
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

690/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ3වැ5 ආ7ත 8ෂප්ාදන ක'මා(තය ;<කාව කරග= �>ස ෙ@ වන<ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව= ෙවC( DEන බව=; 

 (ii)  අHදව- හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැටM පව න බව=; 

 (iii) ෙමම ක'මා(තය මN( රටට <ශාල <ෙ�ශ <8මය ෙගන ආ හැP බව=; 

එ�මා ද(ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙ3වැ5 8ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග= ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එV 8ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න@, අපනයනය PWම සඳහා 
කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න@, ඒ කවර Yනයක Dටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ෙ3වැ5 ක'මා(තයට අවශ- ෙවළඳෙපොළ [\5 PWමට රජය �යවර 
ෙගන  ෙ]ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න= එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

2. 
1738/’17 

ග	 චC(ද < ෙcD> මහතා,— පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව'ෂවලට අදාළව, ඌව පළා= අධ-ාපන ෙදපා'තෙ@(�ව 
සඳහා 2016.10.18 Yනැ  <ගණන <මfම 8g= h  ෙබන බව එ�මා 
ද(ෙ(ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම <ගණන <මfෙ@ පාස5 පාදක කළමනාකරණ හා පාස5 
පාදක i	 සංව'ධනය ��බඳව තාkල(තෙl හා �mnනෙl පැව  i	 
[op වැඩH\වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග( වල 
දැෙවන ක	p සහ අංක 3 ෙsදෙl දැෙවන ක	p ෙමම සභාවට 
ඉY>ප=  කර(ෙ(ද; 

 

(අටවැ8 පා'mෙ@(�ව - පළHවැ8 සභාවාරය) 
අංක 229.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iii) එQu Dv h ඇ  ය@ අකCකතා, xෂණ හා y <ෙරෝ{ |යාව(ට ස@බ(ධ 
8ලධා>(ට එෙරQව �යවර ග(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

3. 
2169/’17 

ග	 <}ත ෙහේර= මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය ව-ාපෘ ය සඳහා අ=කර ග= 8වාස,  ෙගොඩ ඉඩ@ හා g�	 ඉඩ@ 
ෙව�ෙව( ව(Y ෙගhමට DEන [�ගලය( සංඛ-ාව, එ එ පාෙ��ය 
ෙ5ක@ ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ�පළ අ=කරෙගන ඇත=, 2014 ඔෙතෝබ' Dට ෙ@ දවා ව(Y ෙනොෙග� 
[�ගලය( සංඛ-ාව, එ එ පාෙ��ය ෙ5ක@ ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ@ දවා ව(Y ෙනොෙගhමට ෙහේ� කවෙ'ද; 

 (iv) ව(Y Hද5 අ�කරණෙl තැ(ප= කර� ලබන පදනම කවෙ'ද; 

 (v) ව(Y Hද5 අ�කරණෙl තැ(ප= PWම සඳහා y ප  ෙදපා'තෙ@(�ෙ3 
උපෙදස ්ග(ෙ(ද; 

 (vi) එෙසේ න@, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (vii) y ප  ෙදපා'තෙ@(�වට ෙයොH PWෙ@ පදනම කවෙ'ද;  

 (viii) ෙ@ දවා ව(Y ෙනොලැබ අග යට ප=�ව(ට ක�නC( ව(Y ෙගhමට 
�යවර ග(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

4. 
2187/’17 

ග	 පස(න රණ�ංග මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) i	ව	( නව දැ�ෙම( ෙපෝෂණය PWමට i	 [op වැඩසටහ( ඉවහ5 
වන බව ��ග(ෙ(ද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව'ෂවලu අධ-ාපන අමාත-ාංශය <D( කලාප හා 
<ෂය ම�ටC( i	 [op වැඩසටහ( සං<ධානය කර� ලැ�ෙ3ද; 

 (iii) එෙසේ සං<ධානය කළ i	 [op වැඩසටහ( සංඛ-ාව, <ෂයය( හා ඊට වැය 
� Hදල, එ එ ව'ෂය අ�ව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනQද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 Yනට බසන්ාQර පළාෙ=, C�ව(ෙගොඩ අධ-ාපන කලාපෙl 
i	ව	( සංඛ-ාව එ එ පාසල අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව'ෂවලu ඔ�( [op PWමට පව=වා ඇ  
වැඩසටහ( සංඛ-ාව සහ ඊට වැය � Hදල, එ එ <ෂය අ�ව ෙව( ෙව( 
වශෙය( ෙකොපමණද;   

 



( 3 ) 

 

 

 (iii)  ෙ@ සඳහා ෙව(කළ Hදල හා |යා=මක කළ i	 [op වැඩසටහ( 
සංඛ-ාව පමාණව= ව(ෙ(ද; 

 (iv)  i	 [op වැඩසටහ(වලට පා'mෙ@(� ම(�වරය(ෙ� <මධ-ගත 
අරHදm( ප පාදන ෙව( PWමට ෙනොහැP බව ද(ෙ(ද; 

 (v) ජා ක අවශ-තාවය ෙසේ සලකා පා'mෙ@(� ම(�වරය(ෙ� <මධ-ගත 
අරHදm( i	 [op වැඩසටහ(වලට ප පාදන ෙව( PWමට හැPවන ප>Y 
ප ප= මය �(vව ග(ෙ(ද; 

 ය(න= එ�මා සඳහ( කර(ෙනQද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

5. 
2192/’17 

ග	 මQ(ද යාපා අෙ]ව'ධන මහතා,— රාජ- ව-වසාය සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) //ස CQ( ලංකා (ෙපෞ�ගmක) සමාගම පව=වාෙගන ය� ලැ� iව( ගම( 
වැඩසටහ(, 2016.10.30 Yන Dට //ස �ලංක( එයා' ලk(ස ්ෙවත පවරා 
ග= බව ද(ෙ(ද; 

 (ii) ඊට සමගා�ව //ස �ලංක( එයා' ලk(ස ් ෙවත බඳවා ග= CQ( ලංකා 
ෙසේවකය( සංඛ-ාව ෙකොපමණද, ඔ�(ෙ� න@ හා තන�	 කවෙ'ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස( කළ CQ( ලංකා ෙසේවකය( සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�(ෙ� න@ හා තන�	 කවෙ'ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස( කළ එ එ ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව(Y Hද5 පමාණය 
ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (v) 2016.12.31 Yෙන( පfව ෙසේවෙl ෙයොදවා DEන අයෙ� න@ හා තන�	 
කවෙ'ද; 

 (vi) 2016.12.31 Yන ෙත උපෙ�ශක තන�	 දරC( ෙසේවය කළ �>ස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) Q සඳහ( �>ස අත>( ඉY> මාස සඳහා වැ�� ෙගවා ඇ  සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�(ට ෙගවන ලද ව(Y Hද5 සහ වැ�� ෙහෝ uමනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව= ව(Y ෙනොලැ�ම 8සා අ�යාචනා ඉY> ප= කර ඇ  සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ�(ට Qඟ ව(Y Hද5 ලබා ෙද(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

6. 
2196/’17 

ග	 මQ(දාන(ද අM=ගමෙ� මහතා,— රාජ- ව-වසාය සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) රජයට අය= ජනතා ව� සංව'ධන ම�ඩලයට සහ රාජ- වැ<m සංසථ්ාවට 
අය= ව�වල ෙසේවය කරන ක@ක	ව(ෙ� වැ�ෙප( අ�කර� ලබන 
ෙසේවක අ'ථසාධක අරHද5, ෙසේවා 8,තය(ෙ� භාර අරHද5 හා 
පා>ෙතෝ�ක uමනා 2016 ව'ෂය අවසාන වන<ට=, වසර ගණනාවක Dට එම 
ක@ක	ව(ට ෙගවා නැ  බව ��ග(ෙ(ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙl ෙයu DEන ක@ක	ව( සංඛ-ාව හා ෙ@ වන<ට 
ඔ�(ට ෙග<ය ,� Qඟ Hද5 පමාණය ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද;  

 (iii) අරHද5 ලැ�ය ,� සමහර ක@ක	ව( ෙ@ වන<ට Cයෙගොස ් ඇ  අතර 
ෙමම Hද5 ඔ�( ෙවත ෙනොෙගhෙම( ඔ�(ෙ� ප�5වල සාමා}කය( හට  
බරපතල අසාධාරණය  Dv h ඇ  බව ��ග(ෙ(ද; 

 (iv) ෙමම Hද5 වහාම ක@ක	ව(ට ෙගhමට �යවර ග(ෙ(ද; 

 (v) එෙසේ න@, එම Yනය කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද?  

7. 
2283/’17 

ග	 f85 හ�(ෙන=  මහතා,— ස්වෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i)  මහජන කට,=ත සඳහා ඉඩ@ අ=කර ගැyම යටෙ=, 2017 ෙපබරවා> 13 
Yනැ  අංක 2006/11 දරන ගැස� 8ෙ3දනය මN(, ෙකොටෙපොල පාෙ��ය 
ෙ5ක@ <D( Dv කරන ලද ඉඩම පවරා ගැyෙ@ කට,� අවස( කර  ෙ]ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න@, ෙ@ වන<ට අදාළ පවරා ගැyෙ@ කට,�වල පග ය කවෙ'ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

8. 
2433/’17 

ග	  . h. චානක මහතා,— වරාය හා නා<ක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) හ@බ(ෙතොට වරාය ෙපෞ�ගmකරණය PWෙ@ ¡<fම මN( ලබාෙදන ඉඩ@ 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ'ද; 

 (ii) ෙමම ¡<fම මN( ෙමෙහ,@ ප'ය(ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ@ සඳහා බv 
gmය අය කර(ෙ(ද; 

 (iii) ෙමම වරාෙl ෙතවැ8 සහ D3වැ8 අYයර ඉYPWෙ@ අk ය ¡<f@ගත 
සමාග@ ෙදෙක( එකකට ලබා ෙද(ෙ(ද;  

 (iv) එෙසේ න@, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ'ද;  

 (v) හ@බ(ෙතොට වරාෙl ෙදවැ8 අYයෙ'u, ඉYකරන ලද අකර 110ක <ශාල 
xපත ෙමම සමාග@ ෙදෙක( එකකට ලබා ෙද(ෙ(ද; 

 (vi) එෙසේ න@, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ'ද;  

 (vii) ෙ@ සඳහා ෙ��ය ෙහෝ ජාත-(තර සමාගම මN( තෙසේ	ව ලබාෙගන 
 ෙ]ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න@, එම වEනාකම 8'ණය කරන ලද පදනම කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 
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පධාන කට,� ආර@භෙl u 
පන% ෙක&�ප% '(ගැ�*ම '(බඳ දැ,�-ම 

1. 

අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'¢ක කට,� අමාත-�මා,— f£g@ප= 
<8මය,— ෙවෙළඳෙපොළ ආයතන, f£g@ප= ��බඳ මහජන අ'පණය(, ෙවෙළඳෙපොළ 
අතරමැYය( 8යාමනය PWම සඳහා ද; ෙවෙළඳෙපොළ <ෂමාචාර ස@බ(ධෙය( |යා 
PWම සඳහා ද; ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළව5 <D( Hoණපාන අ�ෙයෝග ස@බ(ධව ඵලදා¥ 
සහ කා'යෂම ආකාරෙය( |යා PWම සඳහා ද; � ලංකා f£g@ප= සහ <8මය 
ෙකොCෂ( සභාව �Q�hම සඳහා සහ 1987 අංක 36 දරන � ලංකා f£g@ප= සහ <8මය 
ෙකොCෂ( සභාව පනත ඉව= PWම සඳහා ද; ඒ හා ස@බ(ධ ෙහෝ ඊට ආ�ෂං¡ක ක	p 
සඳහා ද, <�<ධාන සැලැස්hම �)ස � පන= ෙක�@පතP. 

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�@uම සහ Yනට 8යCත කට,� 

*අ1.  
<ස'ජන පන= ෙක�@පත (2018) — (<Dඑවැ8 ෙව( කළ Yනය) — කාරක සභාව 

(ෙදසැ@බ' 05 Yන පග ය) 

*2.  

පළා= පාලන ආයතන ඡ(ද <ම/@ (සංෙශෝධන) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 
Pයhම.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*3.  
Hද5 හා ජනමාධ-  අමාත-�මා,— fරාබv ආඥාපනත යටෙ= 8ෙ3දනය,— fරාබv 

ආඥාපනෙ= (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග(  සමඟ Pය<ය ,�, 32 වග( ය යටෙ=, 
fරාබv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන ලvව, 2017 ©m 28 
Yනැ  අංක 2029/51 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� ලැබ, 2017.10.09 Yන ඉY>ප= 
කරන ලද 8ෙ3දනය අ�මත කළ ,� ය. 

(අංක 996 දරන fරාබv 8ෙ3දනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*4. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බv (<ෙශේෂ <�<ධාන)  පනත යටෙ= 

8යමය,— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බv (<ෙශේෂ <�<ධාන)  පනෙ= 3 වග( ය 
යටෙ= 8ෂ්පාදන බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 අෙගෝස්� 17 Yනැ  අංක 2032/31 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*5. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( 
සාදන ලvව, 2017 මැk 30 Yනැ  අංක 2021/7 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
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*6. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 ©8 06 Yනැ  අංක 2022/7 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*7. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 5 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 ©8 06 Yනැ  අංක 2022/8  දරන අ  <ෙශේෂ ගැස�  පතෙl පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*8. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය 
යටෙ= <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලvව, 2017 ©8 30 Yනැ  අංක 2025/44 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� 
පතෙl පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*9. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 ©m 19 Yනැ  අංක 2028/44 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*10. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 ©m 26 Yනැ  අංක 2029/25 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*11. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 ©m 31 Yනැ  අංක 2030/10 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*12. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5  හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( 
සාදන ලvව, 2017 අෙගෝස්� 01 Yනැ  අංක 2030/20 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl 
පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*13. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 අෙගෝස්� 15  Yනැ  අංක 2032/11 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
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*14. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 අෙගෝස්� 16 Yනැ  අංක 2032/24 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*15. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 අෙගෝස්� 23 Yනැ  අංක 2033/31 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*16. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය යටෙ= 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( සාදන 
ලvව, 2017 සැ�තැ@බ' 08 Yනැ  අංක 2035/28 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
 
*17. 
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනත යටෙ= 8යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv පනෙ= 2 වග( ය 
යටෙ= <ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බv ස@බ(ධෙය( Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලvව, 2017 ඔෙතෝබ' 02 Yනැ  අංක 2039/2 දරන අ  <ෙශේෂ 
ගැස� පතෙl පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Yන ඉY>ප= කරන ලද 8යමය අ�මත කළ 
,� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*18.  
Hද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ෙ'i ආඥා පනත යටෙ= ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ'i ආඥා පනෙ= 10 වග( ය යටෙ= ආනයන �	 ගාස්� 
ස@බ(ධෙය(, 2017.11.18 Yන ඉY>ප= කරන ලද  ෙයෝජනාව අ�මත කළ ,� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Yනැ  අංක 2031/49 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*19. 
� ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 

Pයhම.  
(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*20. 
පපාතන <ෙරෝ{ සහ ප ෙතෝලන බv පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*21. 
ආරෂණ �යවර පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*22. 
{වර (<ෙ��ය {වර ෙබෝ�� <�ම= PWෙ@) (සංෙශෝධන) පන= ෙක�@පත — 

ෙදවැ8වර Pයhම.  

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
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*23. 
පා'mෙ@(�ෙ3 ස්ථාවර 8ෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�@පත,— පා'mෙ@(�ෙ3 

ස්ථාවර 8ෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�@පත ස@බ(ධෙය( 2017 ෙනොවැ@බ' මස 07 
වැ8 අඟහ	වාදා ��ග(වන ලද ස්ථාවර 8ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ3 වා'තාව,—
සලකා බැ«ම. 

*24. 
<Dවන ආ��කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම. 

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 
*25. 
බලහ=කාරෙය( අ�	දහ( PW@වm( DයM තැනැ=ත( ආරෂා PW@ සඳහා � 

ජාත-(තර ස@H  පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම. 
(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*26. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලග@ (සංෙශෝධන) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම. 

(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*27. 
ෙථේරවාu �¬ ක කාව= (mයාපYං� PWෙ@) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 

Pයhම. 
(අමාත- ම�ඩලෙl අ�ම ය ද(වා  ෙ].) 

*28. 
ආ��කම ව-වසථ්ාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— <වාදය  ක5 තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ©8 22),— “� ලංකා පජාතා(®ක සමාජවාu ජනරජෙl ආ��කම ව-වසථ්ාෙ3 104ආ 
(5)(අ) ව-වසථ්ාෙ3 <�<ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොCෂ( සභාව <D( 2016 ෙපබරවා> 25 
Yනැ  අංක 1955/19 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 Yන ඉY>ප= 
කරන ලද, ජනමත<චාරණයකu ෙහෝ ඡ(ද <ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ <ද¯= හා H°ත 
ජනමාධ- <D( ��පැYය ,� උපමාන ෙහව= මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,@ ප ප=  අ�මත 
කළ ,� ය.” ය�ෙව( ෙයෝජනා කරන ලY(, පශන්ය සභා�Hඛ කරන ලu.  

29. 
� ලංකා ෙසේවා �>ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන= ෙක�@පත — 

ෙදවැ8වර Pයhම.  

30. 
ළමා [න	=ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 

Pයhම.  

31. 
� ලංකා එස= |ස ්යා8 සෙහෝදර=වය (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — 

ෙදවැ8වර Pයhම.  

32. 
� ලංකා කා(තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 

Pයhම.  

33. 
ෙමොනරාගල Yස®් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — 

ෙදවැ8වර Pයhම.  

34. 
ලසාmය( සමාජ¥ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — 

ෙදවැ8වර Pයhම.  

35. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අk�( f£Vෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= 

ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම.  
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36. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත PWෙ@) පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර 

Pයhම.  

37. 
ද ඉ(සE්E,� ඔෆ ්ස'Eෆk³ ප]m එක�(ට(�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත PWෙ@) 

පන= ෙක�@පත — ෙදවැ8වර Pයhම.  

 
 

* සල0ෙණ� හ3�ව, ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

Yනට 8යCත කට,�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැ�@uම  
අ1. 
<ස'ජන පන= ෙක�@පත (2018) නමැ  පන= ෙක�@පතට කාරක සභාෙ3u ඉY>ප= 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම 8g= කළ “Yනට 8යCත කට,�වලට අදාළ අ ෙ'කය” 
නමැ  ප®කාව බල(න. 
 

 

 
 


