
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� ෙ�. එ�. ආන�ද �මාර�� මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ 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� ම%�ද අමර&ර මහතා, කෘ$ක�ම අමාත�මා 

ග� (ආචා#ය) සර+ අ,-ගම මහතා, %දා, තා(ෂණ, ප�ෙ+ෂණ, 	,ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�/ය ,01 සහ ක2ද උඩරට උ5මය 67බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා/ලක මහතා, ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ=> පා�ශ්වෙ+ �ධාන සං%ධායක�මා 

ග� ල1ෂ්ම� 4�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�<ෙ;2�ෙA සභානායක�මා 

ග� පල� 7ග�බර� මහතා, කBරට නව ග;මාන, යCතල පහEක; හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� එස්. 9. නා��න මහතා, අභ2තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන අමාත�මා 

ග� �සා: බ7;<� මහතා, ක�මා2ත හා වාGජ කට�� අමාත�මා 

ග� (ආචා#ය) �ජයදාස රාජප1ෂ මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ම=1 සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර&ර මහතා, IදJ හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� (ෛවද?) රා ත ෙස@නාර+න මහතා, ෙසKඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Mය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� A. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස%බලගැ2P; අමාත�මා 
 

ග� වස�ත අC�හාෙ# මහතා, කෘ$ක�ම රාජ අමාත�මා 

අංක 12. ] 

(අටවැ	 පා�<ෙ;2�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  H� 08 වැ� ��රාදා I. භා. 9 .30 ට 
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ග� (ආචා#ය) හ#ෂ ද ��වා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

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

ග� �ජයකලා මෙහ@ස්වර� මහ+Oය, ළමා කට�� රාජ අමාත�[ය 

ග� Pයා� �ෙ���ම මහ+Oය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ \ඩා රාජ අමාත�[ය 

ග� 7=Q ෙවදආරRS මහතා, ]වර හා ජලජ ස;ප� සංව�ධන සහ �ා^ය ආ��කය 
67බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එR. එ�. ෆV� මහතා, ජා�ක සම_ය හා සහ`වනය රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශN1 අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා a%J bව2 ෙසcවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලXයව�න මහතා, IදJ හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවද?) අෙනNමා ගමෙY මහ+Oය, ඛ	ජ ෙතJ ස;ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�[ය 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස%බලගැ2P; 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ,+Z �ව=ංග� මහතා, සමාජ Eබසාධන හා �ාථ[ක ක�මා2ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ම%�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� 7[� අ,-ගම මහතා   

ග� ඩලස ්අලහQෙප�ම මහතා   

ග� රං + අC�හාෙ# මහතා   

ග� (ආචා#ය) එස්. එ�. ෙම]හම: ඉසම්ා_� මහතා   

ග� `. 9. ඒකනායක මහතා   

ග� අ. අර��a �මා# මහතා   

ග� ච�b�� ගජ<ර මහතා   

ග� ච�7ම ගමෙY මහතා   

ග� උදය dභා+ ග�ම�eල මහතා   

ග� �හා� ගලQප+/ මහතා   

ග� 7ෙ�ෂ ්fණව#ධන මහතා   

ග� (ආචා#ය) බ�gල fණව#ධන මහතා   

ග� පaම උදයශා�ත fණෙස@කර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�bෙස@න මහතා   

ග� ��ර ජයෙක]h මහතා   

ග� ම=+ ජය/ලක මහතා   

ග� (ෛවද?) න=�ද ජය/සස් මහතා   
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ග� න=� බiඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අjර �:� ජයර+න මහතා   

ග� අjරාධ ජයර+න මහතා   

ග� eයංකර ජයර+න මහතා   

ග� ලk ජයව#ධන මහතා   

ග� lෙ�ධා m. ජයෙස@න මහ+Oය   

ග� ම_�වාගන� /ලකරාජා මහතා   

ග� ක. Zෙර_ෙර+න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බiඩාර ෙත�නෙකN� මහතා   

ග� `. රං + ද ෙස]_සා මහතා   

ග� අjර 7සානායක මහතා   

ග� මය�ත 7සානායක මහතා   

ග� �මල&ර 7සානායක මහතා   

ග� එස්. 9. 7සානායක මහතා   

ග� ඩYලස් ෙaවාන�ද මහතා   

ග� වාlෙaව නානාය1කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� naoක ප/රණ මහතා   

ග� (ෛවද?) රෙ�ෂ ්ප/රණ මහතා   

ග� ෙ1. ෙ1. eයදාස මහතා   

ග� lස�ත pංS�ලෙ� මහතා   

ග� l + සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� (ෛවද?) lද#qr dනා�gp�ෙ� මහ+Oය   

ග� ඒ. s. l�� ෙd@මජය�ත මහතා   

ග� බ�gල ලා� බiඩා�ෙග]ඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� � ත ෙ"�ෙග]ඩ මහතා   

ග� ,හ�මg ඉ"රා%� ,හ�මg ම��# මහතා   

ග� ෙ1. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහtෆ් මහතා   

ග� අ"g�ලාහ ්මහ්tෆ ්මහතා   

ග� අ + මා�නQෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආu මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. v. ,Z�මාරණ මහතා   

ග� v�ත�w ෙයNෙහ@ස්වර� මහතා   
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ග� (Iජ?) අZර=ෙx රතන %O   

ග� v. 9. ර+නායක මහතා   

ග� ෙල]හා� ර+ව+ෙ+ මහතා   

ග� dස�න රණZංග මහතා   

ග� dස�න රණ&ර මහතා   

ග� , n# රyමා� මහතා   

ග� චම� රාජපz මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ගාO{ ෙල]�ෙY මහතා   

ග� ජානක ව1�|ර මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප/ ��මර+න මහතා   

ග� (ෛවද?) Z�තා �ෙ�මා�න මහ+Oය   

ග� ෙරN%{ �මා� �ෙ�ර+න මහ+Oය   

ග� චO�ද � ෙ��� මහතා   

ග� }=Q �ෙ�ෙස@කර මහතා   

ග� කංචන �ෙ�ෙස@කර මහතා   

ග� ෙහ@ෂා� �තානෙY මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��7ර� මහතා   

ග� �මාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. ~තර� මහතා   

ග� ඥාන,+Z ~ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�/ ~සක්�දරාසා මහ+Oය   

ග� ජය�ත සමර&ර මහතා   

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� /ලංග lම/පාල මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස@ම�ංහ මහතා   

ග� l�� හ��ෙන+/ මහතා   

ග� �ෙ�පාල ෙහ��ආරRS මහතා   

ග� ඉ�7ක අj�aධ ෙහ@ර+ මහතා   

ග� කනක ෙහ@ර+ මහතා   

ග� � ත ෙහ@ර+ මහතා  

             ධ;[ක දසනායක මහතා, පා�<ෙ;2�ෙA මහ ෙJක; 

fJ ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම=ඩල �ධාf සහ පා�<ෙ;2�ෙA 	ෙය�ජ මහ   ෙJක; 

gෂා	 ෙර�හණhර මහ�[ය, සහකාර මහ ෙJක; 

Cij ෙ(. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙJක; 
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ක�තැ9ම අjව පා#=ෙ��Zව �ස්�ය.  කථානායකවරයා �ලාසනාtඪ �ය. 

1. අ�නව ම��වරය�ෙY �ල d/ඥාව ෙහN 7V�ම : පා�<ෙ;2� ම2l m	 

ෙමnහමo ෙමnහමo ඉසම්pJ මහතා  f� �කාර d�ඥා h ෙපnෙතr අ�ස2 ක ෙළcය. 

2. =eෙ�ඛනා7ය e�ගැ�&ම :  (1) කථානායකවරයා %a2, t ලංකා �ජාතා2uක 
සමාජවාh ජනරජෙ+ ආ=>vම වවසථ්ාෙA 154(6) වවසථ්ාව �කාරව, 

(i) 2015 IදJ ව�ෂය සඳහා %ගණකාzප�වරයාෙ{ වා�තාෙA පළIවැ	 
කා=ඩෙ+ XXVII ෙකnටස, පස්වැ	 කා=ඩෙ+ VIII ෙකnටස සහ 
හයවැ	 කා=ඩෙ+ XV, XVIII හා XXI ෙකnටස් ;  සහ 

(ii) 2016 IදJ ව�ෂය සඳහා %ගණකාzප�වරයාෙ{ වා�තාෙA පළIවැ	 
කා=ඩෙ+ XIX ෙකnටස, aAවැ	 කා=ඩෙ+ IV ෙකnටස සහ හයවැ	 
කා=ඩෙ+ IV ෙකnටස  67ග2වන ලh. 

 එiයන ලද වා�තා  සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැp ද I�ණය කළ �� යැp ද 	ෙය�ග 
කරන ලh.  

(2) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
අ�ාමාත කා�යාලෙ+ කා�ය සාධන වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව අභ2තර පjපාලනය 
හා රාජ කළමනාකරණය 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp 
ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(3) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
සංචාරක සංව�ධන හා �ස�්යා	 ආග[ක කට�� අමාතාංශෙ+ වා�$ක කා�ය සාධන 
වා�තාව සහ _1; 67ග2වා, එම  වා�තාව ජාත2තර සබඳතා 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(4) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා රාජ 
IදJ ෙදපා�තෙ;2�ෙA කා�ය සාධන වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව රජෙ+ IදJ 67බඳ 
කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(5) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
ෙකnළඹ �සu්( ෙJක; කා�යාලෙ+ වා�$ක කා�ය සාධන හා _1; වා�තාව 67ග2වා, 
එම  වා�තාව අභ2තර පjපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(6) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2014 සහ 2015 ව�ෂ 
සඳහා t ලංකා හද�ම අzකාjෙ+ වා�$ක වා�තා  67ග2වා, එම  වා�තා කෘ$ක�මය හා 
ඉඩ; 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

 (7) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2016 ව�ෂය සඳහා t 
ලංකා රබ� ප�ෙ+ෂණායතනෙ+ වා�$ක වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව කෘ$ක�මය හා 
ඉඩ; 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 
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�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(8) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
ජා�ක ෙකK�කාගාර ෙදපා�තෙ;2�ෙA වා�$ක කා�ය සාධන වා�තාව 67ග2වා, එම  
වා�තාව අභ2තර පjපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(9) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
පා�<ෙ;2�ෙA ආ=> ප(ෂෙ+ �ධාන සං%ධායක කා�යාලෙ+ වා�$ක කා�ය සාධන 
වා�තාව 67ග2වා, එම  වා�තාව අභ2තර පjපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය 67බඳ 
ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(10) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා 
%ෙ!ශ �iයා අමාතාංශෙ+  කා�ය සාධන වා�තාව  67ග2වා, එම  වා�තාව ජාත2තර 
සබඳතා 67බඳ  ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

(11) ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා %a2, 2017 ව�ෂය සඳහා \ඩා 
සංව�ධන ෙදපා�තෙ;2�ෙA වා�$ක කා�ය සාධන වා�තාව  67ග2වා, එම  වා�තාව 
ත5ණ, \ඩා, කලා හා උ5මය2 67බඳ ආං�ක අ](ෂණ කාරක සභාවට ෙයnI කළ ��යැp 
ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

3. ෙප+ස� : 

 (i) ��ල6Cය, ^ගIව පාර, මහව�ත, අංක 442/m දරන ස්ථානෙයr ප�ං� 
�.එ;.ඒ. රණ�ංග මහතාෙග2 ලැ�1 2018.02.17 �නැ� ෙප�සම; 
සහ  

(ii) මාක%ට, ත;[ට, අංක. 94/m/1 දරන ස්ථානෙයr ප�ං� `. එJ. ආ�. 
ෙම2�ස් මහතාෙග2 ලැ�1 2018.03.28 �නැ� ෙප�සම 

ග5 �ස2න රණ�ංග මහතා %a2 67ග2වන ලh.  

අංක 30 (10) දරන පා�<ෙ;2�ෙA සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස;, මහජන 
ෙප�ස; 67බඳ කාරක සභාවට ෙයnI කරන ලh. 

4. ෙජනරා� ~ම+ ෙජN� ෙක]තලාවල ආර1ෂක �ශ්ව�ද?ාලය (�ෙශ@ෂ 
�o�ධාන) : උසස ්අධාපන හා සංසක්ෘ�ක කට�� අමාතවරයා %a2 67ග2වන ලද පන� 
ෙක�;පත,— දg1 ආaයා�ක තා(ෂGක සහ ෛවද ආයතනෙයr <යාප�ං� P ඇ� 
�ෂය2 1981 අංක 68 දරන tම� ෙජ�2 ෙකnතලාවල ආර(ෂක %ශව්%දාල පනත 
ම�2 6r�වන ලද ෙජනරාJ  tම� ෙජ�2 ෙකnතලාවල ආර(ෂක %ශ්ව%දාලයට 
අ2ත��හණය i�මට අදාළ ජා�ක ��ප��ය සකස ්i�ම සඳහා සහ ඊට ස;බ2ධ ෙහ� 
ආ?ෂං_ක ක51 සඳහා %z%ධාන සැලැසP්ම සඳහා � පන� ෙක�;පතi. 

පන� ෙක�;පත 2018 �	 19 වැ	 අඟහ5වාදා ෙදවැ	වර iය%ය ��යැp ද, එය I�ණය 
කළ ��යැp ද, එම පන� ෙක�;පත අදාළ ආං�ක අ]�ණ කාරක සභාවට ෙයnIකළ 
��යැpද 	ෙය�ග කරන ලh. 
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5. පා#=ෙ��Zෙ� කට;Z : ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
%a2 ඉ�jප� කළ ෙය�ජනාව,— අද �න ආ=>ෙA කට��  Iඛසථ්ානය ගත �� ය. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

6. ජා/ක ආර1ෂක අර,ද� (සංෙශNධන) පන+ ෙක��පත : ෙදවැ	   වර iයPෙ; 
	ෙය�ගය iයවන ලh. 

“පන� ෙක�;පත දැ2 ෙදවැ	 වර iය%ය ��ය”p අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 උසස ්අධාපන හා සංසක්ෘ�ක කට�� අමාතවරයා 
%a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

(�. භා. 10.30 ට 	ෙය�ජ කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ %ය.)  

“ග5 I¡�� ර0මා2 මහතා �ලාසනා�ඪ %ය ��ය”p රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර 
සංව�ධන අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා  ස;මත %ය. 

(අ. භා. 1.45 ට ග5 I¡�� ර0මා2 මහතා �ලාසනා�ඪ %ය.)  

“ග5 ල¢ ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ %ය ��ය”p රාජ වවසාය හා මහ?වර නගර 
සංව�ධන අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා  ස;මත %ය. 

(අ. භා. 2.45 ට ග5 ල¢ ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ %ය.)  

(අ. භා. 4.17 ට 	ෙය�ජ කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ %ය.)  

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

පන� ෙක�;පත ඊට අ?£ලව ෙදවැ	  වර iයවන ලh.  

“පන� ෙක�;පත ��ණ පා�<ෙ;2� කාරක සභාවකට පැවjය ��ය”p අ�ාමාත සහ 
ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 උසස ්අධාපන හා සංසක්ෘ�ක 
කට�� අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය.  

තදන2තරව පා�<ෙ;2�ව ස;ම� මා�ගෙය2 කාරක සභාවකට පjව�තනය %ය. 

(කාරක සභාෙAh) 

	ෙය�ජ කථනායකවරයා �ලාසනා�ඪ %ය. 

1 වැ	 වග2�ෙ+ aට 3 වැ	 වග2�ය ද(වා සභා ස;මත %ය. 

4 වැ	 වග2�ය  

ජා�ක ආර(ෂාව 67බඳ ආං�ක අz�ණ කාරක සභාෙA සභාප� ග5 ම<� ජය�ලක 
මහතා ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය( :  2 වැ	 6�ෙA 4 වැ	 ෙ¤7ය ඉව� කර පහත පj� 
සංෙශ�ධනය i�මට,— 

“ෙව?වට ‘ජා�ක ආර(ෂක’ යන වචනය ආෙ!ශ i�ෙම2 එම ” 

“සං ෙශ�ධනය 67ගත ��ය” යන �ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 
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“වග2�ය සංෙශ�zතාකාරෙය2, පන� ෙක�;පෙ�  ෙකnටස( වශෙය2 ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

5 වැ	 වග2�ය සභා ස;මත %ය. 

�ඥ¤� වග2�ය  හා නාමය 

“�ඥ¤� වග2�ය හා නාමය පන� ෙක�;පෙ� ෙකnටස( වශෙය2 ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය.  

පන� ෙක�;පත සංෙශ�ධන සrතව වා�තා කරන ලh. 

“පන� ෙක�;පත දැ2 �2වැ	 වර iය%ය ��ය”p අ�ාමාත සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාතවරයා ෙව?ෙව2 උසස ් අධාපන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය. 

පන� ෙක�;පත, ඊට අ?£ලව  සංෙශ�zතාකාරෙය2 �2වැ	 වර iයවා ස;මත කරන 
ලh. 

7. ක� තැ9ම (�ා�ය බැං� පාලනය සඳහා �� �මෙ�දය1 සැකvම) :  “ෙමම 
පා�<ෙ;2�ව දැ2 කJ තැ�ය ��ය”p, ඉඩ; සහ පා�<ෙ;2� ��සංසක්රණ 
අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය සභා§Iඛ කරන ල�2, %වාද %ය. 

“ග5 ඉ2�ක අ?5!ධ ෙහcර� මහතා �ලාසනා�ඪ %ය ��ය”p උසස ් අධාපන හා 
සංසක්ෘ�ක කට�� අමාතවරයා %a2 ෙය�ජනා කරන ලh. 

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා  ස;මත %ය. 

(අ. භා. 6.27 ට ග5 ඉ2�ක අ?5!ධ ෙහcර� මහතා �ලාසනා�ඪ %ය.)  

�ශන්ය %මසන ල�2, සභා ස;මත %ය; අ. භා. 7.09 ට, 2018 �	 19 වැ	 අඟහ5වාදා    
අ. භා. 1.00 වනෙත( පා�<ෙ;2�ව කJ _ෙ+ය. 

 


