
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 

————————————— 

අ�ග� ෛම�පාල  �ෙස!න මහතා, � ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� 
ජනා�ප��මා, ආර"ෂක අමාත�මා, මහවැ& සංව'ධන හා ප)සර අමාත�මා 
සහ ජා�ක ඒකාබ,ධතා හා ��ස�ධාන අමාත�මා  

ග� ර#� $%ම ංහ මහතා, අ-ාමාත�මා සහ ජා�ක ��ප.� හා ආ'/ක කට1� 
අමාත�මා 

ග� තලතා අ&ෙක'රල මහ()ය, 2ෙ,ශ 45යා අමාත�6ය සහ අ�කරණ 
අමාත�6ය 

ග� ෙජ'� අමර&ංග මහතා, සංචාරක සංව'ධන හා 9ස්�යා	 ආග6ක කට1� 
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'&ෙ=�� ��සංස්කරණ අමාත�මා 
සහ ආ@A පා'ශ්වෙ� �ධාන සං2ධායක�මා 

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

ග� ල�ෂ්ම� -�ඇ�ල මහතා, උසස් අධාපන හා මහාමා'ග අමාත�මා  සහ 
පා'&ෙ=��ෙC සභානායක�මා 

ග�  දයා ගමෙ2 මහතා, �ාථ6ක ක'මා�ත අමාත�මා 

ග�  දයා � ජයෙස!කර මහතා, Dඩා අමාත�මා 

ග�  #ම�  �පාල ද  �වා මහතා, �වාහන හා E2F Gව� ෙසHවා අමාත�මා 

ග�  පල# 3ග�බර� මහතා, කIරට නව ග=මාන, යJතල පහKක= හා �ජා සංව'ධන 
අමාත�මා 

ග� එස්. 7. නා$�න මහතා, අභ�තර කට1�, වයඹ සංව'ධන හා සංස්කෘ�ක 
කට1� අමාත�මා 

අංක 241. ] 

(අටවැ	 පා'&ෙ=��ව - පළQවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  ෙපබරවා� මස 22 වැ# බදාදා =. භා. 10.30 ට 
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ග� ගා)A ජය$%ම ෙපෙBරා මහතා,  �රසර සංව'ධන හා වන[\ අමාත�මා සහ 
],ධශාසන අමාත�මා 

ග�  ඒ. D. � � ෙE!මජය�ත මහතා, 2දා, තා"ෂණ හා ප'ෙ�ෂණ අමාත�මා 

ග�  �සාF බ3GH� මහතා, ක'මා�ත හා වා_ජ කට1� අමාත�මා 

ග� �ල� මාරපන මහතා, සංව'ධන කා'යභාර අමාත�මා සහ 2ෙ,ශ කට1�      
අමාත�මා  

ග�  අIර JයදBශන යාපා මහතා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග�  ච�3ම +ර�ෙකMN මහතා, 	`ණතා සංව'ධන හා වෘ.aය `bc අමාත�මා 

ග�  මO� සමර$%ම මහතා, සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත�තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග�  ම*�ද සමර ංහ මහතා, වරාය හා නා2ක කට1� අමාත�මා 

ග� ඩPOQ. D. ෙ.. ෙසෙන$ර(න මහතා, ක=කe, වෘ.aය ස6� සබඳතා හා 
සබරගQ සංව'ධන අමාත�මා 

ග� (ෛවදS) රාUත ෙස!නාර(න මහතා, ෙසfඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ,hය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� D. එ�. ස්වා)නාද� මහතා, බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ, `නe.ථාපන, නැවත 
පjංk 5lම හා m�n ආග6ක කට1� අමාත�මා 

ග�  රVෆ ්හX� මහතා, නගර සැලK= හා ජල ස=පාදන අමාත�මා 

ග� අPY� හZ� මහතා, තැපැF, තැපැF ෙසHවා හා Qස්&= ආග6ක කට1� 
අමාත�මා 

ග�  ක7B හ[� මහතා, රාජ වවසාය හා සංව'ධන අමාත�මා 

ග�  \. හැ�ස� මහතා, -ාoය ආ'/ක කට1� pqබඳ අමාත�මා 

 

ග�  වස�ත අ]$හාෙB මහතා, කෘrක'ම රාජ අමාත�මා 

ග�  ^. 7. ඒකනායක මහතා, ඉඩ= රාජ අමාත�මා 

ග�  Nලා� ෙපෙBරා මහතා, මහාමා'ග රාජ අමාත�මා 

ග�  #ෙර'ෂ� ෙපෙBරා මහතා, ජා�ක ��ප.� හා ආ'/ක කට1� රාජ අමාත�මා 

ග� (ෛවදS) �දB_` Eනා�Ya�ෙ� මහ()ය, නගර සැලK= හා ජල ස=පාදන රාජ 
අමාත�6ය 

ග�  $ජයකලා මෙහ!සව්ර� මහ()ය, ළමා කට1� රාජ අමාත�6ය 

ග�  +. එස්. රාධcෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග�  �ව� $ජයවBධන මහතා, ආර"ෂක රාජ අමාත�මා 

ග�  dයා# $ෙ.$%ම මහ()ය, පළා. සභා හා පළා. පාලන රාජ අමාත�6ය 

ග�  3Oe ෙවදආරgh මහතා, <වර හා ජලජ ස=ප. සංව'ධන රාජ අමාත�මා 

ග�  �iව ෙස!න ංහ මහතා, ජාතS�තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා  

ග�  ර+�l සමර+ර මහතා, ක=කe හා වෘ.aය ස6� සබඳතා රාජ අමාත�මා 

ග�  ඒ. එg. එ�. ෆV  මහතා, ජා�ක ඒකාබ,ධතා සහ ��ස�ධාන රාජ අමාත�මා 
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ග�  අෙශ'� අෙP ංහ මහතා, �වාහන හා E2F Gව� ෙසHවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලmයව�න මහතා, QදF හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

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

ග� හBෂ ද  �වා මහතා, ජා�ක ��ප.� හා ආ'/ක කට1� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� මnෂ නානාය�කාර මහතා, 2ෙ,ශ 45යා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර(න පරණ$තාන මහතා, 	`ණතා සංව'ධන හා වෘ.aය `bc 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� �ස�ත aංh#ලෙ� මහතා, රාජ ප)පාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ඉ�3ක බpඩාරනායක මහතා, 	වාස හා ඉj5l= 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� තාරානා( බස්නායක මහතා, 2n& සංෙ,ශ හා t[ටF යJතල පහKක= 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� #ශා�ත q&ෙහrsගමෙ2 මහතා, වරාය හා නා2ක කට1� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

  ග�  ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස2බලගැ�\=, Kභසාධන හා ක�ද උඩරට 
උeමය pqබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එg. එ�. එ�. හtස් මහතා, Dඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ටB අeaහා) මහතා   

ග� ම*�ද යාපා අෙPවBධන මහතා 

ග� ෙ.. u. අලව&වල මහතා   

ග� ඩලස ්අලහeෙප�ම මහතා   

ග� රංU( අ]$හාෙB මහතා   

ග� ෙ.. එ�. ආන�ද vමාර � මහතා   

ග� ෙQ] vමාB මහතා   

ග� නාලක Eසාw ෙකMෙලM�ෙන මහතා   

ග� ක+�3ර� ෙක'Dස්වර� මහතා   

ග� ච�l � ගජHර මහතා   

ග� ච�3ම ගමෙ2 මහතා   

ග�  �පාල ගමල( මහතා   

ග� උදය Eභා( ග�ම�yල මහතා   

ග� 3ෙ�ෂ ්zණවBධන මහතා   

ග� බ�Yල zණවBධන මහතා   

ග�   ර ජයෙකMN මහතා   

ග� මO( ජය�ලක මහතා   

ග� (ෛවදS) නO�ද ජය�සස් මහතා   
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ග� නO� බpඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අIර  F# ජයර(න මහතා   

ග� (ෛවදS) ක$�ද ෙහ!ෂා� ජයවBධන මහතා   

ග� ලX ජයවBධන මහතා   

ග� ම{�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. &ෙර{ෙර(න ංහ� මහතා   

ග� ජනක බpඩාර ෙත�නෙක'� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙත|}� මහතා   

ග�  �නා� ද ෙම� මහතා   

ග� මය�ත 3සානායක මහතා   

ග� +රvමාර 3සානායක මහතා   

ග� සාO�ද 3සානායක මහතා   

ග� ඩ2ලස් ෙwවාන�ද මහතා   

ග� qහ�මY නuB මහතා   

ග� (ෛවදS) රෙ�ෂ ්ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. yයදාස මහතා   

ග� �U( සංජය ෙපෙBරා මහතා   

ග� $Uත ෙP�ෙගMඩ මහතා   

ග� ෙස~{F අZ සා�B මVලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාදB මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� (මහාචාBය) ආ� මාර ංහ මහතා   

ග� u#ත�� ෙය'ෙහ!ස්වර� මහතා   

ග� (=ජS) අ&රOෙ~ රතන *)   

ග� Eස�න රණ&ංග මහතා   

ග� Eස�න රණ+ර මහතා   

ග� ෙරMෂා� රණ ංහ මහතා   

ග� ඉෂා� ර�මා� මහතා   

ග� qU�B ර�මා� මහතා   

ග� (ආචාBය) $ජයදාස රාජප�ෂ මහතා   

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� #ම� ලා�සා මහතා   

ග� ජානක ව�v�ර මහතා   

ග� ප$�ාෙw+ ව�#ආරgh මහ()ය   
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ග� $Yර $%මනායක මහතා   

ග� (ආචාBය) ජය�ප� $%මර(න මහතා   

ග� (ෛවදS) & තා $ෙ.මා�න මහ()ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද $ෙ.මා�න මහතා   

ග� ෙර'*A vමා� $ෙ.ර(න මහ()ය   

ග� ච)�ද $ ෙ. � මහතා   

ග� �Oe $ෙ.ෙස!කර මහතා   

ග� ෙහ!ෂා� $තානෙ2 මහතා   

ග� එස්. $යාෙ��3ර� මහතා   

ග� ඥානq(& �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහ()ය   

ග� ස�3( සමර ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර'දය� ස�ප�ද� මහතා, පා'&ෙ=��ෙC 2e,ධ පා'ශ්වෙ� නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා 

ග� ධBමOංග�  wධාBථ� මහතා   

ග� q(&  වOංග� මහතා    

ග� අ�නාමෙල{ නෙF�  වශ�� මහතා   

ග� එ�. ඒ. �ම��ර� මහතා   

ග� වNෙQ� �ෙBෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස'. ෙස!නා�රාජා මහතා   

ග� $Uත ෙහ!ර( මහතා   

  

     ධ=6ක දසනායක මහතා, පා'&ෙ=��ෙC මහ ෙFක= 

vF ඉ,දවල මහතා, කා'ය ම@ඩල �ධාv සහ පා'&ෙ=��ෙC 	ෙය�ජ මහ  ෙFක= 

  wෂා	 ෙර�හණ�ර මහ.6ය, සහකාර මහ ෙFක= 

J5) ෙ". ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙFක= 
 

ක�තැ7ම අIව පාBOෙ��&ව �ස$්ය.  කථානායක&මා �ලාසනා�ඪ $ය. 

1. Oyෙ�ඛනා3ය y�ගැ�+ම : (1) කථානායක�මා 2E�, � ලංකා �ජාතා��ක 
සමාජවා� ජනරජෙ� ආ@Ayම වවසථ්ාෙC 154(6) වවසථ්ාව �කාරව 
2ගණකා�ප�වරයාෙ{ වා'තාෙC දසවැ	 කා@ඩය - 2ෙශHෂ 2ගණන වා'තා - VI ෙක~ටස 
pqග�වන ල�. 

එ5යන ලද වා'තාව සභා ෙ�සය මත ��ය 1�යැ�ද Q�ණය කළ 1� යැ�ද 	ෙය�ග 
කරන ල�.  

(2) ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා  2E�— 
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(i)    1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බn (2ෙශHෂ 2�2ධාන) පනෙ. 3 වග��ය 
යටෙ. 	ෂ්පාදන බn ස=බ�ධෙය� QදF හා ජනමාධ අමාතවරයා 
2E� සාදන ලnව, 2017 ෙන~වැ=බ' 09 jනැ� අංක 2044/32 දරන අ� 
2ෙශHෂ ගැස� ප�ෙ� පළ කරන ලද 	යමය; 

(ii)   1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බn (2ෙශHෂ 2�2ධාන) පනෙ. 3 වග��ය 
යටෙ. 	ෂ්පාදන බn ස=බ�ධෙය� QදF හා ජනමාධ අමාතවරයා 
2E� සාදන ලnව, 2017 ෙන~වැ=බ' 15 jනැ� අංක 2045/32 දරන අ� 
2ෙශHෂ ගැස� ප�ෙ� පළ කරන ලද 	යමය; 

(iii)   1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බn (2ෙශHෂ 2�2ධාන) පනෙ. 3 වග��ය 
යටෙ. 	ෂ්පාදන බn ස=බ�ධෙය� QදF හා ජනමාධ අමාතවරයා 
2E� සාදන ලnව, 2017 ෙන~වැ=බ' 15 jනැ� අංක 2045/33 දරන අ� 
2ෙශHෂ ගැස� ප�ෙ� පළ කරන ලද 	යමය; 

(iv)    1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බn (2ෙශHෂ 2�2ධාන) පනෙ. 3 වග��ය 
යටෙ. 	ෂ්පාදන බn ස=බ�ධෙය� QදF හා ජනමාධ අමාතවරයා 
2E� සාදන ලnව, 2017 ෙන~වැ=බ' 22 jනැ� අංක 2046/14 දරන අ� 
2ෙශHෂ ගැස� ප�ෙ� පළ කරන ලද 	යමය; සහ 

(v)     1989 අංක 13 දරන 	ෂ්පාදන බn (2ෙශHෂ 2�2ධාන) පනෙ. 3 වග��ය 
යටෙ. 	ෂ්පාදන බn ස=බ�ධෙය� QදF හා ජනමාධ අමාතවරයා 
2E� සාදන ලnව, 2017 ෙන~වැ=බ' 28 jනැ� අංක 2047/25 දරන අ� 
2ෙශHෂ ගැස� ප�ෙ� පළ කරන ලද 	යමය 

pqග�වා, එම  	යමය� රජෙ� QදF pqබඳ කාරක සභාවට ෙය~Q කළ 1�යැ� 
ෙය�ජනා කරන ල�. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 

(3) ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2E�, 2015 ව'ෂය සඳහා �ම 
වාසනා අරQදෙF වා'rක වා'තාව pqග�වා, එම  වා'තාව අධාපනය හා මානව ස=ප. 
සංව'ධනය pqබඳ ආං�ක අ<"ෂණ කාරක සභාවට ෙය~Q කළ 1�යැ� ෙය�ජනා කරන ල�. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 

(4) ක'මා�ත හා වා_ජ කට1� අමාත�මා 2E�, 2005/2006 සහ 2007 ව'ෂ සඳහා 
�මාසmත ලංකා සෙත~ස m වා'rක වා'තා pqග�වා, එම  වා'තා 	ෂප්ාදන හා ෙසHවා pqබඳ 
ආං�ක අ<"ෂණ කාරක සභාවට ෙය~Q කළ 1�යැ� ෙය�ජනා කරන ල�. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 

(5) ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2E�, 2016 ව'ෂය සඳහා �eස2ය 
අරQදෙF වා'rක වා'තාව pqග�වා, එම  වා'තාව කෘrක'මය හා ඉඩ= pqබඳ ආං�ක 
අ<"ෂණ කාරක සභාවට ෙය~Q කළ 1�යැ� ෙය�ජනා කරන ල�. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 

(6) ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා 2E�, 2016 ව'ෂය සඳහා 2n&බල 
හා `න'ජනvය බලශ"� අමාතාංශෙ� වා'rක කා'ය සාධන වා'තාව pqග�වා, එම  
වා'තාව බලශ"� pqබඳ ආං�ක අ<"ෂණ කාරක සභාවට ෙය~Q කළ 1�යැ� ෙය�ජනා 
කරන ල�. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 
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2. ෙප(ස� : 

(1) ඇ�&pJය, �ංකම, කneගස්ආර බ�ධනාගාර වැඩ කඳ�ෙ' ෙසHවෙ� 
	1� ඒ.ෙ". ෙසනර. wමාර රණEංහ මහතාෙග� ලැ]c 2017.11.20 
jනැ� ෙප.සම ගe තලතා අ�ෙක�රල මහ.6ය 2E� pqග�වන ල�.  

(2)   නාw�ගQව, jය ඇල, Kෙ=ද මාවත, ෙබ��ය ෙගදර යන &pනෙයm පjංk 
Kවඳ හැ�නjෙ{ ආ)යදාස මහතාෙග� ලැ]c 2017.08.31 jනැ� 
ෙප.සම ගe j&� ෙවදආර�k මහතා 2E� pqග�වන ල�.  

(3)    (i)  ම{ෙග~න, QංෙහHන පාර, අංක 40/� දරන ස්ථානෙයm පjංk �පා 
වයල� EE&යා EFවා ෙමෙන2යෙග� ලැ]c 2017.11.29 jනැ� 
ෙප.සම;  

 (ii)  මඩකල`ව, නාව�wඩා, පරණ කFQෙ@ පාර, අංක 265 දරන 
ස්ථානෙයm පjංk ෙස�රණ&ංග= Kදාන�ද� මහතාෙග� ලැ]c 
2017.12.07 jනැ� ෙප.සම;  

        (iii) �wණාමලය, 	ලාෙC&, ෙක~�ඨාශ අංක 02 දරන ස්ථානෙයm පjංk 
ෙC�pFෙල 2ශ්වනාද� මහතාෙග� ලැ]c 2017.12.13 jනැ� 
ෙප.සම;  

        (iv) �wණාමලය, වන�\ සංර"ෂණ ෙදපා'තෙ=��ව, කලාප 
කා'යාලෙ� ෙසHවය කරන ඩ�&1. ඒ ල&. wමාර මහතාෙග� 
ලැ]c 2017.11.20 jනැ� ෙප.සම; සහ 

         (v) තලා�ඔය, ෙග~2ජන ෙසHවා පාර, අංක 82 දරන ස්ථානෙයm පjංk ඩ�&C. 
�. ල"ෂම්� Gණර.න මහතාෙග� ලැ]c 2017.12.13 jනැ� ෙප.සම  

 ගe Kස�ත `ංk	ලෙ= මහතා 2E� pqග�වන ල�.  

(4) ර.න`ර, පලාෙවල, ද=ෙ= පාර යන &pනෙයm පjංk ඊ.එ=.ඩ�&C. 
Gණ�ලක මහතාෙග� ලැ]c 2017.10.12 jනැ� ෙප.සම ගe nෙ�ෂ් 
ග�ක�ද මහතා 2E� pqග�වන ල�.  

(5)   මහරගම, ව.ෙතෙගදර පාර, Kරම මාවත, අංක 36 දරන ස්ථානෙයm පjංk 
2ජය Gණව'ධන මහතාෙග� ලැ]c 2017.12.04 jනැ� ෙප.සම ගe 
කeණාර.න පරණ2තාන මහතා 2E� pqග�වන ල�.  

(6)  ම�ගම, න�.�Aව, අංක 43 ඒ දරන සථ්ානෙයm පjංk එ�.�. K6. 
න�දන ජයෙසHකර මහතාෙග� ලැ]c 2017.10.16 jනැ� ෙප.සම ගe 
ල"ෂ්ම� ආන�ද 2ෙ�මා�න මහතා 2E� pqග�වන ල�.  

(7) (i) ගාFල, මාඉ Jෙ�, ෙදවන ප මඟ, උAQFල ව.ත, අංක 245/19 දරන 
ස්ථානෙයm පjංk මෙන�� ¢ව� wමාර මාඉ Jෙ� මහතාෙග� 
ලැ]c 2017.07.10 jනැ� ෙප.සම 

(ii) ගාFල, ල]nව, E)ධ=ම මාවත, � ලංකා උසස් තා"ෂණ 
ආයතනෙයm ෙසHවය කරන එ�.£.ෙ". ඉෙලෙපeම මහතාෙග� 
ලැ]c 2017.08.03 jනැ� ෙප.සම   

          ගe (ෛවද) රෙ=ෂ ්ප�රණ මහතා 2E� pqග�වන ල�. 

 අංක 25අ දරන පා'&ෙ=��ෙC සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ. එම ෙප.ස=, මහජන ෙප.ස= 
pqබඳ කාරක සභාවට ෙය~Q කරන ල�. 



( 8 ) Mt. No.241 

 

3. ෙශ'ක Eකාශ ෙය'ජනා :  උසස ් අධාපන හා මහාමා'ග අමාත�මා 2E�, 
අභාව�ා�ත ගe (මහාචා'ය) ඩ�&C. ඒ. 2ශව්ා ව'ණපාල මහතා, mට` පා'&ෙ=�� 
ම�¤�මා pqබඳ ෙශ�ක �කාශ  ෙය�ජනාව ඉj)ප. කරන ල�. 

mට` පා'&ෙ=�� ම�¤, ගe (මහාචා'ය) ඩ�&C. ඒ. 2ශව්ා ව'ණපාල මහතාෙ{ අභාවය 
pqබඳව පා'&ෙ=��ෙC ෙදපා'ශව්ෙය�ම ඉj)ප. කර�නට ෙයnන ෙශ�ක �කාශ අ¢මත 
කර6� ඊට එ" ¥  කථානායක�මා ෙමම ෙය�ජනාවට ස=බ�ධ jනට 	ය6ත පා'&ෙ=�� 
2වාද 	ල වා'තාෙC (හැ�සා¦) pටපත" ෙශ�කයට ප. ප�ෙF අය ෙවත යවන ෙලස 
පා'&ෙ=��ෙC මහ ෙFක=වරයාට 	ෙය�ග කෙළHය. 

4. ෙශ'ක Eකාශ ෙය'ජනා  : ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ  අමාත�මා 2E�, 
අභාව�ා�ත ගe ඊ&ය� එ=. නානාය"කාර මහතා, mට  ̀ පා'&ෙ=�� ම�¤�මා pqබඳ 
ෙශ�ක �කාශ  ෙය�ජනාව ඉj)ප. කරන ල�. 

mට` පා'&ෙ=�� ම�¤, ගe ඊ&ය� එ=. නානාය"කාර මහතාෙ{ අභාවය pqබඳව 
පා'&ෙ=��ෙC ෙදපා'ශව්ෙය�ම ඉj)ප. කර�නට ෙයnන ෙශ�ක �කාශ අ¢මත කර6� 
ඊට එ" ¥  කථානායක�මා ෙමම ෙය�ජනාවට ස=බ�ධ jනට 	ය6ත පා'&ෙ=�� 2වාද 	ල 
වා'තාෙC (හැ�සා¦) pටපත" ෙශ�කයට ප. ප�ෙF අය ෙවත යවන ෙලස පා'&ෙ=��ෙC 
මහ ෙFක=වරයාට 	ෙය�ග කෙළHය. 

5. පාBOෙ��&ෙQ �ස+්� : ඉඩ= සහ පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
ඉj)ප. කළ ෙය�ජනාව,— අද jන 2Eර යෑෙ=� ෙමම පා'&ෙ=��ව 2018 මා'� මස 06 වැ	 
අඟහeවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත" කF තැ�ය 1� ය. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය. 

6. ක� තැ7ම  : “ෙමම පා'&ෙ=��ව දැ� කF තැ�ය 1�ය”� ඉඩ= සහ 
පා'&ෙ=�� ��සංසක්රණ අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළHය. 

�ශන්ය 2මසන ලj�, සභා ස=මත 2ය; අද jන සභා ස=ම�ය අ¢ව, අ. භා. 2.51 ට, 2018 
මා'� මස 06 වැ	 අඟහeවාදා  අ. භා. 1.00 වනෙත" පා'&ෙ=��ව කF ªෙ�ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


