
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� තලතා අ!ෙක"රල මහ#$ය, අ�කරණ අමාත�!ය 

ග� ව%ර අෙ&ව'ධන මහතා, ස්වෙ$ශ 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�,ෙ(/� ��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� මෙන" ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක සහ6වනය, සංවාද හා රාජ භාෂා අමාත�මා 

ග� පල� 2ග�බර� මහතා, ක:රට නව ග(මාන, ය<තල පහ=ක( හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� න*� 2සානායක මහතා, වැ3, ක�මා/ත අමාත�මා 

ග� ගා$4 ජය��ම ෙපෙ'රා මහතා, >$ධශාසන අමාත�මා 

ග� �සා5 බ267� මහතා, ක�මා/ත හා වා?ජ කට�� අමාත�මා 

ග� ,ල� මාරපන මහතා, 3ෙ$ශ කට�� අමාත�මා 

ග� ෆ9ස' :සත්ාපා මහතා, පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�මා 

ග� අ';න රණ!ංග මහතා, ඛ	ජ ෙතB ස(ප� සංව�ධන අමාත�මා 

ග� පාඨ= ච�?ක රණවක මහතා, මහානගර හා බස්නාDර සංව�ධන අමාත�මා 

ග� ච�2ම *ර�ෙක@A මහතා, 	Eණතා සංව�ධන හා වෘ�Gය EHI අමාත�මා 

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

ග� මංගල සමර*ර මහතා, LදB හා ජනමාධ අමාත�මා 

අංක 253. ] 

(අටවැ	 පා�,ෙ(/�ව - පළLවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� ර*�Q සමර*ර මහතා, �රසර සංව�ධන හා වන63 අමාත�මා 

ග� �%# �ජය:R ෙස@9සා මහතා, වාXමා�ග හා ජලස(ප� කළමනාකරණ අමාත�මා 

ග� S. එ�. ස්වා$නාද� මහතා, බ/ධනාගාර ��සංස්කරණ, EනY�ථාපන, නැවත 
පZං[ \]ම හා D/^ ආග!ක කට�� අමාත�මා 

ග� රUෆ් හV� මහතා, නගර සැල=( හා ජල ස(පාදන අමාත�මා 

ග� W. හැ�ස� මහතා, �ා_ය ආ��ක කට�� `aබඳ අමාත�මා 

 

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

ග� වස�ත අX�හාෙ' මහතා, කෘbක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� Y. Z. ඒකනායක මහතා, ඉඩ( රාජ අමාත�මා 

ග� ?යෙසHන ගමෙ\ මහතා, වාපෘ� කළමනාකරණය, තYණ කට�� හා දcbණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� අ%# W. ෙපෙ'රා මහතා, 3^,බල හා Eන�ජනdය බලශc� රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. S. ෙGHමදාස මහතා, ක�මා/ත හා වා?ජ කට�� රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මර#න මහතා, LදB රාජ අමාත�මා 

ග� �ව� �ජයව'ධන මහතා, ආරcෂක රාජ අමාත�මා 

ග� ^යා� �ෙ_��ම මහ#$ය, පළා� සභා හා පළා� පාලන රාජ අමාත�!ය 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර#න මහතා, 3දා, තාcෂණ හා ප�ෙ2ෂණ රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එ`. එ�. ෆU� මහතා, ජා�ක ඒකාබ$ධතා සහ ��ස/ධාන රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ"� අෙ&�ංහ මහතා, �වාහන හා f3B gව/ ෙසhවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලbයව�න මහතා, LදB හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆ9සා� කා�� මහතා, ෙසiඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ$jය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� cෙ�ධා d. ජයෙසHන මහ#$ය, �රසර සංව�ධන හා වන63 	ෙය�ජ අමාත�!ය 

ග� පාBත Kමාර ෙතවරeෙප�ම මහතා, අභ/තර කට��, වයඹ සංව�ධන හා 
සංස්කෘ�ක කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර#න පරණ�තාන මහතා, 	Eණතා සංව�ධන හා වෘ�Gය EHI 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� cස�ත fංg�ලෙ� මහතා, රාජ පXපාලන හා කළමනාකරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� එ`. එ�. එ�. හhස් මහතා, mඩා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ෙහ�ට' අefහා$ මහතා   

ග� ම)�ද යාපා අෙ&ව'ධන මහතා   

ග� !ෂාර ඉi�� අමරෙසHන මහතා   

ග� ඩලස ්අලහeෙප�ම මහතා   
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ග� ආන�ද අX#ගමෙ\ මහතා   

ග� රං%# අX�හාෙ' මහතා   

ග� අ. අර��k Kමා' මහතා   

ග� ෙ_. එ�. ආන�ද Kමාර�� මහතා   

ග� ෙlX Kමා' මහතා   

ග� ච�2ම ගමෙ\ මහතා   

ග� උදය Gභා# ග�ම�?ල මහතා   

ග� �හා� ගලeප#, මහතා   

ග� 2ෙ�ෂ ්nණව'ධන මහතා   

ග� (ආචා'ය) බ�qල nණව'ධන මහතා   

ග� පkම උදයශා�ත nණෙසHකර මහතා   

ග� S. *. චානක මහතා   

ග� ��ර ජයෙක@A මහතා   

ග� (ෛවදr) නB�ද ජය,සස් මහතා   

ග� නB� බsඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අtර �5� ජයර#න මහතා   

ග� (ෛවදr) ක��ද ෙහHෂා� ජයව'ධන මහතා   

ග� ලV ජයව'ධන මහතා   

ග� ම9�වාගන� ,ලකරාජා මහතා   

ග� ජනක බsඩාර ෙත�නෙක"� මහතා   

ග� ��නා� ද ෙම� මහතා   

ග� Y. රං%# ද ෙස@9සා මහතා   

ග� අtර 2සානායක මහතා   

ග� මය�ත 2සානායක මහතා   

ග� ඩ\ලස් ෙkවාන�ද මහතා   

ග� වාcෙkව නානාය�කාර මහතා   

ග� ukvක ප,රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. ?යදාස මහතා   

ග� සන# �ශා�ත ෙපෙ'රා මහතා   

ග� c%# සංජය ෙපෙ'රා මහතා   

ග� අෙශ"ක wය�ත මහතා   

ග� )�Rකා ෙGHමච�Q මහ#$ය   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� �%ත ෙ&�ෙග@ඩ මහතා   
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ග� ෙසx95 අ= සාy' මUලානා මහතා   

ග� ෙ�. කාද' මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහzෆ් මහතා   

ග� (මහාචා'ය) ආ{ මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. |. :!Kමාරණ මහතා   

ග� }ම� ර#නායක මහතා   

ග� Gස�න රණ!ංග මහතා   

ග� Gස�න රණ*ර මහතා   

ග� ඉෂා� ර~මා� මහතා   

ග� :%u' ර~මා� මහතා   

ග� හ'ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� ම)�ද රාජප�ෂ මහතා   

ග� ගා$4 ෙල@Kෙ\ මහතා   

ග� ජානක ව�K�ර මහතා   

ග� �qර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා'ය) ජය�ප, ��මර#න මහතා   

ග� (ෛවදr) !�තා �ෙ_මා�න මහ#$ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද �ෙ_මා�න මහතා   

ග� ෙර")4 Kමා� �ෙ_ර#න මහ#$ය   

ග� �Be �ෙ_ෙසHකර මහතා   

ග� ෙහHෂා� �තානෙ\ මහතා   

ග� Kමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� ස�2# සමර�ංහ මහතා   

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� අ�නාමෙල9 නෙ5c �වශ�, මහතා   

ග� එ�. ඒ. cම�,ර� මහතා   

ග� වAෙl� cෙ'ෂ ්මහතා   

ග� c�� හi�ෙන#, මහතා   

ග� �ෙ_පාල ෙහ��ආර`g මහතා 

ධ(!ක දසනායක මහතා, පා�,ෙ(/�ෙ5 මහ ෙBක( 

dB ඉ$දවල මහතා, කා�ය ම0ඩල �ධාd සහ පා�,ෙ(/�ෙ5 	ෙය�ජ මහ  ෙBක( 

oෂා	 ෙර�හණpර මහ�!ය, සහකාර මහ ෙBක( 

<\X ෙc. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙBක( 
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ක�තැZම අtව පා'Bෙ��!ව �ස්�ය.  කථානායක!මා �ලාසනාzඪ �ය. 

1. කථානායක!මාෙ\  �ෙlදන : කථානායක�මා 3f/ ම� පළවන 	ෙ5දනය කරන 
ලp:— 

“පා�,ෙ(/�ෙ5   අංක 139 වැ	  සථ්ාවර 	ෙය�ගය �කාරව අටවැ	 පා�,ෙ(/�ෙ5 
පළLවැ	 සභාවාරෙ2p ෙසhවය \]ම `?ස 2015 ඔcෙත�බ�  07 වැ	 Zන ම’3f/ න( කරන 
ලද සභාප� නාමාව,ෙ2 ගY ධ�ම,ංග( f$ධා�ථ/ මහතා සහ ගY yයා	 3ෙz3{ම 
මහ�!ය ෙව4වට ගY ක. �ෙර|ෙර�නfංහ( මහතා සහ ගY (ෛවද) �fතා 3ෙzමා/න 
මහ�!ය යන පා�,ෙ(/� ම/}වරය/ සභාප� නාමාව,යට න(කර �ෙබන බව 
පා�,ෙ(/�වට ද/ව4 කැමැ�ෙත!.” 

2. කාරක සභා වා'තා ?�ගැ�*ම : (1) අධාපනය සහ මානව ස(ප� සංව�ධනය 
`aබඳ ආං�ක අ&cෂණ කාරක සභාෙ5 සභාප� ගY  ව�ෙ5B =ෙ�ෂ ් මහතා 3f/, එම 
කාරක සභාව ෙවත ෙය�L කරන ලද,  

(i) 1978 අංක 16 දරන 3ශ්ව3දාල පනෙ� 27(1) වග/�ය යටෙ�  
	යමය/; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන 3ශ්ව3දාල පනෙ� 25 අ වග/�ය යටෙ�  	යමය; 
සහ 

(iii) 1978 අංක 16 දරන 3ශ්ව3දාල පනෙ� 27(1)(ආ) වග/�ය යටෙ�  
	යමය 

ස(බ/ධෙය/ � එ� කාරක සභාෙ5 වා�තාව ̀ aග/වන ලp. 

එ\යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලp.  

(2) ආ��ක සංව�ධන `aබඳ ආං�ක අ&cෂණ කාරක සභාෙ5 සභාප� ගY  ෙz. එ(. 
ආන/ද oමාරfX මහතා 3f/, එම කාරක සභාව ෙවත ෙය�L කරන ලද, “2008 අංක 14 දරන 
{ෙම�පාය සංව�ධන වාපෘ� පනෙ� 3(4) වග/�ය යටෙ� 	යමය/” ස(බ/ධෙය/ � එ� 
කාරක සභාෙ5 වා�තාව `aග/වන ලp. 

  එ\යන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ| 	ෙය�ග කරන ලp.  

3. ෙප#ස� : 

(1)    (i) බ�තරLBල, රජමBව�ත පාර, අංක 1184/1 දරන ස්ථානෙයD පZං[ 
�. ඒ. පLZd ජයල� මහ�!යෙග/ ලැ>I 2018.02.14 Zනැ� 
ෙප�සම; සහ  

(ii) මoBෙප�ත, 	කවැහැර යන ,`නෙයD පZං[ �. එ(. වස/ත 
Zසානායක මහතාෙග/ ලැ>I 2018.01.05 Zනැ� ෙප�සම  

ගY �. �. ඒකනායක මහතා 3f/ `aග/වන ලp.  

(2) ෙක�ළඹ 02, ලංකා 3^,බල ම0ඩලෙ2, 3ෙශhෂ 3ම�ශන අංශෙ2 ෙසhවය 
කරන ෙc. ආ�. �. �Bවල මහ�!යෙග/ ලැ>I 2018.01.29 Zනැ� 
ෙප�සම ගY >$�ක ප�රණ මහතා 3f/ `aග/වන ලp.  

 

අංක 25අ දරන පා�,ෙ(/�ෙ5 සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස(, මහජන ෙප�ස( 
`aබඳ කාරක සභාවට ෙය�L කරන ලp. 
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4. ෙශ"ක Gකාශ ෙය"ජනා  :  ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  
3f/, අභාව�ා�ත ගY එස.් අල3 ම�ලානා මහතා, DටE පා�,ෙ(/� ම/}�මා `aබඳ 
ෙශ�ක �කාශ  ෙය�ජනාව ඉZXප� කරන ලp. 

DටE පා�,ෙ(/� ම/} ගY එස.් අල3 ම�ලානා මහතාෙ� අභාවය `aබඳව 
පා�,ෙ(/�ෙ5 ෙදපා�ශව්ෙය/ම කරන ලද ෙශ�ක ෙය�ජනාව/ අ4මත කර!/ ඊට එc � 
කථානායක�මා ෙම ම ෙය�ජනාවට ස(බ/ධ Zනට 	ය!ත පා�,ෙ(/� 3වාද 	ල වා�තාෙ5 
(හැ/සා�) `ටපතc ෙශ�කයට ප� ප�ෙB අය ෙවත යවන ෙලස පා�,ෙ(/�ෙ5 මහ 
ෙBක(වරයාට 	ෙය�ග  කෙළhය. 

5. ෙශ"ක Gකාශ ෙය"ජනා  :  ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  

3f/, අභාව�ා�ත ගY කYප|යා ෙ5ලා�ද( මහතා, DටE පා�,ෙ(/� ම/}�මා `aබඳ 
ෙශ�ක �කාශ  ෙය�ජනාව ඉZXප� කරන ලp. 

DටE පා�,ෙ(/� ම/} ගY කYප|යා ෙ5ලා�ද( මහතාෙ� අභාවය `aබඳව 
පා�,ෙ(/�ෙ5 ෙදපා�ශව්ෙය/ම කරන ලද ෙශ�ක ෙය�ජනාව/ අ4මත කර!/ ඊට එc � 
කථානායක�මා ෙම ම ෙය�ජනාවට ස(බ/ධ Zනට 	ය!ත පා�,ෙ(/� 3වාද 	ල වා�තාෙ5 
(හැ/සා�) `ටපතc ෙශ�කයට ප� ප�ෙB අය ෙවත යවන ෙලස පා�,ෙ(/�ෙ5 මහ 
ෙBක(වරයාට 	ෙය�ග  කෙළhය. 

6. ෙශ"ක Gකාශ ෙය"ජනා  :  ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 3f/, 
අභාව�ා�ත ගY =ර	මB රාජපcෂ මහතා, DටE පා�,ෙ(/� ම/}�මා `aබඳ ෙශ�ක 
�කාශ  ෙය�ජනාව ඉZXප� කරන ලp. 

DටE පා�,ෙ(/� ම/} ගY =ර	මB රාජපcෂ මහතාෙ� අභාවය `aබඳව 
පා�,ෙ(/�ෙ5 ෙදපා�ශව්ෙය/ම කරන ලද ෙශ�ක ෙය�ජනාව/ අ4මත කර!/ ඊට එc � 
කථානායක�මා ෙම ම ෙය�ජනාවට ස(බ/ධ Zනට 	ය!ත පා�,ෙ(/� 3වාද 	ල වා�තාෙ5 
(හැ/සා�) `ටපතc ෙශ�කයට ප� ප�ෙB අය ෙවත යවන ෙලස පා�,ෙ(/�ෙ5 මහ 
ෙBක(වරයාට 	ෙය�ග  කෙළhය. 

7. ෙශ"ක Gකාශ ෙය"ජනා  :  ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  
3f/, අභාව�ා�ත ගY �. �. 3ෙzෙක�/ මහතා, DටE පා�,ෙ(/� ම/}�මා `aබඳ ෙශ�ක 
�කාශ  ෙය�ජනාව ඉZXප� කරන ලp. 

DටE පා�,ෙ(/� ම/} ගY �. �. 3ෙzෙක�/ මහතාෙ� අභාවය `aබඳව 
පා�,ෙ(/�ෙ5 ෙදපා�ශව්ෙය/ම කරන ලද ෙශ�ක ෙය�ජනාව/ අ4මත කර!/ ඊට එc � 
කථානායක�මා ෙම ම ෙය�ජනාවට ස(බ/ධ Zනට 	ය!ත පා�,ෙ(/� 3වාද 	ල වා�තාෙ5 
(හැ/සා�) `ටපතc ෙශ�කයට ප� ප�ෙB අය ෙවත යවන ෙලස පා�,ෙ(/�ෙ5 මහ 
ෙBක(වරයාට 	ෙය�ග  කෙළhය. 

(අ. භා. 5.30 ට 	ෙය�ජ කාරක සභාප��මා �ලාසනා�ඪ 3ය.) 

8. දsඩ �, සං�හය (සංෙශ"ධන) : අ�කරණ අමාත�!ය ෙව4ෙව/ ඉඩ( සහ 
පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  ඉZXප� කළ පන� ෙක�(පත,— (19 වන 
අ�කාරය �) ද0ඩ d� සං�හය සංෙශ�ධනය \]ම සඳහා � පන� ෙක�(පත\. 

පන� ෙක�(පත 2018 අෙ�hB 19  වැ	 �හසප්�/දා ෙදවැ	වර \ය3ය ��යැ| ද, එය 
L�ණය කළ ��යැ| ද, එම පන� ෙක�(පත අදාළ ආං�ක අ&�ණ කාරක සභාවට ෙය�Lකළ 
��යැ|ද 	ෙය�ග කරන ලp. 



( 7 ) Mt. No.253 

 

9.  අපරාධ න� �ධාන සං�හය (සංෙශ"ධන) : අ�කරණ අමාත�!ය ෙව4ෙව/ 
ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  ඉZXප� කළ පන� ෙක�(පත,— 1979 
අංක 15 දරන අපරාධ න1 3ධාන සං�හය පනත සංෙශ�ධනය \]ම සඳහා � පන� 
ෙක�(පත\. 

පන� ෙක�(පත 2018 අෙ�hB 19  වැ	 �හසප්�/දා ෙදවැ	වර \ය3ය ��යැ| ද, එය 
L�ණය කළ ��යැ| ද, එම පන� ෙක�(පත අදාළ ආං�ක අ&�ණ කාරක සභාවට ෙය�Lකළ 
��යැ|ද 	ෙය�ග කරන ලp. 

10. පා'Bෙ��!ෙl �ස*්� : ඉඩ( සහ පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා 
ඉZXප� කළ ෙය�ජනාව,— අද Zන 3fර යෑෙ(p ෙමම පා�,ෙ(/�ව 2018 අෙ�hB 19 වැ	 
�හසප්�/දා �. භා. 10.30 වන ෙතc කB තැ�ය �� ය. 

�ශන්ය 3මසන ලZ/, සභා ස(මත 3ය. 

11. ක� තැZම :  “ෙමම පා�,ෙ(/�ව දැ/ කB තැ�ය ��ය”|, ඉඩ( සහ 
පා�,ෙ(/� ��සංසක්රණ අමාත�මා  ෙය�ජනා කෙළhය. 

�ශන්ය 3මසන ලZ/, සභා ස(මත 3ය; අ. භා. 5.34 ට, අද Zන සභා ස(ම�ය අ4ව, 2018 
අෙ�hB 19 වැ	 �හසප්�/දා �. භා. 10.30 වන ෙතc පා�,ෙ(/�ව කB �ෙ2ය. 

 

 

 


