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

ග� ගා/0 ජය��ම ෙපෙ#රා මහතා, 7!ධශාසන අමාත�මා 

ග� ච�3ා� බ5ඩාර මහ6/ය, කා/තා හා ළමා කට�� අමාත�(ය 

ග� සාගල ර6නායක මහතා, ත9ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ  සහ ද<*ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨ8 ච�9ක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නා>ර සංව�ධන අමාත�මා 

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

ග� ර(�3 සමර(ර මහතා, ක-ක9 හා වෘ�Aය ස(� සබඳතා අමාත�මා 

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

ග� ර;ෆ් හ=� මහතා, නගර සැලD- හා ජල ස-පාදන අමාත�මා 

ග� අ">� හ8� මහතා, තැපැE, තැපැE ෙසFවා හා Gස්.- ආග(ක කට�� අමාත�මා 
 

ග� වස�ත අ?�හාෙ# මහතා, කෘ*ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� 9යෙස@න ගමෙA මහතා, ත9ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද<*ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

අංක 3. ] 

(අටවැ	 පා�.ෙ-/�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� (රNමාර Oසානායක මහතා, මහවැ. සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ!6 P. ෙපෙ#රා මහතා, 4R.බල හා Sන�ජනTය බලශ<� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. R. ෙS@මදාස මහතා, වැ4. ක�මා/ත රාජ අමාත�මා 

ග� �ජයකලා මෙහ@ස්වර� මහ6/ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�(ය 

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

ග� �ව� �ජයව#ධන මහතා, ආර<ෂක රාජ අමාත�මා 
 

ග� ලස�ත අලVයව�න මහතා, GදE හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� ෆGසා� කා�� මහතා, ෙසVඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Xය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදZ) අෙන%මා ගමෙA මහ6/ය, ඛ	ජ ෙතE ස-ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�(ය 

ග� ක�ණාර6න පරණ�තාන මහතා, 4දා, තා<ෂණ, ප�ෙ3ෂණ, 	Sණතා සංව�ධන 
හා වෘ�Aය SZ[ සහ ක/ද උඩරට උ9මය \]බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙස\G] අ8 සා^# ම;ලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා, සං>_යා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� _6& �ව:ංග� මහතා, සමාජ Dබසාධන හා �ාථ(ක ක�මා/ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� එ`. එ�. එ�. හaස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහ5වර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට# අbcහා/ මහතා   

ග� ම'�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� &ෂාර ඉe�� අමරෙස@න මහතා   

ග� ආන�ද අ?6ගමෙA මහතා   

ග� රං!6 අ?�හාෙ# මහතා   

ග� ර( ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර��g Nමා# මහතා   

ග� ෙW. එ�. ආන�ද Nමාර�� මහතා   

ග� නාලක Sසාg ෙකhෙලh�ෙන මහතා   

ග� ක(�Oර� ෙක%Rස්වර� මහතා   

ග� ච�3�� ගජiර මහතා   

ග� ච�Oම ගමෙA මහතා   

ග� Oෙ�ෂ ්jණව#ධන මහතා   
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ග� (ආචා#ය) බ�>ල jණව#ධන මහතා   

ග� එ]ව] jණෙස@කර මහතා   

ග� R. (. චානක මහතා   

ග� ම:6 ජය*ලක මහතා   

ග� (ෛවදZ) න:�ද ජය*සස් මහතා   

ග� අkර �]� ජයර6න මහතා   

ග� අkරාධ ජයර6න මහතා   

ග� 9යංකර ජයර6න මහතා   

ග� ල= ජයව#ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙස@කර මහතා   

ග� lෙ�ධා m. ජයෙස@න මහ6/ය   

ග� මG�වාගන� *ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරGෙර6න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බ5ඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතno� මහතා   

ග� p. රං!6 ද ෙසhGසා මහතා   

ග� අkර Oසානායක මහතා   

ග� එස්. q. Oසානායක මහතා   

ග� ඩAලස් ෙgවාන�ද මහතා   

ග� ෙමhෙහhම] නව� මහතා   

ග� වාlෙgව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� rgsක ප*රණ මහතා   

ග� (ෛවදZ) රෙ�ෂ ්ප*රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. 9යදාස මහතා   

ග� lස�ත cංt�ලෙ� මහතා   

ග� uලා� ෙපෙ#රා මහතා   

ග� සන6 �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� l!6 සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� (ෛවදZ) lද#wx Sනා�>c�ෙ� මහ6/ය   

ග� අෙශ%ක yය�ත මහතා   

ග� ඒ. R. l�� ෙS@මජය�ත මහතා   

ග� '�zකා ෙS@මච�3 මහ6/ය   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   
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ග� �!ත ෙ"�ෙගhඩ මහතා   

ග� _හ�ම> ඉ"රා'� _හ�ම> ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ{ෆ් මහතා   

ග� අ">�ලාහ ්මහ්{ෆ ්මහතා   

ග� අ!6 මා�නbෙප�ම මහතා   

ග� එස්. X. _&Nමාරණ මහතා   

ග� |ම� ර6නායක මහතා   

ග� Sස�න රණ&ංග මහතා   

ග� ඉෂා� ර}මා� මහතා   

ග� _!r# ර}මා� මහතා   

ග� චම� රාජප~ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ගා/0 ෙලhNෙA මහතා   

ග� ජානක ව�N�ර මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප* ��මර6න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙW&ංග මහතා   

ග� (ෛවදZ) &�තා �ෙWමා�න මහ6/ය   

ග� �:b �ෙWෙස@කර මහතා   

ග� ෙහ@ෂා� �තානෙA මහතා   

ග� ෙ6kක �දානගමෙA මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන_6& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�* �සක්�දරාසා මහ6/ය   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�.ෙ-/�ෙ6 49!ධ පා�ශ්වෙ3 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ#ම:ංග� �gධා#ථ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලG නෙ]l �වශ�* මහතා   

ග� එ�. ඒ. lම�*ර� මහතා   

ග� වuෙ�� lෙ#ෂ ්මහතා   

ග� ඩ":�. R. ෙW. ෙසෙන�ර6න මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස@නාsරාජා මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස@ම�ංහ මහතා   
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ග� �ෙWපාල ෙහ��ආර`t මහතා   

ග� ඉ�Oක අk�gධ ෙහ@ර6 මහතා   

ග� කනක ෙහ@ර6 මහතා   

ග� �!ත ෙහ@ර6 මහතා 
 

ධ-(ක දසනායක මහතා, පා�.ෙ-/�ෙ6 මහ ෙEක- 

TE ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම1ඩල �ධාT සහ පා�.ෙ-/�ෙ6 	ෙය�ජ මහ   ෙEක- 

bෂා	 ෙර�හණcර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙEක- 

def ෙ<. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙEක- 
 

ක�තැqම අkව පා#:ෙ��&ව �ස්�ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා{ඪ �ය. 

1. පා#:ෙ��& කට�& 9�බඳ කාරක සභාව : ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ 
අමාතවරයා 4g/ ඉhfප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 115 > 
4j4ධානවල bම< සඳහ/ව �7ණ ද, පා�.ෙ-/� කට�� \]බඳ කාරක සභාව, 
කථානායකවරයා සභාප�වරයා k ද, 	ෙය�ජ කථානායකවරයා, 	ෙය�ජ කාරක සභා 
සභාප�වරයා, පා�.ෙ-/�ෙ6 සභානායකවරයා, 49!ධ පා�ශව්ෙ3 නායකවරයා, ආ12 
පා�ශව්ෙ3  �ධාන සං4ධායකවරයා, 49!ධ පා�ශව්ෙ3 �ධාන සං4ධායකවරයා සහ ෙ�l- 
කාරක සභාව 4g/ න- කර5 ලබන තව� ම/mවරය/ පහෙළnස ් ෙදෙනbෙග/ (15) 
සම/4ත 4ය �� ය. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

2. පා#:ෙ��&ෙ� �ස(්� : ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4g/  
ඉhfප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8> 4j4ධානවල bම<  
සඳහ/ව  �7ණ ද, අද hන pසq්- පැවැ�ෙවන කාල ෙ6ලාව r. භා. 10.30 gට අ. භා. 12.30 
ද<වා ද, අ. භා. 1.30 gට අ. භා. 6.30 ද<වා ද 4ය �� ය. r. භා. 10.30ට පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 
	ෙය�ග අංක 8(5) &යා�මක 4ය �� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා �ශන්ය ෙනn4මසා 
පා�.ෙ-/�ව කEතැuය �� ය. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

3. �ෙgශගත � ලාං-කය� හට ඉO� මැ*වරණවල i ඡ�දය පා�`t -aමට ඇ* 
ඉඩකඩ සලසා iෙ� සහ ඊට ආkෂංVක  ක�� �ම#ශනය කර 9යවර �#ෙgශ ෙකhට වා#තා 
-aම සඳහා වන පා#:ෙ��& �ෙශ@ෂ කාරක සභාව : ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ 
අමාතවරයා 4g/ ඉhfප� කළ ෙය�ජනාව,— 2016 ෙනnවැ-බ� 17 වැ	 hන ග9 
කථානායක�මා 4g/ ප�කරන ලද 4ෙ!ශගත w ලාංeකය/ හට ඉhf මැ�වරණවල c ඡ/දය 
පා4yz elමට ඇ� ඉඩකඩ සලසා cෙ- සහ ඊට ආ5ෂං}ක  ක9[ 4ම�ශනය කර \යවර 
	�ෙ!ශ ෙකnට වා�තා elම සඳහා වන පා�.ෙ-/� 4ෙශFෂ කාරක සභාවට, තම/ 4g/ 
	l<ෂණය කර5 ලබන ක9[, 2016 අෙ�FE 06 වැ	 hන පා�.ෙ-/�ව 4g/ ස-මත 
කරන ලද ෙය�ජනාව ම~/ 	යම කර ඇ� කාල�මාව ඇ�ළත පා�.ෙ-/�වට වා�තා 
elමට ෙනnහැe බැ4/ එම කාරක සභාවට ලබාc ඇ� කාල�මාව අංක 102 දරන 
පා�.ෙ-/�ෙ6 සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව 2018 ෙනnවැ-බ� 20 වැ	 hන ද<වා c�ඝ කළ 
��ය.  

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 
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4. HXලෙය' � ලංකා තානාප* කා#යාලය සහ ඇම�කා එ�ස6 ජනපදෙය', 
��ෙය%� kවර, එ�ස6 ජා��ෙA � ලංකා �තZ �ෙය%!ත කා#යාලය සඳහා කා#යාල 
/ලi ගැxම සඳහා � ලංකා මහ බැංNව ��� එ� එ� සථ්ානය ෙවkෙව� ෙව� ෙව� 
වශෙය� දරන ලද �යදම 9�බඳ ෙසhයා බලා වා#තා -aම 9zස � පා#:ෙ��& �ෙශ@ෂ 
කාරක සභාව : ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4g/ ඉhfප� කළ 
ෙය�ජනාව,— 2017 මැ� 23 වැ	 hන ග9 කථානායක�මා 4g/ ප�කරන ලද ��ලෙය> w 
ලංකා තානාප� කා�යාලය සහ ඇමfකා එ<ස� ජනපදෙය>, 	6ෙය�< 5වර, එ<ස� 
ජාA/ෙ� w ලංකා 	ත 	ෙය��ත කා�යාලය සඳහා කා�යාල (ලc ගැTම සඳහා w ලංකා 
මහ බැංbව 4g/ එ< එ< සථ්ානය ෙව5ෙව/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ දරන ලද 4යදම \]බඳ 
ෙසnයා බලා වා�තා elම \�ස k පා�.ෙ-/� 4ෙශFෂ කාරක සභාවට, තම/ 4g/ 
	l<ෂණය කර5 ලබන ක9[, 2017 ෙපබරවාf 09 වැ	  hන පා�.ෙ-/�ව 4g/ ස-මත 
කරන ලද ෙය�ජනාව ම~/ 	යම කර ඇ� කාල �මාව ඇ�ළත පා�.ෙ-/�වට වා�තා 
elමට ෙනnහැe බැ4/ එම කාරක සභාවට ලබාc ඇ� කාල �මාව අංක 102 දරන 
පා�.ෙ-/�ෙ6  සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව, 2018 ෙදසැ-බ� 05 වැ	 hන ද<වා c�ඝ කළ 
��ය. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

5. ක� තැqම : (අටවැ� පා#:ෙ��&ෙ� ෙදවැ� සභාවාරය �වෘත කර/� අ*ග� 
ජනාsප*වරයා ��� කරන ලද Sකාශය)  “ෙමම පා�.ෙ-/�ව දැ/ කE තැuය ��ය”� , 
ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 4g/ ෙය�ජනා කරන ලc. 

�ශන්ය සභා�Gඛ කරන ලh/, 4වාද 4ය. 

(අ. භා.  12.09 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා  සභාප�වරයා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ග9 ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”�  ත9ණ කට��, වාපෘ� 
කළමනාකරණ සහ ද<*ණ සංව�ධන අමාතවරයා 4g/ ෙය�ජනා කරන ලc. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  12.39 ට ග9  ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ග9 ෙශහා/ ෙසFමgංහ මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”� ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක 
කට�� රාජ  අමාතවරයා 4g/ ෙය�ජනා කරන ලc. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  1.40 ට ග9 ෙශහා/ ෙසFමgංහ මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ග9 G�7� රZමා/ මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”� ග9 අ5ර g�	 ජයර�න මහතා, 
ග9 ෙ<. ෙ<. \යදාස මහතා ෙය�ජනා කර(/ ස�්ර කෙළFය. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  2.58 ට ග9 G�7� රZමා/ මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ග9 ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”�  ආර<ෂක රාජ අමාතවරයා 
4g/ ෙය�ජනා කරන ලc. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  3.31 ට ග9  ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 



( 7 ) Mt. No.3 

 

“ග9 එ�ව� �ණෙසFකර මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”�  වරාය හා නා4ක කට�� 
අමාතවරයා 4g/ ෙය�ජනා කරන ලc. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  4.20 ට ග9  එ�ව� �ණෙසFකර මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

“ග9 ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය ��ය”�  ග9 ඒ. ඒ. 4ෙ��ංග මහතා,  ග9 
ආන/ද අ��ගමෙ� මහතා ෙය�ජනා කර(/ ස�්ර කෙළFය. 

�ශන්ය 4මසන ලh/, සභා ස-මත 4ය. 

(අ. භා.  5.10 ට ග9  ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 4ය.) 

එකE> ෙ6ලාව අ. භා. 6.30 kෙය/,  �ලාසනා�ඩ ම/mවරයා 4g/ �ශන්ය ෙනn4මසා 
පා�.ෙ-/�ව කE තබන ලc. 

පා�.ෙ-/�ව ඊට අ5�ලව, 2018 මැ� 11 වැ	 gbරාදා S. භා. 10.30 වනෙත<  කE 
}ෙ3ය. 


