
(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 4.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප�ය  
2018 මැ% 11 වැ� &'රාදා (.භා. 10.30 ට 

පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
පන* ෙක+ප* ,-ගැ�/ම ,-බඳ දැ23ම 

1. 

අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ෙජනරා" 
#ම� ෙජෝ%  ෙකොතලාවල ජා�ක ආර)ෂක +ශ්ව +ද�ාලය,— ෙජනරා" #ම� ෙජෝ% 
ෙකොතලාවල ජා�ක ආර)ෂක +ශ්ව+ද�ාලය 0123ම, පව�වාෙගන යෑම සහ ප6පාලනය 
78ම සඳහා +:+ධාන සැලැස්3ම 0<ස ද, +ශ්ව+ද�ාල ම=ටෙම% උසස් අධ�ාපනය 
ලබා�ම 0<ස ද, කඳවලව�ත හා එ1 ඇ� චංචල ෙDපළ +ශ්ව+ද�ාලය ෙවත පැව8ම 
සඳහා +:+ධාන සැලැස්3ම 0<ස ද, 1981 අංක 68 දරන #ම� ෙජෝ%  ෙකොතලාවල 
ආර)ෂක +ශ්ව+ද�ාලය පනත ඉව� 78ම 0<ස ද, ඒ හා ස�බ%ධ ෙහෝ ඊට ආLෂංMක 
කNO සඳහා +:+ධාන සැලැස්3ම 0<ස ද P පන� ෙක2�පත7. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

2. 

ක�කN හා වෘ�Xය සY� සබඳතා අමාත�	මා,— කා�යාලZය ෙසේවකය% 0\බඳ  
(ෙසේවය හා ෙ]තන +:ම� 78ෙ�) (සංෙශෝධන),— (129 වන අ:කාරය P) සා^_ හා 
කා�යාලZය ෙසේවකය% 0\බඳ (ෙසේවය හා ෙ]තන +:ම� 78ෙ�) පනත සංෙශෝධනය 
78ම සඳහා P පන� ෙක2�පත7. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

3. 

ක�කN හා වෘ�Xය සY� සබඳතා අමාත�	මා,— a�කාධාර (සංෙශෝධන),—        
(140 වන අ:කාරය P) a�කාධාර ආඥාපනත සංෙශෝධනය 78ම සඳහා P පන� 
ෙක2�පත7. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
 

ෙය4ජනා ,-බඳ දැ23ම 

4.  

පා�eෙ�%	ෙ] සභානායක	මා,— පා�eෙ�%	ෙ] කට�	,— අද fන ආRgෙ] 
කට�	  hඛ�සථ්ානය ගත �	 ය. 

 

 



 

 

( 2 ) 

 

ෙයෝජනා 0\බඳ දැL��ම සහ fනට kයYත කට�	 
 

*1. 
m+" nව% ෙසේවා (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
*2. 

ජා�ක +ගණන පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*3. 
ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්	 +kමය ස්ථානය අසාh1කරණය 78ෙ� පන� ෙක2�පත — 

කාරක සභාව. 

*4. 
අපරාධ නg +ධාන සංගහය (+ෙශේෂ +:+ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — 

ෙදවැkවර 7ය3ම.  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*5. 
# ලංකා වා<ජ සමථ මධ�ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 

7ය3ම.  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*6.  
rst�ප� +kමය පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
*7. 

ජා�ක ආර)ෂක අරhද" (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*8. 
පාෙDvය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
*9. 

කාලාවෙරෝධ (+ෙශේෂ +:+ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*10. 
hද" හා ජනමාධ� අමාත�	මා,— rරාබw ආඥාපනත යටෙ� k ෙ]දනය,— 

rරාබw ආඥාපනෙ� (52 අ:කාරය P) 32 වග%�ය සමඟ 7ය+ය �	 25 
වග%�ය යටෙ� වා�yක ම�පැ% බලපත ගාස්	 ස�බ%ධෙය% hද" හා 
ජනමාධ� අමාත�වරයා +m% පනවන ලwව, 2017 ෙදසැ�බ� 11 fනැ� අංක 
2049/4 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.03.20 fන ඉf6ප� 
කරන ලද kෙ]දනය අLමත කළ �	 ය. 

(අංක 1004 දරන rරාබw kෙ]දනය)  
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*11. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�%තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව�ාපෘ� පනත යටෙ� kයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව�ධන ව�ාපෘ� 
පනෙ� 3 (4) වග%�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�%තර ෙවළඳ අමාත�වරයා 
+m% සාදන ලwව, 2014 }k 16 fනැ� අංක 1867/5 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ කරන 
ලද kයමය සංෙශෝධනය කරY% 2017 ෙදසැ�බ� 29 fනැ� අංක 2051/38 දරන අ� +ෙශේෂ 
ගැස= පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.03.20 fන ඉf6ප� කරන ලද kයමය අLමත කළ �	 ය. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
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*12. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�%තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව�ාපෘ� පනත යටෙ� kයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව�ධන ව�ාපෘ� 
පනෙ� 3 (4) වග%�ය යටෙ� සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�%තර ෙවළඳ අමාත�වරයා 
+m% සාදන ලwව, 2018 මා�	 16 fනැ� අංක 2062/47 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතය ම~% 
සංෙශෝ:ත 2017 ෙදසැ�බ� 15 fනැ� අංක 2049/59 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ කරL 
ලැබ, 2018.03.23 fන ඉf6ප� කරන ලද kයමය අLමත කළ �	 ය. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 
*13. 

ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙDvය ෛවද� අමාත�	මා,—  ජා�ක ඖෂධ kයාමන 
අ:කා6ය පනත යටෙ� kෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ kයාමන 
අ:කා6ය පනෙ� 59 සහ 63 වග%� සමඟ 7ය+ය �	, 142(2) වග%�ෙ� (ද) ෙ�දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ eයාපfං� 78ම (ගාස්	) kෙයෝග ස�බ%ධෙය% 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙDvය ෛවද� අමාත�වරයා +m% සාදන ලwව, 2018 ජනවා6 05 
fනැ� අංක 2052/33 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.04.03 fන 
ඉf6ප� කරන ලද kෙයෝගය අLමත කළ �	 ය.  

*14. 
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත�	මා,—  පළා� සභා මැ�වරණ ෙකො=ඨාස 

�මා k�ණය 78ෙ� කY2 වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන�% සංෙශෝ:ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ%ද +ම�� පනෙ� 3අ. (11) වග%�ය පකාරව �මා k�ණය කY2ව +m% 
අමාත�වරයා ෙවත ඉf6ප� කරන ලwව 2018.03.06 fන පා�eෙ�%	ෙ]� සභාගත කරන ලද 
එ� කY2ෙ] වා�තාව අLමත කළ �	 ය. 

*15. 
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආRgකම 

ව�වසථ්ාව යටෙ� Xරණය,— # ලංකා ප ජාතා%�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආRgක ම 
ව�වසථ්ාෙ] 153 ව�වස්ථාව පකාරව ජනා:ප�වරයා +m% ආRgකම ව�වසථ්ා සභාෙ] 
අLම�යට යට�ව 2015.11.27 වැk fන mට බලපැවැ�ෙවන ප6f එ�. එ�. ගාY� 
+ෙ�mංහ මහතා +ගණකා:ප�වරයා වශෙය% ප�කර ඇ� ෙහ�%ද; 

 

+ගණකා:ප�වරයාෙ�  වැ2ප  #  ලංකා ප ජාතා%�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආRgක ම 
ව�වසථ්ාෙ] 153 (2) ව�වසථ්ාව පකාරව පා�eෙ�%	ව +m% kශ්චය කරL ලැ�ය �	 
අතර රජෙ� ඒකාබDධ අරhදලට වැය බර) වන ෙහ�%ද;  
 
 

ජනා:ප�වරයා +m% 2017.11.14 වැk fන ඉf6ප� කරන ලද අමාත� මRඩල 
සංෙDශයට අදාළව 2017.12.05 fනැ� අමාත� මRඩල Xරණය අLව +ගණකා:ප�,   
එ�. එ�. ගාY� +ෙ�mංහ මහතාට පහත ප6f වැ2^ හා �මනා ෙග3මට අLම�ය ලබා � 
ඇ� ෙහ�%ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැk fන mට රාජ� ප6පාලන චකෙ"ඛ අංක 6/2006 අLව  
SL - 4 වැ2^ ප6මාණෙ� 08 වැk වැ2^ 0යවෙ� 012වා වැ2^ ෙග3ම 
හා තන	රට 1Y අෙනt� �මනා ෙග3මට; 

(ආ) රාජ� ප6පාලන චකෙ"ඛ අංක 3/2016 අLව 2016.01.01 වැk fන mට 
වැ2ප ප6ව�තනය 78ෙ� � SL – 4 වැ2^ ක මය යටෙ� එම 
චකෙ"ඛෙ� උපෙදස් ප6f වැ2^ ප6ව�තනය කර ෙග3මට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ2^ ප6මාණයට අදාළ වා�yක වැ2^ ව�ධක ෙග3මට. 
 

ඊට අL�ලව, # ලංකා ප ජාතා%�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආRgක ම ව�වස්ථාෙ] 
153 (2) ව�වස්ථාව පකාරව, +ගණකා:ප�, එ�. එ�. ගාY� +ෙ�mංහ මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබDධ අරhදලට වැය බර) වන ප6f ඉහත සඳහ% මාmක වැ2ප හා �මනා 
ෙග3ම කළ �	 යැ� ෙමම පා�eෙ�%	ව kශ්චය කර�.  
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*16.  
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආRgකම 

ව�වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— # ලංකා පජාතා%�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආRgකම 
ව�වසථ්ාෙ] 104ආ (5) (අ) ව�වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ ෙකොYෂ% සභාව +m% සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ�බ� 04 fනැ� අංක 2048/1 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ කරන ලwව, 
2018.01.23 fන ඉf6ප� කරන ලද ජනමත+චාරණයක� ෙහෝ ඡ%ද +ම�මකට අදාළ 
කාල�මාව 	ළ +ද�� හා h�ත ජනමාධ� +m% 0\පැfය �	, මාධ� උපමාන අLමත කළ   
�	 ය. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*17. 
+mවන ආRgකම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*18. 
ෙබෞDධ +හාර ෙDවාලග� (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම. 

(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*19. 
ෙථේරවා� �)� ක�කාව� (eයාපfං� 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 

7ය3ම. 
(අමාත� මRඩලෙ� අLම�ය ද%වා �ෙT.) 

*20. 
ආRgකම ව�වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— +වාදය  ක" තබන ලද පශ්නය                   

(2016 }k 22),— “# ලංකා පජාතා%�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආRgකම 
ව�වස්ථාෙ] 104ආ (5)(අ) ව�වස්ථාෙ] +:+ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොYෂ% සභාව 
+m% 2016 ෙපබරවා6 25 fනැ� අංක 1955/19 දරන අ� +ෙශේෂ ගැස= පතෙ� පළ 
කරL ලැබ, 2016.05.06 fන ඉf6ප� කරන ලද, ජනමත+චාරණයක� ෙහෝ ඡ%ද 
+ම�මකට අදාළ කාල�මාව 	ළ +ද�� හා h�ත ජනමාධ� +m% 0\පැfය �	 
උපමාන ෙහව� මා�ෙගෝපෙDශ/ ෙමෙහ�� ප�ප�� අLමත කළ �	 ය.” යLෙව% 
ෙයෝජනා කරන ලf%, පශ්නය සභා�hඛ කරන ල�.  

21. 
# ලංකා ෙසේවා 06ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක2�පත — 

ෙදවැkවර 7ය3ම.  

22. 
ළමා _නN�ථාපන ෙ)%දය (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 

7ය3ම.  

23. 
# ලංකා එ)ස� �ස�්යාk සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — 

ෙදවැkවර 7ය3ම.  

24. 
# ලංකා කා%තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 

7ය3ම.  

25. 
ෙමොනරාගල fස�්) කා%තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — 

ෙදවැkවර 7ය3ම.  

26. 
ලසාeය% සමාජZය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — 

ෙදවැkවර 7ය3ම.  

27. 
ජාත�%තර කා%තා සහ ළමා අ�X% rs�ෙ� සභාව (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� 

ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  
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28. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 78ෙ�) පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 

7ය3ම.  

29. 
ද ඉ%ස�්��= ඔෆ ් ස��ෆ�¢ පTe) එක£%ට%=ස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත 78ෙ�) 

පන� ෙක2�පත — ෙදවැkවර 7ය3ම.  
 

* සල'ෙණ� හ:�ව2 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 
 


