරක සභාව ෙවත ෙයvJ කරන ලද, “WරාබG ආඥාපනත යටෙ� 	ෙhදනය” ස%බ'ධෙය' � 
එ� කාරක සභාෙh වා�තාව, deග'වන ලj.  

එbයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැw 	ෙය�ග කරන ලj.  

(3) ෛන�ක කට�� (�ෂණ .ෙර�Z) හා මාධ deබඳ ආංuක අZ9ෂණ කාරක සභාෙh 
සභාප� ග<  අ�� මා'න�ෙප<ම මහතා .4', එම කාරක සභාව ෙවත ෙයvJ කරන ලද,  

(i) භාර (සංෙශ�ධන) පන� ෙක~%පත; 

(ii) 1978 අංක 2 දරන අ_කරණ සං.ධාන පනත යටෙ� 60 වැ	 වග'�ය 
සමඟ bය.ය �� එ� පනෙ� 61 වැ	 වග'�ය යටෙ� 	ෙය�ග; 

(iii) (276 වැ	 අ_කාරය �) I� අධාපන සභා ආඥා පනෙ� 7 වැ	 වග'�ය 
යටෙ� ��; සහ 

(iv) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා උපYමා_කරණ සං��ණ කළමනාකරණ 
ම*ඩලෙ, වා�=ක වා�තා  

ස%බ'ධෙය' � එ� කාරක සභාෙh වා�තාව, deග'වන ලj.  

එbයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැw 	ෙය�ග කරන ලj.  
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3. ෙප2ස� : 

(1) (i)  තංග5ල, � ලංකා බ'ධනාගාරෙ, ෙස7වය කරන එ5. ඒ. ඉ'xක 
ලස� iමාර මහතාෙග' ලැ`D 2017.09.19 xනැ� ෙප�සම;  

 (ii) xයතලාව, .හාරකැෙ5, “ත<=“ යන &dනෙය@ පxං� එස්. එ%. {. 
සං/වI ස'දනායක ෙමෙන.යෙග' ලැ`D 2017.08.28 xනැ� 
ෙප�සම; සහ  

  (iii) xයතලාව, පහල කG<ගJව, ඇ5බැ!ෙ!ගල පාර යන &dනෙය@ 
පxං� �. එ%. jපා �යාකා'B ෙමෙන.යෙග' ලැ`D 2017.08.28 
xනැ� ෙප�සම  

 ග< 	හා5 ගල�ප�� මහතා .4' deග'වන ලj.  

(2)   ෙකv�ටාව, මාලප5ල, අ�<�Yය පාර, අංක 248 � දරන ස්ථානෙය@ පxං� 
ඒ. ආ�. ස3තදාස මහ�3යෙග' ලැ`D 2017.10.26 xනැ� ෙප�සම ග< 
W	5 හ�'ෙන�� මහතා .4' deග'වන ලj.  

අංක 25අ දරන පා�&ෙ%'�ෙh සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස%, මහජන ෙප�ස% 
deබඳ කාරක සභාවට ෙයvJ කරන ලj. 

4. පා&9ෙ��Bෙ< සථ්ාවර  ෙය)ග 0�ෙශ)zත ෙක��පත : ක5 තබන .වාදය 
තවGරට� පව�ව� dXස 	ෙය�ගය bයවන ලj. ඊට අදාළ �ශන්ය (2018 ෙපබරවාY 19) 

“ෙක~%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවYය ��ය”w .G&බල හා 
Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

(අ. භා. 2.49 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ .ය.) 

“ග< එ�ව� 6ණෙස7කර මහතා �ලාසනා�ඪ .ය ��ය”w නගර සැලW% හා ජල     
ස%පාදන රාජ අමාත�3ය ෙය�ජනා කළාය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

(අ. භා. 4.14 ට ග< එ�ව� 6ණෙස7කර මහතා �ලාසනා�ඪ .ය.) 

(අ. භා. 5.38 ට කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය.) 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පYව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙhj) 

 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 31 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

32 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 : 32
(3) වැ	 වග'�යට ඉ9��වම පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“de�< අෙ�9ෂාෙව' ඉxYප� කරන �ශ්නය9 සඳහා අවම වශෙය' 
�'වන අවස්ථාෙhjව� de�< සැපwය ��ෙ� ය.” 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 



( 8 ) Mt. No.243 

 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය  සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

 

33 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  
 

33 (1) @ “අ�< ප �ශ්න �නකට” යන වචන ෙව�වට “අ�< ප �ශ්න ෙදකකට” 

යන වචන ආෙ!ශ කර'න.   

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

34 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 37 වැ	 සථ්ාවර  	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

38 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  

38 (7) @ “අ�< ප �ශ්න �නකට” යන වචන ෙව�වට “අ�< ප �ශ්න ෙදකකට” 

යන වචන ආෙ!ශ කර'න.  

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශ්නය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

39 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 48 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

49 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  

49 @ අ�<.ධානය පහත පYx සංෙශ�ධනය .ය ��ය:- 

“එෙස7 �ව ද, කථානායකවරයා .4' ඡ'දය jම සඳහා ඉඩ ලබා ෙද� ලැ¡ 

කාලය අවසාන � බවට  �කාශ කර� ලැ¢මට ෙපර එම ම'£වරයා .4' 

එම ඉ5¤ම කර� ලැ�ය ��ෙ� ය.”.  

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

50 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 78 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

79 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  



( 9 ) Mt. No.243 

 

“ෙhzධා�වරයා .4' එම 	ෙය�ගය ¥යාෙh ෙයදcම සඳහා කට�� කළ 

��ෙ� ය” ය�ෙව' 79 (1) වග'�ෙ, අවස' වාකය සංෙශ�ධනය කළ 

��ය.  

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

80 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 112 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

113 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  

     113 (1) @ 1 වැ	 ෙ�eය පහත දැ9ෙවන පYx සංෙශ�ධනය b�මට,— 

         “ආංuක අZ9ෂණ කාරක සභාවල සහ අමාතාංශ¦ය උපෙ!ශක කාරක සභාවල 
සං��ය, සාමා�ක සංඛාව, ඒවාෙ, ක�තව සහ ගණ�රණය සහ” 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

   .G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ තව� 
සංෙශ�ධනය9 :   113 (1) (ඉ) ට ඉ9��ව පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ඇ�ල� b�මට,— 

            “(ඊ) අමාතංශ¦ය උපෙ!ශක කාරක සභා”. 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

114 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 122 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

123 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  

123 (2) වග'�යට ඉ9��වම පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“(3) අමාතාංශ ෙ5ක%ව<', .ෙදස් �ත ම*ඩල �ධාI' සහ  උසස ්	ලතල 

deබඳ කාරක සභාව  .4' Bරණය කර� ලබන සංසථ්ාව'@ සභාප�ව< යන 

තන�< සඳහා A!ගලය' ප� කරන ල!දා � ෙහ� 	ලය9 දැ�මට න% කරන 

ල!දා � ෙහ� අවස්ථාවකj, ෙතමසක කාලය9 �ළ ඔ�'ෙ¨ ෙය�ගතාවය 

ප�9ෂා b�ම 4Gකළ ��ෙ� ය. 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශ්නය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය  සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 
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124 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :      
124 (2) (ඌ) @ “ආංuක අZ9ෂණ කාරක සභා,” ය'නට ඉ9��වම පහත දැ9ෙවන ෙකvටස 
ඇ�ල�  b�මට,— 

“අමාතාංශ¦ය උපෙ!ශක කාරක සභා,”. 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“සථ්ාවර 	ෙය�ගය  සංෙශ�_තාකාරෙය', සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 
වශෙය' ��ය ��ය”, යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

125 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙ, 4ට 142 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

 

නව සථ්ාවර 	ෙය�ගය  

.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ඉxYප� කළ සංෙශ�ධනය9 :  

සථ්ාව ර 	ෙය�ග 111 ට ඉ9��වම පහත සඳහ' න ව සථ්ාවර 	ෙය�ගය ඇ�ල� b�මට,—— 

112. අමාතTාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභා 

1. පහත සඳහ' සාමා�කය'ෙග' සැG%ල� අමාත ම*ඩලෙ, අමාතාංශ සංඛාවට 
සමාන ව'නා � ද අමාතාංශ¦ය උපෙ!ශක කාරක සභා සංඛාව9 සථ්ාපනය කළ ��ෙ� ය. 

       අ. සභාප� ෙලස අමාත ම*ඩලෙ, අදාළ .ෂයභාර අමාතවරයා; 

       ආ. රාජ අමාතවරයා; 

       ඇ. 	ෙය�ජ අමාතවරයා; සහ 

ඈ. ෙ��% කාරක සභාව .4' න% කළ ෙවන� පා�&ෙ%'� ම'£වරය' පස ්
ෙදෙන9  

2.  ඕනෑම පා�&ෙ%'� ම'£වරෙයi .4' කාරක සභාවට ෙයvJ කර� ලබන කාරණා 
සලකා බැ¤ම කාරක සභාෙh ක�තවය .ය �� ය. 

3. ඉහත සාමා�කය'ට අමතරව ෙවන� ඕනෑම ම'£වරෙයiට ද කාරක සභාෙh 
සභාප�ෙ¨ අවසරය ඇ�ව aසc්% සඳහා සහභා .ය හැ9ෙ9 ය. 

4. කාරක සභාව මසකට වර9 aස.්ය �� අතර, aසc් ස� ෙදක9 ඇ�ළත ඊට අදාළ 
ක<D පා�&ෙ%'�වට වා�තා කළ ��ෙ� ය.  

5. කාරක සභා aසc්% කැඳcම අදාළ අමාතාංශෙ, ෙ5ක%වරයා සමඟ සාක®ඡා කර 4G 
කළ ��ෙ� ය. 

6. කාරක සභාව ඉxYයට ය% තැනැ�ෙතi කැඳවා �ශන් b�මට ද, ය% &යbය.&, ෙපv�, 
වා�තා, ෙහ� ෙවන� ෙ5ඛන ෙග'වා ප�9ෂා කර� ලැ¢මට ද කාරක සභාවට බලය ��ය 
��ෙ� ය.” 

7.  කාරක සභා සඳහා වන සාමාන �� අමාතාංශ¦ය උපෙ!ශක කාරක සභා සඳහා ද 
අදාළ .ය ��ෙ� ය. 

“නව සථ්ාවර 	ෙය�ගය, සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පතට එක� කළ ��ය”, යන �ශන්ය 
.මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 
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.G&බල හා Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  

අංක 111  4ට  142 ද9වා � ෙක~%ප� සථ්ාවර 	ෙය�ග, අංක 112 4ට 143 ද9වා � 
සථ්ාවර  	ෙය�ග වශෙය' යe අංක ෙයxය ��w. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙක~%පත, ඊට අ�¯ලව සංෙශ�_තාකාරෙය' වා�තා කරන ලj. 

ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ ෙය�ජනාව,—  
පා�&ෙ%'�ෙh  සථ්ාවර 	ෙය�ග deබඳ කාරක සභාව .4' සංෙශ�ධනය කර ස%මත කරන 
ලද පYx පා�&ෙ%'�ෙh සථ්ාවර 	ෙය�ග ��ෙශ�_ත ෙක~%පත s ලංකා �ජාතා'°ක 
සමාජවාj ජනරජෙ, පා�&ෙ%'�ෙh සථ්ාවර 	ෙය�ග ෙලස deගත ��ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ  ෙය�ජනාව,—   සථ්ාවර 
	ෙය�ගවලට අ වශ 	වැරx b�% සහ ආ�ෂං�ක සං ෙශ�ධන b�මට ෙමම සභාව 
පා�&ෙ%'�ෙh මහ ෙ5ක%වරයාට බලය පවරw. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ ෙය�ජනාව,—    ෙමම 
සභාව .4' අද xන ස%මත කරන ලද සථ්ාවර 	ෙය�ග ග< කථානායක�මා .4' 	ෙhදනය 
කරන ලද xන 4ට එය බලා�මක .ය ��යැw s ලංකා �ජාතා'°ක සමාජවාj ජනරජෙ, 
ආ*+±ම වවසථ්ාෙh 74 වැ	 වවසථ්ාව යටෙ� ෙම ම සභාව ෙය�ජනා කරw. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

5. පා&9ෙ��B ම��ව�� සඳහා වන ච&යා ධ&ම සං�හය : ක5 තබන .වාදය 
තවGරට� පව�ව� dXස 	ෙය�ගය bයවන ලj. ඊට අදාළ �ශන්ය (2018 ෙපබරවාY 19) 

“ෙක~%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවYය ��ය”w .G&බල හා 
Aන�ජනIය බලශ9� රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පYව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙhj) 

 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 58 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

පා�&ෙ%'� ම'£ව<' සඳහා වන ච�යා ධ�ම සං�හය ෙක~%පත, ඊට අ�¯ලව  
ස%මත කරන ලj. 

ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ ෙය�ජනාව,—  
පා�&ෙ%'�ෙh  සථ්ාවර 	ෙය�ග deබඳ කාරක සභාව .4' සංෙශ�ධනය කර ස%මත කරන 
ලද පYx s ලංකා �ජාතා'°ක සමාජවාj ජනරජෙ, පා�&ෙ%'� ම'£ව<' සඳහා වන 
ච�යා ධ�ම සං�හය  ෙලස deගත ��ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 
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ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ ෙය�ජනාව,—   පා�&ෙ%'� 
ම'£ව<' සඳහා වන ච�යා ධ�ම සං�හයට අ වශ 	වැරx b�% සහ ආ�ෂං�ක සං ෙශ�ධන 
b�මට ෙමම සභාව පා�&ෙ%'�ෙh මහ ෙ5ක%වරයාට බලය පවරw. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා ඉxYප� කළ ෙය�ජනාව,—    ෙමම 
සභාව .4' අද xන ස%මත කරන ලද පා�&ෙ%'� ම'£ව<' සඳහා වන ච�යා ධ�ම 
සං�හය ,ග< කථානායක�මා .4' 	ෙhදනය කරන ලද xන 4ට එය බලා�මක .ය ��යැw 
ෙම ම සභාව ෙය�ජනා කරw. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

6. 0පාතන !ෙර)� සහ 0�ෙත)ලන බW පන2 ෙක��පත : ක5 තබන ලද .වාදය  

තවGරට� පව�ව� dXස 	ෙය�ගය bයවන ලj. ඊට අදාළ �ශන්ය (2017 ෙදසැ%බ� 11),__ 

“පන� ෙක~%පත දැ' ෙදවැ	 වර bය.ය ��ය”w �ශන්ය යe� සභා³Jඛ කරන ලx', 

.වාදය තවGරට� පව�වන ලj. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක~%පත ඊට අ�¯ලව ෙදවැ	  වර bයවන ලj.  

“පන� ෙක~%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවYය ��ය”w ක�මා'ත හා 

වාXජ කට�� රාජ අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත'තර ෙවළඳ  

අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පYව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙhj) 

 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 47 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

48 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  37 වැ	 d~ෙh 29 වැ	 ෙ�eය 
ඉව� කර ඒ ෙව�වට පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“ලැ` �පාතන ආ'�කෙ, බර තබන ලද සාමානයට වඩා වැ´ ෙනv.ය �� ය. ”    
 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනය9 :  38 වැ	 d~ෙh 15 වැ	 
ෙ�eය ඉව� කර ඒ ෙව�වට පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“ආ'�කවල බර තබන ලද සාමානය ෙනvඉ9ම.ය �� ය.” 

 “සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 
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“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

49 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 52 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

53 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  42 වැ	 d~ෙh 13 වැ	 ෙ�eය 
ඉව� කර ඒ ෙව�වට පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“ වැදග� බාධාව9 deබඳව Bරණය9 කර� ලබන (එෙහ� තවම හා	ය9 4G 
c ෙනvමැ�) අවසථ්ාවක j”; 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

54 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 64 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

65 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  51 වැ	 d~ෙh 23 වැ	 
ෙ�eයට ඉ9��වම පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“(3) තහන% කරන ලද සහනාධාරය9, ෙ% පනෙ� 66 වන වග'�ය ට අ�ව 
.ෙශ7=ත වන ෙලස සලක� ලැ�ය �� ය”; 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

66 වැ	 වග'�ය සහ 67 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

68 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  55 වැ	 d~ෙh 18 වැ	 
ෙ�eයට ඉ9��වම පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“ 0�ෙත)ලන බG අ��මාණවල බර තබන ලද සාමානයට”; 

 “සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

69 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 86 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

�ඥ�� වග'�ය හා නාමය  

“�ඥ�� වග'�ය හා නාමය පන� ෙක~%පෙ� ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක~%පත සංෙශ�ධන ස@තව වා�තා කරන ලj. 
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“පන� ෙක~%පත දැ' සංෙශ�_තාකාරෙය' �'වැ	 වර bය.ය ��ය”w ක�මා'ත හා 
වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත'තර ෙවළඳ 
අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

     �ශ්නය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

පන� ෙක~%පත, ඊට අ�¯ලව සංෙශ�_තාකාරෙය' �'වැ	 වර bයවා ස%මත කරන 
ලj. 

7. ආර�ෂණ 6යවර පන2 ෙක��පත : ක5 තබන ලද .වාදය  තවGරට� පව�ව� dXස 
	ෙය�ගය bයවන ලj. ඊට අදාළ �ශන්ය (2017 ෙදසැ%බ� 11),__ 

“පන� ෙක~%පත දැ' ෙදවැ	 වර bය.ය ��ය”w �ශන්ය යe� සභා³Jඛ කරන ලx', 

.වාදය තවGරට� පව�වන ලj. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක~%පත ඊට අ�¯ලව ෙදවැ	  වර bයවන ලj.  

“පන� ෙක~%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවYය ��ය”w ක�මා'ත හා 

වාXජ කට�� රාජ අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත'තර ෙවළඳ 

අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පYව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙhj) 

 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 10 වැ	 වග'�ය ද9වා  සභා ස%මත .ය. 

11 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  10 වැ	 d~ෙh 8 වැ	 ෙ�eය 
ඉව�කර පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“ජනරා5වරයා .4' එම Bරණය ක3~ව ෙවත දැ�%ෙද� ලැ�ය �� අතර, ක3~ෙh 
අ�මැ�ය ලැ¢ෙම' පW, පහත දැ9ෙවන ෙතvර�< ඇ�ළ� දැ'cම9 ” 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

12 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 17 වැ	 වග'�ය ද9වා  සභා ස%මත .ය. 

18 වැ	 වග'�ය  

ක�මා'ත හා වාXජ කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය9 :  17 වැ	 d~ෙh 11 වැ	 
ෙ�eය ඉව�කර  පහත දැ9ෙවන ෙකvටස ආෙ!ශ b�මට,— 

“(4) .භාග b�ෙ% j අධ9ෂ ජනරා5වරයා ෙහ� ඔC .4' න% කරන ලද නා3කෙයi 
JලWන දැYය �� ” ;   
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ග< ර	5 .±ම4ංහ මහතා 

ග<  ව�ර අෙµව�ධන මහතා 

ග<  ගය'ත ක<ණා�ලක මහතා 

ග<  දයා ගමෙ¨ මහතා 

ග<  �ල9 මාරපන මහතා 

ග<  සාගල ර�නායක මහතා 

ග<  ච'xම cර9ෙකv´ මහතා 

ග<  ම&9 සමර.±ම මහතා  

ග<  ෙස5ව% අෛඩ9කලනාද' මහතා  

ග<  (ආචා�ය) හ�ෂ ද 45වා මහතා 

ග<  අ�� {. ෙපෙ�රා මහතා 

ග<  (ෛවද) Wද�uI �නා'GA5ෙ5 
මහ�3ය 

ග<  ඒ.¶. ෙ�7මදාස මහතා 

ග<  පා&ත ර'ෙ¨ බ*ඩාර මහතා  

ග<  ඉරා' .±මර�න මහතා 

ග<  x&� ෙවදආර®� මහතා 

ග<  ෙ·. �. අලව�වල මහතා   

ග<  (ෛවද) අෙන�මා ගමෙ¨ මහ�3ය 

ග< එ®. ආ�. සාරB Gෂ්ම'ත මහතා 

ග< ක<ණාර�න පරණ.තාන මහතා 

ග<  ෙහ9ට� අ�Aහා3 මහතා 

ග<  44ර iමාර අෙµෙස7කර මහතා 

ග<  �ෂාර ඉ�	5 අමරෙස7න මහතා 

ග<  රc ක<ණානායක මහතා 

ග<  අ. අර.'! iමා� මහතා    

ග<  ෙ·. එ%. ආන'ද iමාර4Y මහතා  

ග<  කc'xර' ෙක�¶ස්වර' මහතා 

ග<   එ�ව� 6ණෙස7කර මහතා   

ග<  න&' බ*ඩාර ජයමහ මහතා   

ග<  අ�ර 4�	 ජයර�න මහතා 

ග< ල� ජයව�ධන මහතා 

ග<  මw5වාගන% �ලකරාජා මහතා   

ග<  Jහ%මG න�� මහතා   

ප�ව 

“සං ෙශ�ධනය deගත ��ය” යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

“වග'�ය සංෙශ�_තාකාරෙය', පන� ෙක~%පෙ�  ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

19 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 42 වැ	 වග'�ය ද9වා  සභා ස%මත .ය. 

�ඥ�� වග'�ය හා නාමය  

“�ඥ�� වග'�ය හා නාමය පන� ෙක~%පෙ� ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක~%පත සංෙශ�ධන ස@තව වා�තා කරන ලj. 

“පන� ෙක~%පත දැ' �'වැ	 වර bය.ය ��ය”w ක�මා'ත හා වාXජ කට��  
අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත'තර ෙවළඳ අමාත�මා  ෙය�ජනා 
කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය. 

පන� ෙක~%පත, ඊට අ�¯ලව සංෙශ�_තාකාරෙය' �'වැ	 වර bයවා ස%මත කරන 
ලj. 

8. බලහ2කාරෙය� අB�දහ� �j�ව9� #යO තැනැ2ත� ආර�ෂා �j� සඳහා � 
ජාතT�තර ස�i� පන2 ෙක��පත : ෙදවැ	   වර bයcෙ% 	ෙය�ගය bයවන ලj. 

“පන� ෙක~%පත දැ' ෙදවැ	 වර bය.ය ��ය”w අ�ාමාත�මා, ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා සහ .ෙ!ශ කට�� 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', පා�&ෙ%'�ව ම� පළ වන අ'දමට ප9ෂව 53; .ප9ෂව 19 
ය�ෙව' ෙබj, එය සභා ස%මත .ය. 
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ග<  උදය �භා� ග%ම'dල මහතා 

ග<  xෙ'ෂ් 6ණව�ධන මහතා   

ග<  ¶. c. චානක මහතා   

ග<  44ර ජයෙකv´ මහතා 

ග<  dය5 	ශා'ත ද 45වා මහතා   

ග<  �. රං�� ද ෙසvwසා මහතා 

ග<  .මලcර xසානායක මහතා 

ග<  සා&'ද xසානායක මහතා  

ග<  වාWෙ!ව නානාය9කාර මහතා 

ග<  .�ත ෙµ<ෙගvඩ මහතා 

ග<  එස්. �. J�iමාරණ මහතා 

ග<  ෙරvෂා' රණ4ංහ මහතා  

ග<  නාම5 රාජප9ෂ මහතා 

ග<  ජානක ව9i¸ර මහතා   

ග<  ප.zාෙ!c ව'	ආර®� මහ�3ය 

ග<  .ම5 cරවංශ මහතා 

ග< ජය'ත සමරcර මහතා 

ග<  ඉ'xක අ�<!ධ ෙහ7ර� මහතා   

ග<  කනක ෙහ7ර� මහතා 

!�nධව 

පන� ෙක~%පත ඊට අ�¯ලව ෙදවැ	  වර bයවන ලj.  

“පන� ෙක~%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවYය ��ය”w අ�ාමාත�මා, 
ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව'  සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා 
සහ .ෙ!ශ කට�� අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පYව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙhj) 

 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 වග'�ෙ, 4ට 25 වැ	 වග'�ය ද9වා සභා ස%මත .ය. 

�ඥ�� වග'�ය හා නාමය  

“�ඥ�� වග'�ය හා නාමය පන� ෙක~%පෙ� ෙකvටස9 වශෙය' ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක~%පත සංෙශ�ධන ර@තව වා�තා කරන ලj. 

“පන� ෙක~%පත දැ'  �'වැ	 වර bය.ය ��ය”w අ�ාමාත�මා, ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව�ෙව' සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා සහ .ෙ!ශ කට�� 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', ම� පළ වන අ'දමට ප9ෂව 53; .ප9ෂව 16 ය�ෙව' ෙබj, එය 
සභා ස%මත .ය. 

ග<  `!_ක ප�රණ මහතා 

ග< ෙ9. ෙ9. dයදාස මහතා   

ග<  W�� සංජය ෙපෙ�රා මහතා 

ග<  අෙශ�ක ¹ය'ත මහතා 

ග<  @<Xකා ෙ�7මච'º මහ�3ය     

ග<  බ'Gල ලා5 බ*ඩාYෙගvඩ මහතා 

ග<  ෙස,w� අ¤ සා»� ම�ලානා මහතා  

ග<  ඉ%රා' මහ�ෆ් මහතා   

ග<  අµG5ලාහ් මහ�්ෆ් මහතා   

ග<  (මහාචා�ය) ආ½ මාර4ංහ මහතා 

ග<  (ආචා�ය) ජය%ප� .±මර�න 

මහතා   

ග<  ඒ. ඒ. .ෙ·�ංග මහතා   

ග<  ල9ෂ්ම' ආන'ද .ෙ·මා'න 
මහතා   

ග<  ච3'ද . ෙ·4Y මහතා  

ග<  එස්. sතර' මහතා 

ග<  ඥානJ�� sෙ'ස' මහතා  

ග<  ස'x� සමර4ංහ මහතා 

ග<  (ෛවද) එස්. 4වෙම�හ' මහතා 

ග<  මාෙවw එස්. ෙස7නාZරාජ මහතා 

ග<  .ෙ·පාල ෙහ�kආර®� මහතා 
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ග< ර	5 .±ම4ංහ මහතා 

ග<  ව�ර අෙµව�ධන මහතා 

ග<  ගය'ත ක<ණා�ලක මහතා 

ග<  දයා ගමෙ¨ මහතා 

ග<  �ල9 මාරපන මහතා 

ග<  සාගල ර�නායක මහතා 

ග<  ච'xම cර9ෙකv´ මහතා 

ග<  ම&9 සමර.±ම මහතා  

ග<  ෙස5ව% අෛඩ9කලනාද' මහතා  

ග<  (ආචා�ය) හ�ෂ ද 45වා මහතා 

ග<  අ�� {. ෙපෙ�රා මහතා 

ග<  (ෛවද) Wද�uI �නා'GA5ෙ5 
මහ�3ය 

ග<  ඒ.¶. ෙ�7මදාස මහතා 

ග<  පා&ත ර'ෙ¨ බ*ඩාර මහතා  

ග<  ඉරා' .±මර�න මහතා 

ග<  x&� ෙවදආර®� මහතා 

ග<  ෙ·. �. අලව�වල මහතා   

ග<  (ෛවද) අෙන�මා ගමෙ¨ මහ�3ය 

ග< එ®. ආ�. සාරB Gෂ්ම'ත මහතා 

ග< ක<ණාර�න පරණ.තාන මහතා 

ග<  ෙහ9ට� අ�Aහා3 මහතා 

ග<  44ර iමාර අෙµෙස7කර මහතා 

ග<  �ෂාර ඉ�	5 අමරෙස7න මහතා 

ග<  ආන'ද අ¾�ගමෙ¨ මහතා   

ග<  රc ක<ණානායක මහතා 

ග<  අ. අර.'! iමා� මහතා    

ග<  ෙ·. එ%. ආන'ද iමාර4Y මහතා  

ග<  කc'xර' ෙක�¶ස්වර' මහතා 

ග<   එ�ව� 6ණෙස7කර මහතා   

ග<  න&' බ*ඩාර ජයමහ මහතා   

ග<  අ�ර 4�	 ජයර�න මහතා 

ග<  මw5වාගන% �ලකරාජා මහතා   

ග<  Jහ%මG න�� මහතා   

ග<  `!_ක ප�රණ මහතා 

ග<   ෙ9. ෙ9. dයදාස මහතා   

ග<  W�� සංජය ෙපෙ�රා මහතා 

ග<  අෙශ�ක ¹ය'ත මහතා 

ග<  @<Xකා ෙ�7මච'º මහ�3ය     

ග<  බ'Gල ලා5 බ*ඩාYෙගvඩ මහතා 

ග<  ෙස,w� අ¤ සා»� ම�ලානා මහතා  

ග<  ඉ%රා' මහ�ෆ් මහතා   

ග<  අµG5ලාහ් මහ�්ෆ් මහතා   

ග<  (මහාචා�ය) ආ½ මාර4ංහ මහතා 

ග<  (ආචා�ය) ජය%ප� .±මර�න 
මහතා   

ග<  ඒ. ඒ. .ෙ·�ංග මහතා   

ග<  ල9ෂ්ම' ආන'ද .ෙ·මා'න 
මහතා   

ග<  ච3'ද . ෙ·4Y මහතා  

ග<  එස්. sතර' මහතා 

ග<  ඥානJ�� sෙ'ස' මහතා  

ග<  ස'x� සමර4ංහ මහතා 

ග<  (ෛවද) එස්. 4වෙම�හ' මහතා 

ග<  මාෙවw එස්. ෙස7නාZරාජ මහතා 

ග<  .ෙ·පාල ෙහ�kආර®� මහතා 

 

ග<  උදය �භා� ග%ම'dල මහතා 

ග<  ¶. c. චානක මහතා   

ග<  44ර ජයෙකv´ මහතා 

ග<  dය5 	ශා'ත ද 45වා මහතා   

ග<  �. රං�� ද ෙසvwසා මහතා 

ග<  .මලcර xසානායක මහතා 

ග<  සා&'ද xසානායක මහතා 

ග<  .�ත ෙµ<ෙගvඩ මහතා 

ග<  එස්. �. J�iමාරණ මහතා 

ග<  නාම5 රාජප9ෂ මහතා 

ග<  ජානක ව9i¸ර මහතා   

ග<  ප.zාෙ!c ව'	ආර®� මහ�3ය 

ග<  .ම5 cරවංශ මහතා 

ග< ජය'ත සමරcර මහතා 

ග<  ඉ'xක අ�<!ධ ෙහ7ර� මහතා   

ග<  කනක ෙහ7ර� මහතා 

.<!ධව 

ප�ව 
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පන� ෙක~%පත, ඊට අ�¯ලව  �'වැ	 වර bයවා ස%මත කරන ලj. 

9. ක� තැHම  :  “ෙමම පා�&ෙ%'�ව දැ' ක5 තැ�ය ��ය”w ඉඩ% සහ 
පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ7ය. 

�ශන්ය .මසන ලx', සභා ස%මත .ය; අ. භා. 6.35 ට, 2016 මා�� 08 වැ	 xන සභා 
ස%ම�ය අ�ව, 2018 මා��  08 වැ	 ¿හසප්�'දා �. භා. 10.30 වන ෙත9 පා�&ෙ%'�ව 
ක5 �ෙ,ය. 


