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අංක 3.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප�ය  
2018 මැ% 10 වැ� &හස්ප)�දා *.භා. 10.30 ට 

පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
ෙය+ජනා -.බඳ දැ12ම 

1. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	 කට�	 ��බඳ කාරක සභාව,— 
පා��ෙ��	ෙ� සථ්ාවර $ෙයෝග අංක 115 * +,+ධානවල .ම/ සඳහ�ව 12ණ ද, 
පා��ෙ��	 කට�	 ��බඳ කාරක සභාව, කථානායකවරයා සභාප1වරයා 5 ද, $ෙයෝජ7 
කථානායකවරයා, $ෙයෝජ7 කාරක සභා සභාප1වරයා, පා��ෙ��	ෙ� සභානායකවරයා, 
+89ධ පා�ශව්ෙ� නායකවරයා, ආ;< පා�ශව්ෙ�  පධාන සං+ධායකවරයා, +89ධ 
පා�ශව්ෙ� පධාන සං+ධායකවරයා සහ ෙ=>� කාරක සභාව +?� න� කර@ ලබන තව= 
ම�Bවරය� පහෙළොස ්ෙදෙන.ෙග� (15) සම�+ත +ය �	 ය. 

2. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� Hස්I�,— පා��ෙ��	ෙ� 
ස්ථාවර $ෙයෝග අංක 8* +,+ධානවල .ම/  සඳහ�ව  12ණ ද, අද Kන Hස්I� 
පැවැ=ෙවන කාල ෙ�ලාව M. භා. 10.30 ?ට අ. භා. 12.30 ද/වා ද, අ. භා. 1.30 ?ට    
අ. භා. 6.30 ද/වා +ය �	 ය. M. භා. 10.30ට පා��ෙ��	ෙ� ස්ථාවර $ෙයෝග         
අංක 8(5) Qයා=මක +ය �	 ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක	මා පශ්නය ෙනො+මසා 
පා��ෙ��	ව කRතැSය �	 ය. 

3. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— +ෙ9ශගත T ලාංUකය� හට ඉKW 
මැ1වරණවල � ඡ�දය පා+YZ U>මට ඇ1 ඉඩකඩ සලසා �ෙ� සහ ඊට ආ@ෂං_ක  
ක8` +ම�ශනය කර �යවර $�ෙ9ශ ෙකොට වා�තා U>ම සඳහා වන පා��ෙ��	 
+ෙශේෂ කාරක සභාව,— 2016 ෙනොවැ�බ� 17 වැ$ Kන ග8 කථානායක	මා +?� 
ප=කරන ලද +ෙ9ශගත T ලාංUකය� හට ඉKW මැ1වරණවල � ඡ�දය පා+YZ 
U>මට ඇ1 ඉඩකඩ සලසා �ෙ� සහ ඊට ආ@ෂං_ක  ක8` +ම�ශනය කර �යවර 
$�ෙ9ශ ෙකොට වා�තා U>ම සඳහා වන පා��ෙ��	 +ෙශේෂ කාරක සභාවට, තම� 
+?� $>/ෂණය කර@ ලබන ක8`, 2016 අෙපේR 06 වැ$ Kන පා��ෙ��	ව 
+?� ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාව මc� $යම කර ඇ1 කාලdමාව ඇ	ළත 
පා��ෙ��	වට වා�තා U>මට ෙනොහැU බැ+� එම කාරක සභාවට ලබා� ඇ1 
කාලdමාව අංක 102 දරන ස්ථාවර $ෙයෝගය පකාරව 2018 ෙනොවැ�බ� 20 වැ$ Kන 
ද/වා ��ඝ කළ �	ය.  
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4. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— බdලෙය* T ලංකා තානාප1 කා�යාලය සහ 
ඇමWකා එ/ස= ජනපදෙය*, $�ෙයෝ/ @වර, එ/ස= ජාi�ෙj T ලංකා $ත7 
$ෙයෝkත කා�යාලය සඳහා කා�යාල lල� ගැmම සඳහා T ලංකා මහ බැං.ව +?� 
එ/ එ/ ස්ථානය ෙව@ෙව� ෙව� ෙව� වශෙය� දරන ලද +යදම ��බඳ ෙසොයා 
බලා වා�තා U>ම �nස 5 පා��ෙ��	 +ෙශේෂ කාරක සභාව,— 2017 මැo 23 වැ$ 
Kන ග8 කථානායක	මා +?� ප=කරන ලද බdලෙය* T ලංකා තානාප1 කා�යාලය 
සහ ඇමWකා එ/ස= ජනපදෙය*, $�ෙයෝ/ @වර, එ/ස= ජාi�ෙj T ලංකා $ත7 
$ෙයෝkත කා�යාලය සඳහා කා�යාල lල� ගැmම සඳහා T ලංකා මහ බැං.ව +?� 
එ/ එ/ ස්ථානය ෙව@ෙව� ෙව� ෙව� වශෙය� දරන ලද +යදම ��බඳ ෙසොයා 
බලා වා�තා U>ම �nස 5 පා��ෙ��	 +ෙශේෂ කාරක සභාවට, තම� +?� 
$>/ෂණය කර@ ලබන ක8`, 2017 ෙපබරවාW 09 වැ$  Kන පා��ෙ��	ව +?� 
ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාව මc� $යම කර ඇ1 කාල dමාව ඇ	ළත 
පා��ෙ��	වට වා�තා U>මට ෙනොහැU බැ+� එම කාරක සභාවට ලබා� ඇ1 කාල 
dමාව පා��ෙ��	ෙ� අංක 102 දරන ස්ථාවර $ෙයෝගය පකාරව, 2018 ෙදසැ�බ� 
05 වැ$ Kන ද/වා ��ඝ කළ �	ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ@��ම සහ Kනට $යlත කට�	 
 

*1. 
ජා1ක +ගණන පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
*2. 

?+R tව� ෙසේවා (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*3. 
ෙකොළඹ ව7ාපාර වස්	 +$මය ස්ථානය අසාv*කරණය U>ෙ� පන= ෙකr�පත — 

කාරක සභාව. 

*4. 
අපරාධ න< +ධාන සංගහය (+ෙශේෂ +,+ධාන) (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — 

ෙදවැ$වර UයIම.  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*5. 
T ලංකා වාnජ සමථ මධ7ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර 

UයIම.  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*6.  
xH.�ප= +$මය පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
*7. 

ජා1ක ආර/ෂක අරvදR (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*8. 
පාෙ9yය සභා (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
*9. 

කාලාවෙරෝධ (+ෙශේෂ +,+ධාන) (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
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*10. 
vදR හා ජනමාධ7 අමාත7	මා,— xරාබz ආඥාපනත යටෙ= $ ෙ�දනය,— 

xරාබz ආඥාපනෙ= (52 අ,කාරය 5) 32 වග�1ය සමඟ Uය+ය �	 25 
වග�1ය යටෙ= වා�}ක ම=පැ� බලපත ගාස්	 ස�බ�ධෙය� vදR හා 
ජනමාධ7 අමාත7වරයා +?� පනවන ලzව, 2017 ෙදසැ�බ� 11 Kනැ1 අංක 
2049/4 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර@ ලැබ, 2018.03.20 Kන ඉKWප= 
කරන ලද $ෙ�දනය අ@මත කළ �	 ය. 

(අංක 1004 දරන xරාබz $ෙ�දනය)  
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*11. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7�තර ෙවළඳ අමාත7	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව7ාපෘ1 පනත යටෙ= $යමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව�ධන ව7ාපෘ1 
පනෙ= 3 (4) වග�1ය යටෙ= සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7�තර ෙවළඳ අමාත7වරයා 
+?� සාදන ලzව, 2014 �$ 16 Kනැ1 අංක 1867/5 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන 
ලද $යමය සංෙශෝධනය කරl� 2017 ෙදසැ�බ� 29 Kනැ1 අංක 2051/38 දරන අ1 +ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ� පළ කර@ ලැබ, 2018.03.20 Kන ඉKWප= කරන ලද $යමය අ@මත කළ �	 ය. 

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
*12. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7�තර ෙවළඳ අමාත7	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව7ාපෘ1 පනත යටෙ= $යමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව�ධන ව7ාපෘ1 
පනෙ= 3 (4) වග�1ය යටෙ= සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7�තර ෙවළඳ අමාත7වරයා 
+?� සාදන ලzව, 2018 මා�	 16 Kනැ1 අංක 2062/47 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතය මc� 
සංෙශෝ,ත 2017 ෙදසැ�බ� 15 Kනැ1 අංක 2049/59 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර@ 
ලැබ, 2018.03.23 Kන ඉKWප= කරන ලද $යමය අ@මත කළ �	 ය. 

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 
*13. 

ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙ9yය ෛවද7 අමාත7	මා,—  ජා1ක ඖෂධ $යාමන 
අ,කාWය පනත යටෙ= $ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා1ක ඖෂධ $යාමන 
අ,කාWය පනෙ= 59 සහ 63 වග�1 සමඟ Uය+ය �	, 142(2) වග�1ෙ� (ද) ෙ�දය 
යටෙ= 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ �යාපKංZ U>ම (ගාස්	) $ෙයෝග ස�බ�ධෙය� 
ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙ9yය ෛවද7 අමාත7වරයා +?� සාදන ලzව, 2018 ජනවාW 05 
Kනැ1 අංක 2052/33 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර@ ලැබ, 2018.04.03 Kන 
ඉKWප= කරන ලද $ෙයෝගය අ@මත කළ �	 ය.  

*14. 
පළා= සභා, පළා= පාලන සහ �ඩා අමාත7	මා,—  පළා= සභා මැ1වරණ ෙකො�ඨාස 

dමා $�ණය U>ෙ� කlr වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන1� සංෙශෝ,ත 1988 අංක 2 
දරන පළා= සභා ඡ�ද +මd� පනෙ= 3අ. (11) වග�1ය පකාරව dමා $�ණය කlrව +?� 
අමාත7වරයා ෙවත ඉKWප= කරන ලzව 2018.03.06 Kන පා��ෙ��	ෙ�� සභාගත කරන ලද 
එ� කlrෙ� වා�තාව අ@මත කළ �	 ය. 

*15. 
අගාමාත7	මා සහ ජා1ක ප1ප=1 හා ආ��ක කට�	 අමාත7	මා,— ආ;<කම 

ව7වසථ්ාව යටෙ= iරණය,— T ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ;<ක ම 
ව7වසථ්ාෙ� 153 ව7වස්ථාව පකාරව ජනා,ප1වරයා +?� ආ;<කම ව7වසථ්ා සභාෙ� 
අ@ම1යට යට=ව 2015.11.27 වැ$ Kන ?ට බලපැවැ=ෙවන පWK එY. එ�. ගාl� 
+ෙ�?ංහ මහතා +ගණකා,ප1වරයා වශෙය� ප=කර ඇ1 ෙහo�ද; 

 

+ගණකා,ප1වරයාෙj  වැrප  T  ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ;<ක ම 
ව7වසථ්ාෙ� 153 (2) ව7වසථ්ාව පකාරව පා��ෙ��	ව +?� $ශ්චය කර@ ලැSය �	 
අතර රජෙ� ඒකාබ9ධ අරvදලට වැය බර/ වන ෙහo�ද;  
 
 



 

 

( 4 ) 

 

ජනා,ප1වරයා +?� 2017.11.14 වැ$ Kන ඉKWප= කරන ලද අමාත7 ම;ඩල 
සංෙ9ශයට අදාළව 2017.12.05 Kනැ1 අමාත7 ම;ඩල iරණය අ@ව +ගණකා,ප1,   
එY. එ�. ගාl� +ෙ�?ංහ මහතාට පහත පWK වැr� හා �මනා ෙගIමට අ@ම1ය ලබා � 
ඇ1 ෙහo�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ$ Kන ?ට රාජ7 පWපාලන චකෙRඛ අංක 6/2006 අ@ව  
SL - 4 වැr� පWමාණෙ� 08 වැ$ වැr� �යවෙ� �*rවා වැr� ෙගIම 
හා තන	රට *l අෙන.= �මනා ෙගIමට; 

(ආ) රාජ7 පWපාලන චකෙRඛ අංක 3/2016 අ@ව 2016.01.01 වැ$ Kන ?ට 
වැrප පWව�තනය U>ෙ� � SL – 4 වැr� ක මය යටෙ= එම 
චකෙRඛෙ� උපෙදස් පWK වැr� පWව�තනය කර ෙගIමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැr� පWමාණයට අදාළ වා�}ක වැr� ව�ධක ෙගIමට. 
 

ඊට අ@�ලව, T ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ;<ක ම ව7වස්ථාෙ� 
153 (2) ව7වස්ථාව පකාරව, +ගණකා,ප1, එY. එ�. ගාl� +ෙ�?ංහ මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබ9ධ අරvදලට වැය බර/ වන පWK ඉහත සඳහ� මා?ක වැrප හා �මනා 
ෙගIම කළ �	 යැo ෙමම පා��ෙ��	ව $ශ්චය කරo.  

*16.  
අගාමාත7	මා සහ ජා1ක ප1ප=1 හා ආ��ක කට�	 අමාත7	මා,— ආ;<කම 

ව7වසථ්ාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— T ලංකා පජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ;<කම 
ව7වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව7වසථ්ාව පකාරව මැ1වරණ ෙකොlෂ� සභාව +?� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ�බ� 04 Kනැ1 අංක 2048/1 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලzව, 
2018.01.23 Kන ඉKWප= කරන ලද ජනමත+චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද +මdමකට අදාළ 
කාලdමාව 	ළ +ද�= හා v�ත ජනමාධ7 +?� ��පැKය �	, මාධ7 උපමාන අ@මත කළ   
�	 ය. 

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*17. 
+?වන ආ;<කම ව7වස්ථා සංෙශෝධනය පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම. 

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*18. 
ෙබෞ9ධ +හාර ෙ9වාලග� (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම. 

(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*19. 
ෙථේරවා� �/� ක1කාව= (�යාපKංZ U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර 

UයIම. 
(අමාත7 ම;ඩලෙ� අ@ම1ය ද�වා 1ෙs.) 

*20. 
ආ;<කම ව7වස්ථාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— +වාදය  කR තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �$ 22),— “T ලංකා පජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ;<කම 
ව7වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව7වස්ථාෙ� +,+ධාන පකාරව මැ1වරණ ෙකොlෂ� සභාව 
+?� 2016 ෙපබරවාW 25 Kනැ1 අංක 1955/19 දරන අ1 +ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කර@ ලැබ, 2016.05.06 Kන ඉKWප= කරන ලද, ජනමත+චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 
+මdමකට අදාළ කාලdමාව 	ළ +ද�= හා v�ත ජනමාධ7 +?� ��පැKය �	 
උපමාන ෙහව= මා�ෙගෝපෙ9ශ/ ෙමෙහ�� ප1ප=1 අ@මත කළ �	 ය.” ය@ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ලK�, පශ්නය සභා�vඛ කරන ල�.  

21. 
T ලංකා ෙසේවා �Wස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන= ෙකr�පත — 

ෙදවැ$වර UයIම.  

 

 



 

 

( 5 ) 

 

22. 
ළමා ¡න8=ථාපන ෙ/�දය (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර 

UයIම.  

23. 
T ලංකා එ/ස= Qස1්යා$ සෙහෝදර=වය (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — 

ෙදවැ$වර UයIම.  

24. 
T ලංකා කා�තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර 

UයIම.  

25. 
ෙමොනරාගල Kස�්/ කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — 

ෙදවැ$වර UයIම.  

26. 
ලසා�ය� සමාජ£ය අධ7ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — 

ෙදවැ$වර UයIම.  

27. 
ජාත7�තර කා�තා සහ ළමා අoi� xH�ෙ� සභාව (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= 

ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  

28. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත U>ෙ�) පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර 

UයIම.  

29. 
ද ඉ�ස¤්¤�� ඔෆ ්ස�¤ෆo§ පs�/ එක¨�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත U>ෙ�) 

පන= ෙකr�පත — ෙදවැ$වර UයIම.  
 

* සල5ෙණ� හ7�ව1 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 
 


