
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 

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

ග� ෙජ%� අමර&ංග මහතා, සංචාරක සංව�ධන හා &ස�්යා	 ආග(ක 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� ගය�ත ක�ණා*ලක මහතා, ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ23 පා�ශ්වෙ4 �ධාන සං5ධායක�මා 

ග� ල�ෂ්ම� -�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන අමාත�මා සහ 
පා�-ෙ+0�ෙ7 සභානායක�මා 

ග� දයා�� ජයෙස/කර මහතා, 8ඩා අමාත�මා 

ග� �ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා 95: ;ව0 ෙස<වා අමාත�මා 

ග� 12�ද 3සානායක මහතා, කෘ>ක�ම අමාත�මා 

ග� ඒ. 6. 7�� ෙ8/මජය�ත මහතා, 5දා, තාAෂණ හා ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා 

ග� ආ#. එ�. රං!; ම<1ම බ>ඩාර මහතා, රාජ පCපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා සහ E�ය හා සාමය FGබඳ අමාත�මා 

ග� අ?ර @යද#ශන යාපා මහතා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග� අ#Bන රණ&ංග මහතා, ඛ	ජ ෙත: ස+ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මC� සමර��ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර(ර මහතා, Lද: හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ර(�D සමර(ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වනM5 අමාත�මා 

අංක 249. ] 

(අටවැ	 පා�-ෙ+0�ව - පළLවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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පැ�� ම� : 
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ග� (ෛවදP) රා!ත ෙස/නාර;න මහතා, ෙසYඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Zය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� රRෆ් හT� මහතා, නගර සැල\+ හා ජල ස+පාදන අමාත�මා 

ග� U. හැ�ස� මහතා, �ා]ය ආ��ක කට�� FGබඳ අමාත�මා 

ග� V�W මා#ෂ� සර;  ෙෆX�ෙස/කා මහතා, �ාෙ!Zය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අY�හාෙ# මහතා, කෘ>ක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� Z. [. ඒකනායක මහතා, ඉඩ+ රාජ අමාත�මා 

ග� ෙමXහා� ලා� ෙ\/� 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� අ!; U. ෙපෙ#රා මහතා, 5^-බල හා _න�ජනEය බලශA� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඉරා� ��මර;න මහතා, Lද: රාජ අමාත�මා 

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

ග� 3C_ ෙවදආර`a මහතා, )වර හා ජලජ ස+ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� 7bව ෙස/න�ංහ මහතා, ජාත0තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර;න මහතා, 5දා, තාAෂණ හා ප�ෙ4ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එ`. එ�. ෆR� මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස0ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා 95: ;ව0 ෙස<වා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලcයව�න මහතා, Lද: හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙd. e. අලව&වල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆfසා� කා�� මහතා, ෙසYඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!Zය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ?රාධ ජයර;න මහතා, මහවැ- සංව�ධන හා පCසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� පාCත Kමාර ෙතවර_ෙප�ම මහතා, අභ0තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එ`. ආ#. සාරg 1ෂ්ම�ත මහතා, අbකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා සහ c!ධශාසන 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර;න පරණ�තාන මහතා, 	_ණතා සංව�ධන හා වෘ�dය _ef 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� 7ස�ත hංa�ලෙ� මහතා, රාජ පCපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස5බලගැ0g+, \භසාධන හා ක0ද උඩරට 
උhමය FGබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� i;& �වCංග� මහතා, �ාථ(ක ක�මා0ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� අ2# අC �හා"3� මහතා, �ා]ය ආ��කය FGබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට# අ_hහා2 මහතා   

ග� ෙර%'ත අෙ"jණව#ධන මහතා   

ග� ම'�ද යාපා අෙ"ව#ධන මහතා   

ග� ��ර Kමාර අෙ"ෙස/කර මහතා   

ග� &ෂාර ඉk�� අමරෙස/න මහතා   

ග� ම'�දාන�ද අY;ගමෙl මහතා   

ග� රං!; අY�හාෙ# මහතා   

ග� ර( ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර��< Kමා# මහතා   

ග� ෙd. එ�. ආන�ද Kමාර�� මහතා   

ග� ෙmY Kමා# මහතා   

ග� ච�D�� ගජnර මහතා   

ග� �හා� ගල_ප;* මහතා   

ග� 3ෙ�ෂ ්jණව#ධන මහතා   

ග� බ�1ල jණව#ධන මහතා   

ග� එWවW jණෙස/කර මහතා   

ග� ප<ම උදයශා�ත jණෙස/කර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�Dෙස/න මහතා   

ග� 6. (. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙකXp මහතා   

ග� (ෛවදP) නC�ද ජය*සස් මහතා   

ග� නC� බ>ඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අ?ර �W� ජයර;න මහතා   

ග� (ෛවදP) ක��ද ෙහ/ෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ලT ජයව#ධන මහතා   

ග� මf�වාගන� *ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙරfෙර;න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බ>ඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතqr� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� sය� �ශා�ත ද ��වා මහතා   
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ග� Z. රං!; ද ෙසXfසා මහතා   

ග� �මල(ර 3සානායක මහතා   

ග� (රKමාර 3සානායක මහතා   

ග� සාC�ද 3සානායක මහතා   

ග� ෙමXෙහXමW නව� මහතා   

ග� වා7ෙ<ව නානාය�කාර මහතා   

ග� t<uක ප*රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. sයදාස මහතා   

ග� සන; �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� 7!; සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අෙශ%ක @ය�ත මහතා   

ග� '�vකා ෙ8/මච�D මහ;2ය   

ග� එස්. ෙ8/මර;න මහතා   

ග� බ�1ල ලා� බ>ඩා�ෙගXඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� iහ�ම1 ඉ"රා'� iහ�ම1 ම��# මහතා   

ග� ඉ�රා� මහwෆ් මහතා   

ග� අ!; මා�න_ෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආx මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. e. i&Kමාරණ මහතා   

ග� e�ත�y ෙය%ෙහ/ස්වර� මහතා   

ග� (LජP) අ&රCෙz රතන '2   

ග� yම� ර;නායක මහතා   

ග� 8ස�න රණ(ර මහතා   

ග� i!t# ර{මා� මහතා   

ග� හ#ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� ගා2| ෙලXKෙl මහතා   

ග� ජානක ව�K}ර මහතා   

ග� �1ර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප* ��මර;න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. �ෙd&ංග මහතා   

ග� (ෛවදP) &�තා �ෙdමා�න මහ;2ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද �ෙdමා�න මහතා   

ග� ෙර%'| Kමා� �ෙdර;න මහ;2ය   



( 5 ) Mt. No.249 

 

ග� ච2�ද � ෙd�� මහතා   

ග� ~C_ �ෙdෙස/කර මහතා   

ග� කංචන �ෙdෙස/කර මහතා   

ග� ෙහ/ෂා� �තානෙl මහතා   

ග� �ම� (රවංශ මහතා   

ග� Kමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� ඥානi;& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�* �සක්�දරාසා මහ;2ය   

ග� ජය�ත සමර(ර මහතා   

ග� ස�3; සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�-ෙ+0�ෙ7 5h!ධ පා�ශ්වෙ4 නායක�මා 

ග� වpෙm� 7ෙ#ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස/නාuරාජා මහතා   

ග� ච&ර සංnප ෙස/නාර;න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස/ම�ංහ මහතා   

ග� 7�� හk�ෙන;* මහතා   

ග� �ෙdපාල ෙහ��ආර`a මහතා   

ග� ඉ�3ක අ?�<ධ ෙහ/ර; මහතා   

ග� කනක ෙහ/ර; මහතා   

  

      ධ+(ක දසනායක මහතා, පා�-ෙ+0�ෙ7 මහ ෙ:ක+ 

E: ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම2ඩල �ධාE සහ පා�-ෙ+0�ෙ7 	ෙය�ජ මහ ෙ:ක+ 

kෂා	 ෙර�හණlර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙ:ක+ 

mnC ෙA. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ:ක+ 

 

               ක�තැ[ම අ?ව පා#Cෙ��&ව �ස්�ය.  කථානායක&මා �ලාසනාwඪ �ය. 

1. Csෙ�ඛනා3ය s�ගැ�(ම : (1) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
590, 2016 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ෙපs-ස ්ෙකs(ෂ0 සභාෙ7 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  
වා�තාව ජා�ක ආරAෂාව FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ ��යැv 
ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(2) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 590, 2016 ව�ෂය සඳහා 5ගණන 
ෙස<වා ෙකs(ෂ0 සභාෙ7 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  වා�තාව අභ0තර පCපාලනය හා 
රාජ කළමනාකරණය FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ ��යැv ෙය�ජනා 
කරන ලl. 
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�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(3) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 590, 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
සමාජ සංව�ධන ආයතනෙ4 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  වා�තාව ෙසYඛ හා මානව 
\භසාධනය, සමාජ ස5බලගැ0gම FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ 
��යැv ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(4) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 590, 2015 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 
ෙගsඩනැx- ප�ෙ4ෂණ සං5ධානෙ4 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  වා�තාව �රසර 
සංව�ධනය හා පCසරය සහ සව්භා5ක ස+ප� FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL 
කළ ��යැv ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(5) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 590, 2014 ව�ෂය සඳහා y ලංකා 
ෙතsර�h හා ස0	ෙ7දන තාAෂණ 	ෙය�zතායතනෙ4 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  
වා�තාව �වාහනය හා ස0	ෙ7දනය FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ 
��යැv ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(6) සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත�මා 590, 2015 ව�ෂය සඳහා y 
ලංකා ආෙය�ජන ම2ඩලෙ4 වා�>ක වා�තාව FGග0වා, එම  වා�තාව ජාත0තර සබඳතා 
FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ ��යැv ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

(7) සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත�මා 590, 2008 අංක 14 දරන 
}ෙම�පාය සංව�ධන වාපෘ� පනෙ� 3 (4) වග0�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත0තර ෙවළඳ අමාතවරයා 590 සාදන ල^ව, 2018 මා�� 16 wනැ� අංක 2062/47 
දරන අ� 5ෙශ<ෂ ගැස� ප�ය ම�0 සංෙශ�bත 2017 ෙදසැ+බ� 15 wනැ� අංක 2049/59 දරන 
අ� 5ෙශ<ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය FGග0වා, එම  	යමය ආ��ක සංව�ධන 
FGබඳ ආංuක අ)Aෂණ කාරක සභාවට ෙයsL කළ ��යැv ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

2. ෙප;ස� : 

 (i)  ද�ගා නගරය, k�mවැ-ෙගsඩ, “උදය” යන -Fනෙය� පwං� M. අv. 
�. රාzත ම�සංක යහ+ප� මහතාෙග0 ලැcf 2018.01.15 wනැ� 
ෙප�සම;  

    (ii) අල7ව, ෙදsඩ+k�රව�ත, අංක 344 දරන ස්ථානෙය� පwං� 
ම�ගමෙ� ෙ�මර�න මහතාෙග0 ලැcf 2017.08.18 wනැ� 
ෙප�සම; සහ  

 (iii) අ6රාධ_ර, ප23ලගම, අංක 45 දරන සථ්ානෙය� පwං� ඩ�-�. ඒ 
ක\0 එරංග ජයෙස<කර මහතාෙග0 ලැcf 2017.10.27 wනැ� 
ෙප�සම  

 ගh ^(0ද wසානායක මහතා 590 FGග0වන ලl.  

අංක 25අ දරන පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස+, මහජන ෙප�ස+ 
FGබඳ කාරක සභාවට ෙයsL කරන ලl. 
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3. අ\ ��ශච්යකාරවරයාෙl සහ උප�මාuකරණ ��ශච්යකාරවරය�ෙl වැ�_ හා 
nමනා 8*ෙශ%ධනය -�ම සඳහා ආ>~� ම වPවසථ්ාව යටෙ; gරණය :  අ�ාමාත�මා සහ 
ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 රාජ වවසාය හා මහ6වර 
සංව�ධන අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— දහනව වැ	 ආ23} ම වවසථ්ා 
සංෙශ�ධනෙය0 සංෙශ�bත y ලංකා � ජාතා0�ක සමාජවාl ජනරජෙ4 ආ23} ම 
වවසථ්ාෙ7 108 (1) වවසථ්ාව � කාරව ෙ�<ෂඨ්ාbකරණෙ4 5	ශ්චයකාරවරය0ෙ� ද 
අ�යාචනාbකරණෙ4 5	ශච්යකාරවරය0ෙ� ද වැ�� පා�-ෙ+0�ව 590 dරණය කර6 
ලබන ෙහv0ද;  

ජනාbප�වරයා 590 2018.02.17 වැ	 wන ඉwCප� කරන ලද අමාත ම2ඩල සංෙ!ශයට 
අදාළව 2018.02.20 wනැ� අමාත ම2ඩලෙ4 dරණය අ6ව අ� 5	ශච්යකාරවරයාෙ� සහ 
උපCමාbකරණ 5	ශච්යකාරවරය0ෙ� වැ�� හා lමනා 2018.01.01 wන 9ට පහත පCw 
��ෙශ�ධනය n�මට අ6ම�ය ලබා l ඇ� ෙහv0ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙස<වා ච}ෙ:ඛ අංක 3/2017� දAවා ඇ� අ� 5	ශච්යකාරවරයාෙ�, 
ෙ�<ෂඨ්ාbකරණ 5	ශච්යකාරවරය0ෙ�, අ�යාචනාbකරණෙ4 සභාප�වරයාෙ� 
සහ අ�යාචනාbකරණෙ4 5	ශච්යකාරවරය0ෙ� වැ��, ජා�ක වැ�� හා ෙස<වක 
සංඛා ෙකs(ෂ0 සභාව 590 FGෙයළ කර ඇLf+ අංක I ෙලස ඉwCප� කර ඇ� 
ෙ:ඛනෙ4 සඳහ0 පCw 2018.01.01 wන 9ට &යා�මක වන පCw ��ෙශ�ධනය 
n�ම සහ වැ�� පCව�තනය Fයවෙර0 Fයවර පදනම මත 9^ n�ම; 

(ආ) ෙමෙතA වැ�ෙප0 25% A වශෙය0 ෙගව6 ලැ� 5�ාම වැ�� ස�ත lමනාව 
2018.01.01 wන 9ට &යා�මක වන පCw 50% දAවා වැ� n�ම�, එම lමනාව නව 
වැ�ප අ6ව ලබන වැ�� Fයවර පදන+ කර ගණනය n�ම; සහ  

(ඇ) මසකට h.15,000/- A වශෙය0 ෙගව6 ලැ� 5�ාම වැ�� ර�ත 5ෙශ<ෂ lමනාව 
ෙව6වට, මසකට h. 150,000/- ක 5�ාම වැ�පට ගණ0 ගැෙනන වෘ�dය lමනාවA 
ෙගgම.  

ඊට  අ6�ලව, y ලංකා � ජාතා0�ක සමාජවාl ජනරජෙ4 ආ23} ම වවසථ්ාෙ7 108 (1) 
වවසථ්ාව �කාරව අ� 5	ශච්යකාරවරයාෙ� සහ උපCමාbකරණ 5	ශච්යකාරවරය0ෙ� 
වැ�� හා lමනා ඉහත සඳහ0 පCw ��ෙශ�ධනය කර6 ලැ�ය �� යැv ෙමම පා�-ෙ+0�ව 
dරණය කරv.   
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�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

4. ස�ය බැරක� කළමනාකරණය -�ෙ� පන; ෙක��පත : ෙදවැ	   වර nයgෙ+ 
	ෙය�ගය nයවන ලl. 

“පන� ෙක�+පත දැ0 ෙදවැ	 වර nය5ය ��ය”v අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

(�. භා. 11.29 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

“ගh ල  ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”v ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට��  
රාජ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 2.00 ට ගh ල  ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

“ගh Lzc� රeමා0 මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”v �ා]ය ආ��ක කට�� FGබඳ 
අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 3.21 ට ගh Lzc� රeමා0 මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

“ගh ල  ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”v රාජ වවසාය හා මහ6වර 
සංව�ධන අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ<ය. 
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�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 5.02 ට ගh ල  ජයව�ධන මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

(අ. භා. 5.40 ට කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

 

¡ස්gම තාවකා-කව අ��ටgම 

අ.භා. 6.05 

අ.භා. 6.35 වන ෙතA ¡ස්gම තාවකා-කව අ��ටවන ලl. 

අ.භා. 6.35  

¡ස්gම ය-� එA¡ස්¢ෙය0 කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 5ය. 

�ශ්නය 5මසන ලw0, පා�-ෙ+0�ව 43 වැ	 ස්ථාවර 	ෙය�ගය යටෙ� පAෂව 53; 

5h!ධව 2 ය6ෙව0 ෙබl එය සභා ස+මත 5ය. 

පන� ෙක�+පත ඊට අ6�ලව ෙදවැ	  වර nයවන ලl.  

“පන� ෙක�+පත ��ණ පා�-ෙ+0� කාරක සභාවකට පැවCය ��ය”v අ�ාමාත�මා 
සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා ජනමාධ 
අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය.  

තදන0තරව පා�-ෙ+0�ව ස+ම� මා�ගෙය0 කාරක සභාවකට පCව�තනය 5ය. 

(කාරක සභාෙ7l) 

කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 5ය. 

1 වැ	 වග0�ය  

අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0  Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයA :  1 වැ	 F�ෙ7 3 වැ	 ෙ�Gය ඉව� කර 
ඒ ෙව6වට පහත දැAෙවන ෙකsටස ආෙ!ශ n�මට,— 

“1. ෙ+ පනත 2018 අංක      දරන ස8ය වග + කළමණාකරණය”;  

“සං ෙශ�ධනය FGගත ��ය” යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

“වග0�ය සංෙශ�bතාකාරෙය0, පන� ෙක�+පෙ�  ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

2 වැ	 වග0�ය සභා ස+මත 5ය. 

3 වැ	 වග0�ය  

අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයA :  1 වැ	 F�ෙ7 12 වැ	 ෙ�Gෙ4 9ට 24 
වැ	 ෙ�G (ඒ ෙ�G ෙදක ද ඇ�ළ�ව )  ඉව� කර ඒ ෙව6වට පහත දැAෙවන ෙකsටස ආෙ!ශ 
n�මට,— 

“3. පා�-ෙ+0�ව 590, ය+ 	ශ�්ත Lද: ව�ෂයA �ළ l, ක-0 කලට, 
ආ23ෙ7 රාජ ණය, ���ලනය n�ෙ+ සහ _�ව �ලනය n�ෙ+ 



( 10 ) Mt. No.249 

 

කා�ය සඳහා, ආ23ව සඳහා සහ ආ23ව ෙව6ෙව0 (422 වැ	 අbකාරය 
¢) Lද: 	d පනෙ�,(417 වැ	 අbකාරය ¢) ෙ!Zය භා2ඩාගාර �:ප� 
ආඥාපනෙ�, (420 වැ	 අbකාරය ¢) -යාපwං� සක්0ධ හා \¡k+ප� 
ආඥාපනෙ� ෙහ� 1957 අංක 29 දරන 5ෙ!Zය ණය පනෙ� 5b5ධාන 
ඇ�¤ව Lද: එක� කර ගැEම සඳහා අදාළ වන 	d �කාරව, එම Lද: 
ව�ෂයට ඉහ�0 ¢ Lද: ව�ෂෙ4 අවසානයට ෙගgමට ඉ�Cව ඇ� සමසථ් 
ණෙය0 9යයට දහයA ෙනsඉAම 5ය �� Lද: �මාණයA y ලංකාව 
�G0 ෙහ� ඉ0 Fට�0 ෙහ� ණය LදලA ෙලස එක� කර ගැEම සඳහා 
ෙය�ජනා ස+මතයA ම�0 අ6මතය ලබා ෙද6 ලැ�ය හැn ය”;          

“සං ෙශ�ධනය FGගත ��ය” යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

“වග0�ය සංෙශ�bතාකාරෙය0, පන� ෙක�+පෙ�  ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

4 වැ	 වග0�ෙ4 9ට 8 වැ	 වග0�ය දAවා සභා ස+මත 5ය. 

9 වැ	 වග0�ය  

අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයA :  4 වැ	 F�ෙ7 5 වැ	 ෙ�Gෙ4 9ට 18 
වැ	 ෙ�G (ඒ ෙ�G ෙදක ද ඇ�ළ�ව)  ඉව� කර ඒ ෙව6වට පහත දැAෙවන ෙකsටස ආෙ!ශ 
n�මට,— 

9. (1) Lද: ම2ඩලෙ4 n9^ සාමාzකෙයk ෙහ� y ලංකා 
මහ බැංk ෙ7 	ලධරෙයk, ෙහ� ෙස<වකෙයk, y ලංකා මහ 
බැංk ව ම�0 දරන ලද ය+ හා	යA ෙහ� පා3වA සඳහා එම 
හා	ය ෙහ� පා3ව ඔeෙ� 5ෂමාචාරය ෙහ� 9තාමතා 9  ̂
කරන ලද පැහැර හැ�මA ෙහ<�ෙව0 9^ ¦ෙ4 න+ (ස 
වග මට යට� ෙනs5ය ��ය.  

(2) Lද: ම2ඩලෙ4 සෑම සාමාzකෙයk සහ y ලංකා මහ 
බැංk ෙ7 	ලධරෙයk, ෙහ� ෙස<වකෙයk, ඔeෙ� 
5ෂමාචාරය ෙහ� 9තාමතා කරන ලද පැහැර හැ�ම ෙහ<�ෙව0 
9^ ¦ බවට Lද: ම2ඩලය 590 සලක6 ලබන ය+ හා	 
ෙහ� 5යද+ හැර, ඔeෙ� කා�යය ඉ� n�ෙ+ l ඔe 590 
දරන ලද 9ය¨ හා	 සහ 5යද+ සඳහා y ලංකා මහ බැංk ව 
590 හා	 �රණය කළ ��ය.”;      

“සං ෙශ�ධනය FGගත ��ය” යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

“වග0�ය සංෙශ�bතාකාරෙය0, පන� ෙක�+පෙ�  ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

10 වැ	 වග0�ෙ4 9ට 15 වැ	 වග0�ය දAවා සභා ස+මත 5ය. 

l�ඝ නාමය 

අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයA :  l�ඝ නාමය ඉව� කර ඒ ෙව6වට 
පහත දැAෙවන ෙකsටස ආෙ!ශ n�මට,— 

“y ලංකාව �ළ රාජ ණය කළමණාකරණය  කර6 Fªස ස8ය වග + 
කළමණාකරණය  n�ෙ+  කා�යය සඳහා y ලංකාව �ළ  ෙහ� ඉ0 Fටත 

“ස!භාවෙය0 
9^කරන ලද 
&යාව0 සඳහා 
ආරAෂාව. 
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ෙහ� ණය එක� කර ගැEමට බලය ලබා lම සඳහා ද ඊට ස+බ0ධ ෙහ� 
ආ6ෂංxක කාරණා සඳහා 5b5ධාන සැලැසg්ම Fªස ද ¢ පනතn.”;     

“සං ෙශ�ධනය FGගත ��ය” යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

“l�ඝ නාමය  පන� ෙක�+පෙ� ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය” යන �ශන්ය 5මසන 
ලw0, සභා ස+මත 5ය.  

�ඥ�� වග0�ය   

“�ඥ�� වග0�ය පන� ෙක�+පෙ� ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය” යන �ශ්නය 
5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය.  

නාමය 

අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනයA :  2 වැ	 F�ෙ7 5 වැ	 ෙ�Gය ඉව� කර 
ඒ ෙව6වට පහත දැAෙවන ෙකsටස ආෙ!ශ n�මට,— 

“ෙමම පනත ස8ය වග + කළමනාකරණ පනත” ෙලස හ«0ව6  ලැෙ�. 

“සං ෙශ�ධනය FGගත ��ය” යන �ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

“නාමය  සංෙශ�bතාකාරෙය0 පන� ෙක�+පෙ� ෙකsටසA වශෙය0 ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය.  

පන� ෙක�+පත සංෙශ�ධන ස�තව වා�තා කරන ලl. 

“පන� ෙක�+පත දැ0 �0වැ	 වර nය5ය ��ය”v අ�ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප�� 
හා ආ��ක කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 Lද: හා ජනමාධ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය. 

පන� ෙක�+පත, ඊට අ6�ලව සංෙශ�bතාකාරෙය0 �0වැ	 වර nයවා ස+මත කරන 
ලl. 

5. �ෂ්පාදන බ1 (�ෙශ/ෂ �u�ධාන) පනත යටෙ; �යමය (අංක 1) : Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— 1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බ^ 
(5ෙශ<ෂ 5b5ධාන) පනෙ� 3 වග0�ය යටෙ� 	ෂ්පාදන බ^ ස+බ0ධෙය0 Lද: හා 
ජනමාධ අමාතවරයා 590 සාදන ල^ව, 2017 ෙනsවැ+බ� 09 wනැ� අංක 2044/32 
දරන අ� 5ෙශ<ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.02.22 wන ඉwCප� කරන ලද 
	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

6. �ෂප්ාදන බ1 (�ෙශ/ෂ �u�ධාන) පනත යටෙ; �යමය (අංක 2) : Lද: හා ජනමාධ 
අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— 1989 අංක 13 දරන 	ෂප්ාදන බ^ (5ෙශ<ෂ 5b5ධාන) 
පනෙ� 3 වග0�ය යටෙ� 	ෂප්ාදන බ^ ස+බ0ධෙය0 Lද: හා ජනමාධ අමාතවරයා 
590 සාදන ල^ව, 2017 ෙනsවැ+බ� 15 wනැ� අංක 2045/32 දරන අ� 5ෙශ<ෂ ගැස� ප�ෙ4 
පළ කර6 ලැබ, 2018.02.22 wන ඉwCප� කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

7. �ෂ්පාදන බ1 (�ෙශ/ෂ �u�ධාන) පනත යටෙ; �යමය (අංක 3) : Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— 1989 අංක 13 දරන 	ෂප්ාදන බ^ (5ෙශ<ෂ 
5b5ධාන) පනෙ� 3 වග0�ය යටෙ� 	ෂප්ාදන බ^ ස+බ0ධෙය0 Lද: හා ජනමාධ 
අමාතවරයා 590 සාදන ල^ව, 2017 ෙනsවැ+බ� 15 wනැ� අංක 2045/33 දරන අ� 5ෙශ<ෂ 
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ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.02.22 wන ඉwCප� කරන ලද 	යමය අ6මත කළ �� 
ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

8. �ෂ්පාදන බ1 (�ෙශ/ෂ �u�ධාන) පනත යටෙ; �යමය (අංක 4) : Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— 1989 අංක 13 දරන 	ෂප්ාදන බ^ (5ෙශ<ෂ 
5b5ධාන) පනෙ� 3 වග0�ය යටෙ� 	ෂප්ාදන බ^ ස+බ0ධෙය0 Lද: හා ජනමාධ 
අමාතවරයා 590 සාදන ල^ව, 2017 ෙනsවැ+බ� 22 wනැ� අංක 2046/14 දරන අ� 5ෙශ<ෂ 
ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.02.22 wන ඉwCප� කරන ලද 	යමය අ6මත කළ   
�� ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

9. �ෂ්පාදන බ1 (�ෙශ/ෂ �u�ධාන) පනත යටෙ; �යමය (අංක 5) : Lද: හා 
ජනමාධ අමාත�මා ඉwCප� කළ ෙය�ජනාව,— 1989 අංක 13 දරන 	ෂප්ාදන බ^ (5ෙශ<ෂ 
5b5ධාන) පනෙ� 3 වග0�ය යටෙ� 	ෂප්ාදන බ^ ස+බ0ධෙය0 Lද: හා ජනමාධ 
අමාතවරයා 590 සාදන ල^ව, 2017 ෙනsවැ+බ� 28 wනැ� අංක 2047/25 දරන අ� 5ෙශ<ෂ 
ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.02.22 wන ඉwCප� කරන ලද 	යමය අ6මත කළ   
�� ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

“ගh �ම: ර�නායක මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය ��ය”v රාජ වවසාය හා මහ6වර 
සංව�ධන අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය 5මසන ලw0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 6.49 ට ගh �ම: ර�නායක මහතා �ලාසනා�ඪ 5ය.) 

10. ක� තැ[ම  (�ශව් �දPාලවල අනධPයන කා#ය ම>ඩල ��� ආර�භ කර ඇ* 
අඛ>ඩ වැඩ ව#ජනය) :  “ෙමම පා�-ෙ+0�ව දැ0 ක: තැ�ය ��ය”v , පා�-ෙ+0�ෙ7 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළ<ය. 

�ශන්ය සභා�Lඛ කරන ලw0, 5වාද 5ය. 

�ශ්නය 5මසන ලw0, සභා ස+මත 5ය; අ. භා. 7.08 ට, 2018 අෙ�<:  03 වැ	 අඟහhවාදා 
අ. භා. 1.00  වනෙතA පා�-ෙ+0�ව ක: xෙ4ය. 

 

 

 


