
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� ගය�ත ක�ණා1ලක මහතා, ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ34 පා�ශ්වෙ5 �ධාන සං6ධායක�මා 

ග� අ2ල #රා� කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� 2�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ7වර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�2ෙ1"�ෙ8 සභානායක�මා 

ග� "ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා 96: ;ව" ෙස<වා අමාත�මා 

ග� න/� 7සානායක මහතා, වැ62 ක�මා"ත අමාත�මා 

ග� ගා)8 ජය#$ම ෙපෙ,රා මහතා, >)ධශාසන අමාත�මා 

ග� ස*( ෙ9:මදාස මහතා, 	වාස හා ඉ?@A1 අමාත�මා 

ග� ආ,. එ�. රං*( ම;<ම බ>ඩාර මහතා, රාජ පBපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
E�ය හා සාමය FGබඳ අමාත�මා 

ග� ච�@ා" බ>ඩාර මහ()ය, කා"තා හා ළමා කට�� අමාත�'ය 

ග� සාගල ර(නායක මහතා, තIණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ දL.ණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

අංක 13. ] 

(අටවැ	 පා�2ෙ1"�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  E" 19 වැ" අඟහ�වාදා අ. භා. 1.00 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග� අ,Kන රණ&ංග මහතා, ඛ	ජ ෙත: ස1ප� සංව�ධන අමාත�මා 

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

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

ග� ම.�ද සමර�ංහ මහතා, වරාය හා නා6ක කට�� අමාත�මා 

ග� #*( #ජයOP ෙසQRසා මහතා, Zවර හා ජලජ ස1ප� සංව�ධන සහ �ා[ය 
ආ��කය FGබඳ අමාත�මා 

ග� කS, හT� මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත�මා 

ග� U. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස6බලගැ"\1 අමාත�මා 

 

ග� රං*( අV#හාෙ, මහතා, සංචාරක සංව�ධන හා ,ස්�යා	 ආග'ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

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

ග� Wයෙස:න ගමෙX මහතා, තIණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ දL.ණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ලY ජයව,ධන මහතා, ක]රට නව ග1මාන, ය^තල පහ_ක1 හා �ජා සංව�ධන 
රාජ අමාත�මා 

ග� (ආචා,ය) හ,ෂ ද ��වා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

ග� /ර�මාර 7සානායක මහතා, මහවැ2 සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ*( U. ෙපෙ,රා මහතා, 6`2බල හා aන�ජනEය බලශL� රාජ අමාත�මා 

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

ග� #ජයකලා මෙහ:ස්වර� මහ()ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�'ය 

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

ග� ඉරා� #$මර(න මහතා, bද: රාජ අමාත�මා 

ග� \යා" #ෙ�#$ම මහ()ය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ cඩා රාජ අමාත�'ය 

ග� 7N] ෙවදආර^_ මහතා, Zවර හා ජලජ ස1ප� සංව�ධන සහ �ා[ය ආ��කය 
FGබඳ රාජ අමාත�මා 

ග� `aව ෙස:න�ංහ මහතා, ජාත"තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� ෙසෙන#ර(න මහතා, 6දා, තාLෂණ, ප�ෙ5ෂණ, 	aණතා සංව�ධන හා 
වෘ�eය afg සහ ක"ද උඩරට උIමය FGබඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එ^. එ�. ෆd� මහතා, ජා�ක සමhය හා සහiවනය රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ'  අෙ+�ංහ මහතා, �වාහන හා 96: ;ව" ෙස<වා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලfයව�න මහතා, bද: හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� ෆRසා� කා�� මහතා, ෙසjඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ)kය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� එhවh iණෙස:කර මහතා, අභ"තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� නN� බ>ඩාර ජයමහ මහතා, රාජ පBපාලන හා කළමනාකරණ සහ E�ය හා 
සාමය FGබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මjෂ නානාය කාර මහතා, 6`2 සංෙ)ශ, noට: ය^තල පහ_ක1 හා 6ෙ)ශ p@යා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� k;lක ප1රණ මහතා, ක�මා"ත හා වාqජ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර(න පරණ#තාන මහතා, 6දා, තාLෂණ, ප�ෙ5ෂණ, 	aණතා සංව�ධන 
හා වෘ�eය afg සහ ක"ද උඩරට උIමය FGබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙසmRh අn සාo, මdලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ)ධතා, සංstයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ*( මා�න]ෙප�ම මහතා, පBසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා, කෘ.ක�ම 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස6බලගැ"\1 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� O(& �වNංග� මහතා, සමාජ _බසාධන හා �ාථ'ක ක�මා"ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ), අN �හා+7� මහතා, Zවර හා ජලජ ස1ප� සංව�ධන සහ �ා[ය ආ��කය 
FGබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එ^. එ�. එ�. හpස් මහතා, රාජ වවසාය හා මහ7වර නගර සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ ට, අ]qහා) මහතා   

ග� ම.�ද යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග� ල ෂ්ම� යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග� &ෂාර ඉr"� අමරෙස:න මහතා   

ග� 7s� අOtගම මහතා   

ග� ඩලස ්අලහ]ෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අV(ගමෙX මහතා   

ග� ම.�දාන�ද අV(ගමෙX මහතා   

ග� (ආචා,ය) එස්. එ�. ෙමQහමh ඉසම්ාR� මහතා   

ග� ර/ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර#�; �මා, මහතා   

ග� ෙuV �මා, මහතා   

ග� නාලක 9සා; ෙකQෙලQ�ෙන මහතා   

ග� උදය 9භා( ග�ම�Wල මහතා   

ග� "හා� ගල]ප(1 මහතා   

ග� 7ෙ�ෂ ්iණව,ධන මහතා   
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ග� (ආචා,ය) බ�<ල iණව,ධන මහතා   

ග� ප;ම උදයශා�ත iණෙස:කර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�@ෙස:න මහතා   

ග� w. /. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙකQx මහතා   

ග� මN( ජය1ලක මහතා   

ග� (ෛවදy) නN�ද ජය1සස් මහතා   

ග� අzර �h" ජයර(න මහතා   

ග� Wයංකර ජයර(න මහතා   

ග� මR�වාගන� 1ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරRෙර(න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බ>ඩාර ෙත�නෙක'� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙත{|  මහතා   

ග� Wය� "ශා�ත ද ��වා මහතා   

ග� ෙමQහා� }යද,ශන ද ��වා මහතා   

ග� ~. රං*( ද ෙසQRසා මහතා   

ග� අzර 7සානායක මහතා   

ග� මය�ත 7සානායක මහතා   

ග� #මල/ර 7සානායක මහතා   

ග� සාN�ද 7සානායක මහතා   

ග� ඩXලස් ෙ;වාන�ද මහතා   

ග� Oහ�ම< නg, මහතා   

ග� වා`ෙ;ව නානාය කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් ",මලනාද� මහතා   

ග� (ෛවදy) රෙ�ෂ ්ප1රණ මහතා   

ග� ෙ . ෙ . Wයදාස මහතා   

ග� `ස�ත qං_"ලෙ� මහතා   

ග� සන( "ශා�ත ෙපෙ,රා මහතා   

ග� `*( සංජය ෙපෙ,රා මහතා   

ග� අ��7ක 9නා�< මහතා   

ග� ෙජQ�ස්ට� 9නා�< මහතා   

ග� (ෛවදy) `ද,�� 9නා�<q�ෙ� මහ()ය   

ග� අෙශ'ක }ය�ත මහතා   

ග� .�Pකා ෙ9:මච�@ මහ()ය   
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ග� එස්. ෙ9:මර(න මහතා   

ග� බ�<ල ලා� බ>ඩා�ෙගQඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� #*ත ෙ+�ෙගQඩ මහතා   

ග� Oහ�ම< ඉ+රා.� Oහ�ම< ම��, මහතා   

ග� එස්. එ�. ම� කා, මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� (මහාචා,ය) ආ� මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. g. O&�මාරණ මහතා   

ග� (�ජy) අ&රNෙm රතන .)   

ග� �ම� ර(නායක මහතා   

ග� g. S. ර(නායක මහතා   

ග� 9ස�න රණ&ංග මහතා   

ග� 9ස�න රණ/ර මහතා   

ග� ඉෂා  ර�මා� මහතා   

ග� O*k, ර�මා� මහතා   

ග� හ,ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� නාම� රාජප ෂ මහතා   

ග� "ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා)8 ෙලQ�ෙX මහතා   

ග� ජානක ව ��ර මහතා   

ග� #<ර #$මනායක මහතා   

ග� (ආචා,ය) ජය�ප1 #$මර(න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. #ෙ�&ංග මහතා   

ග� (ෛවදy) &�තා #ෙ�මා�න මහ()ය   

ග� ල ෂ්ම� ආන�ද #ෙ�මා�න මහතා   

ග� ෙර'.8 �මා� #ෙ�ර(න මහ()ය   

ග� ච)�ද # ෙ��� මහතා   

ග� �N] #ෙ�ෙස:කර මහතා   

ග� කංචන #ෙ�ෙස:කර මහතා   

ග� ෙහ:ෂා� #තානෙX මහතා   

ග� ෙ(zක #දානගමෙX මහතා   

ග� ච�7ම /ර ෙකQx මහතා   
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ග� �මාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥානO(& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�1 �සක්�දරාසා මහ()ය   

ග� ජය�ත සමර/ර මහතා   

ග� ස�7( සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර'දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�2ෙ1"�ෙ8 6I)ධ පා�ශ්වෙ5 නායක�මා 

ග� 1ලංග `ම1පාල මහතා   

ග� එ�. ඒ. `ම�1ර� මහතා   

ග� වxෙu� `ෙ,ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස'. ෙස:නාlරාජා මහතා   

ග� ච&ර සං�ප ෙස:නාර(න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස:ම�ංහ මහතා   

ග� `"� හr�ෙන(1 මහතා   

ග� #ෙ�පාල ෙහ��ආර^_ මහතා   

ග� ඉ�7ක අz�;ධ ෙහ:ර( මහතා   

ග� කනක ෙහ:ර( මහතා   

ග� #*ත ෙහ:ර( මහතා 

   

ධ1'ක දසනායක මහතා, පා�2ෙ1"�ෙ8 මහ ෙ:ක1 

E: ඉ)දවල මහතා, කා�ය ම3ඩල �ධාE සහ පා�2ෙ1"�ෙ8 	ෙය�ජ මහ ෙ:ක1 

xෂා	 ෙර�හණyර මහ�'ය, සහකාර මහ ෙ:ක1 

^@B ෙL. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ:ක1 

 

ක�තැSම අzව පා,Nෙ��&ව �ස්#ය.  කථානායකවරයා  �ලාසනා�ඪ #ය. 

1. කථානායකවරයාෙX "ෙuදන : කථානායකවරයා 69" ම� පළවන 	ෙ8දන කරන 
ලy:—                                                          

I 

“ආ34|ම වවසථ්ාෙ8 121(1) වවසථ්ාව �කාරව ‘ඉඩ1 (ස"තකය පැවAම ~මා 
@Aෙ1) (සංෙශ�ධන)’ නමැ� පන� ෙක�1පත ස1බ"ධෙය" ෙ�<ෂඨ්ා�කරණය හbෙ8 
ඉ?Bප� කරන ලද ෙප�සම ස1බ"ධෙය" ෙ�<ෂඨ්ා�කරණෙ5 eරණය දැ71 yමට 
කැමැ�ෙත'. 

ෙමම පන� ෙක�1පෙතs 6�6ධාන ආ34|ම වවසථ්ාවට අන7�ල ෙන�වන බවට 
ෙ�<ෂඨ්ා�කරණය  eරණය කර ඇත.  

ෙ�<ෂඨ්ා�කරණෙ5 eරණය අද ?න කා�ය සටහ" දැLෙවන 	ල වා�තාෙ8 b�ණය කළ 
��යැ� මම 	ෙය�ග කර'.” 
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II 

“� ලංකා �ජාතා"�ක සමාජවාy ජනරජෙ5 ආ34|ම වවසථ්ාෙ8 79 වවසථ්ාෙ8 

6�6ධාන �කාරව, 2018 �	 18 වැ	 ?න ‘සා�a හා කා�යාල�ය ෙස<වකය" FGබඳ (ෙස<වය 

හා ෙ8තන 6�ම� @Aෙ1) (සංෙශ�ධන)’ සහ ‘��කාධාර (සංෙශ�ධන)’ නමැ� පන� 

ෙක�1ප�වල සහ�කය ම’69" සටහ" කරන ලද බව දැ71 yමට කැමැ�ෙත'.” 

2. NWෙ�ඛනා7ය W�ගැ�/ම : (1) කථානායකවරයා 69", � ලංකා �ජාතා"�ක 
සමාජවාy ජනරජෙ5 ආ34|ම වවසථ්ාෙ8 154(6) වවසථ්ාව �කාරව, 2016 bද: ව�ෂය 
සඳහා 6ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ8 ෙදවැ	 කා3ඩෙ5 XVI සහ XVII ෙක�ටස ් සහ 
ෙතවැ	 කා3ඩෙ5 VIII ෙක�ටස FGග"වන ලy. 

 එ@යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද b�ණය කළ �� යැ� ද 	ෙය�ග 
කරන ලy.  

(2) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69", 2017 ව�ෂය සඳහා 
ජනෙ:ඛන හා සංඛාෙ:ඛන ෙදපා�තෙ1"�ෙ8 කා�ය සාධන වා�තාව FGග"වා, එම  
වා�තාව ආ��ක සංව�ධන FGබඳ ආං�ක අZLෂණ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(3) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69"— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ1"�ෙ8 කා�ය සාධන 
වා�තාව; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා bද: අමාතාංශෙ5 වා�.ක වා�තාව; 

(iii) 2017 අංක 30 දරන 6ස�ජන පනෙ� 6 (1) වග"�ය යටෙ� 
2018.04.01 9ට 2018.05.31 දLවා ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ1"�ෙ8 
වැය k�ෂ අංක 240 යටෙ� පB�රක සහාය ෙස<වා සහ හ?9 අවශතා 
වග�1 වාපෘ�ය ම�" 9` කරන ලද පB�රක ෙව"@A1 FGබඳ 
සටහන; 

(iv) 1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බ` (6ෙශ<ෂ 6�6ධාන) පනෙ� 3 වග"�ය 
යටෙ� 	ෂ්පාදන බ` ස1බ"ධෙය" bද: හා ජනමාධ අමාතවරයා 
69" සාදන ල`ව, 2018 ෙපබරවාB 15 ?නැ� අංක 2058/33 දරන අ� 
6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(v) 1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බ` (6ෙශ<ෂ 6�6ධාන) පනෙ� 3 වග"�ය 
යටෙ� 	ෂ්පාදන බ` ස1බ"ධෙය" bද: හා ජනමාධ අමාතවරයා 
69" සාදන ල`ව, 2018 ෙපබරවාB 15 ?නැ� අංක 2058/34 දරන අ� 
6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 	යමය 

 FGග"වා, එම  වා�තා, පB�රක ෙව"@A1 FGබඳ සටහන සහ 	යමය" රජෙ5 bද: 
FGබඳ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(4) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69", 2014 ව�ෂය සඳහා 
ජා�ක ආ£	ක�ව හා කා�'ක afg @A1 අ�කාBෙ5 වා�.ක වා�තාව FGග"වා, එම  
වා�තාව අධාපනය හා මානව ස1ප� සංව�ධනය FGබඳ ආං�ක අZLෂණ කාරක සභාවට 
ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 



( 8 ) Mt. No.13 

 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(5) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69"— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා කෑග:ල ?ස්�L ෙ:ක1 කා�යාලෙ5 වා�.ක කා�ය 
සාධන වා�තාව හා hg1; සහ 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ව¥	යා ?ස්�L ෙ:ක1 කා�යාලෙ5 වා�.ක කා�ය 
සාධන වා�තාව හා hg1 

FGග"වා, එම  වා�තා අභ"තර පBපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය FGබඳ ආං�ක 
අZLෂණ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(6) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69", 2017 ව�ෂය සඳහා 
අභ"තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� අමාතාංශෙ5 වා�.ක කා�ය 
සාධන වා�තාව  FGග"වා, එම  වා�තාව අභ"තර පBපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය 
FGබඳ ආං�ක අZLෂණ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(7) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69"— 

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා ~මාසsත ':ෙක� (a)ග2ක) සමාගෙ1 වා�.ක 
වා�තාව; සහ 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ප¦ ස1ප� සංව�ධන ම3ඩලෙ5 වා�.ක 
වා�තාව 

FGග"වා, එම  වා�තා �රසර සංව�ධනය හා පBසරය සහ සව්භා6ක ස1ප� FGබඳ 
ආං�ක අZLෂණ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(8) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69"— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා සංස්කෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ1"�ෙ8 කා�ය සාධන 
වා�තාව;  

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා aරා6දා ෙදපා�තෙ1"�ෙ8 කා�ය සාධන වා�තාව 

FGග"වා, එම  වා�තා තIණ, cඩා, කලා හා උIමය" FGබඳ ආං�ක අZLෂණ කාරක 
සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(9) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69"— 

(i) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� 
ෙහ�ර�ස" ෙක�ෙ:§ ඔෆ ් �ස්නස් ඇ"ª ෙටLෙන�ෙල�o (��ව¡) 
2'ටª ආයතනය උපා� �දානය @Aෙ1 ආයතනයL වශෙය" 
FGග	'"  උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා 69" සාදන 
ල`ව, 2018 ජනවාB 11 ?නැ� අංක 2053/38 දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ 
ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 	යමය; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� කල1> 
ඉ"ටනැෂන: ෙන�^ක: ඇ"ª ඉංo	යB" ෙක�ෙ:§ (��ව¡) 2'ටª 
ආයතනය  උපා� �දානය @Aෙ1 ආයතනයL වශෙය" FGග	'" උසස් 
අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා 69" සාදන ල`ව, 2018 ජනවාB 11 



( 9 ) Mt. No.13 

 

?නැ� අංක 2053/39 දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 
	යමය;  

(iii) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� � ලංකා 
ඉ"ස්^^�¡ ඔෆ් ඉ"ෙෆ�ෙ1ෂ" ෙටLෙන�ෙල�o (ගැර"^) 2'ටª 
ආයතනය උපා� �දානය @Aෙ1 ආයතනයL වශෙය" FGග	'" උසස් 
අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා 69" සාදන ල`ව, 2018 ජනවාB 24  
?නැ� අංක 2055/31 දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 
	යමය; 

(iv) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� කල1> 
ඉ"ටනැෂන: ෙන�^ක: ඇ"ª ඉංo	යB" ෙක�ෙ:§ (��ව¡) 2'ටª 
ආයතනය  උපා� �දානය @Aෙ1 ආයතනයL වශෙය" FGග	'"  
උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා 69" සාදන ල`ව, 2018 
අෙ�<: 19 ?නැ� අංක 2067/15 දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන 
ලද 	යමය;  

(v) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� � ලංකා 
ඉ"ස්^^�¡ ඔෆ් ඉ"ෙෆ�ෙ1ෂ" ෙටLෙන�ෙල�o (ගැර"^) 2'ටª 
ආයතනය උපා� �දානය @Aෙ1 ආයතනයL වශෙය" FGග	'" උසස් 
අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා 69" සාදන ල`ව, 2018 අෙ�<: 19 
?නැ� අංක 2067/16 දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 
	යමය; සහ 

(vi) 1978 අංක 16 දරන 6ශ්ව6දාල පනෙ� 25අ වග"�ය යටෙ� නැෂන: 
ස්�: ඔෆ් �ස්නස් මැෙ"§ම"¡ 2'ටª උපා� �දානය @Aෙ1 
ආයතනයL වශෙය" FGග	'" උසස් අධාපන හා මහාමා�ග 
අමාතවරයා 69" සාදන ල`ව, 2018 අෙ�<: 19 ?නැ� අංක 2067/17 
දරන අ� 6ෙශ<ෂ ගැස¡ ප¢ෙ5 පළ කරන ලද 	යමය 

FGග"වා, එම  	යමය" අධාපනය හා මානව ස1ප� සංව�ධනය FGබඳ ආං�ක 
අZLෂණ කාරක සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

(10) ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69", 2017 ව�ෂය සඳහා 
�රසර සංව�ධන හා වනi\ අමාතාංශෙ5 කා�ය සාධන වා�තාව FGග"වා, එම  වා�තාව 
�රසර සංව�ධනය හා පBසරය සහ සව්භා6ක ස1ප� FGබඳ ආං�ක අZLෂණ කාරක 
සභාවට ෙය�b කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

3. කාරක සභා වා,තා W�ගැ�/ම :  රජෙ5 hg1 FGබඳ කාරක සභාෙ8 සභාප� ගI 
ලස"ත අලhයව"න   මහතා  69", එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය�b කරන ලද, රාජ 
ආයතන, පළා� සභා සහ පළා� පාලන ආයතනවල «ල පාලනය සහ කා�ය සාධනය FGබඳ 
පBගණක ෙත�ර�I කළමනාකරණ ප)ධ�ය ම�" ඇග�ම - 2016 bද: ව�ෂය 
ස1බ"ධෙය" අටවැ	 පා�2ෙ1"�ෙ8 ෙදවැ	 සභාවාරය සඳහා රජෙ5 hg1 FGබඳ 
කාරක සභාෙ8 පළbවැ	 වා�තාව ස1බ"ධෙය" ¬ එ� කාරක සභාෙ8 වා�තාව FGග"වන 
ලy. 

 එ@යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද b�ණය කළ �� යැ� ද 	ෙය�ග 
කරන ලy.  
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4. ෙප(ස� : 

(1) [ගbව, මාක¡ \?ය, අංක 38 දරන ස්ථානෙයs ප?ං ඒ. �Iන¥Lකර_ 
මහතාෙග" ලැ>g 2018.01.08 ?නැ� ෙප�සම ගI 6ජයකලා 
මෙහ<ස්වර" මහ�'ය 69" FGග"වන ලy. 

(2) (i) 7ෙ�ෙග�ඩ, උඩහb:ල, පරණ ෙක�¡ටාව පාර, අංක 510/ඒ දරන 
ස්ථානෙයs ප?ං ~.®. ආ^ගල මහ�'යෙග" ලැ>g 2018.03.19 
?නැ� ෙප�සම; සහ 

(ii) අ�IhBය, ෙප�ෙ�, ධ1මyප )6භාෂා «2ක FBෙවණ s වැඩවසන 
ILමෙ: ධ1ම@�� නායක s'ෙග" ලැ>g 2018.03.16 ?නැ� 
ෙප�සම  

 ගI _iව ෙස<න9ංහ මහතා 69" FGග"වන ලy. 

(3) (i) කැළqය, ෙග�නවල, උදය මාවත, අංක 735/5 දරන ස්ථානෙයs ප?ං 
එ¯.ෙL.~. අෙස<ල xමාර මහතාෙග" ලැ>g 2018.02.21 ?නැ� 
ෙප�සම;  

 (ii) ෙක�ළඹෙග ආර, 94 කgව අසළ ප?ං ෙL. එ1. ශා"ත 	ම:9B 
මහතාෙග" ලැ>g 2018.05.04 ?නැ� ෙප�සම; සහ  

 (iii)�xණාමලය, ජමා2යාaර, අංක 66/17 දරන ස්ථානෙයs ප?ං එස්.®. 
රපා�y" මහතාෙග" ලැ>g 2018.02.15 ?නැ� ෙප�සම 

 ගI _ස"ත aං	ලෙ1 මහතා 69" FGග"වන ලy. 

(4) වලපෙ", ව�b:ල, අංක 98/® දරන ස්ථානෙයs ප?ං උපා2 දයාන"ද 
අෙප�"_ මහතාෙග" ලැ>g 2018.05.06 ?නැ� ෙප�සම ගI 	හා: 
ගල�ප�� මහතා 69" FGග"වන ලy.  

අංක 30 (10) දරන පා�2ෙ1"�ෙ8 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස1, මහජන 
ෙප�ස1 FGබඳ කාරක සභාවට ෙය�b කරන ලy. 

5. ජා1ය ෙගQඩනැ�ෙ� බ< (සංෙශ'ධන) : bද: හා ජනමාධ අමාතවරයා 
ෙව7ෙව" ඉඩ1 සහ පා�2ෙ1"� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 69" FGග"වන ලද 
පන� ෙක�1පත,— 2009 අංක 9 දරන ජා�ය ෙග�ඩනැ°ෙ1 බ` පනත සංෙශ�ධනය @Aම 
සඳහා ¬ පන� ෙක�1පත@. 

පන� ෙක�1පත 2018 ±2 03 වැ	 අඟහIවාදා ෙදවැ	වර @ය6ය ��යැ� ද, එය b�ණය 
කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�1පත අදාළ ආං�ක අZ³ණ කාරක සභාවට ෙය�bකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලy. 

6. පා,Nෙ��&ෙu �ස/්� : පා�2ෙ1"�ෙ8 සභානායකවරයා 69" ඉ?Bප� කළ 
ෙය�ජනාව,— පා�2ෙ1"�ෙ8 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8s 6�6ධානවල xමL සඳහ"ව 
�>ණද, අද ?න pස\්1 පැවැ�ෙවන කාල ෙ8ලාව අ. භා. 1.00 9ට අ.භා. 6.30 දLවා 6ය �� 
ය. අ. භා. 2.00 ට පා�2ෙ1"�ෙ8 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8(5) ,යා�මක 6ය �� ය. අ. භා. 
6.30 ට කථානායකවරයා �ශන්ය ෙන�6මසා පා�2ෙ1"�ව ක: තැ�ය �� ය.   

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා ස1මත 6ය. 

7. ක� තැSම (රජෙm ft� W�බඳ කාරක සභාව ඉ7�ප( කළ වා,තාවල ",ෙ;ශ) :  
“ෙමම පා�2ෙ1"�ව දැ" ක: තැ�ය ��ය”�, පා�2ෙ1"�ෙ8 සභානායකවරයා 69" 
ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය සභා´bඛ කරන ල?", 6වාද 6ය. 

(අ. භා. 2.02 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා «ලාසනාµඪ 6ය.)  
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“ගI ෙශහා" ෙස<ම9ංහ මහතා «ලාසනාµඪ 6ය ��ය”� �වාහන හා 96: ;ව" ෙස<වා 
	ෙය�ජ අමාතවරයා 69" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා  ස1මත 6ය. 

(අ. භා. 2.25 ට ගI ෙශහා" ෙස<ම9ංහ මහතා «ලාසනාµඪ 6ය.)  

“ගI ෙ8· xමා� මහතා «ලාසනාµඪ 6ය ��ය”� කා"තා හා ළමා කට�� අමාතවBය 
69" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා  ස1මත 6ය. 

(අ. භා. 3.32 ට ගI ෙ8· xමා� මහතා «ලාසනාµඪ 6ය.)  

“ගI (ෛවද) �9තා 6ෙ§මා"න මහ�'ය «ලාසනාµඪ 6ය ��ය”� 6`2බල හා 
aන�ජනEය බලශL� රාජ අමාතවරයා 69" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා  ස1මත 6ය. 

(අ. භා. 4.21 ට ගI (ෛවද) �9තා 6ෙ§මා"න මහ�'ය  «ලාසනාµඪ ¬වාය.)  

“ගI bo>� රfමා" මහතා «ලාසනාµඪ 6ය ��ය”� සමාජ ස6බලගැ"\1 	ෙය�ජ 
අමාතවරයා 69" ෙය�ජනා කරන ලy. 

�ශන්ය 6මසන ල?", සභා  ස1මත 6ය. 

(අ. භා. 5.36 ට ගI bo>� රfමා" මහතා   «ලාසනාµඪ 6ය.)  

එක:s ෙ8ලාව අ. භා. 6.30 ¬ෙය", «ලාසනාµඩ ම"¸වරයා 69" �ශන්ය ෙන�6මසා 
පා�2ෙ1"�ව ක: තබන ලy. 

පා�2ෙ1"�ව ඊට අ7�ලව, 2018 ±	 20 වැ	 බදාදා අ. භා. 1.00 වනෙතL  ක: hෙ5ය. 


