
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� 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� මෙන( ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ8වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග� දයා ගමෙ1 මහතා, �ාථ(ක ක�මා0ත අමාත�මා 

ග� දයා#� ජයෙස2කර මහතා, <ඩා අමාත�මා 

ග�  ම� #�පාල ද #�වා මහතා, �වාහන හා =5> ?ව0 ෙස@වා අමාත�මා 

ග� පල  3ග�බර� මහතා, කAරට නව ග+මාන, යBතල පහCක+ හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� 56�ද 3සානායක මහතා, කෘEක�ම අමාත�මා 

ග� එස්. 9. 3සානායක මහතා, සමාජ ස5බලගැ0G+, Cභසාධන හා ක0ද උඩරට 
උIමය JKබඳ අමාත�මා 

ග� එස්. 9. නා!�න මහතා, අභ0තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා සංසක්ෘ�ක කට�� 
අමාත�මා 

අංක 248. ] 

(අටවැ	 පා�-ෙ+0�ව - පළQවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 

    

2018  මා&) මස 22 වැ  ?හස්ප��දා @. භා. 10.30 ට 

 

පැ�� ම� : 
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ග� ගා6D ජය!"ම ෙපෙ&රා මහතා, [!ධශාසන අමාත�මා 

ග� ඒ. F. �#� ෙG2මජය�ත මහතා, 5දා, තා\ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ අමාත�මා 

ග� ස$H ෙG2මදාස මහතා, 	වාස හා ඉ]^_+ අමාත�මා 

ග� �සාI බ3JK� මහතා, ක�මා0ත හා වා`ජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ&. එ�. රං$H මM5ම බNඩාර මහතා, රාජ පaපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත�මා සහ b�ය හා සාමය JKබඳ අමාත�මා 

ග� අOර Pයද&ශන යාපා මහතා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග� අ&Rන රණ)ංග මහතා, ඛ	ජ ෙත> ස+ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨT ච�Vක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාdර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මW� සමර!"ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත�මා 

ග� මංගල සමර+ර මහතා, Qද> හා ජනමාධ අමාත�මා 

ග� ර+�X සමර+ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන85 අමාත�මා 

ග� ම*�ද සමර#ංහ මහතා, වරාය හා නා5ක කට�� අමාත�මා 

ග� (ෛවදZ) රා$ත ෙස2නාරHන මහතා, ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!fය ෛවද 
අමාත�මා 

ග� F. එ�. ස්වා6නාද� මහතා, බ0ධනාගාර ��සංස්කරණ, hනI�ථාපන, නැවත 
ප]ංi ^_ම හා d0j ආග(ක කට�� අමාත�මා 

ග� ර\ෆ් හ^� මහතා, නගර සැලC+ හා ජල ස+පාදන අමාත�මා 

ග� _. හැ�ස� මහතා, �ාkය ආ��ක කට�� JKබඳ අමාත�මා 

ග� `�I මා&ෂ� සරH  ෙෆa�ෙස2කා මහතා, �ාෙ!fය සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අb!හාෙ& මහතා, කෘEක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� Vයෙස2න ගමෙ1 මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තIණ කට�� හා ද\Eණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ෙමaහා� ලා� ෙc2� 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$H _. ෙපෙ&රා මහතා, 5j-බල හා hන�ජනbය බලශ\� රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. F. ෙG2මදාස මහතා, ක�මා0ත හා වා`ජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� !"මරHන මහතා, Qද> රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� !ජයව&ධන මහතා, ආර\ෂක රාජ අමාත�මා 

ග� eයා  !ෙf!"ම මහH6ය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�(ය 

ග� 3Wg ෙවදආරhi මහතා, )වර හා ජලජ ස+ප� සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� �jව ෙස2න#ංහ මහතා, ජාත0තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන!රHන මහතා, 5දා, තා\ෂණ හා ප�ෙ4ෂණ රාජ අමාත�මා 
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ග� ඒ. එh. එ�. ෆ\# මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා සහ ��ස0ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ(� අෙ%#ංහ මහතා, �වාහන හා =5> ?ව0 ෙස@වා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලkයව�න මහතා, Qද> හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙf. l. අලව)වල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆmසා� කා#� මහතා, ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!fය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 5ෙ�ෂ් ග�ක�ද මහතා, ආපදා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අOරාධ ජයරHන මහතා, මහවැ- සංව�ධන හා පaසර 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාරHන පරණ!තාන මහතා, 	hණතා සංව�ධන හා වෘ�nය hop 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

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

ග� තාරානාH බස්නායක මහතා, 5j- සංෙ!ශ හා qrට> යBතල පහCක+ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� oH) #වWංග� මහතා, �ාථ(ක ක�මා0ත 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� අ6& අW #හා%3� මහතා, �ාkය ආ��කය JKබඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට& අgnහා6 මහතා   

ග� ම*�ද යාපා අෙ%ව&ධන මහතා   

ග� ##ර pමාර අෙ%ෙස2කර මහතා   

ග� )ෂාර ඉq � අමරෙස2න මහතා   

ග� ම*�දාන�ද අbHගමෙ1 මහතා   

ග� රං$H අb!හාෙ& මහතා   

ග� ර+ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර!�M pමා& මහතා   

ග� ෙf. එ�. ආන�ද pමාර#� මහතා   

ග� ෙrb pමා& මහතා   

ග� ක+�3ර� ෙක(Fස්වර� මහතා   

ග� ච�X#� ගජKර මහතා   

ග� ච�3ම ගමෙ1 මහතා   

ග� #�පාල ගමලH මහතා   

ග� උදය GභාH ග�ම�Vල මහතා   

ග�  හා� ගලgපH� මහතා   

ග� 3ෙ�ෂ ්tණව&ධන මහතා   

ග� බ�5ල tණව&ධන මහතා   
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ග� එIවI tණෙස2කර මහතා   

ග� පMම උදයශා�ත tණෙස2කර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�Xෙස2න මහතා   

ග� F. +. චානක මහතා   

ග� ##ර ජයෙකau මහතා   

ග� (ෛවදZ) නW�ද ජය�සස් මහතා   

ග� නW� බNඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අOර #I  ජයරHන මහතා   

ග� Vයංකර ජයරHන මහතා   

ග� (ෛවදZ) ක!�ද ෙහ2ෂා� ජයව&ධන මහතා   

ග� ල^ ජයව&ධන මහතා   

ග� ෙG2මලා� ජයෙස2කර මහතා   

ග� මm�වාගන� �ලකරාජා මහතා   

ග� ක. )ෙරmෙරHන#ංහ� මහතා   

ග� ජනක බNඩාර ෙත�නෙක(� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතvw� මහතා   

ග� #�නා� ද ෙම� මහතා   

ග� Vය�  ශා�ත ද #�වා මහතා   

ග� x. රං$H ද ෙසamසා මහතා   

ග� අOර 3සානායක මහතා   

ග� මය�ත 3සානායක මහතා   

ග� !මල+ර 3සානායක මහතා   

ග� +රpමාර 3සානායක මහතා   

ග� ඩ1ලස් ෙMවාන�ද මහතා   

ග� ෙමaෙහaමI නව! මහතා   

ග� වා�ෙMව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස්  &මලනාද� මහතා   

ග� yMzක ප�රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. Vයදාස මහතා   

ග� සනH  ශා�ත ෙපෙ&රා මහතා   

ග� �$H සංජය ෙපෙ&රා මහතා   

ග� අ��3ක Gනා�5 මහතා   

ග� ෙජa�ස්ට� Gනා�5 මහතා   

ග� අෙශ(ක Pය�ත මහතා   



( 5 ) Mt. No.248 

 

ග� *�{කා ෙG2මච�X මහH6ය   

ග� එස්. ෙG2මරHන මහතා   

ග� බ�5ල ලා� බNඩා�ෙගaඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� !$ත ෙ%�ෙගaඩ මහතා   

ග� oහ�ම5 ඉ%රා*� oහ�ම5 ම��& මහතා   

ග� ෙස|mI අT සා}& ම\ලානා මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ~ෆ් මහතා   

ග� අ$H මා�නgෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා&ය) ආ� මාර#ංහ මහතා   

ග� එස්. l. o)pමාරණ මහතා   

ග� l ත�� ෙය(ෙහ2ස්වර� මහතා   

ග� �ම� රHනායක මහතා   

ග� Gස�න රණ)ංග මහතා   

ග� Gස�න රණ+ර මහතා   

ග� හ&ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� (ආචා&ය) !ජයදාස රාජප�ෂ මහතා   

ග� ගා6D ෙලapෙ1 මහතා   

ග� ජානක ව�p�ර මහතා   

ග� !5ර !"මනායක මහතා   

ග� (ආචා&ය) ජය�ප� !"මරHන මහතා   

ග� ඒ. ඒ. !ෙf)ංග මහතා   

ග� (ෛවදZ) )#තා !ෙfමා�න මහH6ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද !ෙfමා�න මහතා   

ග� ෙර(*D pමා� !ෙfරHන මහH6ය   

ග� ච6�ද ! ෙf#� මහතා   

ග� �Wg !ෙfෙස2කර මහතා   

ග� කංචන !ෙfෙස2කර මහතා   

ග� ෙහ2ෂා� !තානෙ1 මහතා   

ග� එස්. !යාෙ��3ර� මහතා   

ග� !ම� +රවංශ මහතා   

ග� pමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� ඥානoH) �ෙ�ස� මහතා   
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ග� ශා�� �සක්�දරාසා මහH6ය   

ග� ජය�ත සමර+ර මහතා   

ග� ස�3H සමර#ංහ මහතා   

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

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� (ෛවදZ) එස්. #වෙම(හ� මහතා   

ග� වuෙr� �ෙ&ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස(. ෙස2නාzරාජා මහතා   

ග� ෙශහා� ෙස2ම#ංහ මහතා   

ග� � � හq�ෙනH� මහතා   

ග� !ෙfපාල ෙහ��ආරhi මහතා   

ග� ඉ�3ක අO�Mධ ෙහ2රH මහතා   

ග� කනක ෙහ2රH මහතා   

ග� !$ත ෙහ2රH මහතා   

 

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

b> ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම2ඩල �ධාb සහ පා�-ෙ+0�ෙ7 	ෙය�ජ මහ ෙ>ක+ 

uෂා	 ෙර�හණvර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙ>ක+ 

B^a ෙ\. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ>ක+ 
 

          ක�තැ9ම අOව පා&Wෙ��)ව �ස!්ය.  කථානායක)මා �ලාසනා~ඪ !ය. 

1.     කථානායක)මාෙ1   ෙrදන : කථානායක�මා 5=0 ම� පළවන 	ෙ7දනය කරන 
ලv:— 

“y ලංකා �ජාතා0zක සමාජවාv ජනරජෙ4 ආ23{ම වවසථ්ාෙ7 79 වවසථ්ාව 

�කාරව, 2018 මා�� 21 වැ	 ]න ම’5=0 ‘බලහHකාරෙය� අ)�දහ� /��වW� #යb 
තැනැHත� ආර�ෂා /�� සඳහා � ජාතZ�තර ස�o� පනH ෙක��පත’ නමැ� පන� 
ෙක�+පෙතd සහ�කය සටහ0 කරන ලද බව දැ6+ vමට කැමැ�ෙත(.” 

2. WVෙ�ඛනා3ය V�ගැ�+ම : (1) කථානායක�මා 5=0— 

(i) y ලංකා  �ජාතා0zක  සමාජවාv ජනරජෙ4 ආ23{ම වවසථ්ාෙ7 41ආ 
(6) වවසථ්ාව සහ 1996 අංක 21 දරන y ලංකා මානව d(ක+ ෙක�(ෂ0 
සභාව පනෙ� 30 වග0�ය �කාරව, 2017 ව�ෂෙ4 ෙදවැ	 කා��ව සඳහා 
(2017.04.01 - 2017.06.30) y ලංකා මානව d(ක+ ෙක�(ෂ0 සභාෙ7 
කා�ය සාධන වා�තාව; සහ 

(ii) y  ලංකා  �ජාතා0zක සමාජවාv ජනරජෙ4 ආ23{ම වවස්ථාෙ7    
41ආ (6) සහ 153ඌ වවසථ්ා �කාරව 2017 ව�ෂෙ4 =7වැ	 කා��ව 
සඳහා (2017.10.01 -  2017.12.31) 5ගණන ෙස@වා ෙක�(ෂ0 සභාෙ7 
කා�ය සාධන වා�තාව 
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JKග0වන ලv.  

එ^යන ලද වා�තා සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලv.  

(2) ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 5=0— 

(i) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙන�වැ+බ� 06 ]නැ� අංක 2044/6 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;  

(ii) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙන�වැ+බ� 07 ]නැ� අංක 2044/25 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;   

(iii) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙන�වැ+බ� 08 ]නැ� අංක 2044/26 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;   

(iv) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙන�වැ+බ� 20 ]නැ� අංක 2046/3 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; 

(v) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙදසැ+බ� 13  ]නැ� අංක 2049/20 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;  

(vi) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙදසැ+බ� 14 ]නැ� අංක 2049/32 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; 

(vii) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙදසැ+බ� 31 ]නැ� අංක 2051/45 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;  

(viii) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2018 ජනවාa 18 ]නැ� අංක 2054/40 දරන අ� 5ෙශ@ෂ 
ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය;  

(ix) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2018 ජනවාa 31 ]නැ� අංක 2056/33 දරන අ� 5ෙශ@ෂ 
ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය; සහ   

(x) 2007 අංක 48 දරන 5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj පනෙ� 2 වග0�ය යටෙ� 
5ෙශ@ෂ ෙවළඳ භා2ඩ බj ස+බ0ධෙය0 Qද> හා ජනමාධ  අමාතවරයා 
5=0 සාදන ලjව, 2018 ෙපබරවාa 15 ]නැ� අංක 2058/30 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කරන ලද 	යමය   

JKග0වා, එම  	යමය0 රජෙ4 Qද> JKබඳ කාරක සභාවට ෙය�Q කළ ��යැ� 
ෙය�ජනා කරන ලv. 
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�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

3. කාරක සභා වා&තා V�ගැ�+ම : අභ0තර පaපාලන හා රාජ කළමනාකරණ JKබඳ 
ආං�ක අ)\ෂණ කාරක සභාෙ7 සභාප�  ගI ගා(� ෙල�uෙ� මහතා ෙව6ෙව0 එd ස�ක 
ගI 	හා> ගල�ප�� මහතා   5=0, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�Q කරන ලද,  

(i) පළා� සභා මැ�වරණ ෙක��ඨාස �මා 	�ණය ^_ෙ+ ක(� වා�තාව; සහ 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා පළා� පාලනය JKබඳ y ලංකා ආයතනෙ4 වා�Eක 
වා�තාව 

ස+බ0ධෙය0 � එ� කාරක සභාෙ7 වා�තාව JKග0වන ලv. 

එ^යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලv.  

4. ෙපHස� : 

(1)    (i)  ෙත-�ජ5ල, අuIෙග�ඩ පාර, “ෙර�හණ” යන -Jනෙයd ප]ංi ඒ. 
ෙ\. Qද-ෙ� මහතාෙග0 ලැ[p 2017.12.18 ]නැ� ෙප�සම;  

        (ii)  ෙත-�ජ5ල, ඇ>�aය, “ෙව6ර” යන -Jනෙයd ප]ංi ෙ�. 
]\මාjෙග�ඩ මහතාෙග0 ලැ[p 2018.01.09 ]නැ� ෙප�සම; සහ  

 (iii) අu�ස්ස, ෙග�ඩJBය, ඔ�0න ව�ත, අංක 30/� දරන ස්ථානෙයd 
ප]ංi එ+. අ�. එස්. අ�මා මහ�(යෙග0 ලැ[p 2018.01.09 ]නැ� 
ෙප�සම  

        ගI [!�ක ප�රණ මහතා 5=0 JKග0වන ලv.  

අංක 25අ දරන පා�-ෙ+0�ෙ7 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස+, මහජන ෙප�ස+ 
JKබඳ කාරක සභාවට ෙය�Q කරන ලv. 

5. ජා�ක ඖෂධ  යාමන අzකා�ය පනත යටෙH  ෙය(ග : ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා 
ෙ!fය ෛවද අමාත�මා ෙව6ෙව0 ඉඩ+ සහ පා�-ෙ+0� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
ඉ]aප� කළ ෙය�ජනාව,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ 	යාමන අ�කාaය පනෙ�         
118 වග0�ය සමඟ ^ය5ය ��, 142 වග0�ය යටෙ� 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 
	යාමන අ�කාa ((ල ඉහළ �මා) 	ෙය�ග ස+බ0ධෙය0 ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!fය 
ෛවද අමාතවරයා 5=0 සාදන ලjව, 2017 ෙදසැ+බ� 14 ]නැ� අංක 2049/31 දරන අ� 
5ෙශ@ෂ ගැස� ප�ෙ4 පළ කර6 ලැබ, 2018.01.23 ]න ඉ]aප� කරන ලද 	ෙය�ග අ6මත කළ 
�� ය. 

(¡. භා. 11.00 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා  ¢ලාසනා£ඪ 5ය.) 

“ගI ල� ජයව�ධන මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය ��ය”� ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!fය 
ෛවද අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 2.15 ට ගI ල� ජයව�ධන මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය.) 

“ගI එ¥ව¥ ?ණෙස@කර මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය ��ය”� ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!fය 
ෛවද අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 2.40 ට ගI එ¥ව¥ ?ණෙස@කර මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය.) 

“ගI ෙශහා0 ෙස@ම=ංහ මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය ��ය”� රාජ වවසාය හා මහ6වර 
සංව�ධන අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ@ය. 
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�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

(අ. භා. 3.39 ට ගI ෙශහා0 ෙස@ම=ංහ  මහතා ¢ලාසනා£ඪ 5ය.) 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා  ස+මත 5ය. 

6. yMzමය ෙMපළ (සංෙශ(ධන) පනH ෙක��පත : ෙදවැ	   වර ^යGෙ+ 	ෙය�ගය 
^යවන ලv. 

“පන� ෙක�+පත දැ0 ෙදවැ	 වර ^ය5ය ��ය”� ක�මා0ත හා වා`ජ කට�� 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

පන� ෙක�+පත ඊට අ6§ලව ෙදවැ	  වර ^යවන ලv.  

“පන� ෙක�+පත ¡�ණ පා�-ෙ+0� කාරක සභාවකට පැවaය ��ය”� ක�මා0ත හා 
වා`ජ කට�� අමාත�මා ෙව6ෙව0 රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන අමාත�මා 
ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය.  

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

                                        (කාරක සභාෙ7v) 

¢ලාසනා£ඪ ම0¨�මා  ¢ලාසනා£ඪ 5ය. 

1 වැ	 වග0�ෙ4 =ට 3 වැ	 වග0�ය ද\වා සභා ස+මත 5ය. 

�ඥ�� වග0�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග0�ය හා නාමය පන� ෙක�+පෙ� ෙක�ටස\ වශෙය0 ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය.  

පන� ෙක�+පත සංෙශ�ධන රdතව වා�තා කරන ලv. 

“පන� ෙක�+පත දැ0 �0වැ	 වර ^ය5ය ��ය”� ක�මා0ත හා වා`ජ කට�� 
අමාත�මා ෙව6ෙව0 රාජ වවසාය හා මහ6වර සංව�ධන අමාත�මා ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය. 

පන� ෙක�+පත, ඊට අ6§ලව �0වැ	 වර ^යවා ස+මත කරන ලv. 

7. ක� තැ9ම  (ෙMශපාලන සථ්ාවරභාවය තහ\� වන ආකාරයට පළාH සභා මැ�වරණ 
පැවැH+ම) : “ෙමම පා�-ෙ+0�ව දැ0 ක> තැ�ය ��ය”�, පා�-ෙ+0�ෙ7 
සභානායක�මා ෙය�ජනා කෙළ@ය. 

�ශන්ය සභා�Qඛ කරන ල]0, 5වාද 5ය. 

�ශන්ය 5මසන ල]0, සභා ස+මත 5ය; අ. භා. 5.28 ට, 2016.03.08 වැ	 ]න සභා ස+ම�ය 
අ6ව, 2018 මා�� මස 23 වැ	 =uරාදා ¡. භා. 10.30 වනෙත\ පා�-ෙ+0�ව ක> �ෙ4ය. 

 


