
 

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

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

ග� මෙන% ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ6වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ2 මහතා, �ාථ!ක ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� දයා#� ජයෙස3කර මහතා, :ඩා අමාත�මා 

ග� පල  4ග�බර� මහතා, ක;රට නව ග-මාන, ය<තල පහ>ක- හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� න6� 4සානායක මහතා, වැ3. ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� එස්. 9. 4සානායක මහතා, සමාජ ස3බලගැ/A-, >භසාධන හා ක/ද උඩරට උCමය 
DEබඳ අමාත�මා 

ග� එස්. 9. නා!�න මහතා, අභ/තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� ගා': ජය!"ම ෙපෙ*රා මහතා, I$ධශාසන අමාත�මා 

අංක 251. ] 

(අටවැ	 පා�.ෙ-/�ව - පළMවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  අෙ?3� 04 වැ  බදාදා B. භා. 9 .30 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග� හ�� ?නා�G මහතා, 3W. සංෙ$ශ, XYටZ ය<තල පහ>ක- හා 3ෙ$ශ [\යා 
අමාත�මා 

ග� ඒ. I. �#� ෙ?3මජය�ත මහතා, 3දා, තා]ෂණ හා ප�ෙ2ෂණ අමාත�මා 

ග� ස(& ෙ?3මදාස මහතා, 	වාස හා ඉ^\_- අමාත�මා 

ග� �සාJ බ4KL� මහතා, ක�මා/ත හා වා`ජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ*. එ�. රං(& මNGම බOඩාර මහතා, රාජ පaපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා සහ b�ය හා සාමය DEබඳ අමාත�මා 

ග� ච�Qා  බOඩාර මහ&'ය, කා/තා හා ළමා කට�� අමාත�!ය 

ග� �ල� මාරපන මහතා, 3ෙ$ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෆSස* Tසත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග� අUර Vයද*ශන යාපා මහතා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග� සාගල ර&නායක මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තCණ කට�� හා ද]cණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� අ*Xන රණ$ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතZ ස-ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨZ ච�[ක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාeර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� ච�4ම 6ර�ෙක\] මහතා, 	fණතා සංව�ධන හා වෘ�gය fhi අමාත�මා 

ග� ම^� සමර!"ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර6ර මහතා, MදZ හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ර6�Q සමර6ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන63 අමාත�මා 

ග� ම_�ද සමර#ංහ මහතා, වරාය හා නා3ක කට�� අමාත�මා 

ග� රං(& #යඹලා[aය මහතා, 3W.බල හා fන�ජනbය බලශ]� අමාත�මා 

ග� ඩ)^b. I. ෙ.. ෙසෙන!ර&න මහතා, ක-කC, වෘ�gය ස!� සබඳතා හා සබරගM 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� (ෛවදd) රා(ත ෙස3නාර&න මහතා, ෙසjඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ$kය ෛවද අමාත�මා 

ග� I. එ�. ස්වා'නාද� මහතා, බ/ධනාගාර ��සංස්කරණ, fනC�ථාපන, නැවත 
ප^ංm \_ම හා e/W ආග!ක කට�� අමාත�මා 

ග� රfෆ් හg� මහතා, නගර සැල>- හා ජල ස-පාදන අමාත�මා 

ග� අ)G� හZ� මහතා, තැපැZ, තැපැZ ෙසnවා හා Mස්.- ආග!ක කට�� අමාත�මා 

ග� ක9* හh� මහතා, උසස ්අධාපන හා මහාමා�ග අමාත�මා 

ග� i. හැ�ස� මහතා, �ාoය ආ��ක කට�� DEබඳ අමාත�මා 

ග� j�J මා*ෂ� සර&  ෙෆ\�ෙස3කා මහතා, �ාෙ$kය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� ල�ෂ්ම� යාපා අෙ)ව*ධන මහතා, රාජ වවසාය සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත අk!හාෙ* මහතා, කෘcක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� l. 9. ඒකනායක මහතා, ඉඩ- රාජ අමාත�මා 

ග� [යෙස3න ගමෙ2 මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තCණ කට�� හා ද]cණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 
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ග� (ආචා*ය) හ*ෂ ද #�වා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

ග� අ(& i. ෙපෙ*රා මහතා, 3W.බල හා fන�ජනbය බලශ]� රාජ අමාත�මා 

ග� ]ලා� ෙපෙ*රා මහතා, මහාමා�ග රාජ අමාත�මා 

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

ග� (ෛවදd) �ද*mn ?නා�Go�ෙ� මහ&'ය, නගර සැල>- හා ජල ස-පාදන රාජ 
අමාත�!ය 

ග� ඒ. I. ෙ?3මදාස මහතා, ක�මා/ත හා වා`ජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� පා^ත ර�ෙ2 බOඩාර මහතා, වාaමා�ග රාජ අමාත�මා 

ග� !ජයකලා මෙහ3ස්වර� මහ&'ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�!ය 

ග� 6. එස්. රාධpෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� !"මර&න මහතා, MදZ රාජ අමාත�මා 

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

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

ග� 4^s ෙවදආරtu මහතා, qවර හා ජලජ ස-ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� �vව ෙස3න#ංහ මහතා, ජාත/තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන!ර&න මහතා, 3දා, තා]ෂණ හා ප�ෙ2ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� වස�ත ෙස3නානායක මහතා, 3ෙ$ශ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එt. එ�. ෆf# මහතා, ජා�ක ඒකාබ$ධතා සහ ��ස/ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ%� අෙ)#ංහ මහතා, �වාහන හා s3Z tව/ ෙසnවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලwයව�න මහතා, MදZ හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� ෆSසා� කා#� මහතා, ෙසjඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ$kය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� (ෛවදd) අෙන%මා ගමෙ2 මහ&'ය, ඛ	ජ ෙතZ ස-ප� සංව�ධන 	ෙය�ජ 
අමාත�!ය 

ග� අUරාධ ජයර&න මහතා, මහවැ. සංව�ධන හා පaසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� �ෙ�ධා v. ජයෙස3න මහ&'ය, �රසර සංව�ධන හා වන63 	ෙය�ජ අමාත�!ය 

ග� පා^ත yමාර ෙතවරsෙප�ම මහතා, අභ/තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර&න පරණ!තාන මහතා, 	fණතා සංව�ධන හා වෘ�gය fhi 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� �ස�ත oංu ලෙ� මහතා, රාජ පaපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� වස�ත ෙපෙ*රා මහතා, වැ3. ක�මා/ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 
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ග� ඉ�4ක බOඩාරනායක මහතා, 	වාස හා ඉ^\_- 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� තාරානා& බසන්ායක මහතා, 3W. සංෙ$ශ හා XYටZ ය<තල පහ>ක- 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග�  ශා�ත T$ෙහzaගමෙ2 මහතා, වරාය හා නා3ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස3බලගැ/A-, >බසාධන හා ක/ද උඩරට 
උCමය DEබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� T&$ #ව^ංග� මහතා, �ාථ!ක ක�මා/ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ'* අ^ #හා)4� මහතා, �ාoය ආ��කය DEබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එt. එ�. එ�. හ{ස් මහතා, :ඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට* අsoහා' මහතා   

ග� ෙර%_ත අෙ)|ණව*ධන මහතා   

ග� ම_�ද යාපා අෙ)ව*ධන මහතා   

ග� ##ර yමාර අෙ)ෙස3කර මහතා   

ග� $ෂාර ඉ} � අමරෙස3න මහතා   

ග� 4~� අT�ගම මහතා   

ග� ඩලස ්අලහsෙප�ම මහතා   

ග� ආන�ද අk&ගමෙ2 මහතා   

ග� ම_�දාන�ද අk&ගමෙ2 මහතා   

ග� රං(& අk!හාෙ* මහතා   

ග� ර6 ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර!�N yමා* මහතා   

ග� ෙ.. එ�. ආන�ද yමාර#� මහතා   

ග� ෙbk yමා* මහතා   

ග� නාලක ?සාN ෙක\ෙල\�ෙන මහතා   

ග� ක6�4ර� ෙක%Iස්වර� මහතා   

ග� ච�Q#� ගජLර මහතා   

ග� ච�4ම ගමෙ2 මහතා   

ග� #�පාල ගමල& මහතා   

ග� උදය ?භා& ග�ම�[ල මහතා   

ග�  හා� ගලsප&� මහතා   

ග� 4ෙ�ෂ ්|ණව*ධන මහතා   

ග� (ආචා*ය) බ�Gල |ණව*ධන මහතා   

ග� එJවJ |ණෙස3කර මහතා   

ග� පNම උදයශා�ත |ණෙස3කර මහතා   
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ග� එස්. එ�. ච�Qෙස3න මහතා   

ග� I. 6. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙක\] මහතා   

ග� ම^& ජය�ලක මහතා   

ග� (ෛවදd) න^�ද ජය�සස් මහතා   

ග� න^� බOඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අUර #J  ජයර&න මහතා   

ග� [යංකර ජයර&න මහතා   

ග� (ෛවදd) ක!�ද ෙහ3ෂා� ජයව*ධන මහතා   

ග� ලg ජයව*ධන මහතා   

ග� ෙ?3මලා� ජයෙස3කර මහතා   

ග� මS�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. $ෙරSෙර&න#ංහ� මහතා   

ග� ජනක බOඩාර ෙත�නෙක%� මහතා   

ග� ආ�Tග� ෙත\Oඩම� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙත��� මහතා   

ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   

ග� [ය�  ශා�ත ද #�වා මහතා   

ග� ෙම\හා� Vයද*ශන ද #�වා මහතා   

ග� l. රං(& ද ෙස\Sසා මහතා   

ග� අUර 4සානායක මහතා   

ග� මය�ත 4සානායක මහතා   

ග� !මල6ර 4සානායක මහතා   

ග� 6රyමාර 4සානායක මහතා   

ග� සා^�ද 4සානායක මහතා   

ග� ඩ2ලස් ෙNවාන�ද මහතා   

ග� ෙම\ෙහ\මJ නව! මහතා   

ග� Tහ�මG නx* මහතා   

ග� වා�ෙNව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  *මලනාද� මහතා   

ග� �N�ක ප�රණ මහතා   

ග� (ෛවදd) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. [යදාස මහතා   

ග� සන&  ශා�ත ෙපෙ*රා මහතා   
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ග� �(& සංජය ෙපෙ*රා මහතා   

ග� අ��4ක ?නා�G මහතා   

ග� ෙජ\�ස්ට� ?නා�G මහතා   

ග� අෙශ%ක Vය�ත මහතා   

ග� _��කා ෙ?3මච�Q මහ&'ය   

ග� එස්. ෙ?3මර&න මහතා   

ග� බ�Gල ලා� බOඩා�ෙග\ඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !(ත ෙ)�ෙග\ඩ මහතා   

ග� Tහ�මG ඉ)රා_� Tහ�මG ම��* මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා* මහතා   

ග� ෙස�SJ අZ සා�* මfලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාද* මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ)G�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ(& මා�නsෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා*ය) ආ� මාර#ංහ මහතා   

ග� එස්. x. T$yමාරණ මහතා   

ග� x ත�� ෙය%ෙහ3ස්වර� මහතා   

ග� (Bජd) අ$ර^ෙ� රතන _'   

ග� �ම� ර&නායක මහතා   

ග� x. 9. ර&නායක මහතා   

ග� ෙල\හා� ර&ව&ෙ& මහතා   

ග� ?ස�න රණ$ංග මහතා   

ග� ?ස�න රණ6ර මහතා   

ග� ෙර\ෂා� රණ#ංහ මහතා   

ග� ෙකෙහ^ය ර��වැ�ල මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� T(�* 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� (ආචා*ය) !ජයදාස රාජප�ෂ මහතා   



( 7 ) Mt. No.251 

 

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග�  ම� ලා�සා මහතා   

ග� ගා': ෙල\yෙ2 මහතා   

ග� ජානක ව�y�ර මහතා   

ග� ප!�ාෙN6 ව� ආරtu මහ&'ය   

ග� !Gර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා*ය) ජය�ප� !"මර&න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙ.$ංග මහතා   

ග� (ෛවදd) $#තා !ෙ.මා�න මහ&'ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙ.මා�න මහතා   

ග� ෙර%_: yමා� !ෙ.ර&න මහ&'ය   

ග� ච'�ද ! ෙ.#� මහතා   

ග� �^s !ෙ.ෙස3කර මහතා   

ග� කංචන !ෙ.ෙස3කර මහතා   

ග� ෙහ3ෂා� !තානෙ2 මහතා   

ග� ෙ&Uක !දානගමෙ2 මහතා   

ග� එස්. !යාෙ��4ර� මහතා   

ග� !ම� 6රවංශ මහතා   

ග� yමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥානT&$ �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ&'ය   

ග� ජය�ත සමර6ර මහතා   

ග� ස�4& සමර#ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර%දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�.ෙ-/�ෙ5 3C$ධ පා�ශ්වෙ2 නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ*ම^ංග� #Nධා*ථ� මහතා   

ග� (ෛවදd) එස්. #වෙම%හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලS නෙJ� #වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� ව]ෙb� �ෙ*ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස%. ෙස3නා�රාජා මහතා   

ග� ච$ර සංLප ෙස3නාර&න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස3ම#ංහ මහතා   
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ග� � � හ}�ෙන&� මහතා   

ග� !ෙ.පාල ෙහzaආරtu මහතා   

ග� ඉ�4ක අU�Nධ ෙහ3ර& මහතා   

ග� කනක ෙහ3ර& මහතා   

ග� !(ත ෙහ3ර& මහතා   

ධ-!ක දසනායක මහතා, පා�.ෙ-/�ෙ5 මහ ෙZක- 

bZ ඉ$දවල මහතා, කා�ය ම0ඩල �ධාb සහ පා�.ෙ-/�ෙ5 	ෙය�ජ මහ   ෙZක- 

yෂා	 ෙර�හණzර මහ�!ය, සහකාර මහ ෙZක- 

<\a ෙ]. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙZක- 

                ක�තැ9ම අUව පා*^ෙ��$ව �ස්!ය.  කථානායක$මා �ලාසනා�ඪ !ය. 

1. ^[ෙ�ඛනා4ය [�ගැ�6ම : කථානායක�මා 3s/, | ලංකා �ජාතා/}ක 
සමාජවාz ජනරජෙ2 ආ01~ම වවසථ්ාෙ5 154(6) වවසථ්ාව �කාරව— 

(i) 2015 MදZ ව�ෂය සඳහා 3ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ5 ෙදවැ	 
කා0ඩෙ2 XXIII ෙක�ටස හා නවවැ	 කා0ඩෙ2 VII ෙක�ටස;  සහ 

(ii) දසවැ	 කා0ඩය - 3ෙශnෂ 3ගණන වා�තාව - IV ෙක�ටස 

DEග/වන ලz. 

එ\යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද M�ණය කළ �� යැ�ද 	ෙය�ග 
කරන ලz.  

2. පා*^ෙ��$ෙb �ස6්� : පා�.ෙ-/�ෙ5 සභානායක�මා ඉ^aප� කළ ෙය�ජනාව,— 
පා�.ෙ-/�ෙ5 සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 7e 3�3ධානවල සහ 2016.03.08 වැ	 ^න 
පා�.ෙ-/�ව 3s/ ස-මත කරන ලද ෙය�ජනාවල yම]  සඳහ/ව  �Iණ ද, අද ^න [සA්- 
පැවැ�ෙවන කාල ෙ5ලාව �. භා. 9.30 sට අ. භා. 9.30 ද]වා 3ය �� ය. අ. භා. 9.30ට 
කථානායක�මා �ශන්ය ෙන�3මසා පා�.ෙ-/�ව කZතැ�ය �� ය.  

�ශන්ය 3මසන ල^/, සභා ස-මත 3ය. 

3. පා*^ෙ��$ෙb කටK$ : පා�.ෙ-/�ෙ5 සභානායක�මා ඉ^aප� කළ 
ෙය�ජනාව,— නාය ප�ෙ2 �ධාන කට��වල අංක 1 දරන 3ෂය DEබඳ වැඩ අද ^න 
[සA්ෙ-z පා�.ෙ-/�ෙ5  අංක 7 දරන සථ්ාවර 	ෙය�ගෙයe  සහ අද ^න පා�.ෙ-/�ව 
3s/ ස-මත කරන ලද ෙය�ජනාෙ5 3�3ධානය/ෙග/ 	දහස ්3ය �� ය. 

�ශන්ය 3මසන ල^/, සභා ස-මත 3ය. 

4. අ�ාමාතd සහ ජා�ක ?�ප&� හා ආ*�ක කටK$ අමාතd ග� ර � !"ම#ංහ 
මහතා ෙකෙර_ !ශව්ාස භංග&වය : ගC ^ෙ/ෂ ්tණව�ධන මහතා, ගC ඩලස ්අලහ�ෙපCම 
මහතා ස�්ර කර!/  ඉ^aප� කළ  ෙය�ජනාව,—  

   බැ;-කර වංචාව] sW \_ෙ- අරM`/ ස-මතයට පටහැ	ව | ලංකා මහ බැංyව MදZ 
අමාතාංශෙය/ ඉව� කර තම/ යටතට ප� කරවා ග� ෙහ�/ ද; 
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| ලංකා fරවැsෙයy ෙන�� ද, අප���ම� ඉ�හාසය] ඇ�තා � ද, බැ�යාව/ අතර 

ගැ�ම] ඇ�තා � ද, අ��/ මෙහn/�/ මහතා | ලංකා මහ බැංyෙ5 අ�ප� �රයට ෙය�ජනා 

කළ ෙහ�/ ද;   

මෑත �ගෙ2 ෙල�කෙ2 sW � දැවැ/තම �ල වංචාව වන | ලංකා මහ බැංyෙ5  බැ;-කර 

වංචාවට ඉතා පැහැ^. ෙලස ස-බ/ධ ෙහ�/ ද; 

එ� වංචාෙ5 වංච	කය/ ෙ�රා ගැbම සඳහා, තම ෙ$ශපාලන eතව�/ෙග/ සම/3ත 

D<පන ක!�ව ප�කර එ� වංච	කය/ ෙ�රා ගැbමට උ�සාහය] දැ� ෙහ�/ද; 

මහ බැංy බැ;-කර වංචාව DEබඳ වංච	කය/ ආර]ෂා කර!/ ද, සැබෑ කCi යටප� 

කර!/ ද, 2015 මා�� 17 ^න 3ෙශnෂ �කාශය] කර!/ පා�.ෙ-/�ව ෙන�මග 

යැ� ෙහ�/ද; 

බැ;-කර වංචාව DEබඳ පා�.ෙ-/�ෙ5 ෙප�W වාපාර DEබඳ කාරක සභාව (ෙක��) 

3s/ 3ම�ශනය කර!/ ��ය z, එ� ක!�ව 	ෙය�ජනය කරන එ]ස� ජා�ක ප]ෂ 

ම/�වරෙයy ෙවනස ්කර නව සාමාYකෙයy ඇ�� කර එ� කාරක සභාව හරහා �^තය/ 

	ෙද�ස ්\_මට උ�සාහය] ග� ෙහ�/ද; 

බැ;-කර වංචාව DEබඳ පා�.ෙ-/�ෙ5 ෙප�W වාපාර DEබඳ කාරක සභාව (ෙක��) 

3s/ 3ම�ශනය කර!/ ��ය z ඒ ස-බ/ධෙය/ කට�� කළ �� ආකාරය DEබඳ එ� 

කාරක සභාෙ5 සාමාYක ම/�වC/ට බලපෑ- කළ ෙහ�/ද; 

මහ බැංy බැ;-කර වංචාවට ස-බ/ධ බවට ඒ DEබඳ ජනා�ප� ෙක�!සෙ- z ෙහE 

�, 	ෙය�ජ මහ බැංy අ�ප� �. සමරsa මහතාට MදZ අමාතාංශෙ2 උපෙ$ශක තන�ර] 

ලබා zම සඳහා අමාත ම0ඩලයට 	�ෙ$ශ කළ ෙහ�/ද; 

මහ බැංy බැ;-කර වංචාෙ5 �^තෙයy � අ��/ මෙහn/�/ මහතා ෙව4වට ෙවන� 

අෙයy | ලංකා මහ බැංyෙ5 අ�ප� �රයට ප� \_මට ජනා�ප�වරයා කට�� කරන 

ෙම�ෙහ�ෙ� z නැවත� ඔhව එ� �රයට ප� කර ගැbමට දැවැ/ත වෑයම] දැ� ෙහ�/ද; 

බැ;-කර වංචාෙ5 �^තෙයy Aම ෙහn�ෙව/ අ��/ මෙහn/�/ මහතාට මහ බැංy අ�ප� 

තන�ර අe! Aෙම/ ප> ද ඔhට sය අමාතාංශෙ2 උපෙ$ශක තන�ර] ලබා W/ ෙහ�/ද; 

අ��/ මෙහn/�/ මහතා | ලංකාෙව/ Dට වන ෙත] ඔh 3ෙ$ශගත Aම වළ]වන 

අ�කරණ 	ෙය�ගය] ලබා ගැbම මග හැ_ෙම/ ඔhට 3ෙ$ශගත A අ�කරණය මග හැර 

s�මට අවසථ්ාව සැල  ෙහ�/ද; 

MදZ අමාතවරයාට පමණ] බලතල )යා�මක කළ හැ\,  

(i) 1949 අංක 58 දරන �ල පනත 

(ii) 1953 අංක 24 දරන 3	මය පාලන පනත 

(iii) 1923 අංක 8 දරන ෙ$kය භා0ඩාගාර �Zප� පනත 

(iv) 1937 අංක 7 දරන .යාප^ංm කළ සක්/ධ සහ >[y- ආඥාපනත 

(v) 1944 අංක 16 දරන �ල සංmත අරMදZ ආඥාපනත 

(vi) 1988 අංක 30 දරන බැංy පනත 

(vii) 1979 අංක 35 දරන අ3	ශm්ත අරMදZ පනත 

(viii) 2006 අංක 5 දරන MදZ 3£$�කරණ වැළැ]Aෙ- පනත 

(ix)  2006 අංක 6 දරන �ල ග4ෙද4 වා�තා \_ෙ- පනත 
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 යන අණ පන� ඒ බව ද	!/ ම | ලංකා මහ බැංyව තම/ යට තට ප� කර ග	!/ 

එ� අණ පන� යටෙ� බලතල )යා�මක \_ම ෙහn�ෙව/ රෙ¥ ආ��කය සහ �ල 

පාලනය ස-බ/ධෙය/ ඉතාම වැදග� ව/නා � අණ පන� උZලංඝණය කළ  ෙහ�/ ද; 

ආ��ක කට�� DEබඳ අමාතාංශය ද, ආ��ක කළමනාකරණ ක!�ව හරහා MදZ 

අමාතාංශය ද, | ලංකා මහ බැංyව ද, තම/ යටතට ෙගන ප>§ය ෙතවසර �ළ ජා�ක 

ආ��කය ෙමෙහයAෙ- ��ඵලය] ෙලස ආ��ක ව�ධනය අඩපණ Aෙම/ ද, ෙක�ටස ්

ෙවළඳෙප�ල කඩා වැ�ෙම/ ද, උ$ධමනය පාලනය කළ ෙන�හැ\ අ�a/ ඉහළ යෑෙම/ ද, 

ෙප�© අ4පාතය ª« ව�ධනයට ල] Aෙම/  ද, 3ෙ$kය ආෙය�ජකය/ ආෙය�ජන 

හyලාෙගන | ලංකාෙව/ ඉව� Aෙම/ ද දැවැ/ත ආ��ක අ�Iදය] 	�මාණය කර 

ජනතාව �ඩාවට ප�කර ඇ� ෙහ�/ ද; සහ 

b�ය සහ සාමය DEබඳ අමාත�රය දර!/ s< කාලය �ළ මහ4වර ^ස}්]කය �ළ 

ඇ� � ෙන�ස/>/කා_ ත��වය හMෙ5 sංහල, ෙදමළ සහ Mස.්- ජනතාවට ආර]ෂාව 

සැලªමට ]ෂ`ක Dයවර ගැbමට අසම�Aෙම/ 63ත සහ ෙ$පළ හා	 sW Aෙම/ ජා�ක 

සම§ය බරපතළ ෙලස ප�W කර!/ ජාත/තර �ජාව �ළ | ලංකාෙ5 ���පය කැළැZ 

කළ ෙහ�/ ද; 

අ�ාමාත ගC ර	Z 3~මsංහ මහතාට තවWරට� අ�ාමාතවරයා ෙලස ද, අමාත 

ම0ඩලෙ2 අමාතවරෙයy ෙලස ද, කට�� \_ෙ- හැ\යාව DEබඳව ෙම/ම එ�මා 

අ�ාමාත �රය දරන ආ01වට කට�� \_ෙ- හැ\යාව DEබඳවද 3ශව්ාසය] 

ෙන�පව�න බවට ෙමම පා�.ෙ-/�ව ෙය�ජනා ස-මත කර�.      [පා. 216/’18] 

 (අ. භා. 1.56 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ 3ය.) 

(අ. භා. 2.55 ට කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 3ය.) 

(අ. භා. 7.41 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ 3ය.) 

(අ. භා. 8.01 ට කථානායක�මා �ලාසනා�ඪ 3ය.) 

�ශන්ය 3මසන ල^/, පා�.ෙ-/�ව ම� පළවන අ/දමට ප]ෂව 76; 3C$ධව 122; 

ෙන�පැ!  ̀26 ය4ෙව/ ෙබz, එය 	ෂ�්භ 3ය. 

ගC  දයාsa ජයෙසnකර මහතා 

ගC  එස්. ±. ^සානායක මහතා 

ගC ඒ. ². >sZ ෙ�nමජය/ත මහතා 

ගC අ4ර ³යද�ශන යාපා මහතා 

ගC  ච/^ම Aර]ෙක�X මහතා 

ගC  ඩ�.5. ². ෙ´. ෙසෙන3ර�න මහතා 

ගC  �ලංග >ම�පාල මහතා 

ගC  ල]ෂ්ම/ යාපා අෙ�ව�ධන මහතා 

ගC  �. ±. ඒකනායක මහතා 

ගC  Xලා/ ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  (ෛවද) >ද�µb �නා/WfZෙZ 
මහ�!ය 

ගC  අ4රාධ ජයර�න මහතා 

ගC >ෙ-ධා 6. ජයෙසnන මහ�!ය 

ගC  >ස/ත fංm	ලෙ- මහතා 

ගC  ල]ෂ්ම/ වස/ත ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  තාරානා� බසන්ායක මහතා 

ගC  ෙර�eත අෙ�tණව�ධන මහතා  

ගC  මe/ද යාපා අෙ�ව�ධන මහතා 

ගC  ^�- අMiගම මහතා 

ගC  ඩලස් අලහ�ෙපCම මහතා   

ගC  මe/දාන/ද අ¶�ගමෙ� මහතා 

ගC  ච/�sa ගජzර මහතා 

ප�ෂව 
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!�Nධව 

ගC  saපාල ගමල� මහතා  

ගC  උදය �භා� ග-ම/Dල මහතා 

ගC 	හාZ ගල�ප�� මහතා 

ගC  ^ෙ/ෂ් tණව�ධන මහතා   

ගC  බ/Wල tණව�ධන මහතා 

ගC  ප$ම උදයශා/ත tණෙසnකර 
මහතා   

ගC  එස්. එ-. ච/�ෙසnන මහතා   

ගC  ². A. චානක මහතා   

ගC  ssර ජයෙක�X මහතා 

ගC  (ෛවද) න./ද ජය�ස්ස මහතා 

ගC Dයංකර ජයර�න මහතා 

ගC  ෙ�nමලාZ ජයෙසnකර මහතා 

ගC  ජනක බ0ඩාර ෙත/නෙක�/ 
මහතා   

ගC  DයZ 	ශා/ත ද sZවා මහතා   

ගC  ෙම�හා/ ³යද�ශන ද sZවා මහතා   

ගC  �. රංY� ද ෙස��සා මහතා 

ගC අ4ර ^සානායක මහතා 

ගC  3මලAර ^සානායක මහතා 

ගC  සා./ද ^සානායක මහතා,  

ගC  වා>ෙ$ව නානාය]කාර මහතා 

ගC  (ෛවද) රෙ-ෂ් ප�රණ මහතා 

ගC  සන� 	ශා/ත ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  අC/^ක �නා/W මහතා  

ගC  ෙජ�/ස්ට/ �නා/W මහතා 

ගC  එස්. ෙ�nමර�න මහතා 

ගC  තාරක බාල aය මහතා 

ගC  3Yත ෙ�Cෙග�ඩ මහතා 

ගC  එස්. ª. M�yමාරණ මහතා 

ගC  �මZ ර�නායක මහතා 
ගC  ª. ±. ර�නායක මහතා 

ගC  ෙල�හා/ ර�ව�ෙ� මහතා  

ගC �ස/න රණ�ංග මහතා 

ගC  �ස/න රණAර මහතා 

ගC  ෙර�ෂා/ රණsංහ මහතා  

ගC  ෙකෙහ.ය ර·]වැZල මහතා 

ගC  චමZ රාජප¸ මහතා 

ගC  නාමZ රාජප]ෂ මහතා 

ගC  මe/ද රාජප]ෂ මහතා 

ගC  	මZ ලා/සා මහතා   

ගC  ගා!¹ ෙල�yෙ� මහතා   

ගC  ජානක ව]y·ර මහතා   

ගC  ප3�ාෙ$A ව/	ආරºm මහ�!ය   

ගC  3Wර 3~මනායක මහතා 

ගC  1.� 3ෙ´ෙසnකර මහතා  

ගC  කංචන 3ෙ´ෙසnකර මහතා 

ගC  ෙ�4ක 3දානගමෙ� මහතා  

ගC  3මZ Aරවංශ මහතා 

ගC  yමාර ෙවZගම මහතා 

ගC ජය/ත සමරAර මහතා 
ගC  ෙශහා/ ෙසnමsංහ මහතා 

ගC >	Z හ;/ෙන�� මහතා 

ගC  ඉ/^ක අ4C$ධ ෙහnර� මහතා   

ගC  කනක ෙහnර� මහතා 

ගC 3Yත ෙහnර� මහතා  

ගC ර	Z 3~මsංහ මහතා 

ගC  තලතා අ�ෙක�රල මහ�!ය 

ගC  වYර අෙ�ව�ධන මහතා 

ගC  ෙජ�/ අමර�ංග මහතා 

ගC  ගය/ත කCණා�ලක මහතා 

ගC  අ\ල 3රා´ කාaයවස- මහතා 

ගC  ල]ෂ්ම/ \aඇZල මහතා 

ගC  මෙන� ගෙ/ස/ මහතා  

ගC  දයා ගමෙ� මහතා 

ගC  පල	 ^ග-බර- මහතා 

ගC  නA/ ^සානායක මහතා 

ගC  එස්. ±. නා3/න මහතා 

ගC  ගා!¹ ජය3~ම ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  හa/ �නා/W මහතා 

ගC  සY� ෙ�nමදාස මහතා 

ගC  aසා» බ^�z/ මහතා 

ගC  ආ�.එ-. රංY� ම$Wම බ0ඩාර 
මහතා  

ගC  ච/�ා	 බ0ඩාර මහ�!ය 

ගC  �ල] මාරපන මහතා 
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ගC  සාගල ර�නායක මහතා 

ගC  අ��න රණ�ංග මහතා  
ගC  පාඨ© ච-Dක රණවක මහතා 

ගC  ම.] සමර3~ම මහතා  

ගC  මංගල සමරAර මහතා 

ගC  රA/� සමරAර මහතා 

ගC  (ෛවද) රාYත ෙසnනාර�න මහතා 

ගC  ². එ-. ස්වා!නාද/ මහතා 

ගC  ර½ෆ් හ�- මහතා 

ගC  අ�WZ හ©- මහතා  

ගC  ක±� හ¿- මහතා 

ගC  �. හැaස/ මහතා 

ගC  ÀZ» මා�ෂZ සර�  ෙෆ�/ෙසnකා 
මහතා  

ගC  ෙසZව- අෛඩ]කලනාද/ මහතා  
ගC  වස/ත අ¶3හාෙ� මහතා 

ගC  (ආචා�ය) හ�ෂ ද sZවා මහතා 

ගC  අY� �. ෙපෙ�රා මහතා   

ගC  	ෙර�ෂ/ ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  ඒ.². ෙ�nමදාස මහතා 

ගC  පා.ත ර/ෙ� බ0ඩාර මහතා  

 ගC  3ජයකලා මෙහnස්වර/ මහ�!ය 

ගC  A. එස.් රාධ)ෂණ්/ මහතා 

ගC  ඉරා/ 3~මර�න මහතා 

ගC  Cව/ 3ජයව�ධන මහතා 

ගC  ^.� ෙවදආරºm මහතා 

ගC  >6ව ෙසnනsංහ මහතා 

ගC  වස/ත ෙසnනානායක මහතා 
ගC  අෙශ�] අෙ�sංහ මහතා 

ගC  ෙ´. ª. අලව�වල මහතා   

ගC  ෆ�සාZ කාs- මහතා 

ගC  Wෙ/ෂ් ග/ක/ද මහතා 

ගC  (ෛවද) අෙන�මා ගමෙ� මහ�!ය 

ගC  පා.ත yමාර ෙතවර�ෙපCම මහතා 

ගC කCණාර�න පරණ3තාන මහතා 

ගC  ර/ජ/ රාමනායක මහතා 

ගC  අo� අ. sහා�^/ මහතා 

ගC  එº. එ-. එ-. හ_ස් මහතා 

ගC  ෙහ]ට� අ�fහා! මහතා 

ගC  ssර yමාර අෙ�ෙසnකර මහතා 

ගC  �ෂාර ඉ;	Z අමරෙසnන මහතා 

ගC  ආන/ද අ¶�ගමෙ� මහතා   

ගC  රංY� අ¶3හාෙ� මහතා   

ගC  රA කCණානායක මහතා 

ගC  අ. අර3/$ yමා� මහතා    

ගC  ෙ´. එ-. ආන/ද yමාරsa මහතා  

ගC  ෙ5¶ yමා� මහතා   

ගC  නාලක �සා$ ෙක�ෙල�/ෙන මහතා   

ගC  කA/^ර/ ෙක�²ස්වර/ මහතා 

ගC   ච/^ම ගමෙ� මහතා 

ගC   එ»ව» tණෙසnකර මහතා   

ගC  න./ බ0ඩාර ජයමහ මහතා   

ගC  අ4ර s»	 ජයර�න මහතා 

 ගC  (ෛවද) ක3/ද ෙහnෂා/ ජයව�ධන 
මහතා   

ගC ල� ජයව�ධන මහතා 

ගC  ම�Zවාගන- �ලකරාජා මහතා   

ගC  ක. �ෙර�ෙර�නsංහ- මහතා 

ගC  එ-. එස්. ෙතjÁ] මහතා   

ගC saනාZ ද ෙමZ මහතා 

ගC  මය/ත ^සානායක මහතා  

ගC  ඩ�ලස් ෙ$වාන/ද මහතා 

ගC  ෙම�ෙහ�ම» නව3 මහතා 

ගC  Mහ-මW නª� මහතා   

ගC  ඉ. චාZස ්	�මලනාද/ මහතා 

ගC  I$�ක ප�රණ මහතා 

ගC  ෙ]. ෙ]. Dයදාස මහතා  

ගC  >Y� සංජය ෙපෙ�රා මහතා 

ගC  අෙශ�ක ³ය/ත මහතා 

ගC  eC`කා ෙ�nමච/� මහ�!ය     

ගC  බ/Wල ලාZ බ0ඩාaෙග�ඩ මහතා 

ගC  Mහ-මW ඉ�රාe- Mහ-මW ම/ � 
මහතා   

ගC  එස්. එ-. මa]කා� මහතා 

ගC  ෙස2�» අ© සාÂ� ම½ලානා මහතා  

ගC  ඉ-රා/ මහ�ෆ් මහතා   

ගC  අ�WZලාහ් මහ�්ෆ් මහතා   

ගC  අY� මා/න�ෙපCම මහතා   

ගC  (මහාචා�ය) ආ£ මාරsංහ මහතා 

ගC  ª	ත-� ෙය�ෙහnස්වර/ මහතා  

ගC  ඉෂා] රhමා/ මහතා   

ගC  MYI� රhමා/ මහතා 

ගC  හ�ෂණ රාජකCණා මහතා 

ගC (ෛවද) 3ජයදාස රාජප¸ මහතා  

ගC  (ආචා�ය) ජය-ප� 3~මර�න 
මහතා   
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5. ක� තැ9ම :  “ෙමම පා�.ෙ-/�ව දැ/ කZ තැ�ය ��ය”� , පා�.ෙ-/�ෙ5 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළnය. 

�ශන්ය 3මසන ල^/, සභා ස-මත 3ය; අ. භා 10.04 ට, 2016 මා�� 08 වැ	 ^න සභා 
ස-ම�ය අ4ව, 2018 අෙ�nZ මස 05 වැ	 Åහසප්�/දා �. භා.10.30 වනෙත] පා�.ෙ-/�ව 
කZ §ෙ2ය. 

ගC  ඒ. ඒ. 3ෙ´�ංග මහතා   

ගC  (ෛවද) �sතා 3ෙ´මා/න 
මහ�!ය   

ගC  ල]ෂ්ම/ ආන/ද 3ෙ´මා/න 
මහතා   

ගC  ෙර�e¹ yමාa 3ෙ´ර�න මහ�!ය 

ගC  ච!/ද 3 ෙ´sa මහතා  

ගC  ෙහnෂා/ 3තානෙ� මහතා 

ගC  එස්. 3යාෙZ/^ර/ මහතා 

ගC  එස්. |තර/ මහතා 

ගC  ඥානM�� |ෙ/ස/ මහතා  

ගC  ශා/� |ස්ක/දරාසා මහ�!ය 

ගC  ස/^� සමරsංහ මහතා 

ගC  රාජවෙර�දය- ස-ප/ද/ මහතා  

ගC  ඊ. සරවනපව/ මහතා 

ගC  ධ�ම.ංග- s$ධා�ථ/ මහතා 

ගC  (ෛවද) එස්. sවෙම�හ/ මහතා 

ගC  අ/නාමෙල� නෙ»> sවශ]� 
මහතා 

ගC  එ-. ඒ. >ම/�ර/ මහතා 

ගC  වXෙ5Z >ෙ�ෂ් මහතා 

ගC  මාෙව� එස්. ෙසnනාqරාජ මහතා 

ගC  ච�ර සංzප ෙසnනාර�න මහතා 

ගC  3ෙ´පාල ෙහ¥<ආරºm මහතා   

ගC  මe/ද අමරAර මහතා 

ගC  (ආචා�ය) සර� අMiගම මහතා 

ගC  	මZ saපාල ද sZවා මහතා 

ගC  W!/ද ^සානායක මහතා  

ගC  ෆ�ස� Mස්තාපා මහතා 

ගC  මe/ද සමරsංහ මහතා 

ගC  රංY� sයඹලාD<ය මහතා 

ගC  3Y� 3ජයM` ෙස��සා මහතා 

ගC  Dයෙසnන ගමෙ� මහතා 

ගC  ෙම�හා/ ලාZ ෙ�nC මහතා 

ගC  Çයා	 3ෙ´3~ම මහ�!ය 

ගC  ල]ෂ්ම/ ෙසෙන3ර�න මහතා 

ගC  එ-. එZ. ඒ. එ-. eස්IZලා මහතා 

ගC ඒ. එº. එ-. ෆ½s මහතා 

ගC  ලස/ත අල§යව/න මහතා 

ගC  එº. ආ�. සාරg Wෂ්ම/ත මහතා 

ගC  මÈෂ නානාය]කාර මහතා 

ගC  ඉ/^ක බ0ඩාරනායක මහතා 

ගC  	ශා/ත M�ෙහ¥<ගමෙ� මහතා 

ගC  M�� sව.ංග- මහතා 

ගC  ම.� ජය�ලක මහතා 

ගC  ආCMග/ ෙත�0ඩම/ මහතා 

ගC  Aරyමාර ^සානායක මහතා 

ගC  ෙ]. කාද� මසත්ා/ මහතා 

ගC  (�ජ) අ�ර.ෙ2 රතන e! 

ගC  අංගජ/ රාමනාද/ මහතා 

ෙන\පැ'� 


