
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� ෙස�ව� අෛඩ�කලනාද� මහතා, 	ෙය�ජ කාරක සභා 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� ගය�ත ක�ණා&ලක මහතා, ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ*+ පා�ශ්වෙ, �ධාන සං.ධායක�මා 

ග� ල�ෂ්ම� )�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහ/වර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�&ෙ%'�ෙ1 සභානායක�මා 

ග� මෙන+ ගෙ�ස� මහතා, ජා�ක එකාබ!ධතා, සං56යා හා රාජ භාෂා 89බඳ 
අමාත�මා 

ග� �ම� ��පාල ද ��වා මහතා, �වාහන හා ;.< =ව' ෙස>වා අමාත�මා 

ග� න-� .සානායක මහතා, වැ.& ක�මා'ත අමාත�මා 

ග� එස්. 1. නා��න මහතා, අභ'තර කට�� හා වයඹ සංව�ධන අමාත�මා 

ග� �සා2 බ.45� මහතා, ක�මා'ත හා වාAජ කට�� අමාත�මා 

ග� සාගල ර6නායක මහතා, තBණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ දFGණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� 7. එ�. සව්ා8නාද� මහතා, නැවත ප6ංH IJම, KනB�ථාපන, උ�B සංව�ධන සහ 
5'M ආගNක කට�� අමාත�මා 

ග� ර9ෆ් හ;� මහතා, නගර සැලP% හා ජල ස%පාදන අමාත�මා 

ග� <. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස.බලගැ'Q% අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අ>�හාෙ# මහතා, කෘGක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� (ආචා#ය) හ#ෂ ද ��වා මහතා, ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� රාජ 
අමාත�මා 

අංක 7. ] 

(අටවැ	 පා�&ෙ%'�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� ඒ. 7. ෙOPමදාස මහතා, වැ.& ක�මා'ත රාජ අමාත�මා 

ග� �ජයකලා මෙහPස්වර� මහ68ය, ළමා කට�� රාජ අමාත�Nය 

ග� -. එස්. රාධQෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� ��මර6න මහතා, \ද< රාජ අමාත�මා 

ග� ල�ෂ්ම� ෙසෙන�ර6න මහතා, .දා, තාFෂණ, ප�ෙ,ෂණ, 	Kණතා සංව�ධන හා 
වෘ�]ය K^_ සහ ක'ද උඩරට උBමය 89බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� එ�. එ�. ඒ. එ�. Sස්T�ලා මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

ග� ඒ. එU. එ�. ෆ9� මහතා, ජා�ක සම`ය හා සහaවනය රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ+� අෙ"�ංහ මහතා, �වාහන හා ;.< =ව' ෙස>වා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලWයව�න මහතා, \ද< හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙX. Y. අලවZවල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆGසා� කා�� මහතා, ෙසbඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!dය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ක�ණාර6න පරණ�තාන මහතා, .දා, තාFෂණ, ප�ෙ,ෂණ, 	Kණතා සංව�ධන 
හා වෘ�]ය K^_ සහ ක'ද උඩරට උBමය 89බඳ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙස[G2 අ\ සා]# ම9ලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා, සං5gයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

————————————— 

ග� ආන�ද අ>6ගමෙ^ මහතා   

ග� මS�දාන�ද අ>6ගමෙ^ මහතා   

ග� _. 1. ඒකනායක මහතා   

ග� රං!6 අ>�හාෙ# මහතා   

ග� අ. අර��` aමා# මහතා   

ග� ෙX. එ�. ආන�ද aමාර�� මහතා   

ග� ෙb> aමා# මහතා   

ග� ක-�.ර� ෙක+7ස්වර� මහතා   

ග� ච�c�� ගජ5ර මහතා   

ග� ච�.ම ගමෙ^ මහතා   

ග� ��පාල ගමල6 මහතා   

ග� �හා� ගලdප6& මහතා   

ග� .ෙ�ෂ ්eණව#ධන මහතා   

ග� (ආචා#ය) බ�fල eණව#ධන මහතා   

ග� එ2ව2 eණෙසPකර මහතා   

ග� ප`ම උදයශා�ත eණෙසPකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�cෙසPන මහතා   



( 3 ) Mt. No.7 

 

ග� අhර �2� ජයර6න මහතා   

ග� අhරාධ ජයර6න මහතා   

ග� iයංකර ජයර6න මහතා   

ග� (ෛවදj) ක��ද ෙහPෂා� ජයව#ධන මහතා   

ග� ක. ZෙරGෙර6න�ංහ� මහතා   

ග� ජනක බkඩාර ෙත�නෙක+� මහතා   

ග� එ�. එස්. ෙතlm� මහතා   

ග� අhර .සානායක මහතා   

ග� මය�ත .සානායක මහතා   

ග� ඩ^ලස් ෙ`වාන�ද මහතා   

ග� nහ�මf නY# මහතා   

ග� වාoෙ`ව නානාය�කාර මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් �#මලනාද� මහතා   

ග� T`pක ප&රණ මහතා   

ග� ෙ�. ෙ�. iයදාස මහතා   

ග� qලා� ෙපෙ#රා මහතා   

ග� සන6 �ශා�ත ෙපෙ#රා මහතා   

ග� o!6 සංජය ෙපෙ#රා මහතා   

ග� අ��.ක Oනා�f මහතා   

ග� (ෛවදj) oද#rs Oනා�ft�ෙ� මහ68ය   

ග� අෙශ+ක uය�ත මහතා   

ග� ඒ. 7. o�� ෙOPමජය�ත මහතා   

ග� එස්. ෙOPමර6න මහතා   

ග� බ�fල ලා� බkඩා�ෙගvඩ මහතා   

ග� තාරානා6 බස්නායක මහතා   

ග� nහ�මf ඉ"රාS� nහ�මf ම��# මහතා   

ග� එස්. එ�. ම��කා# මහතා   

ග� ෙ�. කාද# මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහwෆ් මහතා   

ග� අ!6 මා�නdෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා#ය) ආx මාර�ංහ මහතා   

ග� Oස�න රණZංග මහතා   

ග� ඉෂා� රyමා� මහතා   

ග� n!T# රyමා� මහතා   



( 4 ) Mt. No.7 

 

ග� අංගජ� රාමනාද� මහතා   

ග� ගා8z ෙලvaෙ^ මහතා   

ග� ජානක ව�a{ර මහතා   

ග� �fර ��මනායක මහතා   

ග� (ආචා#ය) ජය�ප& ��මර6න මහතා   

ග� (ෛවදj) Z�තා �ෙXමා�න මහ68ය   

ග� ල�ෂ්ම� ආන�ද �ෙXමා�න මහතා   

ග� ෙර+Sz aමා� �ෙXර6න මහ68ය   

ග� |}d �ෙXෙසPකර මහතා   

ග� ෙහPෂා� �තානෙ^ මහතා   

ග� එස්. �යාෙ��.ර� මහතා   

ග� ච�.ම -ර�ෙකvq මහතා   

ග� aමාර ෙව�ගම මහතා   

ග� එස්. ~තර� මහතා   

ග� ඥානn6Z ~ෙ�ස� මහතා   

ග� ජය�ත සමර-ර මහතා   

ග� ස�.6 සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර+දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�&ෙ%'�ෙ1 .B!ධ පා�ශ්වෙ, නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� ධ#ම}ංග� �`ධා#ථ� මහතා   

ග� (ෛවදj) එස්. �වෙම+හ� මහතා   

ග� එ�. ඒ. oම�&ර� මහතා   

ග� වqෙb� oෙ#ෂ ්මහතා   

ග� මාෛව ෙස+. ෙසPනාpරාජා මහතා   

ග� o�� හ��ෙන6& මහතා   

ග� �ෙXපාල ෙහ��ආරU� මහතා   

ග� ඉ�.ක අh�`ධ ෙහPර6 මහතා   

ග� කනක ෙහPර6 මහතා 
[ 

              ධ%Nක දසනායක මහතා, පා�&ෙ%'�ෙ1 මහ ෙ<ක% 

j< ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම*ඩල �ධාj සහ පා�&ෙ%'�ෙ1 	ෙය�ජ මහ   ෙ<ක% 

kෂා	 ෙර�හණlර මහ�Nය, සහකාර මහ ෙ<ක% 

mIn ෙF. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ<ක% 
 

ක�තැ1ම අhව පා#}ෙ��Zව �ස්�ය.  කථානායකවරයා �ලාසනාwඪ �ය. 
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1. කථානායකවරයා ��� කරh ලබන �ෙbදන : කථානායකවරයා .;' ම� පළවන 
	ෙ1දන කරන ලl:— 

 I 

“පා�&ෙ%'� ම'r ගB ෙමsෙහsමt නව. මහතා ;ය පා�&ෙ%'� ම'r uරෙය' 
ඉ<ලා අසQ්ෙ% &8ය පා�&ෙ%'�ෙ1 මහ ෙ<ක%වරයා ෙවත භාර l ඇ� බව 
පා�&ෙ%'�වට දැ/% lමට කැමැ�ෙතN. එම &8ය දැ' මහ ෙ<ක%වරයා .;' Iයව/ 
ලැෙw.” 

ඊට අ/zලව පහත සඳහ' &8ය පා�&ෙ%'�ෙ1 මහ ෙ<ක%වරයා .;' Iයවන ලl:— 
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II 

“ පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 115, 116, 119, 120, 121 සහ 122 සථ්ාවර 	ෙය�ගය'ෙ� 
.�.ධාන සහ 2018 මැ� 10 වැ	 �හසප්�'දා සහ 22 වැ	 අඟහBවාදා පා�&ෙ%'�ව .;' 
ස%මත කරන ලද ෙය�ජනා �කාරව, පා�&ෙ%'� කට�� 89බඳ කාරක සභාෙ1, සථ්ාවර 
	ෙය�ග 89බඳ  කාරක සභාෙ1, රජෙ, `_% 89බඳ  කාරක සභාෙ1, ෙපsM වාපාර 89බඳ  
කාරක සභාෙ1, රජෙ, \ද< 89බඳ  කාරක සභාෙ1 සහ මහජන ෙප�ස% 89බඳ  කාරක 
සභාෙ1 ෙස>වය 8Aස 2018 මැ� 23 වැ	 බදාදා ෙ�J% කාරක සභාව .;' න% කරන ලද, 
සාමා�ක-සාමා�කාව'ෙ� න% ;ය<ල එF එF කාරක සභාවට අදාළව ෙව' ෙව' වශෙය' 
හැ'සාt වා�තාෙ1 පළ කර/ ලැ�මට හැI වන පn6 භාෂා ��වෙය'ම මම සහාගත කරN. 

 

 පා�&ෙ%'� කට�� 89බඳ කාරක සභාව 

  පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 115 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධාන සහ 2018 මැ� 10 වැ	 
6න පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, මාෙ� සභාප��වය ඇ�ව 
	ෙය�ජ කථානායකවරයා, 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා, පා�&ෙ%'�ෙ1 
සභානායකවරයා, .B!ධ පා�ශව්ෙ, නායකවර යා, ආ*+ පා�ශව්ෙ, �ධාන සං.ධායකවරයා 
සහ 2018 මැ� 23 වැ	 6න ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය',  
පා�&ෙ%'� කට�� 89බඳ කාරක සභාෙ1 කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 

ගB 	ම< ;nපාල ද ;<වා මහතා 

 ගB (ආචා�ය) සර� අ\_ගම මහතා           

ගB ර�ෆ ්හ�% මහතා  

ගB ම5'ද සමර;ංහ මහතා  

ගB (ෛවද) රා�ත ෙස>නාර�න මහතා  

ගB nසාt බ6�l' මහතා  

ගB පාඨ� ච%8ක රණවක මහතා  

ගB (ආචා�ය) .ජයදාස රාජප� මහතා  

ගB මෙන� ගෙ'ස' මහතා  

ගB අ�� �. ෙපෙ�රා මහතා  

ගB 6ෙ'ෂ ්=ණව�ධන මහතා  

ගB ඩ�ලස ්ෙ!වාන'ද මහතා  

ගB රQ කBණානායක මහතා  

ගB .�ත ෙහ>ර� මහතා  

ගB එ%. ඒ. Pම'�ර' මහතා 

 

 සථ්ාවර 	ෙය�ග 89බඳ  කාරක සභාව 

  පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 116 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධාන සහ 2018 මැ� 22 වැ	 
6න, පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, මාෙ� සභාප��වය ඇ�ව 
	ෙය�ජ කථානායකවරයා, 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප�වරයා ද ඇ�ළ�ව 2018 මැ� 23 
වැ	 6න ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය' සථ්ාවර 	ෙය�ග 89බඳ  කාරක  

සභාෙ1 කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 
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ගB අ�� �. ෙපෙ�රා මහතා  

ගB .�ත ෙහ>ර� මහතා  

ගB ච'6ම QරFෙකs� මහතා  

ගB ෙ�. එ%. ආන'ද kමාර;n මහතා  

ගB එ%. ඒ. Pම'�ර' මහතා  

ගB (ආචා�ය) ජය%ප� .�මර�න මහතා 

 

රජෙ, ̀ _% 89බඳ  කාරක සභාව 

පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 119 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධානවල සහ 2018 මැ� 22 
වැ	 6න පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, 2018 මැ� 23 වැ	 6න 
ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය', රජෙ, `_% 89බඳ  කාරක සභාෙ1 
කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 

ගB ම5'ද සමර;ංහ මහතා  

ගB �. හැnස' මහතා  

ගB ෆ�ස� \සත්ාපා මහතා  

ගB පා&ත ර'ෙ� බ*ඩාර මහතා  

ගB 	ෙර�ෂ' ෙපෙ�රා මහතා  

ගB Paව ෙස>න;ංහ මහතා  

ගB ඉරා' .�මර�න මහතා  

ගB ලස'ත අල`යව'න මහතා  

ගB ෙස,�t අ� සා�� ම�ලානා මහතා  

ගB එස.් �. 6සානායක මහතා  

ගB (ආචා�ය) බ'Mල =ණව�ධන මහතා  

ගB .�ත ෙහ>ර� මහතා 

ගB වාPෙ!ව නානායFකාර මහතා  

ගB 	හා< ගල�ප�� මහතා   

ගB �ම< ර�නායක මහතා 

ගB �!�ක ප�රණ මහතා  

ගB �	ත%� ෙය�ෙහ>සව්ර' මහතා  

ගB එස.් �තර' මහතා 

ගB ච'6ම ගමෙ� මහතා  

ගB උදය �භා� ග%ම'8ල මහතා  

ගB (ෛවද) න&'ද ජය�සස් මහතා  

ගB (ෛවද) ක.'ද ෙහ>ෂා' ජයව�ධන මහතා  

ගB ඉ. චා<ස ්	�මලනාද' මහතා  

ගB 5BAකා ෙ�>මච'� මහ�Nය  



( 8 ) Mt. No.7 

 

ගB බ'Mල ලා< බ*ඩාnෙගsඩ මහතා  

ගB එස.් .යාෙ<'6ර' මහතා 

   

ෙපsM වාපාර 89බඳ  කාරක සභාව 

පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 120 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධානවල සහ 2018 මැ� 22 
වැ	 6න පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, 2018 මැ� 23 වැ	 6න 
ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය' ෙපsM වාපාර 89බඳ  කාරක සභාෙ1 
කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 

ගB ර�ෆ ්හ�% මහතා 

ගB රQ'� සමරQර මහතා  

ගB ලFෂම්' ෙසෙන.ර�න මහතා  

ගB Paව ෙස>න;ංහ මහතා  

ගB වස'ත අ�.හාෙ� මහතා  

ගB (ආචා�ය) හ�ෂ ද ;<වා මහතා 

ගB අ�� �. ෙපෙ�රා මහතා  

ගB ලස'ත අල`යව'න මහතා  

ගB ර'ජ' රාමනායක මහතා  

ගB අෙශ�F අෙw;ංහ මහතා  

ගB අ/ර �යද�ශන යාපා මහතා  

ගB අ/ර 6සානායක මහතා    

ගB ච'�;n ගජlර මහතා  

ගB ම5'දාන'ද අ��ගමෙ� මහතා 

ගB දයා;n ජයෙස>කර මහතා  

ගB P	< හ�'ෙන�� මහතා  

ගB �ම< ර�නායක මහතා 

ගB මාෛව ෙස�. ෙස>නා�රාජා මහතා 

ගB අwM<ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා 

ගB ජය'ත සමරQර මහතා  

ගB එස.් �තර' මහතා 

ගB එ%. ඒ. Pම'�ර' මහතා 

ගB ෙහFට� අ�KහාN මහතා 

ගB (ෛවද) න&'ද ජය�සස් මහතා  

ගB හ�ෂණ රාජකBණා මහතා  

ගB ඥාන\�� �ෙ'ස' මහතා   
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රජෙ, \ද< 89බඳ  කාරක සභාව 

පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 121 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධානවල සහ 2018 මැ� 22 
වැ	 6න පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, 2018 මැ� 23 වැ	 6න 
ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය' රජෙ, \ද< 89බඳ  කාරක සභාෙ1 
කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 

ගB ලස'ත අල`යව'න මහතා  

ගB ඩ�ලස ්ෙ!වාන'ද මහතා 

ගB (ආචා�ය) බ'Mල =ණව�ධන මහතා  

ගB Pස'ත KංH	ලෙ% මහතා 

ගB �ම< ර�නායක මහතා 

ගB ෙ�. එ%. ආන'ද kමාර;n මහතා 

ගB මාෛව ෙස�. ෙස>නා�රාජා මහතා 

ගB ලFෂම්' ආන'ද .ෙ�මා'න මහතා  

ගB (�ජ) අ�ර&ෙ, රතන 5N  

ගB (ෛවද) රෙ%ෂ ්ප�රණ මහතා 

ගB ඊ. සරවනපව' මහතා 

ගB එ%. ඒ. Pම'�ර' මහතා 

ගB ෙශහා' ෙස>ම;ංහ මහතා 

ගB අ�� මා'න�ෙපBම මහතා 

ගB ම�<වාගන% �ලකරාජා මහතා 

ගB මය'ත 6සානායක මහතා 

ගB (මහාචා�ය) ආ  මාර;ංහ මහතා 

ගB (ෛවද) �;තා .ෙ�මා'න මහ�Nය 

ගB .ෙ�පාල ෙහ¡mආර¢H මහතා 

      

  මහජන ෙප�ස% 89බඳ  කාරක සභාව 

පා�&ෙ%'�ෙ1 අංක 122 වැ	 සථ්ාවර 	ෙය�ගෙය5 .�.ධානවල සහ 2018 මැ� 22 
වැ	 6න පා�&ෙ%'�ව .;' ස%මත කරන ලද ෙය�ජනාව �කාරව, 2018 මැ� 23 වැ	 6න 
ෙ�J% කාරක සභාව .;' ම� සඳහ' ම'rවරය' මහජන ෙප�ස% 89බඳ කාරක සභාෙ1 
කට�� IJම සඳහා න% කරන ලl: 

ගB ව�ර අෙwව�ධන මහතා 

ගB Paව ෙස>න;ංහ මහතා 

ගB ඩ�ලස ්ෙ!වාන'ද මහතා 

ගB සා&'ද 6සානායක මහතා 

ගB ම5'ද යාපා අෙwව�ධන මහතා 

ගB Pස'ත KංH	ලෙ% මහතා 
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ගB 	හා< ගල�ප�� මහතා 

ගB �ම< ර�නායක මහතා 

ගB රං�� අ�.හාෙ� මහතා 

ගB අ/ර ;t	 ජයර�න මහතා 

ගB ලFෂම්' ආන'ද .ෙ�මා'න මහතා 

ගB ක. �ෙර�ෙර�න;ංහ% මහතා 

ගB (ෛවද) රෙ%ෂ ්ප�රණ මහතා 

ගB .Mර .�මනායක මහතා 

ගB කනක ෙහ>ර� මහතා 

ගB ම�<වාගන% �ලකරාජා මහතා 

ගB \හ%මM ඉwරා5% \හ%මM ම'£� මහතා 

ගB (ෛවද) �;තා .ෙ�මා'න මහ�Nය 

ගB චN'ද . ෙ�;n මහතා 

ගB ශා'� �සක්'දරාසා මහ�Nය 

ගB (ෛවද) එස.් ;වෙම�හ' මහතා”    

  

2. }iෙ�ඛනා.ය i�ගැ�-ම : (1) කථානායකවරයා .;', � ලංකා �ජාතා'�ක 
සමාජවාl ජනරජෙ, ආ*+�ම වවසථ්ාෙ1 154(6) වවසථ්ාව �කාරව —  

(i) 2014 \ද< ව�ෂය සඳහා .ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ1 ;1වැ	 
කා*ඩෙ, XIV ෙකsටස;  සහ 

(ii) 2016 \ද< ව�ෂය සඳහා .ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙ1 පළ\වැ	 
කා*ඩෙ, XIV, XV, XVI, XVII හා XVIII ෙකsටස්, හයවැ	 කා*ඩෙ, 
VI, VII,  X,  XI හා XII ෙකsටස් සහ දසවැ	 කා*ඩෙ, VII, VIII,  IX 
හා X ෙකsටස්   

89ග'වන ලl. 

එIයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� ද \�ණය කළ �� යැ� ද 	ෙය�ග 
කරන ලl.  

(2) ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාතවරයා .;'— 

(i) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා � ලංකා වයඹ .ශ්ව.දාලෙ, වා�Gක වා�තා 
හා `_%; 

(ii) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා ©Fª .ශව්.දාලෙ, වා�Gක වා�තාව හා `_%; 

(iii) 2015 ව�ෂය සඳහා .ශ්ව.දාල ��පාදන ෙකsNෂ' සභාව, � ලංකාව,  
�ස් හ�වැ	 වා�Gක වා�තාව; 

(iv) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙමsර¬ව .ශව්.දාලෙ, තාFෂAක ආයතනෙ, 
වා�Gක වා�තාව හා වා�Gක `_%; 

(v) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙකsළඹ .ශ්ව.දාලය කෘG තාFෂAක හා �ා®ය 
.දා ආයතනෙ, වා�Gක වා�තාව;  

(vi) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා � ලංකා B^ණ .ශ්ව.දාලෙ, වා�Gක 
වා�තා; 
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(vii) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා කැළAය .ශ්ව.දාලෙ,  වා�Gක වා�තාව හා 
`_%; 

(viii) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙකsළඹ .ශව්.දාලෙ, ෛජවරසායන, අ_ක 
ෛජවෙ1ද හා ෛජවතාFෂණ ආයතනෙ, වා�Gක වා�තාව; 

(ix) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා නැෙගන5ර .ශ්ව.දාලෙ, ස්වාN .Kලාන'ද 
ෙසb'ද�ය ආයතනෙ, වා�Gක වා�තාව; 

(x) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙ�රාෙදAය  .ශව්.දාලෙ, වා�Gක වා�තාව; 

(xi) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙසb'ද�ය කලා  .ශ්ව.දාලෙ, වා�Gක වා�තාව; 

(xii) 2015 ව�ෂය සඳහා � ලංකා .වෘත .ශ්ව.දාලෙ, වා�Gක වා�තාව; 

(xiii) 2015 ව�ෂය සඳහා ඌව ෙව<ලස්ස .ශව්.දාලෙ, වා�Gක වා�තාව; සහ 

(xiv) 2015 ව�ෂය සඳහා ෙකsළඹ .ශ්.දාලය පnගණක අධයනායතනෙ, 
වා�Gක වා�තාව 

89ග'වා, එම වා�තා අධාපනය හා මානව ස%ප� සංව�ධනය 89බඳ ආං±ක අ²Fෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයs\ කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය. 

3. ~ ලංකා ෙ6 මkඩල (සංෙශ+ධන) පන6 ෙක��පත : ෙදවැ	   වර IයQෙ% 
	ෙය�ගය Iයවන ලl. 

“පන� ෙක¬%පත දැ' ෙදවැ	 වර Iය.ය ��ය”� වැ.& ක�මා'ත අමාතවරයා 
ෙව/ෙව' ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංසක්රණ අමාතවරයා .;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

“ගB කනක ෙහ>ර� මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය ��ය”� වැ.& ක�මා'ත අමාතවරයා 
.;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා  ස%මත .ය. 

(�. භා. 11.05 ට ගB කනක ෙහ>ර� මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය.) 

“ගB 8යංකර ජයර�න මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය ��ය”� වැ.& ක�මා'ත අමාතවරයා 
.;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා  ස%මත .ය. 

(�. භා. 11.55 ට ගB 8යංකර ජයර�න මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය.) 

“ගB ෙ�. එ%. ආන'ද kමාර;n මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය ��ය”� වැ.& ක�මා'ත 
අමාතවරයා .;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා  ස%මත .ය. 

(අ. භා. 1.49 ට ගB ෙ�. එ%. ආන'ද kමාර;n මහතා ³ලාසනා�ඪ .ය.) 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය. 

පන� ෙක¬%පත ඊට අ/zලව ෙදවැ	  වර Iයවන ලl.  

“පන� ෙක¬%පත ��ණ පා�&ෙ%'� කාරක සභාවකට පැවnය ��ය”� වැ.& 
ක�මා'ත අමාතවරයා .;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය.  
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තදන'තරව පා�&ෙ%'�ව ස%ම� මා�ගෙය' කාරක සභාවකට පnව�තනය .ය. 

(කාරක සභාෙ1l) 

³ලාසනා�ඪ ම'rවරයා ³ලාසනා�ඪ .ය. 

1 වැ	 වග'�ෙ, ;ට 3 වැ	 වග'�ය දFවා සභා ස%මත .ය. 
 

�ඥ�� වග'�ය  හා නාමය 

“�ඥ�� වග'�ය හා නාමය පන� ෙක¬%පෙ� ෙකsටසF වශෙය' ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය.  

පන� ෙක¬%පත සංෙශ�ධන ර5තව වා�තා කරන ලl. 

“පන� ෙක¬%පත දැ' �'වැ	 වර Iය.ය ��ය”� වැ.& ක�මා'ත අමාතවරයා 
.;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය. 

පන� ෙක¬%පත, ඊට අ/zලව   �'වැ	 වර Iයවා ස%මත කරන ලl. 

4. ක� තැ1ම  (දa� පළාත Zළ පැ&ෙරන හ�නා ෙනvග6 උණ ෙර+ගය) :  “ෙමම 
පා�&ෙ%'�ව දැ' ක< තැ�ය ��ය”� , ඉඩ% සහ පා�&ෙ%'� ��සංස්කරණ 
අමාතවරයා .;' ෙය�ජනා කරන ලl. 

�ශන්ය සභා©\ඛ කරන ල6', .වාද .ය. 

�ශන්ය .මසන ල6', සභා ස%මත .ය; අ. භා. 3.15 ට, 2018 මැ� 25 වැ	 ;kරාදා �. භා. 
10.30 වනෙතF පා�&ෙ%'�ව ක< `ෙ,ය. 


