
ග�  ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

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

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

————————————— 

ග�  ර � !"ම#ංහ මහතා, අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� තලතා අ$ෙක%රල මහ&'ය, �ෙ ශ "#යා අමාත�$ය සහ අ%කරණ 
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�  ගය�ත ක�ණා�ලක මහතා, ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ34 පා�ශ්වෙ5 �ධාන සං�ධායක�මා 

ග�   අ-ල !රා. කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂම්� -�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා සහ 
පා�1ෙ02�ෙ7 සභානායක�මා 

ග�   මෙන% ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සංවාද 9:බඳ අමාත�මා 

ග�   දයා ගමෙ2 මහතා, �ාථ$ක ක�මා2ත අමාත�මා 

ග�  පල  3ග�බර� මහතා, ක=රට නව ග0මාන, ය?තල පහAක0 හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග�   න5� 3සානායක මහතා, වැ�1 ක�මා2ත අමාත�මා 

ග� එස්. 8. නා!�න මහතා, අභ2තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග�  ගා'9 ජය!"ම ෙපෙ*රා මහතා, �රසර සංව�ධන හා වනE� අමාත�මා සහ 
F ධශාසන අමාත�මා 

අංක 238. ] 

(අටවැ	 පා�1ෙ02�ව - පළJවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 
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ග� හ�� Dනා�E මහතා, �T1 සංෙ ශ හා UVටW ය?තල පහAක0 අමාත�මා 

ග� ස(& ෙDFමදාස මහතා, 	වාස හා ඉX#Y0 අමාත�මා 

ග� �සාG බ3HI� මහතා, ක�මා2ත හා වාZජ කට�� අමාත�මා 

ග� ච�Kා  බLඩාර මහ&'ය, කා2තා හා ළමා කට�� අමාත�$ය 

ග� �ල� මාරපන මහතා, [�ය හා සාමය සහ බ2ධනාගාර ��සංස්කරණ අමාත�මා 

ග� ෆNස* Oසත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග� සාගල ර&නායක මහතා, [�ය හා සාමය සහ ද\]ණ සංව�ධන අමාත�මා 

ග� අ*Pන රණ$ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතW ස0ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨR ච�Sක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නා_ර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මT� සමර!"ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර5ර මහතා, JදW හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� මU�ද සමර#ංහ මහතා, වරාය හා නා�ක කට�� අමාත�මා 

ග� (ෛවදW) රා(ත ෙසFනාර&න මහතා, ෙස`ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ bය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� !(& !ජයOY ෙසZNසා මහතා, වාdමා�ග හා ජලස0ප� කළමනාකරණ 
අමාත�මා 

ග� [. එ�. ස්වා'නාද� මහතා, බ2ධනාගාර ��සංස්කරණ, eනf�ථාපන, නැවත 
පXංg #Yම හා _2T ආග$ක කට�� අමාත�මා 

ග� ර\ෆ් හ]� මහතා, නගර සැලA0 හා ජල ස0පාදන අමාත�මා 

ග� අ)E� හR� මහතා, තැපැW, තැපැW ෙසhවා හා Jස්10 ආග$ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක8* හ^� මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන අමාත�මා 

ග� _. හැ�ස� මහතා, �ාiය ආ��ක කට�� 9:බඳ අමාත�මා 

ග� `�G මා*ෂ� සර&  ෙෆZ�ෙසFකා මහතා, �ාෙ bය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අa!හාෙ* මහතා, කෘ]ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� b. 8. ඒකනායක මහතා, ඉඩ0 රාජ අමාත�මා 

ග� SයෙසFන ගමෙ2 මහතා, [�ය හා සාමය සහ ද\]ණ සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

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

ග� පාTත ර�ෙ2 බLඩාර මහතා, වාdමා�ග රාජ අමාත�මා 

ග� !ජයකලා මෙහFස්වර� මහ&'ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�$ය 

ග� 5. එස්. රාධdෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� !"මර&න මහතා, JදW රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� !ජයව*ධන මහතා, ආර\ෂක රාජ අමාත�මා 

ග� fයා  !ෙ.!"ම මහ&'ය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�$ය 

ග� 3Tg ෙවදආරij මහතා, jවර හා ජලජ ස0ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
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ග� ර5�K සමර5ර මහතා, ක0කf හා වෘ�kය ස$� සබඳතා රාජ අමාත�මා 

ග� �kව ෙසFන#ංහ මහතා, ජාත2තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත ෙසFනානායක මහතා, �ෙ ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. Uස්l�ලා මහතා, eනf�ථාපන හා නැවත පXංg #Yම රාජ 
අමාත�මා 

ග� ඒ. එi. එ�. ෆ\# මහතා, ජා�ක ඒකාබ ධතා සහ ��ස2ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ)#ංහ මහතා, �වාහන හා m�W nව2 ෙසhවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆNසා� කා#� මහතා, ෙස`ඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ bය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� Eෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ආපදා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදW) අෙන%මා ගමෙ2 මහ&'ය, ඛ	ජ ෙතW ස0ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�$ය 

ග� �ෙ�ධා k. ජයෙසFන මහ&'ය, �රසර සංව�ධන හා වනE� 	ෙය�ජ අමාත�$ය 

ග� පාTත nමාර ෙතවරgෙප�ම මහතා, අභ2තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� මoෂ නානාය�කාර මහතා, �ෙ ශ "#යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර&න පරණ!තාන මහතා, 	eණතා සංව�ධන හා වෘ�kය eop 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� අ(& _. ෙපෙ*රා මහතා, �T1බල හා eන�ජන[ය බලශ\� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� වස�ත ෙපෙ*රා මහතා, වැ�1 ක�මා2ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ඉ�3ක බLඩාරනායක මහතා, 	වාස හා ඉX#Y0 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග�  ශා�ත O$ෙහpqගමෙ2 මහතා, වරාය හා නා�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස�බලගැ2q0, Aභසාධන හා ක2ද උඩරට 
උfමය 9:බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ'* අT #හා)3� මහතා, �ාiය ආ��කය 9:බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එi. එ�. එ�. හrස් මහතා, rඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 
 

————————————— 

ග� ෙහ�ට* අgsහා' මහතා   

ග� මU�ද යාපා අෙ)ව*ධන මහතා   

ග� ##ර nමාර අෙ)ෙසFකර මහතා   

ග� $ෂාර ඉ@ � අමරෙසFන මහතා   

ග� ෙ.. t. අලව$වල මහතා   

ග� ඩලස ්අලහgෙප�ම මහතා   
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ග� ආන�ද අa&ගමෙ2 මහතා   

ග� රං(& අa!හාෙ* මහතා   

ග� ර5 ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර!�u nමා* මහතා   

ග� ෙ.. එ�. ආන�ද nමාර#� මහතා   

ග� ෙva nමා* මහතා   

ග� නාලක Dසාu ෙකZෙලZ�ෙන මහතා   

ග� ක5�3ර� ෙක%[ස්වර� මහතා   

ග� ච�K#� ගජIර මහතා   

ග� ච�3ම ගමෙ2 මහතා   

ග� #�පාල ගමල& මහතා   

ග� උදය Dභා& ග�ම�Sල මහතා   

ග�  හා� ගලgප&� මහතා   

ග� 3ෙ�ෂ ්xණව*ධන මහතා   

ග� බ�Eල xණව*ධන මහතා   

ග� එGවG xණෙසFකර මහතා   

ග� පuම උදයශා�ත xණෙසFකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�KෙසFන මහතා   

ග� [. 5. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙකZy මහතා   

ග� (ෛවදW) නT�ද ජය�සස් මහතා   

ග� නT� බLඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අzර #G  ජයර&න මහතා   

ග� Sයංකර ජයර&න මහතා   

ග� (ෛවදW) ක!�ද ෙහFෂා� ජයව*ධන මහතා   

ග� ල] ජයව*ධන මහතා   

ග� ෙDFමලා� ජයෙසFකර මහතා   

ග� මN�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. $ෙරNෙර&න#ංහ� මහතා   

ග� ජනක බLඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� ආ�Oග� ෙතZLඩම� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙත{|� මහතා   

ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   

ග� Sය�  ශා�ත ද #�වා මහතා   
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ග� ෙමZහා� }යද*ශන ද #�වා මහතා   

ග� b. රං(& ද ෙසZNසා මහතා   

ග� අzර 3සානායක මහතා   

ග� මය�ත 3සානායක මහතා   

ග� !මල5ර 3සානායක මහතා   

ග� සාT�ද 3සානායක මහතා   

ග� ඩ2ලස් ෙuවාන�ද මහතා   

ග� ෙමZෙහZමG නව! මහතා   

ග� Oහ�මE නt* මහතා   

ග� වා�ෙuව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  *මලනාද� මහතා   

ග� lu~ක ප�රණ මහතා   

ග� (ෛවදW) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Sයදාස මහතා   

ග� සන&  ශා�ත ෙපෙ*රා මහතා   

ග� �(& සංජය ෙපෙ*රා මහතා   

ග� අ��3ක Dනා�E මහතා   

ග� ෙජZ�ස්ට� Dනා�E මහතා   

ග� U�Yකා ෙDFමච�K මහ&'ය   

ග� එස්. ෙDFමර&න මහතා   

ග� බ�Eල ලා� බLඩා�ෙගZඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !(ත ෙ)�ෙගZඩ මහතා   

ග� Oහ�මE ඉ)රාU� Oහ�මE ම��* මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා* මහතා   

ග� ෙස�NG අR සා�* ම\ලානා මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ)E�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ(& මා�නgෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා*ය) ආ� මාර#ංහ මහතා   

ග� එස්. t. O$nමාරණ මහතා   

ග� (AජW) අ$රTෙ� රතන U'   

ග� t. 8. ර&නායක මහතා   

ග� ෙලZහා� ර&ව&ෙ& මහතා   
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ග� Dස�න රණ$ංග මහතා   

ග� Dස�න රණ5ර මහතා   

ග� ෙකෙහTය ර��වැ�ල මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� O(l* ර�මා� මහතා   

ග� හ*ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� නාම� රාජප�ෂ මහතා   

ග� මU�ද රාජප�ෂ මහතා   

ග�  ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා'9 ෙලZnෙ2 මහතා   

ග� ජානක ව�n�ර මහතා   

ග� ප!�ාෙu5 ව� ආරij මහ&'ය   

ග� !Eර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා*ය) ජය�ප� !"මර&න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙ.$ංග මහතා   

ග� (ෛවදW) $#තා !ෙ.මා�න මහ&'ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙ.මා�න මහතා   

ග� ච'�ද ! ෙ.#� මහතා   

ග� �Tg !ෙ.ෙසFකර මහතා   

ග� කංචන !ෙ.ෙසFකර මහතා   

ග� ෙහFෂා� !තානෙ2 මහතා   

ග� ෙ&zක !දානගමෙ2 මහතා   

ග� !ම� 5රවංශ මහතා   

ග� nමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ&'ය   

ග� ජය�ත සමර5ර මහතා   

ග� ස�3& සමර#ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�1ෙ02�ෙ7 �f ධ පා�ශ්වෙ5 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ*මTංග� #uධා*ථ� මහතා   

ග� (ෛවදW) එස්. #වෙම%හ� මහතා   

ග� O&$ #වTංග� මහතා   
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ග� අ�නාමෙලN නෙG� #වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� වyෙv� �ෙ*ෂ ්මහතා   

ග� ච$ර සංIප ෙසFනාර&න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙසFම#ංහ මහතා   

ග� ඉ�3ක අz�uධ ෙහFර& මහතා   

ග� කනක ෙහFර& මහතා   

ග� !(ත ෙහFර& මහතා   

 

   ධ0$ක දසනායක මහතා, පා�1ෙ02�ෙ7 මහ ෙWක0 

   [W ඉ දවල මහතා, කා�ය ම3ඩල �ධා[ සහ පා�1ෙ02�ෙ7 	ෙය�ජ මහ   ෙWක0 

   wෂා	 ෙර�හණxර මහ�$ය, සහකාර මහ ෙWක0 

   ?#d ෙ\. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙWක0 

 

               ක�තැ8ම අzව පා*Tෙ��$ව �ස!්ය.  කථානායක$මා �ලාසනා�ඪ !ය. 

1.  කථානායක$මාෙ2   ෙvදන : කථානායක�මා �m2 ම� පළවන 	ෙ7දනය කරන 
ලx:— 

“{ ලංකා �ජාතා2|ක සමාජවාx ජනරජෙ5 ආ34}ම වවසථ්ාෙ7 79 වවසථ්ාව 
�කාරව, 2018 ෙපබරවාd මස 08 වැ	 Xන ම�m2 “jවර (�ෙ bය jවර ෙබ��� �%ම� 
#Yෙ0) (සංෙශ�ධන)” නමැ� පන� ෙක�0ප ෙත_ සහ�කය සටහ2 කරන ලද බව දැ2qමට 
කැමැ�ෙත$.” 

2. TSෙ�ඛනා3ය S�ගැ�5ම : (1) කථානායක�මා �m2, { ලංකා �ජාතා2|ක 
සමාජවාx ජනරජෙ5 ආ34}ම වවසථ්ාෙ7 154(6) වවසථ්ාව �කාරව 2016 JදW ව�ෂය 
සඳහා �ගණකා%ප�වරයාෙ� වා�තාෙ7 ෙදවැ	 කා3ඩෙ5 XI ෙක�ටස සහ අටවැ	 

කා3ඩෙ5 II ෙක�ටස 9:ග2වන ලx. 

එ#යන ලද වා�තාව සභා ෙ0සය මත ��ය ��යැ�ද J�ණය කළ �� යැ�ද 	ෙය�ග 
කරන ලx.  

(2) කථානායක�මා �m2— 

(i) { ලංකා �ජාතා2|ක සමාජවාx ජනරජෙ5 ආ34}ම වවසථ්ාෙ7    41ආ (6) 
වවසථ්ාව �කාරව 2017.10.01 Xන mට 2017.12.31 Xන ද\වා JදW ෙක�$ෂ2 

සභාෙ7 කා�ය සාධන වා�තාව; සහ    

(ii)  { ලංකා �ජාතා2|ක සමාජවාx ජනරජෙ5 ආ34}ම වවසථ්ාෙ7 41ආ(6) 
සහ 153 (ඌ) වවසථ්ා �කාරව 2017.07.01 Xන mට 2017.09.30 Xන ද\වා 
�ගණන ෙසhවා ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 කා�ය සාධන වා�තාව   

 9:ග2වන ලx.  

එ#යන ලද වා�තා සභා ෙ0සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලx.  
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(3) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2017 අංක 12 දරන �ෙ ශ 
�	මය පනෙ� 7 වග2�ය සමඟ #ය�ය �� 29 වග2�ය යටෙ� ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක 
කට�� අමාතවරයා �m2 සාදන ලTව, 2017 ෙන�වැ0බ� 17 Xනැ� අංක 2045/56 දරන අ� 
�ෙශhෂ ගැස� ප�ෙ5 පළ කරන ලද 	ෙය�ග 9:ග2වා, එම  	ෙය�ග ආ��ක සංව�ධන 9:බඳ 
ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(4) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2016 ව�ෂය සඳහා { 
ලංකා �ජාතා2|ක සමාජවාx ජනරජෙ5 රාජ ෙසhවා ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 වා�]ක වා�තාව 
9:ග2වා, එම  වා�තාව අභ2තර පdපාලනය හා රාජ කළමනාකරණය 9:බඳ ආං�ක 
අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(5) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2016 ව�ෂය සඳහා JදW 
ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව රජෙ5 JදW 9:බඳ කාරක 
සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(6) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා 
ජා�ක ෙප�1ස ්ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 වා�]ක වා�තා 9:ග2වා, එම  වා�තා ජා�ක ආර\ෂාව 
9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(7)  �රසර සංව�ධන හා වනE� අමාත�මා සහ F ධශාසන අමාත�මා �m2, 2016 
ව�ෂය සඳහා ජා�ක ස�ෙව�දාන ෙදපා�තෙ02�ෙ7 වා�]ක කා�ය සාධන වා�තාව 
9:ග2වා, එම  වා�තාව �රසර සංව�ධනය හා පdසරය සහ සව්භා�ක ස0ප� 9:බඳ ආං�ක 
අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(8) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2015 ව�ෂය සඳහා වැU_? 
තැනැ�ත2 සඳහා � ජා�ක සභාෙ7 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව ෙස`ඛ හා 
මානව Aභසාධනය, සමාජ ස�බලගැ2qම 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ 
��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(9) JදW හා ජනමාධ අමාත�මා �m2— 

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා ෙල�ෙහ�� ආ�යා ණය අරJදෙW වා�]ක වා�තාව; 

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා { ලංකා �p0 හා �ගණන �$� සi\ෂණ ම3ඩලෙ5 
වා�]ක වා�තාව; 

(iii) AරාබT ආඥාපනෙ� (52 අ%කාරය �) 32 වග2�ය සමඟ #ය�ය �� 2, 12, 22 
සහ 25 වග2� යටෙ� පා[ය ෙන�වන ස�්� ආනයනය සඳහා � Aරාබ ද 
ස0බ2ධෙය2 JදW හා ජනමාධ අමාතවරයා �m2 පනවන ලTව, 2017 
ෙදසැ0බ� 19 Xනැ� අංක 2050/11 දරන අ� �ෙශhෂ ගැස� ප�ෙ5 පළ කරන 
ලද 	ෙ7දනය 

    (අංක 1005 දරන AරාබT 	ෙ7දනය); සහ  
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(iv) 2017 අංක 30 දරන �ස�ජන පනෙ� 6(1) වග2�ය යටෙ� 2018.01.01 mට 
2018.01.22 ද\වා ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ02�ෙ7 වැය b�ෂ අංක 240 
යටෙ� පd�රක සහාය ෙසhවා සහ හXm අවශතා වග�0 වාපෘ�ය ම�2 mT 
කරන ලද පd�රක ෙව2#Y0 9:බඳ  සටහන  

9:ග2වා, එම  වා�තා, 	ෙ7දනය සහ පd�රක ෙව2#Y0 9:බඳ සටහන රජෙ5 JදW 
9:බඳ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(10) උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා �m2— 

(i) 1978 අංක 16 දරන �ශ්ව�දාල පනෙ� 27(1) වග2�ය යටෙ� 
�ශ්ව�දාල ��පාදන ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 	�ෙ ශය ස_තව යාපනය 
�ශ්ව�දාලෙ5 ව7	යා ම3ඩපෙ5 වාපාර අධයන �ඨෙ5 ඉං�m භාෂාව 
ඉගැ2qෙ0 අධයන අංශය\ 9_�qම ස0බ2ධෙය2 උසස් අධාපන හා 
මහාමා�ග අමාතවරයා �m2 සාදන ලTව, 2017 ෙදසැ0බ� 18 Xනැ�  
අංක 2050/7 දරන අ� �ෙශhෂ ගැස� ප�ෙ5 පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(ii) 1978 අංක 16 දරන �ශව්�දාල පනෙ�  27(1) වග2�ය යටෙ� �ශව්�දාල 
��පාදන ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 	�ෙ ශය ස_තව වයඹ �ශව්�දාලෙ5 වාපාර 
අධයන හා �ල �ඨෙ5 ඉං�m භාෂාව ඉගැ2qෙ0 අධයන අංශය\ 9_�qම 
ස0බ2ධෙය2 උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාතවරයා �m2 සාදන ලTව, 
2017 ෙදසැ0බ� 21 Xනැ� අංක 2050/36 දරන අ� �ෙශhෂ ගැස� ප�ෙ5 පළ 
කරන ලද 	යමය 

 9:ග2වා, එම  	යමය2 අධාපනය හා මානව ස0ප� සංව�ධනය 9:බඳ ආං�ක   
අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(11) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
�1ක අධයන ආයතනෙ5 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව අධාපනය හා මානව 
ස0ප� සංව�ධනය 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා 
කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(12) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2— 

(i) 2008, 2009, 2010 සහ 2011 ව�ෂ සඳහා �මාස_ත ලංකා සෙත�ස _ වා�]ක 
වා�තා; සහ 

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා ස�පකාර සංව�ධන ෙදපා�තෙ02�ෙ7 කා�ය සාධන 
වා�තාව 

9:ග2වා, එම  වා�තා 	ෂප්ාදන හා ෙසhවා 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාව� ෙය�J 
කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(13) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2013 ව�ෂය සඳහා ලංකා 
jවර සංසථ්ාෙ7 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව �රසර සංව�ධනය හා පdසරය සහ 
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සව්භා�ක ස0ප� 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන 
ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(14) වැ�1 ක�මා2ත අමාත�මා �m2, 2015 ව�ෂය සඳහා උ\ ප�ෙ5ෂණ ආයතනෙ5 
වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව කෘ]ක�මය හා ඉඩ0 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ 
කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(15) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2015 ව�ෂය සඳහා ලංකා 
�T1බල ම3ඩලෙ5 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව බලශ\� 9:බඳ ආං�ක 
අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(16)  ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2— 

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා කෘ]ක�ම ෙදපා�තෙ02�ෙ7 කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙග��ජන සංව�ධන ෙදපා�තෙ02�ෙ7 කා�ය සාධන 
වා�තාව 

9:ග2වා, එම  වා�තා කෘ]ක�මය හා ඉඩ0 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක  සභාවට 
ෙය�J කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශ්නය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(17) ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා �m2, 2014 ව�ෂය සඳහා 
Aගතදාස ජා�ක rඩා සං��ණ අ%කාdෙ5 වා�]ක වා�තාව 9:ග2වා, එම  වා�තාව තfණ, 
rඩා, කලා හා උfමය2 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාවට ෙය�J කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලx. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

3. කාරක සභා වා*තා S�ගැ�5ම :  (1) රජෙ5 JදW 9:බඳ කාරක සභාෙ7 සභාප� 
ගf  එ0. ඒ. Aම2�ර2  මහතා �m2, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�J කරන ලද,  

(i)  AරාබT (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�0පත; 

(ii) වා�]ක ඇසත්ෙ02� 9:බඳ හ=2වාxෙ0 සටහෙන_ ද\වා ඇ� ජා�ක 
අයවැය ෙදපා�තෙ02�ව යටෙ� පd�රක සහාය ෙසhවා සහ හXm අවශතා 
වග�0 වාපෘ�ය ම�2 සපයා ඇ� අ�ෙ�ක ��පාදන 9:බඳ සටහ2; 

(iii)  2017 ව�ෂෙ5 ෙතවන කා��ෙ7 �ල කා�ය සාධනය; 

(iv)  JදW පනත යටෙ� 	ෙය�ග; 

(v)  ජා�ක අධාපන ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 සභාප�වරයාෙ� සහ උප සභාප�වරයාෙ�  
පාd¡$ක හා ෙක�$ෂ2 සභාෙ7 සාමාVකය2ෙ� xමනා ��ෙශ�ධනය #Yෙ0 
ෙය�ජනාව; සහ 

(vi) �ගණකා%ප� එ¢.එ0. ගා$Z �ෙ£mංහ මහතාෙ� මාmක වැ�ප හා xමනා 
kරණය #Yෙ0 ෙය�ජනාව  



( 11 ) Mt. No.238 

 

ස0බ2ධෙය2 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව, 9:ග2වන ලx.  

එ#යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලx.  

(2)  ෛන�ක කට�� (¤ෂණ �ෙර�j) හා මාධ 9:බඳ ආං�ක අj\ෂණ කාරක සභාෙ7 

සභාප� ගf අV� මා2න¥ෙපfම මහතා �m2, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�J කරන ලද, “{ 

ලංකා �ජාතා2|ක සමාජවාx ජනරජෙ5 ආ34}ම වවසථ්ාෙ7 104 ආ (5) (අ) වවසථ්ාව 
යටෙ� වන මාධ උපමාන” ස0බ2ධෙය2 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව, 9:ග2වන ලx.  

එ#යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලx.  

4. ෙප&ස� : 

(1)  (i)  බ3ඩාරගම, qදාගම, ෙ�fකාන පාර, 	7m?, අංක 34/¦ දරන සථ්ානෙය_ 
පXංg ¦.ෙ£.එ0. wAමාවk මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.10.16 Xනැ� 
ෙප�සම;  

 (ii)  ෙබ2ෙත�ට, හ§fගල, මහෙග�ඩ, රසගව�ත අංක 43 ඒ දරන සථ්ානෙය_ 
පXංg ගWඔ©ව ආර¢gෙ� ෙස�මmd මහතාෙග2 ලැFp 2017.10.10 
Xනැ� ෙප�සම; 

 (iii)  වා Tව, ෙම�W1ෙග�ඩ, ගා© පාර, අංක 768 දරන සථ්ානෙය_ පXංg 
එ¢.�.එ0. අමර�ංග මහතාෙග2 ලැFp 2017.11.06 Xනැ� ෙප�සම;  

 (iv)  නවදගල, අටෙක�ෙහ�ට, සeමW උයන යන 19නෙය_ පXංg එ0. 
ෙ�hමර�න මහතාෙග2 ලැFp 2017.11.11 Xනැ� ෙප�සම;  

 (v)  පානTර, Xªබැ ද, අංක 24 � දරන සථ්ානෙය_ පXංg එ0.අ�.එස.් �නා2T 
මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.12.10 Xනැ� ෙප�සම; සහ  

 (vi)  පානTර, ක«දෑවල, ෙම�ර�2න පාර, අංක 3ඒ දරන සථ්ානෙය_ පXංg 
එ0.ෙ\. �නා2T මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.11.22 Xනැ� ෙප�සම  

ගf අV� �. ෙපෙ�රා මහතා �m2 9:ග2වන ලx.  

        (2) ෙග��2න, පහල නාරගල යන 19නෙය_ පXංg චා2ද[ ෙව�තmංහ 
මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.11.08 Xනැ� ෙප�සම ගf පා1ත wමාර 
ෙතවර¥ෙපfම මහතා �m2 9:ග2වන ලx.  

(3) idගම, පWමඩ, අංක 55 දරන ස්ථානෙය_ පXංg අ�.ෙ\. mmර �ෙ£ර�න 
මහතාෙග2 ලැFp 2017.11.07 Xනැ� ෙප�සම ගf �Vත ෙහhර� මහතා 
�m2 9:ග2වන ලx.  

(4)    (i)  ෙම�ර�ව, ෙක�රළවැWල, ෙදවන ප�මග, අංක 49/2 දරන 
ස්ථානෙය_ පXංg 	මW qර\ෙක�U මහතාෙග2 ලැFp 2017.10.10 
Xනැ� ෙප�සම; සහ  

 (ii)  අඹෙක�ෙ�, දැTfනxගම, අංක 4/10 දරන ස්ථානෙය_ පXංg ®.ඒ.E. 
තංගWල මහතාෙග2 ලැFp 2017.12.19 Xනැ� ෙප�සම  

ගf වාAෙ ව නානාය\කාර මහතා �m2 9:ග2වන ලx.  

(5)    (i)  උwෙවල, ර�තලාවල, කහටගහw§ර, අංක 01 දරන ස්ථානෙය_ 
පXංg මW1කා �නා2T ෙමෙන�යෙග2 ලැFp 2017.08.15 Xනැ� 
ෙප�සම; සහ  

 (ii)  මාතෙW, ලෑ1අෙ¯, උඩංගJව, අංක 101 දරන ස්ථානෙය_ පXංg 



( 12 ) Mt. No.238 

 

ඩª17.E.E. ඉ2�ා wමාdහා$ මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.10.16 
Xනැ� ෙප�සම  

ගf රංV� අ©�හාෙ� මහතා �m2 9:ග2වන ලx.  

(6) කෑගWල අරණායක,  මාවනැWල මානx �ාථ$ක �දාලෙ5 nf 	වාසෙ5 
පXංg E.ෙ\. A[තා නාල[ මහ�$යෙග2 ලැFp 2017.09.24 Xනැ� 
ෙප�සම ගf කනක ෙහhර� මහතා �m2 9:ග2වන ලx.  

        (7) J°� 07, න24�� යන 19නෙය_ පXංg එස්.එ0.ම7±² මහතාෙග2 
ලැFp 2017.07.05 Xනැ� ෙප�සම ගf ඉ0රා2 මහ³ෆ් මහතා �m2 
9:ග2වන ලx.  

(8) අ�ස්සාෙ7Wල, තW¤ව, අංක 345/3 දරන සථ්ානෙය_ පXංg එ0.එ0.එ0. 
ෙජමාW මහතාෙග2 ලැFp 2017.11.04 Xනැ� ෙප�සම ගf (ෛවද) 
�mතා �ෙ£මා2න මහ�$ය �m2 9:ග2වන ලx.  

25 අ සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස0, මහජන ෙප�ස0 9:බඳ කාරක සභාවට 
ෙය�J කරන ලx.  

5. ස�ය බැරක� කළමනාකරණය -rෙ� : අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා 
ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙවµෙව2 ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
ඉXdප� කළ පන� ෙක�0පත,— { ලංකාව �ළ රාජ ණය කළමනාකරණය කරµ 9Zස 
සrය බැරක0 කළමනාකරණය #Yෙ0 කා�යය සඳහා { ලංකාව �ළ ෙහ� ඉ2 9ටත ෙහ� 
ණය එක�කර ගැ[මට බලය ලබා xම සඳහා ද ඊට ස0බ2ධ ෙහ� ආµෂං�ක කාරණා 
සඳහා �%�ධාන සැලස්qම 9Zස ද � පන� ෙක�0පත#. 

පන� ෙක�0පත 2018 මා�� මස 06  වැ	 අඟහfවාදා ෙදවැ	වර #ය�ය ��යැ� ද, එය 
J�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�0පත අදාළ ආං�ක අj·ණ කාරක සභාවට ෙය�Jකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලx. 

6.  ෙකZළඹ වWාපාර වස්$ ! මය ස්ථානය අසාOUකරණය -rෙ� : අ�ාමාත�මා 
සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙවµෙව2 ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� 
��සංසක්රණ අමාත�මා ඉXdප� කළ පන� ෙක�0පත,— ඇපෙය2 �$ත සමාගම\ වන 
ෙක�ළඹ වාපාර වස්� �	මය ස්ථානය ෙක�ටස්ව12 �$ත සමාගම\ බවට පdව�තනය 
#Yෙම2 ෙක�ළඹ වාපාර වස්� �	මය සථ්ානය අසාJ_කරණය #Yම සඳහා ද; ඒ හා 
ස0බ2ධ හා ඊට ආµෂං�ක කfp සඳහා ද, �%�ධාන සැලස්qම සඳහා ද � පන� 
ෙක�0පත#. 

පන� ෙක�0පත 2018 මා�� මස 06  වැ	 අඟහfවාදා ෙදවැ	වර #ය�ය ��යැ� ද, එය 
J�ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙක�0පත අදාළ ආං�ක අj·ණ කාරක සභාවට ෙය�Jකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලx. 

"සq්ම තාවකා1කව අ�_ටqම 

e.භා. 10.20 

e.භා. 10.44 ෙත\ "සq්ම තාවකා1කව අ�_ටටන ලx. 

e.භා. 10.44 

"සq්ම ය1� එ\"ස�්ෙය2 කථනායක�මා �ලාසනා³ඪ �ය. 
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7.  පා*Tෙ��$ෙv සථ්ාවර  ෙය%ග D�ෙශ%~ත ෙක��පත : පා�1ෙ02�ෙ7 සථ්ාවර 
	ෙය�ග ��ෙශ�%ත ෙක�0පත ස0බ2ධෙය2 2017 ෙන�වැ0බ� මස 07 වැ	 අඟහfවාදා 
9:ග2වන ලද සථ්ාවර 	ෙය�ග 9:බඳ කාරක සභාෙ7 වා�තාව,—සලකා බැ¹ම. 

(අ. භා. 1.30 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා³ඪ �ය.) 

(අ. භා. 2.13 ට කථානායක�මා �ලාසනා³ඪ �ය.) 

(අ. භා. 2.52 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා³ඪ �ය.) 

“සලකා බැ¹ම දැ2 කW තැ�ය ��ය”�  ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංස්කරණ 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළhය. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

ඊට අµºලව �වාදය කW �ෙ5ය; එතැ2 mට �වාදය ඉXd Xනයක පව�වµ ලැෙª.  

8. පා*Tෙ��$ ම��ව�� සඳහා වන ච*යා ධ*ම සං�හය : පා�1ෙ02� 
ම2»වf2ෙ� ච�යා ධ�ම ස0බ2ධෙය2 2017 ෙන�වැ0බ� මස 07 වැ	 අඟහfවාදා 
9:ග2වන ලද පා�1ෙ02� ම2»වf2 සඳහා වන ච�යා ධ�ම සං�හෙ5 අවස2 ෙක�0පත 
අµමත කළ ��ය. 

“�වාදය දැ2 කW තැ�ය ��ය”�  ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
ෙය�ජනා කෙළhය. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

ඊට අµºලව �වාදය කW �ෙ5ය; එතැ2 mට �වාදය ඉXd Xනයක පව�වµ ලැෙª.  

“ගf ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා³ඪ �ය ��ය”� ඉඩ0 සහ පා�1ෙ02� 
��සංසක්රණ  අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළhය. 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය. 

(අ. භා. 3.59 ට ගf ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා³ඪ �ය.) 

9. ක� තැ8ම (� ලංකාව $ළ උuගත5 ඇ� ෙuශපාලන අ*lද) : “ෙමම පා�1ෙ02�ව 
දැ2 කW තැ�ය ��ය”� පා�1ෙ02�ෙ7 සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළhය. 

�ශන්ය සභා¼Jඛ කරන ලX2, �වාද �ය. 

(අ. භා. 4.30 ට කථානායක�මා �ලාසනා³ඪ �ය.) 

�ශන්ය �මසන ලX2, සභා ස0මත �ය; අ. භා. 6.23 ට, 2018 ෙපබරවාd මස 20 වැ	 
අඟහfවාදා  අ. භා. 1.00 වනෙත\ පා�1ෙ02�ව කW �ෙ5ය. 

 

 

 

 

 

 


