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1. 

අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ස"ය 
බැරක� කළමනාකරණය ()ෙ�,— * ලංකාව 	ළ රාජ� ණය කළමනාකරණය කර. 
/0ස ස"ය බැරක� කළමනාකරණය ()ෙ� කා�යය සඳහා * ලංකාව 	ළ ෙහෝ ඉ4 
/ටත ෙහෝ ණය එක	කර ගැ7මට බලය ලබා �ම සඳහා ද ඊට ස�බ4ධ ෙහෝ ආ.ෂං;ක 
කාරණා සඳහා <=<ධාන සැලස්?ම /0ස ද @ පන� ෙකA�පත(. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

2. 

අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ෙකොළඹ 
ව�ාපාර වස්	 <Jමය ස්ථානය අසාLMකරණය ()ෙ�,— ඇපෙය4 OPත සමාගමQ වන 
ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්	 <Jමය ස්ථානය ෙකොටස්වR4 OPත සමාගමQ බවට පSව�තනය 
()ෙම4 ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්	 <Jමය සථ්ානය අසාLMකරණය ()ම සඳහා ද; ඒ හා 
ස�බ4ධ හා ඊට ආ.ෂං;ක කVW සඳහා ද <=<ධාන සැලස්?ම සඳහා ද @ පන� 
ෙකA�පත(. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

 

 

ෙයෝජනා /Xබඳ දැ.��ම සහ Yනට JයPත කට�	 

*1. 
පා�Rෙ�4	ෙ[ ස්ථාවර Jෙයෝග ප�ෙශෝ=ත ෙකA�පත,— පා�Rෙ�4	ෙ[ 

ස්ථාවර Jෙයෝග ප�ෙශෝ=ත ෙකA�පත ස�බ4ධෙය4 2017 ෙනොවැ�බ� මස 07 
වැJ අඟහVවාදා /Xග4වන ලද ස්ථාවර Jෙයෝග /Xබඳ කාරක සභාෙ[ වා�තාව,—
සලකා බැ`ම. 

*2. 
පා�Rෙ�4	 ම4aවV4 සඳහා වන ච�යා ධ�ම සංගහය,— පා�Rෙ�4	 

ම4aවV4ෙc ච�යා ධ�ම ස�බ4ධෙය4 2017 ෙනොවැ�බ� මස 07 වැJ 
අඟහVවාදා /Xග4වන ලද පා�Rෙ�4	 ම4aවV4 සඳහා වන ච�යා ධ�ම 
සංගහෙ� අවස4 ෙකA�පත අ.මත කළ �	ය. 

*3.  

eරාබf (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  
(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

(අටවැJ පා�Rෙ�4	ව - පළLවැJ සභාවාරය) 
අංක 238.] 

 

පා��ෙ��ෙ  න!ාය ප#ය  
2018 ෙපබරවා( මස 19 වැ+ ස,දා -.භා. 10.00 ට 



( 2 ) 

 

 

*4.  
Lදi හා ජනමාධ� අමාත�	මා,— Lදi පනත යටෙ� Jෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

Lදi පනෙ� 8 වග4�ය සමඟ (ය<ය �	, එl පනෙ� 6 (2) වග4�ය යටෙ� ෙටRනාට�, 
mතපට සහ වා0ජ වැඩසටහ4 බoද ස�බ4ධෙය4 Lදi හා ජනමාධ� අමාත�වරයා <p4  
පනවන ලfව, 2017 ෙනොවැ�බ� 07 Yනැ� 2044/21 දරන අ� <ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ කර. 
ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYSප� කරන ලද Jෙයෝග අ.මත කළ �	 ය. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*5. 
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ජා�ක 

අධ�ාපන ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සභාප�වරයාෙc සහ උප සභාප�වරයාෙc පාSශPක හා 
ෙකොPෂ4 සභා සාමාwකය4ෙc �මනා ප�ෙශෝධනය ()ම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා�ක අධ�ාපන ෙකොPෂ4 සභා පන�4 ස්ථා/ත ෙමම ෙකොPෂ4 සභාෙ[ 
සාමාwකය4ෙc පාSශPක හා �මනා එl පනෙ� 4(8) වග4�ය පකාරව 
පා�Rෙ�4	ව <p4 Jශ්චය කර. ලැyය �	 ෙහz4ද; 

2017.11.14 Yනැ� අමාත� මCඩල {රණය පදන� කර ගJP4 ජා�ක අධ�ාපන 
 ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සභාප�වරයාෙc සහ උප සභාප�වරයාෙc පාSශPක සහ 
ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සාමාwකය4ෙc �මනා පහත පSY ප�ෙශෝධනය ()මට අ.ම�ය 
ලබා � ඇ� ෙහz4 ද; 

 (i) ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සභාප�වරයාට සහ උප සභාප�වරයාට /XෙවX4               
V. 75,000/-Q සහ V. 60,000/-Q වශෙය4 මාpක පාSශPකය4 ෙග?මට�; 

 (ii) ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සාමාwකය4ට එQ }ස?්� වාරයQ සඳහා V. 6,000/-ක 
�මනාවQ ෙග?මට�; 

 (iii) රාජ� පSපාලන චකෙiඛ අංක 13/2008 (iv)M <=<ධාන පSY සභාප�වරයා 
සඳහා `ට� 225ක Pලට සමාන මාpක ඉ4ධන �මනාවQ සහ උප 
සභාප�වරයා සඳහා    `ට� 170ක Pලට සමාන මාpක ඉ4ධන �මනාවQ 
ලබා �මට�; 

ඊට අ.�ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ�ාපන ෙකොPෂ4 සභා පනෙ� 4(8) 
වග4�ය පකාරව ජා�ක අධ�ාපන ෙකොPෂ4 සභාෙ[ සභාප�වරයාට, උප 
සභාප�වරයාට සහ සාමාwකය4 ෙවත රජෙ� ඒකාබoධ අරLදලට වැය බරQ වන 
පSY ඉහත සඳහ4 පාSශPක හා �මනා ෙගව. ලැ�මට  ෙමම පා�Rෙ�4	ව ෙයෝජනා 
ස�මත කරz. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*6. 

අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආC�කම 
ව�වසථ්ාව යටෙ� {රණය,— * ලංකා ප ජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආC�ක ම 
ව�වසථ්ාෙ[ 153 ව�වස්ථාව පකාරව ජනා=ප�වරයා <p4 ආC�කම ව�වසථ්ා සභාෙ[ 
අ.ම�යට යට�ව 2015.11.27 වැJ Yන pට බලපැවැ�ෙවන පSY එ�. එ�. ගාP� 
<ෙ�pංහ මහතා <ගණකා=ප�වරයා වශෙය4 ප�කර ඇ� ෙහz4ද; 

<ගණකා=ප�වරයාෙc  වැAප  *  ලංකා ප ජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආC�ක ම 
ව�වසථ්ාෙ[ 153 (2) ව�වසථ්ාව පකාරව පා�Rෙ�4	ව <p4 Jශ්චය කර. ලැyය �	 
අතර රජෙ� ඒකාබoධ අරLදලට වැය බරQ වන ෙහz4ද;  

ජනා=ප�වරයා <p4 2017.11.14 වැJ Yන ඉYSප� කරන ලද අමාත� මCඩල 
සංෙoශයට අදාළව 2017.12.05 Yනැ� අමාත� මCඩල {රණය අ.ව <ගණකා=ප�,   
එ�. එ�. ගාP� <ෙ�pංහ මහතාට පහත පSY වැA� හා �මනා ෙග?මට අ.ම�ය ලබා � 
ඇ� ෙහz4ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැJ Yන pට රාජ� පSපාලන චකෙiඛ අංක 6/2006 අ.ව  
SL - 4 වැA� පSමාණෙ� 08 වැJ වැA� /යවෙ� /MAවා වැA� ෙග?ම 
හා තන	රට MP අෙන�� �මනා ෙග?මට; 



( 3 ) 

 

 

(ආ) රාජ� පSපාලන චකෙiඛ අංක 3/2016 අ.ව 2016.01.01 වැJ Yන pට 
වැAප පSව�තනය ()ෙ� � SL – 4 වැA� ක මය යටෙ� එම 
චකෙiඛෙ� උපෙදස් පSY වැA� පSව�තනය කර ෙග?මට; සහ 

 (ඇ) එl වැA� පSමාණයට අදාළ වා��ක වැA� ව�ධක ෙග?මට. 

ඊට අ.�ලව, * ලංකා ප ජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආC�ක ම ව�වස්ථාෙ[ 
153 (2) ව�වස්ථාව පකාරව, <ගණකා=ප�, එ�. එ�. ගාP� <ෙ�pංහ මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබoධ අරLදලට වැය බරQ වන පSY ඉහත සඳහ4 මාpක වැAප හා �මනා 
ෙග?ම කළ �	 යැz ෙමම පා�Rෙ�4	ව Jශ්චය කරz.  

*7.  
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�4තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— * ලංකා අපනයන සංව�ධන 

පනත යටෙ� Jෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන * ලංකා අපනයන සංව�ධන පනෙ�                
14 වග4�ය යටෙ� ෙසස ්බf ස�බ4ධෙය4 සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�4තර ෙවළඳ 
අමාත�වරයා <p4 සාදන ලfව, 2017 ෙනොවැ�බ� 27 Yනැ� අංක 2047/2 දරන අ� <ෙශේෂ 
ගැසs පතෙ� පළ කර. ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYSප� කරන ලද Jෙයෝගය අ.මත කළ     
�	 ය. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 
*8. 

පපාතන <ෙරෝ� සහ ප�ෙතෝලන බf පන� ෙකA�පත — <වාදය කi තබන ලද පශන්ය 
(2017 ෙදසැ�බ� 11) [1]. 

 
*9. 

ආරQෂණ /යවර පන� ෙකA�පත — <වාදය කi තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැ�බ� 
11) [1]. 

*10. 
* ලංකා වා0ජ සමථ මධ�ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර 

(ය?ම.  
(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*11. 
අපරාධ න� <ධාන සංගහය (<ෙශේෂ <=<ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — 

ෙදවැJවර (ය?ම.  
(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*12.  
e}��ප� <Jමය පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 
*13. 

�o=මය ෙoපළ (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 
*14. 

භාර (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*15.  
පවාහන හා p<i �ව4 ෙසේවා අමාත�	මා,— ෙමෝට� වාහන පනත යටෙ� 

Jෙයෝගය,— (203 වැJ අ=කාරය @) ෙමෝට� වාහන පනෙ� 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග4� සමඟ (ය<ය �	, එl පනෙ� 237 වග4�ය යටෙ� පවාහන හා p<i �ව4 
ෙසේවා අමාත�වරයා <p4 සාදන ලfව, 2017 අෙගෝස්	 18 Yනැ� අංක 2032/36 දරන 
අ� <ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ කර. ලැබ, 2017.12.06 Yන ඉYSප� කරන ලද 
Jෙයෝගය අ.මත කළ �	 ය. 
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*16.  
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආC�කම 

ව�වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— * ලංකා පජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආC�කම 
ව�වසථ්ාෙ[ 104ආ (5) (අ) ව�වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ ෙකොPෂ4 සභාව <p4 සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ�බ� 04 Yනැ� අංක 2048/1 දරන අ� <ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ කරන ලfව, 
2018.01.23 Yන ඉYSප� කරන ලද ජනමත<චාරණයක� ෙහෝ ඡ4ද <මOමකට අදාළ 
කාලOමාව 	ළ <ද�� හා L�ත ජනමාධ� <p4 /XපැYය �	, මාධ� උපමාන අ.මත කළ   
�	 ය. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*17.  
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙo�ය ෛවද� අමාත�	මා,— ජා�ක ඖෂධ Jයාමන අ=කාSය 

පනත යටෙ� Jෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Jයාමන අ=කාSය පනෙ�         
118 වග4�ය සමඟ (ය<ය �	, 142 වග4�ය යටෙ� 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 
Jයාමන අ=කාS (Pල ඉහළ Oමා) Jෙයෝග ස�බ4ධෙය4 ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙo�ය 
ෛවද� අමාත�වරයා <p4 සාදන ලfව, 2017 ෙදසැ�බ� 14 Yනැ� අංක 2049/31 දරන අ� 
<ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ කර. ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYSප� කරන ලද Jෙයෝග අ.මත කළ 
�	 ය. 

*18.  
වරාය හා නා<ක කට�	 අමාත�	මා,— ෙවළඳ නැ[ පනත යටෙ� Jෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ[ පනෙ� 44 වග4�ය සමඟ (ය<ය �	 එl පනෙ� 321 
වග4�ය යටෙ� 2017 ෙවළඳ නැ[ (�ඩා වා0ජ යාතා) Jෙයෝග ස�බ4ධෙය4 වරාය හා 
නා<ක කට�	 අමාත�වරයා <p4 සාදන ලfව, 2017 මැz 04 Yනැ� 2017/31 දරන අ� 
<ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ කර. ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYSප� කරන ලද Jෙයෝග අ.මත 
කළ �	 ය. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*19. 
බලහ�කාරෙය4 අ	Vදහ4 ()�වR4 pය� තැනැ�ත4 ආරQෂා ()� සඳහා @ 

ජාත�4තර ස�L� පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම. 
(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*20. 
<pවන ආC�කම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*21. 
ෙබෞoධ <හාර ෙoවාලග� (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම. 

(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*22. 
ෙථේරවා� �Q� ක�කාව� (RයාපYංm ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර 

(ය?ම. 
(අමාත� මCඩලෙ� අ.ම�ය ද4වා �ෙE.) 

*23. 
ආC�කම ව�වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— <වාදය  කi තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �J 22),— “* ලංකා පජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආC�කම 
ව�වස්ථාෙ[ 104ආ (5)(අ) ව�වස්ථාෙ[ <=<ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොPෂ4 සභාව 
<p4 2016 ෙපබරවාS 25 Yනැ� අංක 1955/19 දරන අ� <ෙශේෂ ගැසs පතෙ� පළ 
කර. ලැබ, 2016.05.06 Yන ඉYSප� කරන ලද, ජනමත<චාරණයක� ෙහෝ ඡ4ද 
<මOමකට අදාළ කාලOමාව 	ළ <ද�� හා L�ත ජනමාධ� <p4 /XපැYය �	 
උපමාන ෙහව� මා�ෙගෝපෙoශ/ ෙමෙහ�� ප�ප�� අ.මත කළ �	 ය.” ය.ෙව4 
ෙයෝජනා කරන ලY4, පශ්නය සභා�Lඛ කරන ල�.  
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24. 
* ලංකා ෙසේවා /Sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකA�පත — 

ෙදවැJවර (ය?ම.  

25. 
ළමා ¡නV�ථාපන ෙQ4දය (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර 

(ය?ම.  

26. 
* ලංකා එQස� £ස�්යාJ සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — 

ෙදවැJවර (ය?ම.  

27. 
* ලංකා කා4තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර 

(ය?ම.  

28. 
ෙමොනරාගල Yස�්Q කා4තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — 

ෙදවැJවර (ය?ම.  

29. 
ලසාRය4 සමාජ¤ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — 

ෙදවැJවර (ය?ම.  

30. 
ජාත�4තර කා4තා සහ ළමා අz{4 e}lෙ� සභාව (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� 

ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  

31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ()ෙ�) පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර 

(ය?ම.  

32. 
ද ඉ4ස¥්¥�s ඔෆ ් ස�¥ෆz¨ පERQ එක©4ට4sස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත ()ෙ�) 

පන� ෙකA�පත — ෙදවැJවර (ය?ම.  

 
 

* සල2ෙණ හ,ව� ලබෙ ආ67ෙ  කට8� ය. 
 

[1] 
“පන� ෙකA�පත දැ4 ෙදවැJ වර (ය<ය �	ය” ය.ෙව4 ෙයෝජනා කරන ලY4, 

පශන්ය සභා�Lඛ කරන ල�. 
 

 

 
 


