
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� �ලංග �ම�පාල මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ 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, 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, ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ01 පා�ශ්වෙ2 �ධාන සං3ධායක�මා 

ග� ල'ෂ්ම% *�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ4වර සංව�ධන අමාත�මා සහ 
පා�.ෙ-/�ෙ5 සභානායක�මා 

ග� දයා�� ජයෙස.කර මහතා, 6ඩා අමාත�මා 

ග� න/% 0සානායක මහතා, වැ3. ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� එස්. 3. 0සානායක මහතා, සමාජ ස3බලගැ/:-, <භසාධන හා ක/ද උඩරට 
උ?මය @Aබඳ අමාත�මා 

ග� එස්. 3. නා�%න මහතා, අභ/තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ගා�4 ජය��ම ෙපෙ"රා මහතා, E$ධශාසන අමාත�මා 

ග� ඒ. 6. ��� ෙ7.මජය%ත මහතා, 3දා, තාFෂණ හා ප�ෙ2ෂණ අමාත�මා 

ග� සාගල ර�නායක මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, ත?ණ කට�� හා දFIණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨ9 ච;<ක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාJර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� ච%0ම /ර'ෙක=> මහතා, 	Kණතා සංව�ධන හා වෘ�Lය KMN අමාත�මා 

අංක 246. ] 

(අටවැ	 පා�.ෙ-/�ව - පළQවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  මා"� මස 20 වැ� අඟහ�වාදා අ. භා. 1 .00 ට 
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ග� ර/%G සමර/ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන[3 අමාත�මා 

ග� ඩ!IJ. 6. ෙK. ෙසෙන�ර�න මහතා, ක-ක?, වෘ�Lය ස!� සබඳතා හා සබරගQ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� 6. එ;. ස්වා�නාද% මහතා, බ/ධනාගාර ��සංස්කරණ, Kන?�ථාපන, නැවත 
ප\ං] ^_ම හා J/` ආග!ක කට�� අමාත�මා 

ග� රLෆ් හN; මහතා, නගර සැල<- හා ජල ස-පාදන අමාත�මා 

ග� අ!O� හ9; මහතා, තැපැa, තැපැa ෙසbවා හා Qස්.- ආග!ක කට�� අමාත�මා 

ග� P�Q මා"ෂ� සර�  ෙෆ=%ෙස.කා මහතා, �ාෙ$cය සංව�ධන අමාත�මා 

 

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

ග� වස%ත අR�හාෙ" මහතා, කෘIක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� S. 3. ඒකනායක මහතා, ඉඩ- රාජ අමාත�මා 

ග� <යෙස.න ගමෙT මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, ත?ණ කට�� හා දFIණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙම=හා% ලා� ෙU.� මහතා, උසස් අධාපන රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. 6. ෙ7.මදාස මහතා, ක�මා/ත හා වාdජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා% ��මර�න මහතා, Qදa රාජ අමාත�මා 

ග� Zයා� �ෙK��ම මහ��ය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�!ය 

ග� �[ව ෙස.න�ංහ මහතා, ජාත/තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල'ෂ්ම% ෙසෙන�ර�න මහතා, 3දා, තාFෂණ හා ප�ෙ2ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� වස%ත ෙස.නානායක මහතා, 3ෙ$ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� එ;. එ�. ඒ. එ;. \ස]්�ලා මහතා, Kන?�ථාපන හා නැවත ප\ං] ^_ම රාජ 
අමාත�මා 

ග� ඒ. එ^. එ;. ෆL� මහතා, ජා�ක ඒකාබ$ධතා සහ ��ස/ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ�' අෙ!�ංහ මහතා, �වාහන හා f3a gව/ ෙසbවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස%ත අල`යව%න මහතා, Qදa හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙK. a. අලව�වල මහතා, ස්වෙ$ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අbරාධ ජයර�න මහතා, මහවැ. සංව�ධන හා පhසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� පාIත cමාර ෙතවරdෙප�ම මහතා, අභ/තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එ^. ආ". සාරe Oෂ්ම%ත මහතා, අ�කරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා සහ E$ධශාසන 
	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� මfෂ නානාය'කාර මහතා, 3ෙ$ශ j^යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර�න පරණ�තාන මහතා, 	Kණතා සංව�ධන හා වෘ�Lය KMN 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ර%ජ% රාමනායක මහතා, සමාජ ස3බලගැ/:-, <භසාධන හා ක/ද උඩරට 
උ?මය @Aබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ'ට" අdgහා� මහතා   

ග� ම\%ද යාපා අෙ!ව"ධන මහතා   

ග� �ෂාර ඉh�� අමරෙස.න මහතා   

ග� ඩලස ්අලහdෙප�ම මහතා   

ග� ආන%ද අR�ගමෙT මහතා   

ග� ම\%දාන%ද අR�ගමෙT මහතා   

ග� රං � අR�හාෙ" මහතා   

ග� ර/ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර�%i cමා" මහතා   

ග� ෙK. එ;. ආන%ද cමාර�� මහතා   

ග� ෙJR cමා" මහතා   

ග� ච%G�� ගජjර මහතා   

ග� ච%0ම ගමෙT මහතා   

ග� උදය 7භා� ග;ම%<ල මහතා   

ග� �හා� ගලdප�� මහතා   

ග� 0ෙ%ෂ ්lණව"ධන මහතා   

ග� බ%Oල lණව"ධන මහතා   

ග� එQවQ lණෙස.කර මහතා   

ග� පiම උදයශා%ත lණෙස.කර මහතා   

ග� එස්. එ;. ච%Gෙස.න මහතා   

ග� 6. /. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙක=> මහතා   

ග� මI� ජය�ලක මහතා   

ග� (ෛවදo) නI%ද ජය�සස් මහතා   

ග� අbර �Q� ජයර�න මහතා   

ග� <යංකර ජයර�න මහතා   

ග� ලN ජයව"ධන මහතා   

ග� මp�වාගන; �ලකරාජා මහතා   
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ග� ජනක බqඩාර ෙත%නෙක�% මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� <ය� �ශා%ත ද ��වා මහතා   

ග� ෙම=හා% rයද"ශන ද ��වා මහතා   

ග� S. රං � ද ෙස=pසා මහතා   

ග� අbර 0සානායක මහතා   

ග� මය%ත 0සානායක මහතා   

ග� සාI%ද 0සානායක මහතා   

ග� ඩTලස් ෙiවාන%ද මහතා   

ග� ෙම=ෙහ=මQ නව� මහතා   

ග� sහ;මO නa" මහතා   

ග� වා�ෙiව නානාය'කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �"මලනාද% මහතා   

ග� (ෛවදo) රෙ;ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ'. ෙ'. <යදාස මහතා   

ග� � � සංජය ෙපෙ"රා මහතා   

ග� ෙජ=%ස්ට% 7නා%O මහතා   

ග� අෙශ�ක rය%ත මහතා   

ග� \�tකා ෙ7.මච%G මහ��ය   

ග� බ%Oල ලා� බqඩා�ෙග=ඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� � ත ෙ!�ෙග=ඩ මහතා   

ග� එස්. එ;. ම�'කා" මහතා   

ග� ෙසupQ අ9 සාv" මLලානා මහතා   

ග� ෙ'. කාද" මස්තා% මහතා   

ග� ඉ;රා% මහwෆ් මහතා   

ග� අ � මා%නdෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා"ය) ආx මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. a. s�cමාරණ මහතා   

ග� yම� ර�නායක මහතා   

ග� ෙල=හා% ර�ව�ෙ� මහතා   

ග� 7ස%න රණ�ංග මහතා   

ග� ෙකෙහIය රz'වැ�ල මහතා   

ග� ඉෂා' ර{මා% මහතා   
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ග� s ]" ර{මා% මහතා   

ග� චම� රාජප| මහතා   

ග� අංගජ% රාමනාද% මහතා   

ග� �ම� ලා%සා මහතා   

ග� ගා�4 ෙල=cෙT මහතා   

ග� ජානක ව'czර මහතා   

ග� �Oර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා"ය) ජය;ප� ��මර�න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙK�ංග මහතා   

ග� (ෛවදo) ��තා �ෙKමා%න මහ��ය   

ග� ල'ෂ්ම% ආන%ද �ෙKමා%න මහතා   

ග� ෙර�\4 cමා� �ෙKර�න මහ��ය   

ග� ච�%ද � ෙK�� මහතා   

ග� }Id �ෙKෙස.කර මහතා   

ග� කංචන �ෙKෙස.කර මහතා   

ග� ෙහ.ෂා% �තානෙT මහතා   

ග� ෙ�bක �දානගමෙT මහතා   

ග� �ම� /රවංශ මහතා   

ග� cමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� ජය%ත සමර/ර මහතා   

ග� ස%0� සමර�ංහ මහතා   

ග� ව>ෙJ� �ෙ"ෂ ්මහතා   

ග� ෙශහා% ෙස.ම�ංහ මහතා   

ග� ��� හh%ෙන�� මහතා   

ග� �ෙKපාල ෙහ~�ආර^� මහතා   

ග� ඉ%0ක අb�iධ ෙහ.ර� මහතා   

ග� කනක ෙහ.ර� මහතා   

ග� � ත ෙහ.ර� මහතා   

  

   la ඉ$දවල මහතා, වැඩ බලන පා�.ෙ-/�ෙ5 මහ ෙaක-   

   mෂා	 ෙර�හණnර මහ�!ය, සහකාර මහ ෙaක- 

   o^h ෙF. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙaක- 

 

               ක�තැ3ම අbව පා"Iෙ;%�ව �ස්�ය.  කථානායක�මා �ලාසනාwඪ �ය. 
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1. කථානායක�මාෙT  �ෙJදන : කථානායක�මා 3f/ ම� පළවන 	ෙ5දනය කරන 
ලn:— 

I 

“ආ01rම වවසථ්ාෙ5 121(1) වවසථ්ාව �කාරව  ‘ස�ය බැරක; කළමනාකරණය 
*�ෙ;’  නමැ� පන� ෙකu-පත ස-බ/ධෙය/ ෙvbෂඨ්ා�කරණය හQෙ5 ඉ\hප� කරන ලද 
ෙප�ස- ස-බ/ධෙය/ ෙvbෂඨ්ා�කරණෙ2 Lරණය දැ4- nමට කැමැ�ෙත! . 

ෙමම පන� ෙකu-පෙතJ 3�3ධාන ආ01rම වවසථ්ාවට අන4xල ෙනyවන බවට 
ෙvbෂඨ්ා�කරණය  Lරණය කර ඇත . 

ෙvbෂඨ්ා�කරණෙ2 Lරණය අද \න කා�ය සටහ/ දැFෙවන 	ල වා�තාෙ5 Q{ණය කළ 
��යැ| මම 	ෙය�ග කර! .” 

II 

“ආ01rම වවසථ්ාෙ5 121(1) වවසථ්ාව �කාරව, ‘අ�කරණ සං�ධාන ((((සංෙශ�ධන))))’ 
පන� ෙකu-පත ස-බ/ධෙය/ ෙvbෂඨ්ා�කරණය ෙවත ඉ\hප� කරන ලද ෙප�ස- හතක 
@ටප� මා ෙවත ලැ~ ඇ� බව පා�.ෙ-/�වට දැ4- nමට කැමැ�ෙත!.” 

III 

“� ලංකා �ජාතා/�ක සමාජවාn ජනරජෙ2 ආ01rම වවසථ්ාෙ5 79 වවසථ්ාව 

�කාරව, 2018 මා�� 19 වැ	 \න ම’3f/ ‘7පාතන �ෙර�� සහ 7�ෙත�ලන බO’, ‘ආර'ෂණ 

<යවර’ සහ ‘�රාබO ((((සංෙශ�ධන))))’ නමැ� පන� ෙකu-ප�J සහ�කය සටහ/ කරන ලද බව 

දැ4- nමට කැමැ�ෙත!.” 

2. I<ෙ�ඛනා0ය <�ගැ%/ම : (1) කථානායක�මා 3f/, � ලංකා �ජාතා/�ක 
සමාජවාn ජනරජෙ2 ආ01rම වවසථ්ාෙ5 154(6) වවසථ්ාව �කාරව  

(i) 2014 Qදa ව�ෂය සඳහා 3ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ5 ෙදවැ	 
කා0ඩෙ2 XXV ෙකyටස;  සහ 

(ii) 2016 Qදa ව�ෂය සඳහා 3ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ5 ෙදවැ	 
කා0ඩෙ2 XII හා XIII ෙකyටස් සහ ෙතවැ	 කා0ඩෙ2 V ෙකyටස   

@Aග/වන ලn.  

එ^යන ලද වා�තා සභා ෙ;සය මත ��ය ��යැ|ද Q{ණය කළ �� යැ|ද 	ෙය�ග කරන 
ලn.  

(2) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/, 2014 ව�ෂය සඳහා රණ3? 
ෙසbවා අ�කාhෙ2 වා�Iක වා�තාව @Aග/වා, එම  වා�තාව ජා�ක ආරFෂාව @Aබඳ ආං�ක 
අ�Fෂණ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

  (3) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/— 

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ගමනාගමන ෙකy!ෂ/ සභාෙ5 වා�Iක 
වා�තාව;   
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        (ii) (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 8, 14 සහ 30 වග/� සමඟ 
^ය3ය ��, එ� පනෙ� 237 වග/�ය යටෙ� ෙම�ට� වාහන (ගාස්�) 
	ෙය�ග ස-බ/ධෙය/ �වාහන හා f3a gව/ ෙසbවා අමාතවරයා 3f/ 
සාදන ල`ව, 2018 ජනවාh 15 \නැ� අංක 2054/6 දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� 
ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	ෙය�ග; 

(iii) (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 143 වග/�ය සමඟ ^ය3ය 
��, එ� පනෙ� 237 වග/�ය යටෙ� ෙම�ට� වාහන (අ�ෙ5� 
මහාමා�ග) 	ෙය�ග ස-බ/ධෙය/ �වාහන හා f3a gව/ ෙසbවා 
අමාතවරයා 3f/ සාදන ල`ව, 2018 ජනවාh 15 \නැ� අංක 2054/8 දරන 
අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	ෙය�ග; සහ 

        (iv) (203 වැ	 අ�කාරය �) ෙම�ට� වාහන පනෙ� 215අ වග/�ය සමඟ 
^ය3ය ��, එ� පනෙ� 237 වග/�ය යටෙ� ස්ථාlය දඩ 	ෙය�ග 
ස-බ/ධෙය/ �වාහන හා f3a gව/ ෙසbවා අමාතවරයා 3f/ සාදන 
ල`ව, 2018 ජනවාh 15 \නැ� අංක 2054/9 දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 
පළ කරන ලද 	ෙය�ග 

@Aග/වා, එම  වා�තාව සහ 	ෙය�ග �වාහනය හා ස/	ෙ5දනය @Aබඳ ආං�ක 
අ�Fෂණ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

(4) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/, <රාබ` ආඥාපනෙ� (52 
අ�කාරය �) 32 වග/�ය සමඟ ^ය3ය �� 25 වග/�ය යටෙ� වා�Iක ම�පැ/ බලප� 
ගාස�් ස-බ/ධෙය/ Qදa හා ජනමාධ අමාතවරයා 3f/ පනවන ල`ව, 2017 ෙදසැ-බ� 
11 \නැ� අංක 2049/4 දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	ෙ5දනය @Aග/වා, 
එම  	ෙ5දනය රජෙ2 Qදa @Aබඳ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලn. 

(<රාබ` 	ෙ5දනය 1004) 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

(5) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/— 

        (i) 1978 අංක 16 දරන 3ශ්ව3දාල පනෙ� 27(1) වග/�ය යටෙ� 
3ශ්ව3දාල ��පාදන ෙකy!ෂ/ සභාෙ5 	�ෙ$ශය සJතව නැෙගනJර 
3ශ්ව3දාලෙ2 කලා හා සංස්කෘ�ක කට�� �ඨෙ2 ද�ශන හා ඇග�- 
අධයන අංශයF @Ju:ම ස-බ/ධෙය/ උසස් අධාපන හා මහාමා�ග 
අමාතවරයා 3f/ සාදන ල`ව, 2016 ෙදසැ-බ� 01 \නැ� අංක 1995/27 
දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(ii) 1978 අංක 16 දරන 3ශ්ව3දාල පනෙ� 27(1) වග/�ය යටෙ� 
3ශ්ව3දාල ��පාදන ෙකy!ෂ/ සභාෙ5 	�ෙ$ශය සJතව � 
ජයව�ධනKර 3ශ්ව3දාලෙ2 මානව ශාස�් හා සමාජ 3දා �ඨෙ2 ද�ශනය 
හා මෙන�3දාව අධයන අංශයF සහ වවහාර 3දා �ඨෙ2 6ඩා 3දා 
අධයන අංශයF @Ju:ම ස-බ/ධෙය/ උසස් අධාපන හා මහාමා�ග 
අමාතවරයා 3f/ සාදන ල`ව, 2017 ෙනyවැ-බ� 15 \නැ� අංක 2045/17 
දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	යමය 

@Aග/වා, එම  	යමය/ අධාපනය හා මානව ස-ප� සංව�ධනය @Aබඳ ආං�ක 
අ�Fෂණ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

 



( 8 ) Mt. No.246 

 

(6) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/, 2014 ව�ෂය සඳහා වෘ�Lය 
තාFෂණ 3ශව්3දාලෙ2 වා�Iක වා�තාව @Aග/වා, එම  වා�තාව අධාපනය හා මානව 
ස-ප� සංව�ධනය @Aබඳ ආං�ක අ�Fෂණ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| ෙය�ජනා 
කරන ලn. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

(7) ඉඩ- සහ පා�.ෙ-/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/, 2008 අංක 14 දරන 
rෙම�පාය සංව�ධන වාපෘ� පනෙ� 3 (4) වග/�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත/තර ෙවළඳ අමාතවරයා 3f/ සාදන ල`ව, 2014 �	 16 \නැ� අංක 1867/5 දරන 
අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	යමය සංෙශ�ධනය කර!/ 2017 ෙදසැ-බ� 29 
\නැ� අංක 2051/38 දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කරන ලද 	යමය @Aග/වා, එම  
	යමය ආ��ක සංව�ධන  @Aබඳ ආං�ක අ�Fෂණ කාරක සභාවට ෙයyQ කළ ��යැ| 
ෙය�ජනා කරන ලn. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

3. කාරක සභා වා"තා <�ගැ%/ම : (1)  රජෙ2 Qදa @Aබඳ කාරක සභාෙ5 සභාප� ග?  
එ-. ඒ. <ම/�ර/ මහතා ෙව4ෙව/ එJ ස�ක ග? ෙමyෙහyම� නව3 මහතා  3f/, එම 
කාරක සභාව ෙවත ෙයyQ කරන ලද,  

(i) 1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බ` (3ෙශbෂ 3�3ධාන) පනෙ� 3 වැ	 
වග/�ය යටෙ� 	යමය/;  

(ii) වා�Iක ඇස්තෙ-/� @Aබඳ හ�/වාnෙ- සටහෙනJ දFවා ඇ� ජා�ක 
අයවැය ෙදපා�තෙ-/�ව යටෙ� පh�රක සහාය ෙසbවා සහ හ\f අවශතා 
වග�- වාපෘ�ය ම�/ සපයා ඇ� අ�ෙ�ක ��පාදන @Aබඳ සටහන; සහ 

(iii) අ�3	ශ්චයකාර�මාෙ� සහ උපhමා�කරණ 3	ශ්චයකාරව?/ෙ� වැu� 
හා nමනා සංෙශ�ධනය ^_ම 

ස-බ/ධෙය/ � එ� කාරක සභාෙ5 වා�තාව @Aග/වන ලn. 

එ^යන ලද වා�තාව සභා ෙ;සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලn.  

(2) ආ��ක සංව�ධන @Aබඳ ආං�ක අ�Fෂණ කාරක සභාෙ5 සභාප� ග?  ෙ . එ-. 
ආන/ද mමාරfh මහතා ෙව4ෙව/ එJ ස�ක ග? අෙශ�F අෙ¡fංහ මහතා  3f/, එම 
කාරක සභාව ෙවත ෙයyQ කරන ලද,  

(i)  ෙකyළඹ වාපාර වස්� 3	මය ස්ථානය අසාQJකරණය ^_ෙ- පන� 
ෙකu-පත; 

(ii) 2013 ව�ෂය සඳහා � ලංකා ��ප�� අධයන ආයතනෙ2 වා�Iක 

වා�තාව සහ �N-; 

(iii) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා අපනයන සංව�ධන ම0ඩලෙ2 වා�Iක 
වා�තාව;  

(iv) 2013 සහ 2014 ව�ෂ සඳහා � ලංකා ආෙය�ජන ම0ඩලෙ2 වා�Iක 

වා�තා; සහ 

(v) 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ෙභ¢�ක සැල<- ෙදපා�තෙ-/�ෙ5 කා�ය 
සාධන වා�තාව 

ස-බ/ධෙය/ � එ� කාරක සභාෙ5 වා�තාව @Aග/වන ලn. 

එ^යන ලද වා�තාව සභා ෙ;සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලn.  
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4. ෙප�ස; : 

(1) උ1ග-ෙපyල, :\යව�ත, ෙව/ෙ$fව�ත, “ෙස�fh” යන .@නෙයJ 
ප\ං] එස.් එස.් �නා/` මහතාෙග/ ලැEN 2016.06.20 \නැ� ෙප�සම 
ග? මJ/දාන/ද අ£�ගමෙ� මහතා 3f/ @Aග/වන ලn.  

(2) තලා�ඔය, ෙගyෙඩy-@oය, ෙබ�ගහල/ද, අංක 103 දරන සථ්ානෙයJ ප\ං] 
~. [. ජයෙසbන ෙබ�ගහල/ද මහතාෙග/ ලැEN 2018.01.20 \නැ� 
ෙප�සම ග? ල� ජයව�ධන මහතා 3f/ @Aග/වන ලn.  

අංක 25අ දරන පා�.ෙ-/�ෙ5 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස-, මහජන ෙප�ස- 
@Aබඳ කාරක සභාවට ෙයyQ කරන ලn. 

5. භාර (සංෙශ�ධන) පන� ෙක�;පත : ෙදවැ	   වර ^ය:ෙ- 	ෙය�ගය ^යවන ලn. 

“පන� ෙකu-පත දැ/ ෙදවැ	 වර ^ය3ය ��ය”| අ�කරණ අමාත�!ය ෙව4ෙව/ 
රාජ වවසාය හා මහ4වර සංව�ධන අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළbය. 

“ග? ල� ජයව�ධන මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය ��ය”| සංචාරක සංව�ධන හා )ස�්යා	 
ආග!ක කට�� අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළbය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා  ස-මත 3ය. 

(අ. භා. 2.24 ට ග? ල� ජයව�ධන මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය.) 

“ග? එ�ව� gණෙසbකර මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය ��ය”| ක-ක?, වෘ�Lය ස!� සබඳතා 
හා සබරගQ සංව�ධන  අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළbය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා  ස-මත 3ය. 

(අ. භා. 3.30 ට ග? එ�ව� gණෙසbකර මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය.) 

“ග? ල� ජයව�ධන මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය ��ය”| සමාජ ස3බලගැ/:-, <භසාධන 
හා ක/ද උඩරට උ?මය @Aබඳ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළbය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා  ස-මත 3ය. 

(අ. භා. 5.09 ට ග? ල� ජයව�ධන මහතා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය.) 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

පන� ෙකu-පත ඊට අ4xලව ෙදවැ	  වර ^යවන ලn.  

“පන� ෙකu-පත ��ණ පා�.ෙ-/� කාරක සභාවකට පැවhය ��ය”| අ�කරණ 
අමාත�!ය ෙය�ජනා කළාය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය.  

තදන/තරව පා�.ෙ-/�ව ස-ම� මා�ගෙය/ කාරක සභාවකට පhව�තනය 3ය. 

(කාරක සභාෙ5n) 

 ¥ලාසනා¦ඪ ම/©�මා ¥ලාසනා¦ඪ 3ය. 

1 වැ	 වග��ය සභා ස-මත 3ය. 
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2 වැ	 වග/�ය  

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයF :  1 වැ	 @uෙ5 6 වැ	 ෙ�Aෙ2 fට 
8 වැ	 ෙ�Aය දFවා ඇ� ෙ�A (ඒ ෙ�A ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත 
දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ^_මට,— 

“ලබන) (87 වන අ�කාරය �) භාර අඥාපනෙ� 3 වැ	 වග/�ය පහත දැFෙවන පh\ 
ෙම|/ සං ෙශ�ධනය කර4 ලැෙ¡:- 

(1) ඒ වග/�ෙ2 (ඉ) ෙ දය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙ දය ආෙ$ශ 
^_ෙම/:-”; 

  “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ  තව� සංෙශ�ධනයF :  1 වැ	 @uෙ5 14 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“(2) ඒ වග/�ෙ2 (ච) ෙ දයට ඉF��ව ම පහත දැFෙවන ෙ ද එක� ^_ෙම/:- 

(ජ) “�කා�ත භාරය” ය/ෙන/, භාරෙ2 ක�තෘ 3f/ භාරෙ2 අරQණ 	ශ]්තව 
දFව!/, සාමානෙය/ .ªත � සාධන ප�යF ම�/ ඇ� කර4 ලබන භාරයF 
අදහස ් වන අතර, එෙහ� ඊට අ4!ත භාරයF ෙහ� ත�වාකාර භාරයF ඇ�ළ� 
ෙනyෙ5; 

(ට) “	යම කර4 ලබන” ය/ෙන/, ෙ- පනත යටෙ� සාද4” 

     “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

“වග/�ය සංෙශ��තාකාරෙය/, පන� ෙකu-පෙ�  ෙකyටසF වශෙය/ ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 
 

3 වැ	 වග/�ය  

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයF :  1 වැ	 @uෙ5 21 වැ	 ෙ�Aය 
ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ^_මට,— 

“ ලද සෑම �කා�ත භාරයF @Aබඳව ම 	 යම කර4 ලැ�ය”; 

 
“සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  2 වැ	 @uෙ5 1 වැ	 ෙ�Aය 
ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ^_මට,— 

“(2) �කා�ත භාරයF හා ස-බ/ධ ය- 	ශච්ල ෙ$පළ ෙහ� චංචල ෙ$පළක”; 

   “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  2 වැ	 @uෙ5 11 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“�කා�ත භාරයකට අදාළ ය- ෙතyර�රF ¥ල E$� ඒකකය”; 

  “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

“වග/�ය සංෙශ��තාකාරෙය/, පන� ෙකu-පෙ�  ෙකyටසF වශෙය/ ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

4 වැ	 වග/�ය  

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනයF :  2 වැ	 @uෙ5 22 වැ	 ෙ�Aය 
ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ^_මට,— 

“යටෙ� �කා�ත භාරයF ඇ� කරන අවසථ්ාෙ5 n පහත සඳහ/ ”; 
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  “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  3 වැ	 @uෙ5 11 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“�කා�ත භාරයF ඇ�  කර ඇ� අවසථ්ාවක, ඒ තැනැ�ත/”; 

 “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  3 වැ	 @uෙ5 17 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“ තැනැ�තmෙ� අ�ථලාභය @dස �කා�ත භාරයF ඇ� කර ”; 

  “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  3 වැ	 @uෙ5 29 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“J!ක?” ය/ෙන/, �කා�ත භාරෙ2 ��ලාභ වල අත/ත”; 

“සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  3 වැ	 @uෙ5 32 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“�කා�ත භාරය ඇ� කර4 ලබ/ෙ/ ය- තැනැ�ෙතm ෙහ�”; 

  “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  4 වැ	 @uෙ5 8 වැ	 ෙ�Aය 
ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ^_මට,— 

“ෙලස ය- අදාළ අ�කාhයF 3f/ �කා�ත භාරයක භාරක?වmට”; 

   “සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

අ�කරණ අමාත�!ය ෙය�ජනා කළ තව� සංෙශ�ධනයF :  4 වැ	 @uෙ5 28 වැ	 
ෙ�Aය ඉව� කර ඒ ෙව4වට පහත දැFෙවන ෙකyටස ආෙ$ශ ̂ _මට,— 

“ (2) (අ) ය- �කා�ත භාරයක භාරක?වm 3f/ ¥ල වාපාර”; 

“සං ෙශ�ධනය @Aගත ��ය” යන �ශන්ය 3මසන ල\/,  සභා ස-මත 3ය. 

“වග/�ය සංෙශ��තාකාරෙය/, පන� ෙකu-පෙ�  ෙකyටසF වශෙය/ ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

 

5 වැ	 වග/�ෙ2 fට 8 වැ	 වග/�ය දFවා සභා ස-මත 3ය. 
 

�ඥ�� වග/�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග/�ය හා නාමය පන� ෙකu-පෙ� ෙකyටසF වශෙය/ ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය.  

පන� ෙකu-පත සංෙශ�ධන සJතව වා�තා කරන ලn. 

“පන� ෙකu-පත දැ/ සංෙශ��තාකාරෙය/ �/වැ	 වර ^ය3ය ��ය”| අ�කරණ 
අමාත�!ය ෙය�ජනා කළාය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

පන� ෙකu-පත, ඊට අ4xලව සංෙශ��තාකාරෙය/ �/වැ	 වර ^යවා ස-මත කරන 
ලn. 
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6. අ�කරණ සං�ධාන පනත යටෙ� �ෙය�ග : අ�කරණ අමාත�!ය ඉ\hප� කළ 
ෙය�ජනාව,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං3ධාන පනෙ� 60 වග/�ය සමඟ ^ය3ය �� 
එ� පනෙ� 61 වග/�ය යටෙ�, අ�3	ශච්යකාරවරයාෙ� එකඟ�වය ඇ�ව, අ�කරණ 
අමාතවරයා 3f/ සාදන ල`ව 2017 ෙදසැ-බ� 21 \නැ� අංක 2050/34  දරන අ� 3ෙශbෂ 
ගැස� ප�ෙ2 පළ කර4 ලැබ, 2018.02.20 \න ඉ\hප� කරන ලද 	ෙය�ග අ4මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

7. �� අධoාපන සභා ආඥාපනත යටෙ� �� : අ�කරණ අමාත�!ය ඉ\hප� කළ 
ෙය�ජනාව,— (276 වැ	 අ�කාරය �) l� අධාපන සභා ආඥාපනෙ� 7 වග/�ය ය ටෙ�, 
අ�කරණ අමාතවරයාෙ� එකඟ�වය ඇ�ව සංසථ්ාගත l� අධාපන සභාව 3f/ සාදන 
ල`ව 2017 ෙනyවැ-බ� 28 \නැ� අංක 2047/27 දරන අ� 3ෙශbෂ ගැස� ප�ෙ2 පළ කර4 ලැබ, 
2018.02.20 \න ඉ\hප� කරන ලද _� අ4මත කළ �� ය. 

 �ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය. 

9. ක� තැ3ම  ( sල�J 0ස�්'කෙu Uාම �ලධා� වස; 23 ක සමෘi� වැඩසටහ% 
�යා�මක *�ම) :  “ෙමම පා�.ෙ-/�ව දැ/ කa තැ�ය ��ය”| , පා�.ෙ-/�ෙ5 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළbය. 

�ශන්ය සභා�Qඛ කරන ල\/, 3වාද 3ය. 

�ශන්ය 3මසන ල\/, සභා ස-මත 3ය; අ. භා. 6.41 ට, 2018 මා�� මස 21 වැ	 බදාදා       
අ. භා. 1.00 වනෙතF පා�.ෙ-/�ව කa �ෙ2ය. 

 

 

 

 


