
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� �ලංග �ම�පාල මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ කාරක සභා සභාප��මා 

ග� ෙස�ව� අෛඩ�කලනාද� මහතා, 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප��මා 

————————————— 

අ�ග� ෛම�පාල  �ෙස!න මහතා, � ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� 
ජනා�ප��මා, ආර"ෂක අමාත�මා සහ මහවැ& සංව'ධන හා ප)සර අමාත�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�3ය 

ග� ව*ර අෙ+ව,ධන මහතා, ස්වෙ4ශ කට.� අමාත�මා 

ග� ෙජ'� අමර&ංග මහතා, සංචාරක සංව'ධන හා 7ස්�යා	 ආග3ක කට.� 
අමාත�මා 

ග� ම.�ද අමර/ර මහතා, කෘ9ක'ම අමාත�මා 

ග� (ආචා,ය) සර( අ45ගම මහතා, :දා, තා"ෂණ, ප'ෙ�ෂණ, 	<ණතා සංව'ධන 
හා වෘ+=ය <>? සහ ක�ද උඩරට උBමය CDබඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩG සහ පා'&ෙG�� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආHI පා'ශ්වෙ� �ධාන සං:ධායක�මා 

ග� අ7ල $රා8 කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� 7�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහJවර නගර සංව'ධන අමාත�මා 
සහ පා'&ෙG��ෙK සභානායක�මා 

ග� මෙන' ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක එකාබ4ධතා, සංMNයා හා රාජ භාෂා CDබඳ 
අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ< මහතා, සමාජ Oබසාධන හා �ාථ3ක ක'මා�ත අමාත�මා 

ග� #ම�  �පාල ද  �වා මහතා, �වාහන හා P:Q Rව� ෙසSවා අමාත�මා 

ග� පල# =ග�බර� මහතා, කTරට නව ගGමාන, යUතල පහOකG හා �ජා සංව'ධන 

අංක 1. ] 

(අටවැ	 පා'&ෙG��ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 



( 2 ) Mt. No.1 

අමාත�මා 

ග� J)�ද =සානායක මහතා, වා)මා'ග සහ ජල සGප+ හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත�මා 

ග� න/� =සානායක මහතා, වැ:& ක'මා�ත අමාත�මා 

ග� එස්. L. නා$�න මහතා, අභ�තර කට.� හා වයඹ සංව'ධන අමාත�මා 

ග� ගා)M ජය$%ම ෙපෙ,රා මහතා, b4ධශාසන අමාත�මා 

ග� හ�� Nනා�J මහතා, :c& සංෙ4ශ, deටQ යUතල පහOකG හා :ෙ4ශ fgයා 
අමාත�මා 

ග� ස*( ෙN!මදාස මහතා, 	වාස හා ඉNghG අමාත�මා 

ග� �සාO බ=PQ� මහතා, ක'මා�ත හා වාiජ කට.� අමාත�මා 

ග� ආ,. එ�. රං*( මRJම බSඩාර මහතා, රාජ ප)පාලන හා කළමනාකරණ සහ 
j�ය හා සාමය CDබඳ අමාත�මා 

ග� ච�Tා# බSඩාර මහ()ය, කා�තා හා ළමා කට.� අමාත�3ය 

ග� �ල� මාරපන මහතා, :ෙ4ශ කට.� අමාත�මා 

ග� ෆDස, 4සත්ාපා මහතා, පළා+සභා, පළා+ පාලන සහ kඩා අමාත�මා 

ග� සාගල ර(නායක මහතා, තBණ කට.�, වාපෘ� කළමනාකරණ, හා ද"9ණ 
සංව'ධන අමාත�මා 

ග� අ,Vන රණ&ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතQ සGප+ සංව'ධන අමාත�මා 

ග� පාඨX ච�Yක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාMර සංව'ධන අමාත�මා 

ග� (ආචා,ය) $ජයදාස රාජප�ෂ මහතා, උසස ් අධාපන හා සංසක්ෘ�ක කට.� 
අමාත�මා 

ග� මZ� සමර$%ම මහතා, සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත�තර ෙවළඳ අමාත�මා 

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

ග� ර/�T සමර/ර මහතා, කGකB හා වෘ+=ය ස3� සබඳතා අමාත�මා 

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

ග� රං*(  යඹලාY\ය මහතා, :c&බල හා <න'ජනjය බලශ"� අමාත�මා 

ග� (ෛවද]) රා*ත ෙස!නාර(න මහතා, ෙසnඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ4oය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� $*( $ජය4^ ෙස_Dසා මහතා, qවර හා ජලජ සGප+ සංව'ධන සහ *ාrය 
ආ',කය CDබඳ අමාත�මා 

ග� `. එ�. සව්ා)නාද� මහතා, නැවත පNංs ghම <නB+ථාපන, උ�B සංව'ධන සහ 
M�c ආග3ක කට.� අමාත�මා 

ග� රaෆ් හb� මහතා, නගර සැලOG හා ජල සGපාදන අමාත�මා 

ග� අ+J� හX� මහතා, තැපැQ, තැපැQ ෙසSවා හා mස්&G ආග3ක කට.� අමාත�මා 

ග� c. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස:බලගැ�tG අමාත�මා 

ග� d�O මා,ෂ� සර(  ෙෆ_�ෙස!කා මහතා, �රසර සංව'ධන, වනut සහ �ාෙ4oය 



( 3 ) Mt. No.1 

සංව'ධන අමාත�මා 

ග� වස�ත අe$හාෙ, මහතා, කෘ9ක'ම රාජ අමාත�මා 

ග� Yයෙස!න ගමෙ< මහතා, තBණ කට.�, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද"9ණ 
සංව'ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙම_හා� ලා� ෙf!� මහතා, උසස් අධාපන හා සංස්කෘ�ක කට.� රාජ 
අමාත�මා 

ග� /රgමාර =සානායක මහතා, මහවැ& සංව'ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ*( c. ෙපෙ,රා මහතා, :c&බල හා <න'ජනjය බලශ"� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. `. ෙN!මදාස මහතා, වැ:& ක'මා�ත රාජ අමාත�මා 

ග� පාZත ර�ෙ< බSඩාර මහතා, වා)මා'ග සහ ජල සGප+ හා ආපදා කළමනාකරණ 
රාජ අමාත�මා 

ග� $ජයකලා මෙහ!ස්වර� මහ()ය, ළමා කට.� රාජ අමාත�3ය 

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

ග� ඉරා� $%මර(න මහතා, mදQ රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� $ජයව,ධන මහතා, ආර"ෂක රාජ අමාත�මා 

ග� kයා# $ෙ8$%ම මහ()ය, පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ kඩා රාජ අමාත�3ය 

ග� ල�ෂම්� ෙසෙන$ර(න මහතා, :දා, තා"ෂණ, ප'ෙ�ෂණ, 	<ණතා සංව'ධන හා 
වෘ+=ය <>? සහ ක�ද උඩරට උBමය CDබඳ රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. .ස්l�ලා මහතා, මහාමා'ග හා මා'ග සංව'ධන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ'� අෙ+ ංහ මහතා, �වාහන හා P:Q Rව� ෙසSවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලnයව�න මහතා, mදQ හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ8. o. අලව&වල මහතා, ස්වෙ4ශ කට.� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆDසා� කා � මහතා, ෙසnඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ4oය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� Jෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ඉඩG සහ පා'&ෙG�� ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� (ෛවද]) අෙන'මා ගමෙ< මහ()ය, ඛ	ජ ෙතQ සGප+ සංව'ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�3ය 

ග� පාZත gමාර ෙතවරpෙප�ම මහතා, �රසර සංව'ධන, වනut සහ �ාෙ4oය 
සංව'ධන 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එq. ආ,. සාරr Jෂ්ම�ත මහතා, අ�කරණ හා බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� මsෂ නානාය�කාර මහතා, :c& සංෙ4ශ, deටQ යUතල පහOකG හා :ෙ4ශ fgයා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර(න පරණ$තාන මහතා, :දා, තා"ෂණ, ප'ෙ�ෂණ, 	<ණතා සංව'ධන 
හා වෘ+=ය <>? සහ ක�ද උඩරට උBමය CDබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� ඉ�=ක බSඩාරනායක මහතා, 	වාස හා ඉNghG 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙසtDO අX සාu, මaලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ4ධතා, සංMyයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� #ශා�ත 4&ෙහv\ගමෙ< මහතා, වරාය හා නා:ක කට.� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 4(&  වZංග� මහතා, සමාජ Oබසාධන හා �ාථ3ක ක'මා�ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ), අZ  හා+=� මහතා, qවර හා ජලජ සGප+ සංව'ධන සහ *ාrය ආ',කය 
CDබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එq. එ�. එ�. හwස ්මහතා, රාජ වවසාය හා මහJවර නගර සංව'ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට, අpxහා) මහතා   

ග� ෙර'.ත අෙ+yණව,ධන මහතා   

ග� ම.�ද යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ+ව,ධන මහතා   

ග�   ර gමාර අෙ+ෙස!කර මහතා   

ග� &ෂාර ඉz#� අමරෙස!න මහතා   

ග� ={� අ45ගම මහතා   

ග� ආන�ද අe(ගමෙ< මහතා   

ග� ම.�දාන�ද අe(ගමෙ< මහතා   

ග� |. L. ඒකනායක මහතා   

ග� රං*( අe$හාෙ, මහතා   

ග� අ. අර$�R gමා, මහතා   

ග� ෙ8. එ�. ආන�ද gමාර � මහතා   

ග� නාලක NසාR ෙක_ෙල_�ෙන මහතා   

ග� ක/�=ර� ෙක'`ස්වර� මහතා   

ග� ච�T � ගජQර මහතා   

ග� ච�=ම ගමෙ< මහතා   

ග�  �පාල ගමල( මහතා   

ග� උදය Nභා( ග�ම�Yල මහතා   

ග� =ෙ�ෂ ්yණව,ධන මහතා   

ග� (ආචා,ය) බ�Jල yණව,ධන මහතා   

ග� එOවO yණෙස!කර මහතා   

ග� පRම උදයශා�ත yණෙස!කර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�Tෙස!න මහතා   
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ග� `. /. චානක මහතා   

ග�   ර ජයෙක_~ මහතා   

ග� මZ( ජය�ලක මහතා   

ග� (ෛවද]) නZ�ද ජය�සස් මහතා   

ග� නZ� බSඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අ�ර  O# ජයර(න මහතා   

ග� අ�රාධ ජයර(න මහතා   

ග� Yයංකර ජයර(න මහතා   

ග� (ෛවද]) ක$�ද ෙහ!ෂා� ජයව,ධන මහතා   

ග� ලb ජයව,ධන මහතා   

ග� දයා � ජයෙස!කර මහතා   

ග� �ෙ�ධා �. ජයෙස!න මහ()ය   

ග� මD�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරDෙර(න ංහ� මහතා   

ග� ජනක බSඩාර ෙත�නෙක'� මහතා   

ග� ආ�4ග� ෙත_Sඩම� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙත��� මහතා   

ග� Yය� #ශා�ත ද  �වා මහතා   

ග� |. රං*( ද ෙස_Dසා මහතා   

ග� අ�ර =සානායක මහතා   

ග� $මල/ර =සානායක මහතා   

ග� එස්. L. =සානායක මහතා   

ග� ඩ<ලස් ෙRවාන�ද මහතා   

ග� ෙම_ෙහ_මO නව$ මහතා   

ග� 4හ�මJ නo, මහතා   

ග� වා�ෙRව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් #,මලනාද� මහතා   

ග� lR�ක ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Yයදාස මහතා   

ග� �ස�ත xං�#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   
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ග� අ��=ක Nනා�J මහතා   

ග� ෙජ_�ස්ට� Nනා�J මහතා   

ග� (ෛවද]) �ද,�� Nනා�Jx�ෙ� මහ()ය   

ග� අෙශ'ක �ය�ත මහතා   

ග� ඒ. `. � � ෙN!මජය�ත මහතා   

ග� .�^කා ෙN!මච�T මහ()ය   

ග� එස්. ෙN!මර(න මහතා   

ග� බ�Jල ලා� බSඩා�ෙග_ඩ මහතා   

ග� තාරානා( බස්නායක මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� $*ත ෙ+�ෙග_ඩ මහතා   

ග� 4හ�මJ ඉ+රා.� 4හ�මJ ම��, මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා, මහතා   

ග� ෙ�. කාද, මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ+J�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ*( මා�නpෙප�ම මහතා   

ග� එස්. o. 4&gමාරණ මහතා   

ග� අ�ර �යද,ශන යාපා මහතා   

ග� o#ත�� ෙය'ෙහ!ස්වර� මහතා   

ග� �ම� ර(නායක මහතා   

ග� Nස�න රණ&ංග මහතා   

ග� Nස�න රණ/ර මහතා   

ග� ෙර_ෂා� රණ ංහ මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� 4*l, ර�මා� මහතා   

ග� හ,ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� #ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා)M ෙල_gෙ< මහතා   

ග� ජානක ව�g�ර මහතා   

ග� $Jර $%මනායක මහතා   

ග� (ආචා,ය) ජය�ප� $%මර(න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. $ෙ8&ංග මහතා   
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ග� (ෛවද]) & තා $ෙ8මා�න මහ()ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද $ෙ8මා�න මහතා   

ග� ෙර'.M gමා� $ෙ8ර(න මහ()ය   

ග� �Zp $ෙ8ෙස!කර මහතා   

ග� කංචන $ෙ8ෙස!කර මහතා   

ග� ෙහ!ෂා� $තානෙ< මහතා   

ග� ෙ(�ක $දානගමෙ< මහතා   

ග� එස්. $යාෙ��=ර� මහතා   

ග� ච�=ම /ර�ෙක_~ මහතා   

ග� gමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන4(& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ()ය   

ග� ජය�ත සමර/ර මහතා   

ග� රාජවෙර'දය� ස�ප�ද� මහතා, පා'&ෙG��ෙK :B4ධ පා'ශ්වෙ� නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ,මZංග�  Rධා,ථ� මහතා   

ග� (ෛවද]) එස්.  වෙම'හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලD නෙO�  වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� ව~ෙ�� �ෙ,ෂ ්මහතා   

ග� ඩ+Z�. `. ෙ8. ෙසෙන$ර(න මහතා   

ග� මාෛව ෙස'. ෙස!නා�රාජා මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස!ම ංහ මහතා   

ග� �#� හz�ෙන(� මහතා   

ග� $ෙ8පාල ෙහv\ආරq� මහතා   

ග� ඉ�=ක අ��Rධ ෙහ!ර( මහතා   

ග� කනක ෙහ!ර( මහතා   

ග� $*ත ෙහ!ර( මහතා   

 

ධG3ක දසනායක මහතා, පා'&ෙG��ෙK මහ ෙQකG 

jQ ඉ4දවල මහතා, කා'ය මHඩල �ධාj සහ පා'&ෙG��ෙK 	ෙය�ජ මහ   ෙQකG 

}ෂා	 ෙර�හණ�ර මහ+3ය, සහකාර මහ ෙQකG 

Ug) ෙ". ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙQකG 
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 ජනා�ප�වරයා $ � 2018 අෙN!� 26 වැ# =න #g( කරන ලද Nකාශනය අ�ව 
පා,Zෙ��&ව �ස$්ය. අ�ග� ජනා�ප� ෛම�පාල  �ෙස!න මහතා ෙපරහ�� සභා 
ග,භයට ස�Nාpත �ෙය� ආS�%ම ව]වසථ්ාෙ� 33 (2) (ආ) ව]වසථ්ාව Nකාරව අ�ග� 
ජනා�ප�&මා අ. භා. 2.21 ට �ලාසනා�ඪ $ය. 

1. පා,Zෙ��&ෙ� වාරාවසාන 7wෙ� සහ �ස/්ම කැඳ/ෙ� ජනා�ප�වරයාෙ< ම& 
පළවන Nකාශන  පා,Zෙ��&ෙ� මහෙ�ක�වරයා $ � 7යවන ලQ. 
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2. අ�ග� ජනා�ප� ෛම�පාල  �ෙස!න මහතා $ � පා,Zෙ��&ව ඇමrම : 
ආHI�ම වවසථ්ාෙK 33 (2) (අ) වවසථ්ාව �කාරව අ�ගB ජනා�ප��මා :P� 
පා'&ෙG��ව අමතන ල�. 

3. ක� තැLම : “ෙමම පා'&ෙG��ව දැ� කQ තැ�ය .�ය”� පා'&ෙG��ෙK 
සභානායකවරයා :P� ෙය�ජනා කරන ල�. 

�ශන්ය :මසන ලN�, සභා සGමත :ය; අ. භා. 3.05 ට 2018 මැ�  09 වැ	 බදාදා අ. භා. 
1.00 වනෙත" පා'&ෙG��ව කQ �ෙ�ය. 


