
ග� ක� ජය��ය මහතා, කථානායක�මා 

ග� ෙ�. එ�. ආන�ද �මාර�� මහතා, 	ෙය�ජ කථානායක�මා සහ කාරක සභා 
සභාප��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� ෙජ*� අමර+ංග මහතා, සංචාරක සංව�ධන හා &ස්�යා	 ආග(ක කට�� 
අමාත�මා 

ග� (ආචා(ය) සර/ අ01ගම මහතා, )දා, තා,ෂණ, ප�ෙ/ෂණ, 	0ණතා සංව�ධන 
හා වෘ�2ය 034 සහ ක5ද උඩරට උ8මය 9:බඳ අමාත�මා 

ග� ගය�ත ක�ණා3ලක මහතා, ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංස්කරණ අමාත�මා සහ 
ආ@A පා�ශ්වෙ/ �ධාන සං)ධායක�මා 

ග� අ4ල #රා� කා�යවස� මහතා, අධාපන අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� 4�ඇ�ල මහතා, රාජ වවසාය හා මහBවර නගර සංව�ධන අමාත�මා 
සහ පා�?ෙ>5�ෙC සභානායක�මා 

ග� පල" 9ග�බර� මහතා, කDරට නව ග>මාන, යEතල පහGක> හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�මා 

ග� ගා;< ජය#$ම ෙපෙ(රා මහතා, H!ධශාසන අමාත�මා 

ග� �සා= බ9>?� මහතා, ක�මා5ත හා වාIජ කට�� අමාත�මා 

ග� ආ(. එ�. රං&/ ම@Aම බBඩාර මහතා, රාජ පJපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
L�ය හා සාමය 9:බඳ අමාත�මා 

ග� ච�Cා" බBඩාර මහ/;ය, කා5තා හා ළමා කට�� අමාත�(ය 

ග� සාගල ර/නායක මහතා, ත8ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද,Mණ 
සංව�ධන අමාත�මා 

ග� මD  සමර#$ම මහතා, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාත�මා 

අංක 10. ] 

(අටවැ	 පා�?ෙ>5�ව - ෙදවැ	 සභාවාරය) 

පා	
ෙ��ෙ� කා	ය සටහ 
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ග� මN�ද සමර�ංහ මහතා, වරාය හා නා)ක කට�� අමාත�මා 

ග� රOෆ් හQ� මහතා, නගර සැලG> හා ජල ස>පාදන අමාත�මා 

ග� කR( හS� මහතා, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත�මා 

ග� T. හැ�ස� මහතා, සමාජ ස)බලගැ5Z> අමාත�මා 

ග� U�= මා(ෂ� සර/  ෙෆV�ෙසWකා මහතා, �රසර සංව�ධන, වන[Z සහ �ාෙ!\ය 
සංව�ධන අමාත�මා 

 

ග� වස�ත අX#හාෙ( මහතා, කෘMක�ම රාජ අමාත�මා 

ග� YයෙසWන ගමෙZ මහතා, ත8ණ කට��, වාපෘ� කළමනාකරණ සහ ද,Mණ 
සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

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

ග� [ර�මාර 9සානායක මහතා, මහවැ? සංව�ධන රාජ අමාත�මා 

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

ග� ඒ. ]. ෙ^Wමදාස මහතා, වැ)? ක�මා5ත රාජ අමාත�මා 

ග� පාDත ර�ෙZ බBඩාර මහතා, වාJමා�ග සහ ජල ස>ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
රාජ අමාත�මා 

ග� [. එස්. රාධ_ෂ්ණ� මහතා, අධාපන රාජ අමාත�මා 

ග� ඉරා� #$මර/න මහතා, ]ද^ රාජ අමාත�මා 

ග� aයා" #ෙ�#$ම මහ/;ය, පළා� සභා, පළා� පාලන සහ _ඩා රාජ අමාත�(ය 

ග� 9Db ෙවදආරcd මහතා, `වර හා ජලජ ස>ප� සංව�ධන සහ �ාaය ආ��කය 
9:බඳ රාජ අමාත�මා 

ග� efව ෙසWන�ංහ මහතා, ජාත5තර ෙවළඳ රාජ අමාත�මා 

ග� ල ෂ්ම� ෙසෙන#ර/න මහතා, )දා, තා,ෂණ, ප�ෙ/ෂණ, 	0ණතා සංව�ධන හා 
වෘ�2ය 034 සහ ක5ද උඩරට උ8මය 9:බඳ රාජ අමාත�මා 

 

ග� අෙශ*  අෙ'�ංහ මහතා, �වාහන හා b)^ cව5 ෙසdවා 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ලස�ත අලhයව�න මහතා, ]ද^ හා ජනමාධ 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෙ�. i. අලව+වල මහතා, ස්වෙ!ශ කට�� 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ෆjසා� කා�� මහතා, ෙසeඛ, ෙප�ෂණ හා ෙ!\ය ෛවද 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� එc. ආ(. සාරk Aෂ්ම�ත මහතා, අhකරණ හා බ5ධනාගාර ��සංස්කරණ 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 

ග� ෙසlj= අm සාn( මOලානා මහතා, ජා�ක ඒකාබ!ධතා, සංjkයා සහ රාජ භාෂා 
	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� ර�ජ� රාමනායක මහතා, සමාජ ස)බලගැ5Z> 	ෙය�ජ අමාත�මා 

ග� 0/+ �වDංග� මහතා, සමාජ Gබසාධන හා �ාථ(ක ක�මා5ත 	ෙය�ජ 
අමාත�මා 
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ග� ෙහ ට( අboහා; මහතා   

ග� මN�ද යාපා අෙ'ව(ධන මහතා   

ග� ල ෂ්ම� යාපා අෙ'ව(ධන මහතා   

ග� ��ර �මාර අෙ'ෙසWකර මහතා   

ග� +ෂාර ඉp"� අමරෙසWන මහතා   

ග� 9q� අ01ගම මහතා   

ග� ආන�ද අX/ගමෙZ මහතා   

ග� මN�දාන�ද අX/ගමෙZ මහතා   

ග� රං&/ අX#හාෙ( මහතා   

ග� (ආචා(ය) එස්. එ�. ෙමVහම= ඉසම්ාj� මහතා   

ග� r. R. ඒකනායක මහතා   

ග� ර[ ක�ණානායක මහතා   

ග� අ. අර#�@ �මා( මහතා   

ග� ෙsX �මා( මහතා   

ග� නාලක ^සා@ ෙකVෙලV�ෙන මහතා   

ග� ච�C�� ගජ?ර මහතා   

ග� ච�9ම ගමෙZ මහතා   

ග� ��පාල ගමල/ මහතා   

ග� "හා� ගලbප/3 මහතා   

ග� 9ෙ�ෂ ්tණව(ධන මහතා   

ග� (ආචා(ය) බ�Aල tණව(ධන මහතා   

ග� එ=ව= tණෙසWකර මහතා   

ග� ප@ම උදයශා�ත tණෙසWකර මහතා   

ග� එස්. එ�. ච�CෙසWන මහතා   

ග� ��ර ජයෙකVv මහතා   

ග� (ෛවදw) නD�ද ජය3සස් මහතා   

ග� නD� බBඩාර ජයමහ මහතා   

ග� අxර �=" ජයර/න මහතා   

ග� අxරාධ ජයර/න මහතා   

ග� Yයංකර ජයර/න මහතා   

ග� ලQ ජයව(ධන මහතා   

ග� දයා�� ජයෙසWකර මහතා   

ග� eෙ�ධා f. ජයෙසWන මහ/;ය   
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ග� මj�වාගන� 3ලකරාජා මහතා   

ග� ක. +ෙරjෙර/න�ංහ� මහතා   

ග� r. රං&/ ද ෙසVjසා මහතා   

ග� අxර 9සානායක මහතා   

ග� මය�ත 9සානායක මහතා   

ග� #මල[ර 9සානායක මහතා   

ග� එස්. R. 9සානායක මහතා   

ග� සාD�ද 9සානායක මහතා   

ග� ඩZලස් ෙ@වාන�ද මහතා   

ග� 0හ�මA නi( මහතා   

ග� ඉ. චා�ස් "(මලනාද� මහතා   

ග� y@zක ප3රණ මහතා   

ග� (ෛවදw) රෙ�ෂ ්ප3රණ මහතා   

ග� ෙ . ෙ . Yයදාස මහතා   

ග� e&/ සංජය ෙපෙ(රා මහතා   

ග� (ෛවදw) eද({| ^නා�Ao�ෙ� මහ/;ය   

ග� අෙශ*ක }ය�ත මහතා   

ග� N�~කා ෙ^Wමච�C මහ/;ය   

ග� බ�Aල ලා� බBඩා�ෙගVඩ මහතා   

ග� තාරක බාල��ය මහතා   

ග� #&ත ෙ'�ෙගVඩ මහතා   

ග� 0හ�මA ඉ'රාN� 0හ�මA ම��( මහතා   

ග� එස්. එ�. ම� කා( මහතා   

ග� ෙ . කාද( මස්තා� මහතා   

ග� ඉ�රා� මහ�ෆ් මහතා   

ග� අ'A�ලාහ ්මහ්�ෆ ්මහතා   

ග� අ&/ මා�නbෙප�ම මහතා   

ග� (මහාචා(ය) ආ� මාර�ංහ මහතා   

ග� එස්. i. 0+�මාරණ මහතා   

ග� i"ත�� ෙය*ෙහWස්වර� මහතා   

ග� i. R. ර/නායක මහතා   

ග� ෙලVහා� ර/ව/ෙ/ මහතා   

ග� ^ස�න රණ+ංග මහතා   

ග� 0&y( ර�මා� මහතා   
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ග� හ(ෂණ රාජක�ණා මහතා   

ග� චම� රාජප� මහතා   

ග� ගා;< ෙලV�ෙZ මහතා   

ග� ජානක ව ��ර මහතා   

ග� (ආචා(ය) ජය�ප3 #$මර/න මහතා   

ග� ඒ. ඒ. #ෙ�+ංග මහතා   

ග� (ෛවදw) +�තා #ෙ�මා�න මහ/;ය   

ග� ල ෂ්ම� ආන�ද #ෙ�මා�න මහතා   

ග� ෙර*N< �මා� #ෙ�ර/න මහ/;ය   

ග� ච;�ද # ෙ��� මහතා   

ග� �Db #ෙ�ෙසWකර මහතා   

ග� කංචන #ෙ�ෙසWකර මහතා   

ග� ෙහWෂා� #තානෙZ මහතා   

ග� ෙ/xක #දානගමෙZ මහතා   

ග� ච�9ම [ර ෙකVv මහතා   

ග� එස්. �තර� මහතා   

ග� ඥාන0/+ �ෙ�ස� මහතා   

ග� ශා�3 �සක්�දරාසා මහ/;ය   

ග� ජය�ත සමර[ර මහතා   

ග� ස�9/ සමර�ංහ මහතා   

ග� රාජවෙර*දය� ස�ප�ද� මහතා, පා�?ෙ>5�ෙC )8!ධ පා�ශ්වෙ/ නායක�මා 

ග� ඊ. සරවනපව� මහතා   

ග� (ෛවදw) එස්. �වෙම*හ� මහතා   

ග� අ�නාමෙලj නෙ=e �වශ 3 මහතා   

ග� එ�. ඒ. eම�3ර� මහතා   

ග� ඩ'Ds. ]. ෙ�. ෙසෙන#ර/න මහතා   

ග� මාෛව ෙස*. ෙසWනාzරාජා මහතා   

ග� ච+ර සං?ප ෙසWනාර/න මහතා   

ග� ෙශහා� ෙසWම�ංහ මහතා   

ග� #ෙ�පාල ෙහ��ආරcd මහතා   

ග� කනක ෙහWර/ මහතා 
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             ධ>(ක දසනායක මහතා, පා�?ෙ>5�ෙC මහ ෙ^ක> 

L  ̂ඉ!දවල මහතා, කා�ය ම@ඩල �ධාL සහ පා�?ෙ>5�ෙC 	ෙය�ජ මහ   ෙ^ක> 

pෂා	 ෙර�හණqර මහ�(ය, සහකාර මහ ෙ^ක> 

ErJ ෙ,. ජය�ලක මහතා, සහකාර මහ ෙ^ක> 

ක�තැRම අxව පා(Dෙ��+ව �ස්#ය.  කථානායකවරයා �ලාසනා�ඪ #ය. 

1. කථානායකවරයා #�� කරx ලබන "ෙsදන : කථානායකවරයා )b5 ම� පළවන 
	ෙCදනය කරන ලq:—                                                          

“u ලංකා �ජාතා5vක සමාජවාq ජනරජෙ/ ආ@Awම වවසථ්ාෙC 79 වවසථ්ාව 

�කාරව, 2018 {	 05 වැ	 |න ම’)b5 ‘� ලංකා ෙ/  මBඩල (සංෙශ*ධන)’ නමැ� පන� 
ෙක~>පෙතj සහ�කය සටහ5 කරන ලද බව දැB> qමට කැමැ�ෙත(.” 

2. DYෙ�ඛනා9ය Y�ගැ�[ම : (1) ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
)b5— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා )ෙ!ශ ස>ප� ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව; 

(ii) 201 7 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාතාංශෙ/ කා�ය 
සාධන වා�තාව; සහ 

(iii) 2017 ව�ෂය සඳහා ජා�ක wමස>පාදන ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව 

9:ග5වා, එම  වා�තා ආ��ක සංව�ධන 9:බඳ ආං�ක අ`,ෂණ කාරක සභාවට ෙය�] 
කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

(2) ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා )b5— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා L� කට�� ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන වා�තාව; 

          (ii) 2017 ව�ෂය සඳහා භා@ඩාගාර ෙමෙහ�> ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව; 

         (iii) 2017 ව�ෂය සඳහා සංව�ධන �ල ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව; සහ 

         (iv) 2017 ව�ෂය සඳහා රාජ �4> ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන වා�තාව 

 9:ග5වා, එම  වා�තා රජෙ/ ]ද^ 9:බඳ කාරක සභාවට ෙය�] කළ ��යැ� ෙය�ජනා 
කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

(3) රාජ වවසාය හා මහBවර නගර සංව�ධන අමාතවරයා )b5, 2017 ව�ෂය සඳහා 
පා�?ෙ>5�ෙC )ප,ෂ නායක කා�යාලෙ/ වා�Mක කා�ය සාධන වා�තාව 9:ග5වා, එම  
වා�තාව අභ5තර පJපාලන හා රාජ කළමනාකරණ 9:බඳ ආං�ක අ`,ෂණ කාරක 
සභාවට ෙය�] කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 
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(4) ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා )b5— 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා ස්වෙ!ශ කට�� අමාතාංශෙ/ වා�Mක කා�ය සාධන 
වා�තාව සහ �4>; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ර�න0ර |ස්v, ෙ^ක> කා�යාලෙ/ කා�ය සාධන 
හා �4> වා�තාව; 

(iii) 2017 ව�ෂය සඳහා ක�තර |ස්v, ෙ^ක> කා�යාලෙ/ වා�Mක කා�ය 
සාධන වා�තාව හා �4>; 

(iv) 2017 ව�ෂය සඳහා vpණාමලය |ස්v, ෙ^ක> කා�යාලෙ/ කා�ය 
සාධන වා�තාව හා �4>; සහ 

(v) 2017 ව�ෂය සඳහා ම5නාරම |ස්v, ෙ^ක> කා�යාලෙ/ වා�Mක කා�ය 
සාධන හා �4> වා�තාව 

9:ග5වා, එම  වා�තා අභ5තර පJපාලන හා රාජ කළමනාකරණ 9:බඳ ආං�ක 
අ`,ෂණ කාරක සභාවට ෙය�] කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

(5) ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා )b5, 201 7 ව�ෂය සඳහා 
වාJමා�ග සහ ජල ස>ප� කළමනාකරණ අමාතාංශෙ/ වා�Mක කා�ය සාධන වා�තාව 
9:ග5වා, එම  වා�තාව කෘMක�මය හා ඉඩ> 9:බඳ ආං�ක අ`,ෂණ කාරක සභාවට 
ෙය�] කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

(6) ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා )b5, 2015 ව�ෂය සඳහා ගා� 
උ8මය පදනෙ> වා�Mක කා�ය සාධන වා�තාව 9:ග5වා, එම  වා�තාව ආ��ක සංව�ධන 
9:බඳ ආං�ක අ`,ෂණ කාරක සභාවට ෙය�] කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

3. කාරක සභා වා(තා Y�ගැ�[ම : (1)  වාපාර හා වාIජ කට�� 9:බඳ ආං�ක 
අ`,ෂණ කාරක සභාෙC සභාප� ග8 ෙස/�� අ� සා�� ම�ලානා මහතා  )b5, එම කාරක  
සභාව  ෙවත ෙය�] කරන ලද,  

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා ආහාර ෙක�මසාJස ්ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව; 

(ii) 2014 ව�ෂය සඳහා u ලංකා හස්ත ක�මා5ත ම@ඩලෙ/ වා�Mක 
වා�තාව;  

(iii) 2016 ව�ෂය සඳහා (B> ඒකක, �(� හා ෙසdවා ෙදපා�තෙ>5�ෙC 
කා�ය සාධන වා�තාව සහ වා�Mක �4>; 

(iv) 2008, 2009, 2010 සහ 2011 ව�ෂ සඳහා �මාසjත ලංකා සෙත�ස j 
වා�Mක වා�තා;   

(v) 2016 ව�ෂය සඳහා ස�පකාර සංව�ධන ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන 
වා�තාව; 

(vi) 2016 ව�ෂය සඳහා වාIජ ෙදපා�තෙ>5�ෙC කා�ය සාධන වා�තාව හා 
වා�Mක �4>; සහ 

(vii) 2005/2006 සහ 2007 ව�ෂ සඳහා �මාසjත ලංකා සෙත�ස j වා�Mක වා�තා 

ස>බ5ධෙය5 � එ� කාරක සභාෙC වා�තාව 9:ග5වන ලq. 

එrයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලq.  
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(2) බලශ,� 9:බඳ ආං�ක අ`,ෂණ කාරක සභාෙC සභාප� ග8 ච5|ම ගමෙ� 
මහතා )b5, එම කාරක  සභාව  ෙවත ෙය�] කරන ලද,  

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා ලංකා ඛ	ජ ෙත^ L�ගත සංසථ්ාෙC වා�Mක වා�තාව; සහ 

(ii)   2015 ව�ෂය සඳහා ලංකා )�?බල ම@ඩලෙ/ වා�Mක වා�තාව 

ස>බ5ධෙය5 � එ� කාරක සභාෙC වා�තාව 9:ග5වන ලq. 

එrයන ලද වා�තාව සභා ෙ�සය මත ��ය ��යැ� 	ෙය�ග කරන ලq.  

4. ෙප/ස� : 

(1) (i) ව�තල, ඇවJව�ත පාර, අංක 114/34 දරන ස්ථානෙයj ප|ං� ෙ�. ෙ,. 
ෙපෙ�රා0^ෙ^ මහතාෙග5 ලැH4 2018.01.21 |නැ� ෙප�සම; සහ  

 (ii) රාගම, p8pලාව, අංක 293/2/ඒ දරන ස්ථානෙයj ප|ං� එස්. [. ෙ,. 
�. E�ඩ� ඇ5තL මහතාෙග5 ලැH4 2018.01.18 |නැ� ෙප�සම 

 ග8 ෙජ�5 අමර�ංග මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

(2)  (i) මඩපාත, මාක5දන, අංක 05 දරන ස්ථානෙයj ප|ං� �. �. ඒ. එ>. 
ච5�කා5� මහ�(යෙග5 ලැH4 2018.04.03 |නැ� ෙප�සම; සහ 

 (ii)  ක�තර දpණ, යටවර හ5|ය, මැදව�ත, ෙ�ග]ව යන ?9නෙයj 
ප|ං� ඩ�?C. එ�. ප�?ස් මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.23 |නැ� 
ෙප�සම  

 ග8 ගා(� ෙල�pෙ� මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

(3) මඩකල0ව, |ස්v, ෙ^ක> කා�යාලය, |ස්v, ඉඩ> ��සංස්කරණ 
අhකාJෙ/, අධ,ෂ එ5. )මලරා� මහතාෙග5 ලැH4 2018.02.22 |නැ� 
ෙප�සම ග8 රZ ක8ණානායක මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

(4) (i) මාතෙ^, පලාප�වල, අංක 08, j^ට5 ජනපදය යන ?9නෙයj ප|ං� 
එ�. [. ක8ණා�ලක මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.19 |නැ� ෙප�සම;  

 (ii) උp ෙවල, cරලෙවල, මා8ෙක�න ව�ත යන ?9නෙයj ප|ං� ෙ,. [.  
කා5� 0ෂ්පලතා ෙමෙන)යෙග5 ලැH4 2018.03.21 |නැ� ෙප�සම; 

    (iii) ගෙ^ෙවල, ෙබ?ග]ව, 286/�, ෙක�ස්ෙප�ත දරන ස්ථානෙයj ප|ං� �. 
[. රණbංහ මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.20 |නැ� ෙප�සම; සහ  

 (iv) ගෙ^ෙවල, වාසල ෙක��ෙ�, මැදබැ!ද, කඹරෙග�^ල යන ?9නෙයj 
ප|ං� ආ�. ඩ�?C. එ>. �. [. එස්. ආ�. ෙ,. වනbංහ මහතාෙග5 
ලැH4 2018.03.21 |නැ� ෙප�සම 

  ග8 රං¡� අ�)හාෙ� මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

(5)  (i) ෙත?�ජ)ල, |�ගහව�ත, “ච5|මා^” යන ?9නෙයj ප|ං� �. ආ�. 
ඒ. හbත ච5|මා^ මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.28 |නැ� ෙප�සම;  

 (ii) හ,මණ, ]8තා]රය, “ආbJ” යන ?9නෙයj ප|ං� [. ඒ. ආ�. 
සමරනායක මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.28 |නැ� ෙප�සම;  

  (iii) පාල~ව, ත^ගහෙග�ඩ, ෙබ�ර�ෙගදර, “bJ	” යන ?9නෙයj ප|ං� 
එ�. [. ආJයදාස මහතාෙග5 ලැH4 2018.01.29 |නැ� ෙප�සම; 

 (iv) ගා^ල, උ�)Eෙ,, |ෙව^ව�ත යන ?9නෙයj ප|ං� එ>. ෙ,. එස.් ද 
b^වා මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.26 |නැ� ෙප�සම; 

 (v) ෙද	9Eය, උAකාව, 	ද5 උයන, “)ෙර�ශාq” යන ?9නෙයj ප|ං� �. 
ෙ,. අසංක �q¢ මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.24 |නැ� ෙප�සම; 
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         (vi) අp£ස්ස, පර¤ව, උඩෙ�ෙග�ඩ යන ?9නෙයj ප|ං� �. Gමනාව2 
මහ�(යෙග5 ලැH4 2018.03.07 |නැ� ෙප�සම; 

        (vii) නා)මන, මාකා)ට, ෙක�ංගහෙහdන යන ?9නෙයj ප|ං� රා	 
මංග?කා සමරbංහ මහ�(යෙග5 ලැH4 2018.03.02 |නැ� 
ෙප�සම; 

       (viii) ගා^ල, උ�)Eෙ,, |ෙව^ව�ත යන ?9නෙයj ප|ං� ¥. [. ඒ. එ5. 
කාJයවස> මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.26 |නැ� ෙප�සම; සහ  

 (ix) �ස්සමහාරාමය, හ^(^ලාව යන ?9නෙයj ප|ං� ව�. එස්. ඩ�?C. 
)තාරණ මහතාෙග5 ලැH4 2018.03.15 |නැ� ෙප�සම 

 ග8 H!hක ප�රණ මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

(6) (i) මාතෙ^, තැ5න, අංක 36 දරන ස්ථානෙයj ප|ං� එ�. එ>. �ෂ්ම5ත 
pමාර මහතාෙග5 ලැH4 2017.12.09 |නැ� ෙප�සම;  

 (ii) ෙප�ෙල�5න8ව, ක�8ෙවල, ෙක�තලාවල 	වාස, අංක 270, ෙදෙ, 
ඇල පාර දරන ස්ථානෙයj ප|ං� ෙක�සල Gරංග )මලbJ මහතාෙග5 
ලැH4 2018.03.10 |නැ� ෙප�සම; සහ  

 (iii) ෙහ�ෙර�Cපතාන, මරද5කඩවල, අ��ව�ත, සමාh මාවත යන 
?9නෙයj ප|ං� ඩ�?C. ආ�. [වකර�න මහතාෙග5 ලැH4 
2018.02.26 |නැ� ෙප�සම 

 ග8 ච5|ම ගමෙ� මහතා )b5 9:ග5වන ලq.  

අංක 30 (10) දරන පා�?ෙ>5�ෙC සථ්ාවර 	ෙය�ගය යටෙ� එම ෙප�ස>, මහජන 
ෙප�ස> 9:බඳ කාරක සභාවට ෙය�] කරන ලq. 

5. පා(Dෙ��+ෙs �ස[්� : ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා 
)b5  ඉ|Jප� කළ ෙය�ජනාව,— පා�?ෙ>5�ෙC සථ්ාවර 	ෙය�ග අංක 8(2)j සඳහ5 පJ|       
“§. භා. 10.30” යන වචන ෙවBවට “§. භා. 9.30” යන වචන ෙයqෙම5 එම සථ්ාවර 	ෙය�ගය 
ෙමම සභාවාරය �ළ q &යා�මක )ය �� ය. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා  ස>මත )ය. 

6. කා(යාල�ය ෙසWවකය� Y�බඳ  (ෙසWවය හා ෙsතන #zම/ 4�ෙ�) (සංෙශ*ධන) 
පන/ ෙක��පත : ෙදවැ	   වර rයZෙ> 	ෙය�ගය rයවන ලq. 

“පන� ෙක~>පත දැ5 ෙදවැ	 වර rය)ය ��ය”� ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා 
අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 
ෙය�ජනා කරන ලq. 

(අ. භා. 2.44 ට 	ෙය�ජ කාරක සභා සභාප��මා �ලාසනා¨ඪ )ය.) 

“ග8 එ�ව� cණෙසdකර මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය ��ය”� ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක 
කට�� රාජ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා  ස>මත )ය. 

(අ. භා. 3.51 ට ග8 එ�ව� cණෙසdකර මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය.) 

“ග8 ල� ජයව�ධන මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය ��ය”� සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා  ස>මත )ය. 
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(අ. භා. 5.43 ට ග8 ල� ජයව�ධන  මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය.) 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

පන� ෙක~>පත ඊට අB«ලව ෙදවැ	  වර rයවන ලq.  

“පන� ෙක~>පත §�ණ පා�?ෙ>5� කාරක සභාවකට පැවJය ��ය”� ක>ක8 හා 
වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර ෙවළඳ 
අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය.  

තදන5තරව පා�?ෙ>5�ව ස>ම� මා�ගෙය5 කාරක සභාවකට පJව�තනය )ය. 

(කාරක සභාෙCq) 

�ලාසනා¨ඪ ම5¬වරයා �ලාසනා¨ඪ )ය. 

1 වැ	 වග5�ය  

ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කළ සංෙශ�ධනය, :  1 වැ	 9~ෙC  3 වැ	 
ෙ¢:ෙ/ bට 5 වැ	 ෙ¢:ය ද,වා ෙ¢: (එම ෙ¢: ෙදක ද ඇ�ළ�ව) ඉව� කර ඒ ෙවBවට 
පහත දැ,ෙවන ෙක�ටස ආෙ!ශ rමට,— 

“ �3® නාමය. “1 ෙ> පනත 2018 අංක      දරන සා¢0 හා කා�යා�ය ෙසdවක�5 
9:බඳ (ෙසdවය හා ෙCතන )hම� rෙ>) (සංෙශ�ධන) පනත 
යBෙව5 හD5වB ලැෙ�.”. 

“සං ෙශ�ධනය 9:ගත ��ය” යන �ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

“වග5�ය සංෙශ�hතාකාරෙය5, පන� ෙක~>පෙ�  ෙක�ටස, වශෙය5 ��ය ��ය”, 
යන �ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

 2 වැ	 වග5�ය සහ 3 වැ	 වග5�ය සභා ස>මත )ය. 

 නව වග5�ය 

ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනය, :  2 වැ	 9~ෙC 4 වැ	 
ෙ¢:යට ඉ,��වම පහත දැ,ෙවන ෙක�ටස ඇ�ළ� rමට,— 

 

18 එ. ය> සා¢0වක ෙහ� කා�යාලයක, ස¬් ෙසdවකයp )b5 
වයස එ, අ�8!දකට අA ද8වpට මCrJ ෙද5ෙ5 න> , පැය 
නමයක කාලයක q, ඇයට අවශ පJ| ය> ෙCලාව5j q, මCrJ 
qෙ> )ෙCක කාල ෙදක, සඳහා ෙසdවාෙය�ජකයා )b5 ඉඩ |ය 
�� ය. ඒ ද8වා ට rJ qම සඳහා ඒ ස¬් ෙසdවකයාට ඒ ෙසdවාෙය�ජක 
)b5 දාරකාගාරය, ෙහ� ෙවන� G�G සථ්ානය, සලසා ඇ� 
අවසථ්ාවක එ, එ, )ෙCක කාලය )නා¯ �හකට ෙන�අA )ය �� 
අතර, දාරකාගාරය, ෙහ� ෙවන� G�G සථ්ානය, එෙසd සලසා 
ෙන�මැ� අවසථ්ාවක, එ, එ, )ෙCක කාලය එ, පැයකට ෙන�අA 
)ය �� ය. තව ද, එය ?°ත L�ය, යටෙ� එම ස¬් ෙසdවකයාට 
ආහාර ෙහ� )ෙCකය සඳහා සලසන ලද ය> )ෙCක කාලයකට 
අ�ෙ�කව )ය �� අතර ඇෙ� ෙසdවා 	�,�ෙ/ කා�ය සඳහා ඒ 
කාලය ඇෙ� ෙසdවා 	�,�ෙයj ඇය වැඩ කළ කාලය වශෙය5 
සලකB ලැ�ය �� ය.”.    

“මCrJ ෙදන 
මCව85 සඳහා 
මCrJ qෙ> 
)ෙCක කාල 
සැල�ම. 
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“වග5�ය ෙදවන වර rය)ය ��ය”, යන �ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

“වග5�ය පන� ෙක~>පතට එක� කළ ��ය”, යන �ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත 
)ය. 

�ඥ¢� වග5�ය   

“�ඥ¢� වග5�ය පන� ෙක~>පෙ� ෙක�ටස, වශෙය5 ��ය ��ය” යන �ශ්නය 
)මසන ල|5, සභා ස>මත )ය.  

 නාමය 

ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කළ  සංෙශ�ධනය, :  ඉං²b  9ටපෙ� 
නාමය සංෙශ�ධනය rමට,— 

 

“This Act may be cited as the Shop and Office Employees (Regulation of 

Employment and Remuneration) (Amendment) Act. “ 

“සං ෙශ�ධනය 9:ගත ��ය” යන �ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

“නාමය සංෙශ�hතාකාරෙය5 පන� ෙක~>පෙ� ෙක�ටස, වශෙය5 ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය.  

පන� ෙක~>පත සංෙශ�ධන සjතව වා�තා කරන ලq. 

“පන� ෙක~>පත සංෙශ�hතාකාරෙය5 දැ5 �5වැ	 වර rය)ය ��ය”� ක>ක8 හා 
වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර 
ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

පන� ෙක~>පත, සංෙශ�hතාකාරෙය5 ඊට අB«ලව  �5වැ	 වර rයවා ස>මත කරන 
ලq. 

7. �3කාධාර (සංෙශ*ධන) පන/ ෙක��පත : ෙදවැ	   වර rයZෙ> 	ෙය�ගය rයවන 
ලq. 

“පන� ෙක~>පත දැ5 ෙදවැ	 වර rය)ය ��ය”� ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා 
අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 
ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

පන� ෙක~>පත ඊට අB«ලව ෙදවැ	  වර rයවන ලq.  

“පන� ෙක~>පත §�ණ පා�?ෙ>5� කාරක සභාවකට පැවJය ��ය”� ක>ක8 හා 
වෘ�2ය ස(� සබඳතා අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර 
ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය.  

තදන5තරව පා�?ෙ>5�ව ස>ම� මා�ගෙය5 කාරක සභාවකට පJව�තනය )ය. 

(කාරක සභාෙCq) 
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�ලාසනා¨ඪ ම5¬වරයා �ලාසනා¨ඪ )ය. 

1 වැ	 වග5�ෙ/ bට 9 වැ	 වග5�ය ද,වා සභා ස>මත )ය. 

�ඥ¢� වග5�ය  හා නාමය 

“�ඥ¢� වග5�ය හා නාමය පන� ෙක~>පෙ� ෙක�ටස, වශෙය5 ��ය ��ය” යන 
�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය.  

පන� ෙක~>පත සංෙශ�ධන රjතව වා�තා කරන ලq. 

“පන� ෙක~>පත දැ5 �5වැ	 වර rය)ය ��ය”� ක>ක8 හා වෘ�2ය ස(� සබඳතා 
අමාතවරයා ෙවBෙව5 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාතවරයා )b5 
ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා ස>මත )ය. 

පන� ෙක~>පත, ඊට අB«ලව  �5වැ	 වර rයවා ස>මත කරන ලq. 

8. ක� තැRම (දහ� පාස� අධwාපනය ශ 3ම/ 4�ම) :  “ෙමම පා�?ෙ>5�ව දැ5 
ක^ තැ�ය ��ය”� , ඉඩ> සහ පා�?ෙ>5� ��සංසක්රණ අමාතවරයා )b5 ෙය�ජනා 
කරන ලq. 

�ශන්ය සභා³]ඛ කරන ල|5, )වාද )ය. 

“ග8 ෙහdෂා5 )තානෙ� මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය ��ය”� H!ධශාසන අමාතවරයා )b5 
ෙය�ජනා කරන ලq. 

�ශන්ය )මසන ල|5, සභා  ස>මත )ය. 

(අ. භා. 6.55 ට ග8 ෙහdෂා5 )තානෙ� මහතා �ලාසනා¨ඪ )ය.) 

එක^j ෙCලාව අ. භා. 7.30 �ෙය5,  �ලාසනා¨ඪ ම5¬වරයා )b5 �ශන්ය ෙන�)මසා 
පා�?ෙ>5�ව ක^ තබන ලq. 

පා�?ෙ>5�ව ඊට අB«ලව, අද |න සභා ස>ම�ය අBව, 2018 ´	 07 වැ	 µහසප්�5දා  
§. භා. 9.30 වනෙත,  ක^ �ෙ/ය. 


