
පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
ෙය�ජනා �	බඳ දැ���ම 

1. 
පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� �ස්�� (අංක 1),— 

පා��ෙ��	ෙ� ස්ථාවර &ෙයෝග අංක 7* +,+ධානවල සහ 2016.03.08 වැ& 5න 
පා��ෙ��	ව +6� ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාවල :ම; සඳහ�ව =>ණද, අද 5න 
පා��ෙ��	ෙ� �ස්�� පැවැ@ෙවන කාල ෙ�ලාව A.භා. 10.30 6ට අ.භා. 4.00 ද;වා +ය 
�	 ය. A.භා. 10.30ට පා��ෙ��	ෙ� ස්ථාවර &ෙයෝග අංක7(5) Dයා@මක +ය �	 ය. 
අ.භා 4.00ට  කථානායක	මා පශ්නය ෙනො+මසා පා��ෙ��	ව කG තැHය �	 ය.  

2. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� �ස�්� (අංක 2),— අද 5න +6ර 
යෑෙ�� ෙමම පා��ෙ��	ව 2018 ෙපබරවාK මස 19 වැ& සMදා A. භා. 10.00 වන ෙත; කG 
තැHය �	 ය. 

 
 

ෙයෝජනා NOබඳ දැP��ම සහ 5නට &යQත කට�	 
*1. 

පපාතන +ෙරෝS සහ ප=ෙතෝලන බT පන@ ෙකU�පත — +වාදය කG තබන ලද පශන්ය 
(2017ෙදසැ�බ� 11) [1]. 

 

*2. 
ආර;ෂණ Nයවර පන@ ෙකU�පත — +වාදය කG තබන ලද පශන්ය (2017ෙදසැ�බ� 

11) [1]. 

*3. 
පා��ෙ��	ෙ� ස්ථාවර &ෙයෝග ප=ෙශෝ,ත ෙකU�පත,— පා��ෙ��	ෙ� 

ස්ථාවර &ෙයෝග ප=ෙශෝ,ත ෙකU�පත ස�බ�ධෙය� 2017 ෙනොවැ�බ� මස 07 
වැ& අඟහZවාදා NOග�වන ලද ස්ථාවර &ෙයෝග NOබඳ කාරක සභාෙ� වා�තාව,—
සලකා බැ[ම. 

*4. 
පා��ෙ��	 ම�\වZ� සඳහා වන ච�යා ධ�ම සංගහය,— පා��ෙ��	 

ම�\වZ�ෙ_ ච�යා ධ�ම ස�බ�ධෙය� 2017 ෙනොවැ�බ� මස 07 වැ& 
අඟහZවාදා NOග�වන ලද පා��ෙ��	 ම�\වZ� සඳහා වන ච�යා ධ�ම 
සංගහෙ� අවස� ෙකU�පත අPමත කළ �	ය. 

*5. 
a ලංකා වාbජ සමථ මධcස්ථානය (සංෙශෝධන) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර 

dය�ම.  
(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

(අටවැ& පා��ෙ��	ව - පළiවැ& සභාවාරය) 
අංක 237.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න ාය ප!ය  
2018 ෙපබරවා' මස 06 වැ* අඟහ-වාදා ..භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

*6. 

අපරාධ නj +ධාන සංගහය (+ෙශේෂ +,+ධාන) (සංෙශෝධන) පන@ ෙකU�පත — 
ෙදවැ&වර dය�ම.  

(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*7.  

l�:�ප@ +&මය පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම.  

(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*8.  

lරාබT (සංෙශෝධන) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම.  
(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*9.  

පවාහන හා 6+G mව� ෙසේවා අමාතc	මා,— ෙමෝට� වාහන පනත යටෙ@ 
&ෙයෝගය,— (203 වැ& අ,කාරය n) ෙමෝට� වාහන පනෙ@ 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග�= සමඟ dය+ය �	, එp පනෙ@ 237 වග�=ය යටෙ@ පවාහන හා 6+G mව� 
ෙසේවා අමාතcවරයා +6� සාදන ලTව, 2017 අෙගෝස්	 18 5නැ= අංක 2032/36 දරන 
අ= +ෙශේෂ ගැසr පතෙ� පළ කරP ලැබ, 2017.12.06 5න ඉ5Kප@ කරන ලද 
&ෙයෝගය අPමත කළ �	 ය. 

*10. 
අගාමාතc	මා සහ ජා=ක ප=ප@= හා ආ�uක කට�	 අමාතc	මා,— ජා=ක 

අධcාපන ෙකොQෂ� සභාෙ� සභාප=වරයාෙ_ සහ උප සභාප=වරයාෙ_ පාKශQක හා 
ෙකොQෂ� සභා සාමාxකය�ෙ_ �මනා ප=ෙශෝධනය dyම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා=ක අධcාපන ෙකොQෂ� සභා පන=� ස්ථාNත ෙමම ෙකොQෂ� සභාෙ� 
සාමාxකය�ෙ_ පාKශQක හා �මනා එp පනෙ@ 4(8) වග�=ය පකාරව 
පා��ෙ��	ව +6� &ශ්චය කරP ලැHය �	 ෙහz�ද; 

2017.11.14 5නැ= අමාතc මeඩල |රණය පදන� කර ග&Q� ජා=ක අධcාපන 
 ෙකොQෂ� සභාෙ� සභාප=වරයාෙ_ සහ උප සභාප=වරයාෙ_ පාKශQක සහ 
ෙකොQෂ� සභාෙ� සාමාxකය�ෙ_ �මනා පහත පK5 ප=ෙශෝධනය dyමට අPම=ය 
ලබා � ඇ= ෙහz� ද; 

 (i) ෙකොQෂ� සභාෙ� සභාප=වරයාට සහ උප සභාප=වරයාට NOෙවO�               
Z. 75,000/-; සහ Z. 60,000/-; වශෙය� මා6ක පාKශQකය� ෙග�මට@; 

 (ii) ෙකොQෂ� සභාෙ� සාමාxකය�ට එ; �ස�්� වාරය; සඳහා Z. 6,000/-ක 
�මනාව; ෙග�මට@; 

 (iii) රාජc පKපාලන චකෙGඛ අංක 13/2008 (iv)* +,+ධාන පK5 සභාප=වරයා 
සඳහා [ට� 225ක Qලට සමාන මා6ක ඉ�ධන �මනාව; සහ උප 
සභාප=වරයා සඳහා    [ට� 170ක Qලට සමාන මා6ක ඉ�ධන �මනාව; 
ලබා �මට@; 

ඊට අP�ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා=ක අධcාපන ෙකොQෂ� සභා පනෙ@ 4(8) 
වග�=ය පකාරව ජා=ක අධcාපන ෙකොQෂ� සභාෙ� සභාප=වරයාට, උප 
සභාප=වරයාට සහ සාමාxකය� ෙවත රජෙ� ඒකාබ�ධ අරiදලට වැය බර; වන 
පK5 ඉහත සඳහ� පාKශQක හා �මනා ෙගවP ලැ�මට  ෙමම පා��ෙ��	ව ෙයෝජනා 
ස�මත කරz. 

(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 
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*11. 

අගාමාතc	මා සහ ජා=ක ප=ප@= හා ආ�uක කට�	 අමාතc	මා,— ආejකම 
වcවසථ්ාව යටෙ@ |රණය,— a ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආejක ම 
වcවසථ්ාෙ� 153 වcවස්ථාව පකාරව ජනා,ප=වරයා +6� ආejකම වcවසථ්ා සභාෙ� 
අPම=යට යට@ව 2015.11.27 වැ& 5න 6ට බලපැවැ@ෙවන පK5 එ�. එ�. ගාQ� 
+ෙ�6ංහ මහතා +ගණකා,ප=වරයා වශෙය� ප@කර ඇ= ෙහz�ද; 

+ගණකා,ප=වරයාෙ_  වැUප  a  ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආejක ම 
වcවසථ්ාෙ� 153 (2) වcවසථ්ාව පකාරව පා��ෙ��	ව +6� &ශ්චය කරP ලැHය �	 
අතර රජෙ� ඒකාබ�ධ අරiදලට වැය බර; වන ෙහz�ද;  

ජනා,ප=වරයා +6� 2017.11.14 වැ& 5න ඉ5Kප@ කරන ලද අමාතc මeඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 5නැ= අමාතc මeඩල |රණය අPව +ගණකා,ප=,   
එ�. එ�. ගාQ� +ෙ�6ංහ මහතාට පහත පK5 වැU� හා �මනා ෙග�මට අPම=ය ලබා � 
ඇ= ෙහz�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ& 5න 6ට රාජc පKපාලන චකෙGඛ අංක 6/2006 අPව  
SL - 4 වැU� පKමාණෙ� 08 වැ& වැU� Nයවෙ� N*Uවා වැU� ෙග�ම 
හා තන	රට *Q අෙන:@ �මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජc පKපාලන චකෙGඛ අංක 3/2016 අPව 2016.01.01 වැ& 5න 6ට 
වැUප පKව�තනය dyෙ� � SL – 4 වැU� ක මය යටෙ@ එම 
චකෙGඛෙ� උපෙදස් පK5 වැU� පKව�තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එp වැU� පKමාණයට අදාළ වා��ක වැU� ව�ධක ෙග�මට. 

ඊට අP�ලව, a ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආejක ම 
වcවසථ්ාෙ� 153 (2) වcවසථ්ාව පකාරව, +ගණකා,ප=, එ�. එ�. ගාQ� +ෙ�6ංහ 
මහතා ෙවත රජෙ� ඒකාබ�ධ අරiදලට වැය බර; වන පK5 ඉහත සඳහ� මා6ක 
වැUප හා �මනා ෙග�ම කළ �	 යැz ෙමම පා��ෙ��	ව &ශ්චය කරz.  

*12. 
බලහ@කාරෙය� අ	Zදහ� dy�ව�� 6ය� තැනැ@ත� ආර;ෂා dy� සඳහා n 

ජාතc�තර ස�i= පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම. 
(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*13. 
+6වන ආejකම වcවස්ථා සංෙශෝධනය පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම. 

(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*14. 
ෙබෞ�ධ +හාර ෙ�වාලග� (සංෙශෝධන) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම. 

(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*15. 
ෙථේරවා� �;� ක=කාව@ (�යාප5ං� dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර 

dය�ම. 
(අමාතc මeඩලෙ� අPම=ය ද�වා =ෙg.) 

*16. 
ආejකම වcවසථ්ාව යටෙ@ ෙයෝජනාව,— +වාදය  කG තබන ලද පශන්ය                   

(2016 �& 22),— “a ලංකා පජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආejකම වcවසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) වcවසථ්ාෙ� +,+ධාන පකාරව මැ=වරණ ෙකොQෂ� සභාව +6� 2016 ෙපබරවාK 25 
5නැ= අංක 1955/19 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසr පතෙ� පළ කරP ලැබ, 2016.05.06 5න ඉ5Kප@ 
කරන ලද, ජනමත+චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද +ම�මකට අදාළ කාල�මාව 	ළ +ද�@ හා i�ත 
ජනමාධc +6� NOපැ5ය �	 උපමාන ෙහව@ මා�ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ�� ප=ප@= අPමත 
කළ �	 ය.” යPෙව� ෙයෝජනා කරන ල5�, පශන්ය සභා�iඛ කරන ල�.  



( 4 ) 

 

 

17. 
a ලංකා ෙසේවා NKස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන@ ෙකU�පත — 

ෙදවැ&වර dය�ම.  

18. 
ළමා �නZ@ථාපන ෙ;�දය (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර 

dය�ම.  

19. 
a ලංකා එ;ස@ Dස=්යා& සෙහෝදර@වය (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — 

ෙදවැ&වර dය�ම.  

20. 
a ලංකා කා�තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර 

dය�ම.  

21. 
ෙමොනරාගල 5ස�්; කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — 

ෙදවැ&වර dය�ම.  

22. 
ලසා�ය� සමාජ�ය අධcාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — 

ෙදවැ&වර dය�ම.  

23. 
ජාතc�තර කා�තා සහ ළමා අz|� l�pෙ� සභාව (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ 

ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම.  

24. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත dyෙ�) පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර 

dය�ම.  

25. 
ද ඉ�ස ් �r ඔෆ ්ස� ෆz£ පg�; එක¤�ට�rස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත dyෙ�) 

පන@ ෙකU�පත — ෙදවැ&වර dය�ම.  

 
 

* සල3ෙණ� හ5�ව� ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 
 

[1] 
“පන@ ෙකU�පත දැ� ෙදවැ& වර dය+ය �	ය” යPෙව� ෙයෝජනා කරන ල5�, 

පශන්ය සභා�iඛ කරන ල�. 
 

 

 
 


