
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�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 සහ ��ය හා සාමය  !බඳ අමාත�මා 

ග� ව!ර අෙ"ව#ධන මහතා, ස්වෙ&ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ම%�ද අමර&ර මහතා, (වර හා ජලජ ස*ප� සංව�ධන අමාත�මා සහ මහවැ. 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� (ආචා#ය) සර+ අ,-ගම මහතා, /ෙශ0ෂ කා�යභාර අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා/ලක මහතා, ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ67 පා�ශ්වෙ8 �ධාන සං/ධායක�මා 

ග� අ0ල �රා1 කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� 0�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ9වර සංව�ධන අමාත�මා සහ 
පා�.ෙ*4�ෙ: සභානායක�මා 

ග� මෙන5 ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ;වන, සංවාද හා රාජ භාෂා  !බඳ අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ6 මහතා, �ාථ>ක ක�මා4ත අමාත�මා 

ග� දයා�� ජයෙස7කර මහතා, ?ඩා අමාත�මා 

ග� �ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා @/A Bව4 ෙස0වා අමාත�මා 

ග� පල� 9ග�බර� මහතා, කCරට නව ග*මාන, යEතල පහFක* හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� ;<�ද 9සානායක මහතා, කෘHක�ම අමාත�මා 

ග� න&� 9සානායක මහතා, වැ/. ක�මා4ත අමාත�මා 

ග� එස්. ?. 9සානායක මහතා, සමාජ ස/බලගැ4I*, Fභසාධන හා ක4ද උඩරට 
උKමය  !බඳ අමාත�මා 

ග� එස්. ?. නා��න මහතා, අභ4තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

අංක 242. ] 

(අටවැ	 පා�.ෙ*4�ව - පළPවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 
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ග� ගා<J ජය��ම ෙපෙ#රා මහතා, Y&ධශාසන අමාත�මා 

ග� ඒ. L. M�� ෙN7මජය�ත මහතා, /දා, තාZෂණ හා ප�ෙ8ෂණ අමාත�මා 

ග� �සාO බ9PQ� මහතා, ක�මා4ත හා වා[ජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ#. එ�. රං!+ මR;ම බSඩාර මහතා, රාජ ප\පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා  

ග� /ල� මාරපන මහතා, සංව�ධන කා�යභාර අමාත�මා සහ /ෙ&ශ කට�� 
අමාත�මා 

ග� ෆUස# ,සත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග� සාගල ර+නායක මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තKණ කට�� හා දZHණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� ච�9ම &ර�ෙකVW මහතා, 	]ණතා සංව�ධන හා වෘ�^ය ]_` අමාත�මා 

ග� මX� සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත4තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� ර&�Y සමර&ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන;/ අමාත�මා 

ග� (ෛවදZ) රා!ත ෙස7නාර+න මහතා, ෙසaඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ&cය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� �!+ �ජය,[ ෙසVUසා මහතා, වා\මා�ග හා ජලස*ප� කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග� ර\ෆ් හ]� මහතා, නගර සැලF* හා ජල ස*පාදන අමාත�මා 

ග� ^. හැ�ස� මහතා, �ාeය ආ��ක කට��  !බඳ අමාත�මා 

ග� _�O මා#ෂ� සර+  ෙෆV�ෙස7කා මහතා, �ාෙ&cය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ"ව#ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත අ`�හාෙ# මහතා, කෘHක�ම රාජ අමාත�මා 

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

ග� �ෙර5ෂ� ෙපෙ#රා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදZ) Mද#ab Nනා�;c�ෙ� මහ+<ය, නගර සැලF* හා ජල ස*පාදන රාජ 
අමාත�>ය 

ග� පාXත ර�ෙ6 බSඩාර මහතා, වා\මා�ග රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මර+න මහතා, PදA රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� �ජයව#ධන මහතා, ආරZෂක රාජ අමාත�මා 

ග� eයා� �ෙ1��ම මහ+<ය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�>ය 

ග� 9Xf ෙවදආරgh මහතා, (වර හා ජලජ ස*ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර+න මහතා, /දා, තාZෂණ හා ප�ෙ8ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත ෙස7නානායක මහතා, /ෙ&ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එg. එ�. ෆ\� මහතා, ජා�ක ඒකාබ&ධතා සහ ��ස4ධාන රාජ අමාත�මා 
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ග� අෙශ5� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා @/A Bව4 ෙස0වා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලjයව�න මහතා, PදA හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ1. k. අලවDවල මහතා, ස්වෙ&ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆUසා� කා�� මහතා, ෙසaඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ&cය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදZ) අෙන5මා ගමෙ6 මහ+<ය, ඛ	ජ ෙතA ස*ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�>ය 

ග� අlරාධ ජයර+න මහතා, මහවැ. සංව�ධන හා ප\සර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� Mෙ�ධා m. ජයෙස7න මහ+<ය, �රසර සංව�ධන හා වන;/ 	ෙය�ජ අමාත�>ය 

ග� පාXත nමාර ෙතවරfෙප�ම මහතා, අභ4තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එg. ආ#. සාරo ;ෂ්ම�ත මහතා, අhකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා සහ Y&ධශාසන 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මpෂ නානාය�කාර මහතා, /ෙ&ශ ijයා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර+න පරණ�තාන මහතා, 	]ණතා සංව�ධන හා වෘ�^ය ]_` 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� Mස�ත cංh�ලෙ� මහතා, රාජ ප\පාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� වස�ත ෙපෙ#රා මහතා, වැ/. ක�මා4ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස/බලගැ4I*, Fභසාධන හා ක4ද උඩරට 
උKමය  !බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ,+D �වXංග� මහතා, �ාථ>ක ක�මා4ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ<# අX �හා"9� මහතා, �ාeය ආ��කය  !බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එg. එ�. එ�. හqස් මහතා, ?ඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට# අfcහා< මහතා   

ග� ෙර5%ත අෙ"rණව#ධන මහතා   

ග� ම%�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ��ර nමාර අෙ"ෙස7කර මහතා   

ග� Dෂාර ඉs�� අමරෙස7න මහතා   

ග� ඩලස ්අලහfෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අ`+ගමෙ6 මහතා   

ග� ම%�දාන�ද අ`+ගමෙ6 මහතා   

ග� රං!+ අ`�හාෙ# මහතා   

ග� ර& ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර��R nමා# මහතා   

ග� ෙ1. එ�. ආන�ද nමාර�� මහතා   
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ග� ක&�9ර� ෙක5Lස්වර� මහතා   

ග� ච�Y�� ගජQර මහතා   

ග� උදය Nභා+ ග�ම�uල මහතා   

ග� �හා� ගලfප+/ මහතා   

ග� 9ෙ�ෂ ්rණව#ධන මහතා   

ග� (ආචා#ය) බ�;ල rණව#ධන මහතා   

ග� එOවO rණෙස7කර මහතා   

ග� පRම උදයශා�ත rණෙස7කර මහතා   

ග� L. &. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙකVW මහතා   

ග� මX+ ජය/ලක මහතා   

ග� (ෛවදZ) නX�ද ජය/සස් මහතා   

ග� නX� බSඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අlර �O� ජයර+න මහතා   

ග� uයංකර ජයර+න මහතා   

ග� (ෛවදZ) ක��ද ෙහ7ෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ල] ජයව#ධන මහතා   

ග� මU�වාගන� /ලකරාජා මහතා   

ග� ක. DෙරUෙර+න�ංහ� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතvw� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� uය� �ශා�ත ද ��වා මහතා   

ග� ෙමVහා� xයද#ශන ද ��වා මහතා   

ග� y. රං!+ ද ෙසVUසා මහතා   

ග� අlර 9සානායක මහතා   

ග� මය�ත 9සානායක මහතා   

ග� &රnමාර 9සානායක මහතා   

ග� සාX�ද 9සානායක මහතා   

ග� ඩ6ලස් ෙRවාන�ද මහතා   

ග� ෙමVෙහVමO නව� මහතා   

ග� ,හ�ම; නk# මහතා   

ග� වාMෙRව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� zR{ක ප/රණ මහතා   
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ග� (ෛවදZ) රෙ�ෂ ්ප/රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. uයදාස මහතා   

ග� සන+ �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� M!+ සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අ��9ක Nනා�; මහතා   

ග� ෙජV�ස්ට� Nනා�; මහතා   

ග� අෙශ5ක xය�ත මහතා   

ග� %�[කා ෙN7මච�Y මහ+<ය   

ග� එස්. ෙN7මර+න මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� �!ත ෙ"�ෙගVඩ මහතා   

ග� ,හ�ම; ඉ"රා%� ,හ�ම; ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙස|UO අ} සා~# ම\ලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ!+ මා�නfෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආ� මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. k. ,Dnමාරණ මහතා   

ග� k. ?. ර+නායක මහතා   

ග� Nස�න රණDංග මහතා   

ග� ෙරVෂා� රණ�ංහ මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� ,!z# ර�මා� මහතා   

ග� හ#ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� නාම� රාජප�ෂ මහතා   

ග� ම%�ද රාජප�ෂ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ගා<J ෙලVnෙ6 මහතා   

ග� ජානක ව�n�ර මහතා   

ග� �;ර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප/ ��මර+න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙ1Dංග මහතා   
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ග� (ෛවදZ) D�තා �ෙ1මා�න මහ+<ය   

ග� ෙර5%J nමා� �ෙ1ර+න මහ+<ය   

ග� ච<�ද � ෙ1�� මහතා   

ග� �Xf �ෙ1ෙස7කර මහතා   

ග� ෙහ7ෂා� �තානෙ6 මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��9ර� මහතා   

ග� �ම� &රවංශ මහතා   

ග� nමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන,+D �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�/ �සක්�දරාසා මහ+<ය   

ග� ජය�ත සමර&ර මහතා   

ග� ස�9+ සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර5දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�.ෙ*4�ෙ: /K&ධ පා�ශ්වෙ8 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ#මXංග� �Rධා#ථ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලU නෙOM �වශ�/ මහතා   

ග� එ�. ඒ. Mම�/ර� මහතා   

ග� චDර සංQප ෙස7නාර+න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස7ම�ංහ මහතා   

ග� M�� හs�ෙන+/ මහතා   

ග� �ෙ1පාල ෙහ��ආරgh මහතා   

ග� ඉ�9ක අl�Rධ ෙහ7ර+ මහතා   

ග� කනක ෙහ7ර+ මහතා  

  

        ධ*>ක දසනායක මහතා, පා�.ෙ*4�ෙ: මහ ෙAක* 

   �A ඉ&දවල මහතා, කා�ය ම6ඩල �ධා� සහ පා�.ෙ*4�ෙ: 	ෙය�ජ මහ ෙAක* 

   mෂා	 ෙර�හණnර මහ�>ය, සහකාර මහ ෙAක* 

   Ej\ ෙZ. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙAක* 

 

               ක�තැ?ම අlව පා#Xෙ��Dව �ස්�ය.  කථානායකDමා �ලාසනා�ඪ �ය. 

1. කථානායකDමාෙ6  �ෙ�දන : කථානායක�මා /@4 ම� පළවන 	ෙ:දනය කරන 
ලn:— 
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“ආ67rම වවසථ්ාෙ: 121(1) වවසථ්ාව �කාරව, ‘ස?ය බැරක* කළමනාකරණය 

juෙ*’ පන� ෙකw*පත ස*බ4ධෙය4 ෙx0ෂඨ්ාhකරණය ෙවත ඉz\ප� කරන ලද ෙප�ස* 
හතරක  ටප� මා ෙවත ලැ{ ඇ� බව පා�.ෙ*4�ෙ: සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 50(2)(අ) යටෙ� 
පා�.ෙ*4�වට දැ9* nමට කැමැ�ෙත>.” 

2. Xuෙ�ඛනා9ය u�ගැ�&ම : (1) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
/@4, 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා ෙජනරාA �ම� ෙජ�4 ෙක�තලාවල ආරZෂක 
/ශව්/දාලෙ8 වා�Hක වා�තා සහ �ල �කාශන  !ග4වා, එම  වා�තා ජා�ක ආරZෂාව 
 !බඳ ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(2) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා /@4, 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා 
ජා�ක තKණ ෙස0වා සභාෙ: වා�Hක වා�තා  !ග4වා, එම  වා�තා ආ��ක සංව�ධන  !බඳ 
ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(3) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා /@4, 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා 
ෙ� ම6ඩලෙ8 වා�Hක වා�තාව  !ග4වා, එම  වා�තාව කෘHක�මය හා ඉඩ*  !බඳ 
ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(4) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා /@4, 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා 
සංව�ධන ප\පාලන ආයතනෙ8 වා�Hක වා�තාව  !ග4වා, එම  වා�තාව අභ4තර 
ප\පාලනය හා රාජ කළමනාකරණය  !බඳ ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ 
��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(5) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා /@4— 

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා �4� ආග>ක හා සංසක්ෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ*4�ෙ: 
කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා තැනැ�ත4, ෙ&පළ සහ ක�මා4ත ]නK�ථාපන අhකා\ෙ8 
වා�Hක වා�තාව සහ �`* �කාශය  

 !ග4වා, එම  වා�තා ��ස4ධාන හා උ�K හා නැෙගන�ර නැවත ෙග�ඩනැ�ම  !බඳ 
ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(6) ඉඩ* සහ පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා /@4, 2014 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
භාෂා අධාපන සහ ]_` ආයතනෙ8 වා�Hක වා�තාව  !ග4වා, එම  වා�තාව ��ස4ධාන 
හා උ�K හා නැෙගන�ර නැවත ෙග�ඩනැ�ම  !බඳ ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P 
කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(7) පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා /@4, 2017 අංක 17 දරන පන�4 
සංෙශ�hත 1988 අංක 2 දරන පළා� සභා ඡ4ද /ම�* පනෙ� 3අ.(11) වග4�ය �කාරව 
�මා 	�ණය ක>wව /@4 අමාතවරයා ෙවත ඉz\ප� කරන ලද එ� ක>wෙ: වා�තාව 
 !ග4වා, එම  වා�තාව අභ4තර ප\පාලනය හා රාජ කළමනාකරණය  !බඳ ආං�ක 
අ(Zෂණ කාරක සභාවට ෙය�P කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලn. 
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�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

3. කාරක සභා වා#තා u�ගැ�&ම :  (1) ෙසaඛ සහ මානව Fභසාධනය, සමාජ 
ස/බලගැ4Iම  !බඳ ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාෙ: සභාප� ගK  ල� ජයව�ධන මහතා 
/@4, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�P කරන ලද, “2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ 	යාමන 
අhකා\ය පනත යටෙ� 	ෙය�ග” ස*බ4ධෙය4 � එ� කාරක සභාෙ: වා�තාව,  !ග4වන 
ලn.  

එjයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලn.  

(2) ආ��ක සංව�ධන  !බඳ ආං�ක අ(Zෂණ කාරක සභාෙ: සභාප� ගK  ෙ�.එ*. 
ආන4ද mමාර@\ මහතා /@4, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�P කරන ලද,  

(i) 2017 අංක 12 දරන /ෙ&ශ /	මය පනත යටෙ� 	ෙය�ග; 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙහ�ෙටA ෙඩෙවෙල�ප�ස් (ලංකා) �එA� � වා�Hක 
වා�තාව; 

(iii) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා ක� සංස්ථාෙ: වා�Hක වා�තාව සහ �`*;  

(iv) 2015 ව�ෂය සඳහා �මාස�ත mKණෑගල වැ/. සමාගෙ* වා�Hක 
වා�තාව;  

(v) 2015 ව�ෂය සඳහා �ාෙ&cය සංව�ධන බැංmෙ: වා�Hක වා�තාව; 

(vi) 2015 ව�ෂය සඳහා රාජ උකස් හා ආෙය�ජන බැංmෙ: වා�Hක වා�තාව;  

(vii) 2016 ව�ෂය සඳහා මහජන බැංmෙ: වා�Hක වා�තාව; සහ 

(viii)2016 ව�ෂය සඳහා ලංකා බැංmෙ: වා�Hක වා�තාව   

ස*බ4ධෙය4 � එ� කාරක සභාෙ: වා�තාව,  !ග4වන ලn.  

එjයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලn.  

4. ෙප+ස� : 

(1)    අ�ෙබ�PAල, ඇව\යාව�ත, ජන�ය මාවත, ෙන�.55 දරන ස්ථානෙය� 
පzං� /තානෙ� ශා4ත මහතාෙග4 ලැY` 2017.10.11 zනැ� ෙප�සම 
ගK (ෛවද) රා�ත ෙස0නාර�න මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(2) ෙන���යාගම, වැව පාර, අංක 510 දරන ස්ථානෙය� පzං� ඩ�.:. එ*. �.  
ව4	නායක මහතාෙග4 ලැY` 2017.08.02 zනැ� ෙප�සම ගK �. 
හැ\ස4 මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(3) මාතෙA, ෙ*A Eය, ආන4ද 	වස යන . නෙය� පzං� �.එ*.;.{. 
zසානායක මහතාෙග4 ලැY` 2017.12.23 zනැ� ෙප�සම ගK වස4ත 
අ /හාෙ� මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(4) (i) ෙහ�මාගම, හබරකඩ, රනාල පාර, අංක 230/4 දරන ස්ථානෙය� පzං� 
�. {. mP�� ¢4ෙද	ය මහ�>යෙග4 ලැY` 2017.11.25 zනැ� 
ෙප�සම; සහ 

     (ii)  ෙක�ළඹ 06, ෙපෙර�රා Izය, අංක 49/1 � දරන ස්ථානෙය� පzං� 
ෙජරA£ ෙමA මහතාෙග4 ලැY` 2017.11.04 zනැ� ෙප�සම 

 ගK ඉරා4 /rමර�න මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(5)    කwවැAලගම, ෙත�EAලගහව�ත, අංක 244/ඒ/01 දරන ස්ථානෙය� පzං� 
ආ�. �. �ලකර�න මහතාෙග4 ලැY` 2017.10.28 zනැ� ෙප�සම ගK 
එ£ව£ Bණෙස0කර මහතා /@4  !ග4වන ලn.  
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(6) වා&�ව, �ස්ස පාර, අංක 15 දරන ස්ථානෙය� පzං� ජග� රI4¤ 
ජයෙන�� මහතාෙග4 ලැY` 2017.11.13 zනැ� ෙප�සම ගK ජය4ත 
සමරIර මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(7) ර�න]ර, බ7ගබඩා පාර, අංක 110/ඒ දරන ස්ථානෙය� පzං� ඒ. ; /�තා     
�යංග� මහ�>යෙග4 ලැY` 2017.03.27 zනැ� ෙප�සම ගK ජානක 
වZm¥ර මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(8)   (i) ගංගා/ල, ම�ගම, මහක�පහන යන . නෙය� පzං� ෙZ. @\යාව^ 
මහ�>යෙග4 ලැY` 2017.08.23 zනැ� ෙප�සම;  

 (ii)  eගහතැ4න, ෙක.4 Izය, අංක 173/1 දරන ස්ථානෙය� පzං� එA. 
�. ගයා	 zසානායක මහ�>යෙග4 ලැY` 2017.11.20 zනැ� 
ෙප�සම; සහ  

 (iii)  ෙ�Kවල, කරඳෙග�ඩ, ෙවලෙගදරව�ත යන . නෙය� පzං� ඇA.ඒ. 
ෙස�මව^ �\ස ්මහ�>යෙග4 ලැY` 2017.09.04 zනැ� ෙප�සම 

ගK  යA 	ශා4ත ද @Aවා මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

(9) උ�K තලංගම, පැලව�ත, බ�තරPAල, ම�රපාද  \ෙව4 /හාරෙ8 
/හාරවා@ පAෙAෙවල ධ*මෙ&ව �>ෙග4 ලැY` 2017.11.24 zනැ� 
ෙප�සම ගK (මහාචා�ය) ආ§ මාර@ංහ මහතා /@4  !ග4වන ලn.  

අංක 25අ දරන පා�.ෙ*4�ෙ: සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස*, මහජන ෙප�ස* 
 !බඳ කාරක සභාවට ෙය�P කරන ලn. 

5. අ{කරණ සං�ධාන (සංෙශ5ධන) : අhකරණ අමාත�>ය ෙව9ෙව4 ඉඩ* සහ 
පා�.ෙ*4� ��සංසක්රණ අමාත�මා  ඉz\ප� කළ පන� ෙකw*පත,— 1978 අංක 2 දරන 
අhකරණ සං/ධාන පනත සංෙශ�ධනය juම සඳහා � පන� ෙකw*පතj. 

පන� ෙකw*පත 2018 මා�� මස 20 වැ	 අඟහKවාදා ෙදවැ	වර jය/ය ��යැ� ද, එය 
P¤ණය කළ ��යැ� ද, එම පන� ෙකw*පත අදාළ ආං�ක අ(©ණ කාරක සභාවට ෙය�Pකළ 
��යැ�ද 	ෙය�ග කරන ලn. 

6. ක� තැ?ම  ( රෙ� සථ්ාන 0%පයක ඇ/ & /ෙබන ජාoවාQ ගැ�� පාලනය 0qම ) :  
“ෙමම පා�.ෙ*4�ව දැ4 කA තැ�ය ��ය”� පා�.ෙ*4�ෙ: සභානායක�මා ෙය�ජනා 
කෙළ0ය. 

�ශන්ය සභාªPඛ කරන ලz4, /වාද /ය. 

(අ. භා. 2.50 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා«ඪ /ය.) 

(අ. භා. 2.58 ට කථානායක�මා �ලාසනා«ඪ /ය.) 

(අ. භා. 3.06ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා«ඪ /ය.) 

“ගK එ£ව£ Bණෙස0කර මහතා �ලාසනා«ඪ /ය ��ය”� සමාජ ස/බලගැ4I*, 
Fභසාධන හා ක4ද උඩරට උKමය  !බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ0ය. 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය. 

(අ. භා. 5.05 ට ගK එ£ව£ Bණෙස0කර මහතා �ලාසනා«ඪ /ය.) 

�ශන්ය /මසන ලz4, සභා ස*මත /ය; අ. භා. 6.40 ට, 2018 මා�� මස 07 වැ	 බදාදා       
අ. භා. 1.00 වනෙතZ පා�.ෙ*4�ව කA �ෙ8ය. 


