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පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප�ය  
2018 මැ$ 09 වැ� බදාදා අ.භා. 1.00 ට 

පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
පන' ෙක(ප' )*ගැ�,ම )*බඳ දැ./ම 

1.  

අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ප"#ෂණ 
ෙකො'ෂ( සභා (සංෙශෝධන),— (393 වන අ1කාරය 3) ප"#ෂණ ෙකො'ෂ( සභා 
පනත සංෙශෝධනය 4"ම 56ස 3 පන� ෙක7�පත4. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

2.  
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,—        

අ?ලස් (සංෙශෝධන),— (26 වන අ1කාරය 3) අ?ලස් පනත සංෙශෝධනය 4"ම සඳහා 
3 පන� ෙක7�පත4. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

3.  
වැDE ක�මා(ත අමාත�	මා,— F ලංකා ෙ� ම8ඩල (සංෙශෝධන),— ජා�ක 

රාජ� සභාෙG 1975 අංක 14 දරන F ලංකා ෙ� ම8ඩල පනත සංෙශෝධනය 4"ම 
සඳහා 3 පන� ෙක7�පත4. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

 

ෙය0ජනා )*බඳ දැ./ම 

 

4. 

පා�Eෙ�(	ෙG සභානායක	මා,— පා�Eෙ�(	ෙG සථ්ාවර Lෙයෝග,— 2018 මා�	 07 
වැL Pන පා�Eෙ�(	ව DQ( ස�මත කරන ලද පා�Eෙ�(	ෙG ප�ෙශෝ1ත නව සථ්ාවර 
Lෙයෝග, කථානායකවරයා DQ( LෙGදනය කළ පSP 2018 අෙපේ? 15 වැL Pන Qට 
Uයා�මක 4"ම ආර�භ කළ �	 ය.   
 

5. 

පා�Eෙ�(	ෙG සභානායක	මා,— පා�Eෙ�(	 ම(VවW( සඳහා වන ච�යා ධ�ම 

සංගහය,— 2018 මා�	 07 වැL Pන පා�Eෙ�(	ව DQ( අ;මත කරන ලද පා�Eෙ�(	 
ම(VවW( සඳහා වන ච�යා ධ�ම සංගහය, කථානායකවරයා DQ( LෙGදනය කළ පSP 
2018 අෙපේ? 15 වැL Pන Qට Uයා�මක 4"ම ආර�භ කළ �	 ය.  
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6. 

පා�Eෙ�(	ෙG සභානායක	මා,— කාරක සභා,— පා�Eෙ�(	ෙG ස්ථාවර Lෙයෝග 

අංක 101, 111 සහ 124 Y D1Dධානවල Zම# සඳහ(ව �[ණ ද, දැනට Uයා�මකව 
පව�න Dෙශේෂ කාරක සභා, ආං\ක අ]#ෂණ කාරක සභා සහ උසස් Lලතල 5_බඳ 
කාරක සභාෙG  වැඩ  කට�	  තවaරට� ඉPSයට පව�වාෙගන ය; ලැcය �	 ය. 

 

7. 

පා�Eෙ�(	ෙG සභානායක	මා,— ෙ�"� කාරක සභාව (අංක 1),— පා�Eෙ�(	ෙG 
සථ්ාවර Lෙයෝග අංක 114 පකාරව පව�නා සැQ වාරෙ� ෙසේවය සඳහා 3 ෙ�"� කාරක සභාව 
කථානායකවරයාෙd සභාප��වෙය( සහ ෙeශපාලන ප#ෂවල නායකය( ෙහෝ ඔg(ෙd 
Lෙයෝhතය( ද ඇ	ළ�ව පා�Eෙ�(	ව DQ( න� කරන ලද සාමාhක ම(Vවරය( 
ෙදොෙළොස ්ෙදෙනZෙග( (12) සම(Dත Dය �	 ය. 

 

8. 

පා�Eෙ�(	ෙG සභානායක	මා,— ෙ�"� කාරක සභාව (අංක 2),— අද Pන 
පා�Eෙ�(	ව DQ( ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාව පකාරව, ෙ�"� කාරක සභාෙG 
සභාප�වරයා වන කථානායකවරයාට අ�ෙ�කව, පහත න� සඳහ( ම(Vවරය( ෙදොෙළොස ්
ෙදනා (12)  පව�නා සැQවාරය 	ළ� ෙමj කාරක සභාෙG ෙසේවය කළ �	 ය:— 

ගW රgෆ ්හj� මහතා    

ගW ල#ෂ්ම( 4Sඇ?ල මහතා    

ගW මY(ද සමරQංහ මහතා 

ගW Sසාm බP��( මහතා    

ගW පාඨo ච�5ක රණවක මහතා 

ගW මෙනෝ ගෙ(ස( මහතා  

ගW Pෙ(ෂ් pණව�ධන මහතා     

ගW ඩdලස් ෙeවාන(ද මහතා  

ගW Dhත ෙහේර� මහතා   

ගW මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා1රාජා මහතා     

ගW ධ�මEංග� Qeධා�ථ( මහතා  

ගW (ෛවද�) නE(ද ජය�ස්ස මහතා 

 

 
 

ෙයෝජනා 5_බඳ දැ;��ම සහ Pනට Lය'ත කට�	 
 

*1.  
අ1කරණ සංDධාන (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
*2. 

කාලාවෙරෝධ (Dෙශේෂ D1Dධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
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*3. 
ද8ඩ t� සංගහය (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*4. 
අපරාධ නu Dධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
*5. 

ජා�ක Dගණන පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*6. 
ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්	 DLමය ස්ථානය අසාwYකරණය 4"ෙ� පන� ෙක7�පත — 

කාරක සභාව. 

*7. 
අපරාධ නu Dධාන සංගහය (Dෙශේෂ D1Dධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — 

ෙදවැLවර 4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*8. 
F ලංකා වා6ජ සමථ මධ�ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 

4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*9.  
xyZ�ප� DLමය පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
*10. 

ජා�ක ආර#ෂක අරwද? (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*11. 
QD? pව( ෙසේවා (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
*12. 

පාෙezය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*13. 
wද? හා ජනමාධ� අමාත�	මා,— xරාබa ආඥාපනත යටෙ� L ෙGදනය,— 

xරාබa ආඥාපනෙ� (52 අ1කාරය 3) 32 වග(�ය සමඟ 4යDය �	 25 
වග(�ය යටෙ� වා�}ක ම�පැ( බලපත ගාස්	 ස�බ(ධෙය( wද? හා 
ජනමාධ� අමාත�වරයා DQ( පනවන ලaව, 2017 ෙදසැ�බ� 11 Pනැ� අංක 
2049/4 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර; ලැබ, 2018.03.20 Pන ඉPSප� 
කරන ලද LෙGදනය අ;මත කළ �	 ය. 

(අංක 1004 දරන xරාබa LෙGදනය)  
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*14. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�(තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව�ාපෘ� පනත යටෙ� Lයමය (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 
DQ( සාදන ලaව, 2014 �L 16 Pනැ� අංක 1867/5 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන 
ලද Lයමය සංෙශෝධනය කර'( 2017 ෙදසැ�බ� 29 Pනැ� අංක 2051/38 දරන අ� Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙ� පළ කර; ලැබ, 2018.03.20 Pන ඉPSප� කරන ලද Lයමය අ;මත කළ �	 ය. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
 



 

 

( 4 ) 

 

*15. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�(තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— කෙමෝපාය සංව�ධන 
ව�ාපෘ� පනත යටෙ� Lයමය (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 
DQ( සාදන ලaව, 2018 මා�	 16 Pනැ� අංක 2062/47 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතය ම�( 
සංෙශෝ1ත 2017 ෙදසැ�බ� 15 Pනැ� අංක 2049/59 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර; 
ලැබ, 2018.03.23 Pන ඉPSප� කරන ලද Lයමය අ;මත කළ �	 ය. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 
*16. 

ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙezය ෛවද� අමාත�	මා,—  ජා�ක ඖෂධ Lයාමන 
අ1කාSය පනත යටෙ� Lෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Lයාමන 
අ1කාSය පනෙ� 59 සහ 63 වග(� සමඟ 4යDය �	, 142(2) වග(�ෙ� (ද) ෙ�දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ EයාපPං� 4"ම (ගාස්	) Lෙයෝග ස�බ(ධෙය( 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙezය ෛවද� අමාත�වරයා DQ( සාදන ලaව, 2018 ජනවාS 
05 Pනැ� අංක 2052/33 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර; ලැබ, 2018.04.03 
Pන ඉPSප� කරන ලද Lෙයෝගය අ;මත කළ �	 ය.  

*17. 
පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�	මා,—  පළා� සභා මැ�වරණ ෙකො�ඨාස �මා 

L�ණය 4"ෙ� ක'7 වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන�( සංෙශෝ1ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා� සභා ඡ(ද Dම�� පනෙ� 3අ. (11) වග(�ය පකාරව �මා L�ණය ක'7ව DQ( 
අමාත�වරයා ෙවත ඉPSප� කරන ලaව 2018.03.06 Pන පා�Eෙ�(	ෙG� සභාගත කරන ලද 
එj ක'7ෙG වා�තාව අ;මත කළ �	 ය. 

*18. 
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආ8uකම 

ව�වසථ්ාව යටෙ� �රණය,— F ලංකා ප ජාතා(�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ8uක ම 
ව�වසථ්ාෙG 153 ව�වස්ථාව පකාරව ජනා1ප�වරයා DQ( ආ8uකම ව�වසථ්ා සභාෙG 
අ;ම�යට යට�ව 2015.11.27 වැL Pන Qට බලපැවැ�ෙවන පSP එ�. එ�. ගා'� 
Dෙ�Qංහ මහතා Dගණකා1ප�වරයා වශෙය( ප�කර ඇ� ෙහ�(ද; 

 

Dගණකා1ප�වරයාෙd  වැ7ප  F  ලංකා ප ජාතා(�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ8uක ම 
ව�වසථ්ාෙG 153 (2) ව�වසථ්ාව පකාරව පා�Eෙ�(	ව DQ( Lශ්චය කර; ලැcය �	 
අතර රජෙ� ඒකාබeධ අරwදලට වැය බර# වන ෙහ�(ද;  
 

ජනා1ප�වරයා DQ( 2017.11.14 වැL Pන ඉPSප� කරන ලද අමාත� ම8ඩල 
සංෙeශයට අදාළව 2017.12.05 Pනැ� අමාත� ම8ඩල �රණය අ;ව Dගණකා1ප�,   
එ�. එ�. ගා'� Dෙ�Qංහ මහතාට පහත පSP වැ7� හා �මනා ෙගsමට අ;ම�ය ලබා � 
ඇ� ෙහ�(ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැL Pන Qට රාජ� පSපාලන චකෙ?ඛ අංක 6/2006 අ;ව  
SL - 4 වැ7� පSමාණෙ� 08 වැL වැ7� 5යවෙ� 5Y7වා වැ7� ෙගsම 
හා තන	රට Y' අෙනZ� �මනා ෙගsමට; 

(ආ) රාජ� පSපාලන චකෙ?ඛ අංක 3/2016 අ;ව 2016.01.01 වැL Pන Qට 
වැ7ප පSව�තනය 4"ෙ� � SL – 4 වැ7� ක මය යටෙ� එම 
චකෙ?ඛෙ� උපෙදස් පSP වැ7� පSව�තනය කර ෙගsමට; සහ 

 (ඇ) එj වැ7� පSමාණයට අදාළ වා�}ක වැ7� ව�ධක ෙගsමට. 
 

ඊට අ;�ලව, F ලංකා ප ජාතා(�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ8uක ම ව�වස්ථාෙG 
153 (2) ව�වස්ථාව පකාරව, Dගණකා1ප�, එ�. එ�. ගා'� Dෙ�Qංහ මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබeධ අරwදලට වැය බර# වන පSP ඉහත සඳහ( මාQක වැ7ප හා �මනා 
ෙගsම කළ �	 යැ� ෙමම පා�Eෙ�(	ව Lශ්චය කර�.  
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*19.  
අගාමාත�	මා සහ ජා�ක ප�ප�� හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ආ8uකම 

ව�වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— F ලංකා පජාතා(�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ8uකම 
ව�වසථ්ාෙG 104ආ (5) (අ) ව�වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ ෙකො'ෂ( සභාව DQ( සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ�බ� 04 Pනැ� අංක 2048/1 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලaව, 
2018.01.23 Pන ඉPSප� කරන ලද ජනමතDචාරණයක� ෙහෝ ඡ(ද Dම�මකට අදාළ 
කාල�මාව 	ළ Dද�� හා w�ත ජනමාධ� DQ( 5_පැPය �	, මාධ� උපමාන අ;මත කළ   
�	 ය. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*20. 
DQවන ආ8uකම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*21. 
ෙබෞeධ Dහාර ෙeවාලග� (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම. 

(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*22. 
ෙථේරවා� �#� ක�කාව� (EයාපPං� 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 

4යsම. 
(අමාත� ම8ඩලෙ� අ;ම�ය ද(වා �ෙ=.) 

*23. 
ආ8uකම ව�වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Dවාදය  ක? තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �L 22),— “F ලංකා පජාතා(�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ8uකම 
ව�වස්ථාෙG 104ආ (5)(අ) ව�වස්ථාෙG D1Dධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො'ෂ( සභාව 
DQ( 2016 ෙපබරවාS 25 Pනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කර; ලැබ, 2016.05.06 Pන ඉPSප� කරන ලද, ජනමතDචාරණයක� ෙහෝ ඡ(ද 
Dම�මකට අදාළ කාල�මාව 	ළ Dද�� හා w�ත ජනමාධ� DQ( 5_පැPය �	 
උපමාන ෙහව� මා�ෙගෝපෙeශ/ ෙමෙහ�� ප�ප�� අ;මත කළ �	 ය.” ය;ෙව( 
ෙයෝජනා කරන ලP(, පශ්නය සභා�wඛ කරන ල�.  

24. 
F ලංකා ෙසේවා 5Sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක7�පත — 

ෙදවැLවර 4යsම.  

25. 
ළමා ¢නW�ථාපන ෙ#(දය (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

26. 
F ලංකා එ#ස� Uස�්යාL සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — 

ෙදවැLවර 4යsම.  

27. 
F ලංකා කා(තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 

4යsම.  

28. 
ෙමොනරාගල Pස�්# කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — 

ෙදවැLවර 4යsම.  

29. 
ලසාEය( සමාජ¤ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — 

ෙදවැLවර 4යsම.  

30. 
ජාත�(තර කා(තා සහ ළමා අ��( xyjෙ� සභාව (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� 

ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  
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31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 

4යsම.  

32. 
ද ඉ(ස¥්¥�� ඔෆ ් ස�¥ෆ�m ප=E# එකg(ට(�ස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත 4"ෙ�) 

පන� ෙක7�පත — ෙදවැLවර 4යsම.  

 
* සල4ෙණ� හ7�ව. ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 

 


