
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� තලතා අ&ෙක'රල මහ()ය, අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංස්කරණ අමාත�'ය 

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� (ආචා,ය) සර( අ34ගම මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා6ලක මහතා, ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආBC පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං/ධායක�මා 

ග� අ7ල #රා� කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� 7�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�Aෙ@"�ෙE සභානායක�මා 

ග� මෙන' ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක එකාබ)ධතා, සංGHයා හා රාජ භාෂා <=බඳ 
අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ; මහතා, සමාජ Iබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත අමාත�මා 

ග� පල" =ග�බර� මහතා, කJරට නව ග@මාන, යKතල පහIක@ හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� න/� =සානායක මහතා, වැ/A ක�මා"ත අමාත�මා 

ග� එස්. ?. නා#�න මහතා, අභ"තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන අමාත�මා 

අංක 9. ] 

(අටවැ	 පා�Aෙ@"�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  D" 05 වැ" අඟහ�වාදා අ. භා. 1.00 ට 

 

පැ�� ම� : 



( 2 ) Mt. No.9 

 

ග� ගා)J ජය#$ම ෙපෙ,රා මහතා, Y)ධශාසන අමාත�මා 

ග� හ�� Kනා�L මහතා, /ZA සංෙ)ශ, [\ට] යKතල පහIක@ හා /ෙ)ශ ^_යා 
අමාත�මා 

ග� ස*( ෙKMමදාස මහතා, 	වාස හා ඉH_`@ අමාත�මා 

ග� �සාN බ=OP� මහතා, ක�මා"ත හා වාaජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ,. එ�. රං*( මQLම බRඩාර මහතා, රාජ පbපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
d�ය හා සාමය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ච�Sා" බRඩාර මහ()ය, කා"තා හා ළමා කට�� අමාත�'ය 

ග� 6ල  මාරපන මහතා, /ෙ)ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෆUස, 3සත්ාපා මහතා, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ eඩා අමාත�මා 

ග� සාගල ර(නායක මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද2.ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨW ච�Xක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාGර සංව�ධන අමාත�මා 

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

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

ග� මංගල සමර/ර මහතා, fද] හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ම.�ද සමර�ංහ මහතා, වරාය හා නා/ක කට�� අමාත�මා 

ග� රං*( �යඹලාX[ය මහතා, /ZAබල හා 5න�ජනdය බලශ2� අමාත�මා 

ග� (ෛවද\) රා*ත ෙසMනාර(න මහතා, ෙසgඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ)iය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� #*( #ජය3] ෙස^Uසා මහතා, kවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාlය 
ආ��කය <=බඳ අමාත�මා 

ග� ර_ෆ් හ`� මහතා, නගර සැලI@ හා ජල ස@පාදන අමාත�මා 

ග� අ+L� හW� මහතා, තැපැ], තැපැ] ෙසmවා හා fස්A@ ආග'ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක?, හa� මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත�මා 

ග� b. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස/බලගැ"n@ අමාත�මා 

ග� c�N මා,ෂ� සර(  ෙෆ^�ෙසMකා මහතා, �රසර සංව�ධන, වනon සහ �ාෙ)iය 
සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අd#හාෙ, මහතා, කෘ.ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� XයෙසMන ගමෙ; මහතා, ත;ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද2.ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙම^හා� ලා� ෙeM� 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 
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ග� /ර�මාර =සානායක මහතා, මහවැA සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ*( b. ෙපෙ,රා මහතා, /ZAබල හා 5න�ජනdය බලශ2� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. g. ෙKMමදාස මහතා, වැ/A ක�මා"ත රාජ අමාත�මා 

ග� පාYත ර�ෙ; බRඩාර මහතා, වාbමා�ග සහ ජල ස@ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
රාජ අමාත�මා 

ග� #ජයකලා මෙහMස්වර� මහ()ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�'ය 

ග� /. එස්. රාධhෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� #$මර(න මහතා, fද] රාජ අමාත�මා 

ග� jයා" #ෙ�#$ම මහ()ය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ eඩා රාජ අමාත�'ය 

ග� =Yk ෙවදආරlm මහතා, kවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාlය ආ��කය 
<=බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� ෙසෙන#ර(න මහතා, /දා, තා2ෂණ, ප�ෙ4ෂණ, 	5ණතා සංව�ධන හා 
වෘ�6ය 578 සහ ක"ද උඩරට උ;මය <=බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එl. එ�. ෆ_� මහතා, ජා�ක සමqය හා සහoවනය රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ'  අෙ+�ංහ මහතා, �වාහන හා r/] sව" ෙසmවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලoයව�න මහතා, fද] හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ�. p. අලව&වල මහතා, ස්වෙ)ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆUසා� කා�� මහතා, ෙසgඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ)iය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� Lෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� (ෛවද\) අෙන'මා ගමෙ; මහ()ය, ඛ	ජ ෙත] ස@ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�'ය 

ග� පාYත �මාර ෙතවරkෙප�ම මහතා, �රසර සංව�ධන, වනon සහ �ාෙ)iය 
සංව�ධන 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එl. ආ,. සාරq Lෂ්ම�ත මහතා, අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ෙසrUN අW සාs, ම_ලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ)ධතා, සංGuයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� "ශා�ත 3&ෙහt[ගමෙ; මහතා, වරාය හා නා/ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස/බලගැ"n@ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 3(& �වYංග� මහතා, සමාජ Iබසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ), අY �හා+=� මහතා, kවර හා ජලජ ස@ප� සංව�ධන සහ �ාlය ආ��කය 
<=බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එl. එ�. එ�. හuස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 
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————————————— 

ග� ෙහ ට, අkvහා) මහතා   

ග� ෙර'.ත අෙ+wණව,ධන මහතා   

ග� ම.�ද යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග� ල ෂ්ම� යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග� &ෂාර ඉx"� අමරෙසMන මහතා   

ග� =y� අ34ගම මහතා   

ග� ආන�ද අd(ගමෙ; මහතා   

ග� ම.�දාන�ද අd(ගමෙ; මහතා   

ග� රං*( අd#හාෙ, මහතා   

ග� (ආචා,ය) එස්. එ�. ෙම^හමN ඉසම්ාU� මහතා   

ග� ර/ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර#�Q �මා, මහතා   

ග� ෙzd �මා, මහතා   

ග� නාලක KසාQ ෙක^ෙල^�ෙන මහතා   

ග� ච�S�� ගජPර මහතා   

ග� ච�=ම ගමෙ; මහතා   

ග� උදය Kභා( ග�ම�Xල මහතා   

ග� "හා� ගලkප(6 මහතා   

ග� =ෙ�ෂ ්wණව,ධන මහතා   

ග� (ආචා,ය) බ�Lල wණව,ධන මහතා   

ග� එNවN wණෙසMකර මහතා   

ග� පQම උදයශා�ත wණෙසMකර මහතා   

ග� g. /. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙක^| මහතා   

ග� (ෛවද\) නY�ද ජය6සස් මහතා   

ග� නY� බRඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අ}ර �N" ජයර(න මහතා   

ග� අ}රාධ ජයර(න මහතා   

ග� Xයංකර ජයර(න මහතා   

ග� (ෛවද\) ක#�ද ෙහMෂා� ජයව,ධන මහතා   

ග� ල` ජයව,ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙසMකර මහතා   

ග� ෙKMමලා� ජයෙසMකර මහතා   
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ග� ~ෙ�ධා �. ජයෙසMන මහ()ය   

ග� මU�වාගන� 6ලකරාජා මහතා   

ග� ජනක බRඩාර ෙත�නෙක'� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� Xය� "ශා�ත ද ��වා මහතා   

ග� ෙම^හා� �යද,ශන ද ��වා මහතා   

ග� �. රං*( ද ෙස^Uසා මහතා   

ග� අ}ර =සානායක මහතා   

ග� මය�ත =සානායක මහතා   

ග� #මල/ර =සානායක මහතා   

ග� එස්. ?. =සානායක මහතා   

ග� සාY�ද =සානායක මහතා   

ග� ඩ;ලස් ෙQවාන�ද මහතා   

ග� 3හ�මL නp, මහතා   

ග� වා~ෙQව නානාය කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් ",මලනාද� මහතා   

ග� �Q�ක ප6රණ මහතා   

ග� (ෛවද\) රෙ�ෂ ්ප6රණ මහතා   

ග� ෙ . ෙ . Xයදාස මහතා   

ග� ~ස�ත vංm"ලෙ� මහතා   

ග� |ලා� ෙපෙ,රා මහතා   

ග� සන( "ශා�ත ෙපෙ,රා මහතා   

ග� ල ෂ්ම� වස�ත ෙපෙ,රා මහතා   

ග� ~*( සංජය ෙපෙ,රා මහතා   

ග� ෙජ^�ස්ට� Kනා�L මහතා   

ග� (ෛවද\) ~ද,�� Kනා�Lv�ෙ� මහ()ය   

ග� අෙශ'ක �ය�ත මහතා   

ග� .�]කා ෙKMමච�S මහ()ය   

ග� එස්. ෙKMමර(න මහතා   

ග� බ�Lල ලා� බRඩා�ෙග^ඩ මහතා   

ග� තාරානා( බස්නායක මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� #*ත ෙ+�ෙග^ඩ මහතා   

ග� 3හ�මL ඉ+රා.� 3හ�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�නkෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා,ය) ආ� මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. p. 3&�මාරණ මහතා   

ග� p. ?. ර(නායක මහතා   

ග� Kස�න රණ&ංග මහතා   

ග� Kස�න රණ/ර මහතා   

ග� ෙකෙහYය ර� වැ�ල මහතා   

ග� 3*�, ර�මා� මහතා   

ග� හ,ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� ම.�ද රාජප ෂ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� "ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා)J ෙල^�ෙ; මහතා   

ග� ජානක ව ��ර මහතා   

ග� (ආචා,ය) ජය�ප6 #$මර(න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. #ෙ�&ංග මහතා   

ග� (ෛවද\) &�තා #ෙ�මා�න මහ()ය   

ග� ල ෂ්ම� ආන�ද #ෙ�මා�න මහතා   

ග� ෙර'.J �මා� #ෙ�ර(න මහ()ය   

ග� ච)�ද # ෙ��� මහතා   

ග� �Yk #ෙ�ෙසMකර මහතා   

ග� කංචන #ෙ�ෙසMකර මහතා   

ග� ෙහMෂා� #තානෙ; මහතා   

ග� ෙ(}ක #දානගමෙ; මහතා   

ග� ච�=ම /ර ෙක^| මහතා   

ග� #ම� /රවංශ මහතා   

ග� �මාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන3(& �ෙ�ස� මහතා   
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ග� ශා�6 �සක්�දරාසා මහ()ය   

ග� ජය�ත සමර/ර මහතා   

ග� ස�=( සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර'දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�Aෙ@"�ෙE /;)ධ පා�ශ්වෙ4 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� (ෛවද\) එස්. �වෙම'හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලU නෙN~ �වශ 6 මහතා   

ග� 6ලංග ~ම6පාල මහතා   

ග� එ�. ඒ. ~ම�6ර� මහතා   

ග� ව|ෙz� ~ෙ,ෂ ්මහතා   

ග� ඩ+Yz. g. ෙ�. ෙසෙන#ර(න මහතා   

ග� මාෛව ෙස'. ෙසMනා�රාජා මහතා   

ග� ච&ර සංPප ෙසMනාර(න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙසMම�ංහ මහතා   

ග� ~"� හx�ෙන(6 මහතා   

ග� #ෙ�පාල ෙහt[ආරlm මහතා   

ග� ඉ�=ක අ}�Qධ ෙහMර( මහතා   

ග� කනක ෙහMර( මහතා   

ග� #*ත ෙහMර( මහතා 

  

         ධ@'ක දසනායක මහතා, පා�Aෙ@"�ෙE මහ ෙ]ක@ 

         d] ඉ)දවල මහතා, කා�ය මBඩල �ධාd සහ පා�Aෙ@"�ෙE 	ෙය�ජ මහ ෙ]ක@ 

         zෂා	 ෙර�හණ{ර මහ�'ය, සහකාර මහ ෙ]ක@ 

         K_b ෙ2. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ]ක@ 

 

ක�තැ?ම අ}ව පා,Yෙ��&ව �ස්#ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ #ය. 

1. කථානායකවරයා #�� කර} ලබන "ෙzදන : කථානායකවරයා /r" ම� පළවන 
	ෙEදන කරන ල{:— 

 I 

“පා�Aෙ@"� ම"~ ග; �ලංග Iම�පාල මහතා 	ෙය�ජ කථානායක �රෙය" ඉ]ලා 
අසn් ඇ� බව ද"ව'" ජනා�ප� ෙ]ක@වරයා /r" පා�Aෙ@"�ෙE මහ ෙ]ක@වරයා 
ෙවත එවන ලද A<ය දැ" මහ ෙ]ක@වරයා /r" ෙමම සභාවට _යවD ලැෙ�.” 

ඊට අD�ලව පහත සඳහ" A<ය පා�Aෙ@"�ෙE මහ ෙ]ක@වරයා /r" _යවන ල{:— 
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 II 

“ආBC�ම වවසථ්ාෙE 121(1) වවසථ්ාව �කාර ‘ඉඩ@ (ස"තකය පැව`ම �මා _`ෙ@) 
(සංෙශ�ධන)’ නමැ� පන� ෙක�@පත ස@බ"ධෙය" ෙ�mෂඨ්ා�කරණය ෙවත ඉHbප� කරන 
ලද ෙප�සමක <ටපත2 මා ෙවත ලැ� ඇ� බව පා�Aෙ@"�වට දැD@ {මට කැමැ�ෙත'.” 

2. YXෙ�ඛනා=ය X�ගැ�/ම : (1) කථානායකවරයා /r", � ලංකා �ජාතා"�ක 
සමාජවා{ ජනරජෙ4 ආBC�ම වවසථ්ාෙE 154(6) වවසථ්ාව �කාරව 
/ගණකා�ප�වරයාෙ� /ෙශmෂ /ගණන වා�තාෙE දසවැ	 කාBඩෙ4 XIII ෙක�ටස (� 
ලංකාෙE eඩාව හා එG පbපාලනය <=බඳ /ෙශmෂ /ගණන වා�තාව) <=ග"වන ල{. 

එ_යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද f�ණය කළ �� යැ� ද 	ෙය�ග 
කරන ල{.  

(2) සංචාරක සංව�ධන හා ,ස�්යා	 ආග'ක කට�� අමාතවරයා /r", 2017 ව�ෂය 
සඳහා ,ස�්යා	 ආග'ක කට�� ෙදපා�තෙ@"�ෙE වා�.ක කා�ය සාධන වා�තාව 
<=ග"වා, එම  වා�තාව ත;ණ, eඩා, කලා හා උ;මය" <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක 
සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(3) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /r", 2017 ව�ෂය සඳහා 
�වාහන හා r/] sව" ෙසmවා අමාතාංශෙ4 කා�ය සාධන වා�තාව <=ග"වා, එම  
වා�තාව �වාහනය හා ස"	ෙEදනය <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ 
��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(4) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /r"— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා කළමනාකරණ ෙසmවා ෙදපා�තෙ@"�ෙE වා�.ක 
කා�ය සාධන වා�තාව; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙවළඳ හා ආෙය�ජන ��ප�� ෙදපා�තෙ@"�ෙE 
කා�ය සාධන වා�තාව;  

(iii) 2017 ව�ෂය සඳහා කළමනාකරණ /ගණන ෙදපා�තෙ@"�ෙE කා�ය 
සාධන වා�තාව; 

(iv) IරාබZ ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �)  32 වග"�ය සමඟ _ය/ය �� 25 
වග"�ය යටෙ� IරාබZ ස@බ"ධෙය" fද] හා ජනමාධ අමාතවරයා 
/r" පනවන ලZව, 2018 අෙ�m] 09 Hනැ� අංක 2066/2 දරන අ� /ෙශmෂ 
ගැස¡ ප¢ෙ4 පළ කරන ලද 	ෙEදනය 

     (අංක 08/2018 දරන IරාබZ 	ෙEදනය); 

(v) IරාබZ ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �)  32 වග"�ය සමඟ _ය/ය �� 25 
වග"�ය යටෙ� IරාබZ ස@බ"ධෙය" fද] හා ජනමාධ අමාතවරයා 
/r" පනවන ලZව, 2018 අෙ�m] 06 Hනැ� අංක 2065/57 දරන අ� /ෙශmෂ 
ගැස¡ ප¢ෙ4 පළ කරන ලද 	ෙEදනය 

     (අංක 09/2018 දරන IරාබZ 	ෙEදනය); සහ 

(vi) 2011 අංක 18 දරන වරාය හා sව" ෙත��පළ සංව�ධන බZ පනෙ� 3(3) 
වග"�ය යටෙ� වරාය හා sව" ෙත��පළ සංව�ධන බZ ස@බ"ධෙය" 
fද] හා ජනමාධ අමාතවරයා /r" පනවන ලZව, 2017 ෙදසැ@බ� 13 
Hනැ� අංක 2049/16 දරන අ� /ෙශmෂ ගැස¡ ප¢ෙ4 පළ කරන ලද 	ෙය�ග  
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<=ග"වා, එම  වා�තා, 	ෙEදන සහ 	ෙය�ග රජෙ4 fද] <=බඳ කාරක සභාවට ෙය�f 
කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(5) සව්ෙ)ශ කට�� අමාතවරයා /r"— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා අ@පාර Hස්�2 ෙ]ක@ කා�යාලෙ4 වා�.ක කා�ය 
සාධන වා�තාව හා q8@; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙම�නරාගල Hස්�2 ෙ]ක@ කා�යාලෙ4 කා�ය සාධන 
වා�තාව හා q8@; 

(iii) 2017 ව�ෂය සඳහා _=ෙන�£¤ය Hස්�2 ෙ]ක@ කා�යාලෙ4 කා�ය සාධන 
හා වා�.ක q8@ වා�තාව; සහ 

(iv) 2017 ව�ෂය සඳහා යාපනය Hස්�2 ෙ]ක@ කා�යාලෙ4 වා�.ක කා�ය 
සාධන හා q8@ වා�තාව 

<=ග"වා, එම  වා�තා අභ"තර පbපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය <=බඳ ආං�ක 
අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(6) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /r", 2015 ව�ෂය සඳහා � 
ලංකා ෙ¥ෂක�ම සහ ඇඟ¦@ ආයතනෙ4 වා�.ක වා�තාව <=ග"වා, එම  වා�තාව වාපාර 
හා වාaජ <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(7) මහානගර හා බස්නාGර සංව�ධන අමාතවරයා /r", 2014 ව�ෂය සඳහා 

ජා�ක ෙභg�ක සැලI@ ෙදපා�තෙ@"�ෙE කා�ය සාධන වා�තාව <=ග"වා, එම  

වා�තාව ආ��ක සංව�ධන <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� 

ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(8) රාජ පbපාලන හා කළමනාකරණ සහ d�ය හා සාමය <=බඳ අමාතවරයා /r", 
2017 ව�ෂය සඳහා රාජ පbපාලන හා කළමනාකරණ අමාතාංශෙ4 වා�.ක කා�ය සාධන 
වා�තාව හා q8@ <=ග"වා, එම  වා�තාව අභ"තර පbපාලනය හා 
රාජ කළමනාකරණය <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(9) උසස ්අධාපන හා සංසක්ෘ�ක කට�� අමාතවරයා /r"— 

(i) 1978 අංක 16 දරන /ශව්/දාල පනෙ� 27(1) වග"�ය යටෙ� උසස ්
අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා /r" /ශව්/දාල ��පාදන 
ෙක�'ෂ" සභාෙE 	�ෙ)ශය සGතව, ෙම�ර�ව /ශ්ව/දාලෙ4 වාපාර 

§ඨය2 <G�nම ස@බ"ධෙය" සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාb 08 Hනැ� 
අංක 2005/12 දරන අ� /ෙශmෂ ගැස¡ ප¢ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(ii) 1978 අංක 16 දරන /ශව්/දාල පනෙ� 24 අ(1) වග"�ය යටෙ� උසස ්
අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා /r" /ශව්/දාල ��පාදන 
ෙක�'ෂ" සභාෙE 	�ෙ)ශය සGතව, ෙක�ළඹ /ශව්/දාලෙ4 ෙ)iය 
ෛවද /දා පශ්චා� උපා� ආයතනය <G�nම ස@බ"ධෙය" සාදන 

ලZව, 2017 අෙග�ස�් 09 Hනැ� අංක 2031/38 දරන අ� /ෙශmෂ ගැස¡ 
ප¢ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය 



( 11 ) Mt. No.9 

 

<=ග"වා, එම  	යමය" අධාපනය හා මානව ස@ප� සංව�ධනය <=බඳ ආං�ක 
අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(10) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /r", 2017 ව�ෂය සඳහා � 
ලංකා '	"ෙද�; ෙදපා�තෙ@"�ෙE කා�ය සාධන වා�තාව <=ග"වා, එම  වා�තාව 
කෘ.ක�මය හා ඉඩ@ <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා 
කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

(11) ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා /r", 2016 ව�ෂය සඳහා 
ක@ක; ෙදපා�තෙ@"�ෙE වා�.ක වා�තාව <=ග"වා, එම  වා�තාව අධාපනය හා මානව 
ස@ප� සංව�ධනය <=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාවට ෙය�f කළ ��යැ� ෙය�ජනා 
කරන ල{.   

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය. 

3. කාරක සභා වා,තා X�ගැ�/ම : (1)  අධාපනය සහ මානව ස@ප� සංව�ධනය 
<=බඳ ආං�ක අk2ෂණ කාරක සභාෙE සභාප� ග;  ව[ෙE] Iෙ�ෂ ්මහතා ෙවDෙව" එG 
සාමා\ක ම"~ ග; (මහාචා�ය) ආ  ̈මාරrංහ මහතා   /r", එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය�f 
කරන ලද,  

(i) ©�කාධාර (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�@පත; 

(ii) කා�යාලªය ෙසmවකය" <=බඳ (ෙසmවය හා /�ම� _`ෙ@) (සංෙශ�ධන) 
පන� ෙක�@පත; 

(iii) 1978 අංක 16 දරන /ශ්ව/දාල පනෙ� 27(1) වග"�ය යටෙ�  
	යමය"; 

(iv) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා ෙසmවක අ�ථසාධක අරfදෙ] වා�.ක වා�තා; 

(v) 2015 ව�ෂය සඳහා �ම වාසනා අරfදෙ] වා�.ක වා�තාව; 

(vi) 2016 ව�ෂය සඳහා ක@ක;, වෘ�6ය ස'� සබඳතා අමාතාංශෙ4 වා�.ක 
කා�ය සාධන වා�තාව; 

(vii) 2013, 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා ක@ක; ෙදපා�තෙ@"�ෙE  වා�.ක 
වා�තා; 

(viii) 2015 ව�ෂය සඳහා '	ස ් බල හා ^«ර2ෂා ෙදපා�තෙ@"�ෙE කා�ය 
සාධන වා�තාව; සහ 

(ix) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා ජා�ක වෘ�6ය Iර2.තතා සහ ෙසgඛ 
ආයතනෙ4 වා�.ක වා�තා 

ස@බ"ධෙය" � එ« කාරක සභාෙE වා�තාව <=ග"වන ල{. 

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

4.  ෙප(ස� : 

(1) ගා]ල, ත]ගසව්ල, මාන@<ට, අංක 171 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ ෙ2.o. 
ඉෂා" ඉ"Hක මහතාෙග" ලැY8 2018.03.02 Hනැ� ෙප�සම ග; 
ගය"ත ක;ණා�ලක මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (2) (i) අෙබ�f]ල, පf8ගම, Hගන�Cව, අංක 372 දරන ස්ථානෙයG 
පHං¤ අ�. �. ෙපෙ�රා මහතාෙග" ලැY8 2018.01.31 Hනැ� 
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ෙප�සම; සහ 

(ii) ඉංqbය, තානාය@ ෙපෙදස, අංක 204 ®/6 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ 
�ල2 nරෙක�" මහතාෙග" ලැY8 2016.10.23 Hනැ� ෙප�සම 

ග; අ\� §. ෙපෙ�රා මහතා /r" <=ග"වන ල{.  

 (3) මහගම, HයකCව, 4 ක8ව අසල පHං¤ ෙ2.o. ෙ�8කා මහ�'යෙග" 
ලැY8 2017.12.28 Hනැ� ෙප�සම ග; පාAත zමාර ෙතවර¥ෙප;ම 
මහතා /r" <=ග"වන ල{.  

 (4) ඒකළ, මඩම හ"Hය, ග@පහ පාර, අංක 196 1/2 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ o. 
ජය�ස්ස මහතාෙග" ලැY8 2018.02.16 Hනැ� ෙප�සම ග; අ\� 
මා"න¥ෙප;ම මහතා /r" <=ග"වන ල{.  

 (5) ගෙ"f]ල, ක�වාලf]ල, භාවනා මධස්ථාන පාර, අංක 23/3ඒ දරන 
ස්ථානෙයG පHං¤ ®. එ£. ච"�rb මහතාෙග" ලැY8 2017.12.22 Hනැ� 
ෙප�සම ග; එස්. �. Hසානායක මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (6)     (i) ෙප�]ගහෙවල, ෙග�ඩෙවල, අංක 192 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ �. ඒ. 
\නපාල අමරrංහ මහතාෙග" ලැY8 2018.02.12 Hනැ� ෙප�සම; 
සහ  

   (ii) නාෙග�]ලාගම, ග]ලෑව, “/z8@rb” යන A<නෙයG පHං¤ ඩ�AE. 
එ@. ක;ණාව6 මහ�'යෙග" ලැY8 2017.06.19 Hනැ� ෙප�සම  

   ග; සාA"ද Hසානායක මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (7) ෙද�ඩ"ෙග�ඩ, නෑG"න, වCගම පාර යන A<නෙයG පHං¤ ෙ°. ෙ2. 
ආbයර�න මහතාෙග" ලැY8 2017.05.14 Hනැ� ෙප�සම ග; zමාර 
ෙව]ගම මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (8) (i) Dෙ�ෙග�ඩ, උඩහf]ල, Z@bය පාර, අංක 150 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ 
එ£. එ". ෙ°. §bස් මහතාෙග" ලැY8 2018.03.05 Hනැ� ෙප�සම; 

 (ii) කඳාන, bල±]ල, lගf පාර, අංක 168 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ ෙ°. එ@. 
ම�ක] ෙපෙ�රා මහතාෙග" ලැY8 2018.01.29 Hනැ� ෙප�සම; සහ 

 (iii) H±ල<Kය, පහළ හ5වලාන, අංක. 146/3 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ 
	ර"ජ" /ෙ°sණව�ධන මහතාෙග" ලැY8 2018.03.30 Hනැ� 
ෙප�සම  

 ග; වාIෙ)ව නානාය2කාර මහතා /r" <=ග"වන ල{.  

 (9) බල<Kය, නවර�නාෙග�ඩ, අංක 198 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ ධනrb එස්. 
ගල¥ප�� මහතාෙග" ලැY8 2017.12.13 Hනැ� ෙප�සම ග; ච"Hම 
nර2ෙක�[ මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (10) (i) උස්වැව, වරායාය, අංක 843 දරන සථ්ානෙයG පHං¤ ඒ. §. H²කා 
	මාA මහ�'යෙග" ලැY8 2018.04.24 Hනැ� ෙප�සම; සහ 

 (ii) H2වැ]ල, ෙප�]ගහf]ල, “ජය	වස” යන A<නෙයG පHං¤ §. ඒ. 
ක;ණාෙසmන මහතාෙග" ලැY8 2018.01.23 Hනැ� ෙප�සම  

    ග; 	හා] ගල¥ප�� මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

 (11) කතර, ෙබ�@Yවල, වැAෙග�ඩැ]ල, ස@ප� oවර�න මාවත යන 
A<නෙයG පHං¤ ඒ. ච@<කා දමය"� මහ�'යෙග" ලැY8 2018.04.18 
Hනැ� ෙප�සම ග; ල2ෂ්ම" ආන"ද /ෙ°මා"න මහතා /r" <=ග"වන 
ල{.  

(12) ගා]ල, ව2වැ]ල පාර, අංක 58/8 දරන ස්ථානෙයG පHං¤ �. ආ�. 
/මලෙසmන   මහතාෙග" ලැY8 2018.01.25 Hනැ� ෙප�සම ග; ෙම�හා" 
³යද�ශන ද r]වා මහතා /r" <=ග"වන ල{. 
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 (13) ෙක�ළඹ 15, කාක ´පත, ම¡ට2zAය, � ලංකා සාගර 
/ශ්ව/දාලය, ෙජෂඨ් සහකාර ෙ]ඛකා�කාb ෙලස ෙසmවය කරන එ£. ෙ2. 
ර."ත �ෂාර මහතාෙග" ලැY8 2017.03.02 Hනැ� ෙප�සම ග; 
(ෛවද) රෙ@ෂ් ප�රණ මහතා /r" <=ග"වන ල{. 

(14) ෙප�ෙල�"න;ව, 	ශ්ශංක ම]ල පාර, රංෙක�� ෙවෙහර ඉHb<ට පාර, අංක 
19/2 දරන සථ්ානෙයG පHං¤ ඒ. එ@. I	] අ�කාb මහතාෙග" ලැY8 
2018.01.11 Hනැ� ෙප�සම ග; නාලක �සා) ෙක�ෙල�"ෙන මහතා /r" 
<=ග"වන ල{.  

අංක 30 (10) දරන පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස@, මහජන 
ෙප�ස@ <=බඳ කාරක සභාවට ෙය�f කරන ල{. 

5. "ෙය'ජ\ කථානායකවරයා හා කාරක සභාප6වරයා ඡ�දෙය� ෙත'රා ප( 7uම :  
ග; Y)�ක ප�රණ මහතා, ග; ෙ°. එ@. ආන"ද zමාරrb මහතාෙ� නම 	ෙය�ජ 
කථානායකවරයා සහ කාරක සභා සභාප� �රය සඳහා ෙත�රා ප�කර ගැdම <aස ෙය�ජනා 
කෙළ"  ග; (මහාචා�ය) ආ  ̈මාරrංහ මහතා /r" එම ෙය�ජනාව සµ්ර කරන ල{.  

ග; එස.් �. Hසානායක මහතා, ග; (ෛවද) Iද��d �නා¶5]ෙ] මහ�'යෙ� නම  
	ෙය�ජ කථානායකවරයා සහ කාරක සභා සභාප� �රය සඳහා ෙත�රා ප�කර ගැdම <aස 
ෙය�ජනා කෙළ"  ග; වාIෙ)ව නානාය2කාර මහතා /r" එම ෙය�ජනාව සµ්ර කරන ල{.  

පා�Aෙ@"�ෙE අංක 6 දරන සථ්ාවර 	ෙය�ගය සමඟ _ය/ය �� පා�Aෙ@"�ෙE අංක 4
(ඇ) දරන සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව, ඡ"ද ප�කා මා�ගෙය" 	ෙය�ජ කථානායකවරයා සහ 
කාරක සභා සභාප�වරෙයz ෙත�රා ප� _`ෙමG පා�Aෙ@"�ව 	රත /ය. 

ඡ"ද ප�කා ගණ" ෙක�ට, ඡ"ද ප�කා මා�ගෙය" ඡ"දය /ම�ෙ@ ��ඵලය ම� පළවන 
අ"දමට පා�Aෙ@"�ෙE කථානායකවරයා /r" �කාශ කරන ල{:— 

ග; ෙ°. එ@. ආන"ද zමාරrb මහතා ඡ"ද  97 

ග; (ෛවද) Iද��d �නා¶5]ෙ] මහ�'ය ඡ"ද 53 

ඡ"දය �කාශ ෙන�කළ සංඛාව 72 

��2ෙෂm<ත ඡ"ද 1 

ග� ෙ�. එ�. ආන�ද �මාර�� මහතා "ෙය'ජ\ කථානායකවරයා සහ කාරක සභා 
සභාප6වරයා වශෙය� "� ප�= ඡ�දෙය� ෙත'රා ප( කරන ලද බව කථානායකවරයා #�� 
Kකාශ කරන ලP. 

6. සාපරා� කාරණාවල P අෙන\'න\ සහෙය'�තාව දැ /ෙ� (සංෙශ'ධන) : 
අ�කරණ හා බ"ධනාගාර ��සංසක්රණ අමාතවbය ෙවDෙව" ඉඩ@ සහ පා�Aෙ@"� 
��සංසක්රණ අමාතවරයා /r"  <=ග"වන ලද පන� ෙක�@පත,— 2002 අංක 25 දරන 
සාපරාk කාරණාවල { අෙන�න සහෙය�¹තාව දැ2nෙ@ පනත සංෙශ�ධනය _`ම 
සඳහා � පන� ෙක�@පත_. 

පන� ෙක�@පත 2018 º	 19 වැ	 අඟහ;වාදා ෙදවැ	වර _ය/ය ��යැ� ද, එය f�ණය 
කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�@පත අදාළ ආං�ක අk»ණ කාරක සභාවට ෙය�fකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ල{. 
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7. පා,Yෙ��&ෙz �ස/්� : පා�Aෙ@"�ෙE සභානායකවරයා /r" ඉHbප� කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8G /�/ධානවල zම2 සඳහ"ව 
�Yණද, අද Hන ^සn්@ පැවැ�ෙවන කාල ෙEලාව අ. භා. 1.00 rට අ.භා. 7.30 ද2වා /ය �� 
ය. අ. භා. 2.00 ට පා�Aෙ@"�ෙE සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8(5) ,යා�මක /ය �� ය. අ. භා. 
7.30 ට කථානායක�මා �ශන්ය ෙන�/මසා පා�Aෙ@"�ව ක] තැ�ය �� ය.   

�ශන්ය /මසන ලH", සභා  ස@මත /ය. 

8. ක� තැ?ම :  “ෙමම පා�Aෙ@"�ව දැ" ක] තැ�ය ��ය”� , පා�Aෙ@"�ෙE 
සභානායකවරයා /r" ෙය�ජනා කරන ල{. 

�ශන්ය /මසන ලH", සභා ස@මත /ය; අ. භා. 5.13 ට, 2018 º	 06 වැ	 බදාදා අ. භා. 1.00 
වනෙත2 පා�Aෙ@"�ව ක] qෙ4ය. 


