
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

692/’16 

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

(අ) (i) �3තල ආ6ත 7ෂප්ාදන ක'මා(තය :;කාව කරග3 �<ස ෙ> වන;ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව3 ෙවA( BCන බව3; 

 (ii)  අFදව- හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටL පව න බව3; 

 (iii) ෙමය රටට ;ශාල ;ෙ�ශ ;7මය ෙගන ආ හැM ක'මා(තය බව3; 

එ�මා ද(ෙනNද? 

(ආ) (i) �3තල 7ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න>, 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග3 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න>, අපනයනය MSමට කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න>, ඒ කවර Uනයක Bටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) (i) රට �ළ �3තල ක'මා(තයට අවශ- ෙවෙළඳෙපොළ WXY MSමට රජය 
�යවර ෙගන  ෙZද; 

 (ii)  එෙසේ න>, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

2. 
1245/’16 

ග	 ප�ම උදයශා(ත ^ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල_> හා ජල ස>පාදන 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව'ෂය වන;ට අ>පාර Uසb්කය �ළ ජා ක ජල ස>පාදන හා 
ජලාපවහන මcඩලය මe( �<Bf පාgය ජලය සපයh ලැi 7වාස සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ> වන;ට �<Bf පාgය ජලය සපයh ලබන 7වාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව'ෂෙය( ප_ව ,දමය ත33වය 7මවන �	, පාgය ජලය ලබා lම 
ෙවhෙව( එ එ  ව'ෂය සඳහා රජය ;B( ෙව( කරන ලද FX Fදල 
ෙකොපමණද; 

 

 

(අටවැ7 පා'mෙ>(�ව - පළFවැ7 සභාවාරය) 
අංක 231.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) ,දමය ත33වය 7මoෙම( ප_ 2015 ව'ෂය වනෙත පාgය ජලය 
ලබාlෙ> ව-ාපෘ  ෙවhෙව( රජය ෙව( කරන ලද FX Fදල එ එ 
ව'ෂය අhව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත BයYෙලNම පග  වා'තාව ඉU<ප3 කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

3. 
1750/’17 

ග	 ලr ජයව'ධන මහතා,— FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) t ලංකාව �ළ ෙ> වන;ට පව3වාෙගන යh ලබන uපවාNg නාmකා 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ එ uපවාNg නාmකාව පව3වාෙගන යh ලබන ආයතනය ෙව( 
ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iii) එ එ uපවාNg නාmකාවල NAක	ව( සහ ඒවා ආර>භ කර ඇ  
Uනය( ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද?  

(ආ) (i) t ලංකාව �ළ ආර>භ කර ඇ  uපවාNg නාmකාවm( දැනට ;කාශනය 
පව3වාෙගන ෙනොයන නාmකා  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ න>, එම නාmකා කවෙ'ද; 

 (iii)  uපවාN7 නාmකා 7යාමනය Bf කරh ලබ(ෙ( කv	( ;B(ද; 

 (iv) එම 7යාමනය 7B අ,<( xයා3මක ෙනොවන බව ��ග(ෙ(ද; 

 (v) �ෙyශ සහගතව හා උපහාසා3මකව ය> ය> නාmකා මe( Bf කරන 
බරපතල සමාජ හා7 වැළැoම සඳහා uපවාNg නාmකා 7යාමනය MSමට 
කzනA( ;�ම3 කමෙyදය සකස ්කර(ෙ(ද; 

 (vi) එෙසේ න>, ඒ ෙකෙසේද; 

ය(න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

4. 
2069/’17 

ග	 ඩ|ලස ්ෙ�වාන(ද මහතා,— බ(ධනාගාර ප සංස්කරණ, Wන	3ථාපන, නැවත 
පUං� MSම හා N(f ආගAක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ප_~ය ජනවා< මාසෙ� Bට යාපනය Uසb්කෙ�, ෙතm�පෙY පාෙ��ය 
ෙYක> ෙකො�ඨාසෙ�, වmකාම> උ�ර, ඌර) පෙ�ශෙ� ජනතාව නැවත 
පUං� කරh ලැi බව3; 

 (ii) ඒ අhව දැනට එN පvY 20 :ව3වන බව3; 

 (iii) ෙමම ජනතාවට තම :වෙනෝපාය උපයාගැgම සඳහා � ව-වසාය(වල 
ෙයlමට MBf ආ>ප(නය ෙනොමැ  oම ෙහේ�ෙව( දැz ෙලස �ඩාවට 
ප3o BCන බව3; 

 (iv) ෙමම ජනතාව නැවත පUං� කරh ලැi අවසථ්ාෙy ඔv(ට �Mයාවල ෙයlම 
සඳහා ආ>ප(න ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො(f � බව3;  

එ�මා ද(ෙනNද? 



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i)  ජනතාවට �Mයා ආ>ප(න ලබාlම සඳහා ෙ> වන;ට ෙගන ඇ  �යවර 
කවෙ'ද; 

 (ii)  එම ආ>ප(න ලබා ෙදh ලබන Uනය කවෙ'ද; 

 ය(න  එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

5. 
2122/’17 

ග	 ජය(ත සමරoර මහතා,— ඛ7ජ ෙතY ස>ප3 සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපටY ආනයනෙ�l ෙපටY �ටරය ෙවhෙව( රජය ;B( අයකරh 
ලබන ආනය7ක බ�ද ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙපටY �ටරය සඳහා රජය ;B( ආනයන බ�ද හැර ෙවන3 බf අය 
කර(ෙ(ද; 

  (iii) එෙසේ න>, එම බf කවෙ'ද;  

 (iv) එ �ටරය සඳහා අයකරh ලබන බf පමාණය, එ එ බf ව'ගය අhව 
ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) (i) ෙපටY �ටරය සඳහා රජය ;B( අයකරh ලබන FX බf පමාණය, ෙපටY 
�ටරයක BYලර A ෙලN කවර ප ශතයද; 

 (ii) ෙපටY �ටරය සඳහා රජය අයකරh ලබන BයL බf ඉව3 කලෙහො3 
පා< ෙභෝ~කයාට ෙපටY �ටරය ලබා Uය හැM BYලර Aල ෙකොපමණද;  

ය(න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) (i) ෙපටY �ටරය සඳහා රජය ;B( ;;ධ ව'ගෙ� බf අය MSම භාcඩ හා 
ෙසේවාව(N Aල ගණ( වැzoමට බලපා ඇ  බව3; 

 (ii) ෙපටY �ටරය සඳහා රජය අයකරh ලබන BයL බf ඉව3 කළෙහො3 
භාcඩ හා ෙසේවාවල Aල අ�MSමට හැM බව3; 

එ�මා ��ග(ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

6. 
2141/’17 

ග	 අෙශෝක �ය(ත මහතා,— �වර හා ජලජ ස>ප3 සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) W3තලම Uසb්කය �ළ �NC නැං^ර> ෙතො�පළ සංඛ-ාව හා ඒවා �NC 
සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (ii) W3තලම Uසb්කෙ� mයාපUං� බ�Uන හා එUන �වර ෙබෝ�� සංඛ-ාව, 
එ එ පාෙ��ය ෙYක> ෙකො�ඨාසය අhව ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ පාෙ��ය ෙYක> ෙකො�ඨාසය �ළ :ව3වන �වරය( සංඛ-ාව, 
ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

 



( 4 ) 

 

 

(ආ) 2010 ව'ෂෙ� Bට ෙ> දවා W3තලම Uසb්කෙ�, 

 (i) �වර යCතල පහ_ක> නැංoමට වැය කරh ලැi FදY පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා l ඇ  බ�Uන හා එUන යාතා සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා l ඇ  �වර ආ>ප(න ක�ටල, ප);ඩ �වමා	 
ය(ත සහ :;ත ආරෂක කබා ��බඳව ;සත්ර කවෙ'ද ; 

 ය(න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

7. 
2174/’17 

ග	 උදය පභා3 ග>ම(�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා 
ආ'�ක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ආc�කම ව-වසථ්ාවට අhව �;3ව WරවැBෙය� oම පා'mෙ>(� 
ම(�වරෙය� oමට h_f_කම බව ��ග(ෙ(ද; 

 (ii) ය> W�ගලෙය� �;3ව WරවැBෙය� දැ� 7'ණය MSමට රජය භා;තා 
කරන කමෙyදය කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

8. 
2218/’17 

ග	 එස.් tතර( මහතා,— බ(ධනාගාර ප සංස්කරණ, Wන	3ථාපන, නැවත පUං� 
MSම හා N(f ආගAක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) Mmෙනො��ය Uසb්කෙ�, Mmෙනො��ය නගර ගාම7ලධාS වසෙ> �Nටා 
ඇ  පර;පාඥජ්ා( පෙ�ශය ��බඳව3; 

 (ii) එම පෙ�ශෙ� නැවත පUං� MS ෙ> කට,� ෙමෙත ස>�'ණ වශෙය( 
අවස( o ෙනොමැ  බව3; 

  (iii) හFදා පාලනය යටෙ3 පැව  එම පෙ�ශෙ� l'ඝ කාලයM( ප_ව ජනතාව 
කම කමෙය( නැවත පUං� කළ බව3; 

 (iv) ෙමම පෙ�ශෙ� :ව3වන ජනතාවට අ�  ඉඩ> වහාම හFදාෙව( Fදා හැර 
එම ජනතාවට ලබාෙදන බවට ජනා�ප �මා ;B( දැh> l ඇ  බව3;  

 (v) අකර 17.2ක ඉඩ> පමාණය තවම3 Fදාහැර ෙනොමැ  බව3;  

 (vi) ඒ ෙහේ�ෙව(, එම ඉඩ> අ�  පvY 56 ෙ> වන;ට පUං� oමට සථ්ානය 
ෙනොමැ ව අසරණ ත33වයට ප3 o ඇ  බව3; 

එ�මා ද(ෙනNද? 

(ආ) (i) ජනා�ප �මාෙ| දැh>lම අhව එම ඉඩ> ස>�'ණ වශෙය( Fදාහැර 
 ෙZද; 

 (ii)  අකර 17.2ක  ඉඩ> Fදා හ<h ලබන Uනය කවෙ'ද; 

  (iii) ඉහත (අ) vi N සඳහ( පvY 56 නැවත පUං� MSමට කට,� කරh ලබන 
Uනය කවෙ'ද;  
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  (iv) ඒ සඳහා ෙගන ඇ  xයාමා'ග කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 
 

 

පධාන කට,� ආර>භෙ� l 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

1.  

පා'mෙ>(�ෙy සභානායක�මා,— පා'mෙ>(�ෙy කට,�,—  න-ාය පතෙ� පධාන 
කට,�වල අංක 2 සහ 3 දරන ;ෂයය( ��බඳ වැඩ අද Uන �සo්ෙ>l අංක 23 දරන 
පා'mෙ>(�ෙy සථ්ාවර 7ෙයෝ ගෙයN ;�;ධානය(ෙග( 7දහස ් ;ය ,� ය. 

2. 
ග	 නාමY රාජප� මහතා,— පන3 ෙක�>පත  ඉU<ප3 MSෙ>  අවසරය 

(අංක 1),— පහත සඳහ( පන3 ෙක�>පත ඉU<ප3 MSමට අවසර Uය ,�ය:—  

“ෙමෝහ( ලංකා පදනම සංසථ්ාගත MSම සඳහා � පන3 ෙක�>පතM.” 

3. 
ග	 ෙ. කාද' මස්තා( මහතා,— පන3 ෙක�>පත  ඉU<ප3 MSෙ>  අවසරය 

(අංක 2),— පහත සඳහ( පන3 ෙක�>පත ඉU<ප3 MSමට අවසර Uය ,�ය:—  

“ආ�ෂා අධ-ාපන භාරය සංසථ්ාගත MSම සඳහා � පන3 ෙක�>පතM.” 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැh>lම සහ Uනට 7යAත කට,� 

*අ1.  

;ස'ජන පන3 ෙක�>පත (2018) — (;B�(වැ7 ෙව( කළ Uනය) — කාරක සභාව 
(ෙදසැ>බ' 07 Uන පග ය) 

*2.  
සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංව'ධන 

ව-ාපෘ  පනත යට ෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය 
සංව'ධන ව-ාපෘ  පනෙ3 3 වග( ෙ� (4) උපවග( ය යටෙ3 සංව'ධන උපාය 
මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ අමාත-වරයා ;B( පනවන ලfව, 2017 ෙදසැ>බ' 07 
Uනැ  අංක 2048/31 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2017.12.07 Uන 
ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� යැ� ෙමම පා'mෙ>(�ව ෙයෝජනා 
ස>මත කර�.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*3.  
සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංව'ධන 

ව-ාපෘ  පනත යට ෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය 
සංව'ධන ව-ාපෘ  පනෙ3 3 වග( ෙ� (4) උපවග( ය යටෙ3 සංව'ධන උපාය 
මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ අමාත-වරයා ;B( පනවන ලfව, 2017 ෙදසැ>බ' 07 
Uනැ  අංක 2048/32 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2017.12.07 Uන 
ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� යැ� ෙමම පා'mෙ>(�ව ෙයෝජනා 
ස>මත කර�.   

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
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*4.  

පළා3 පාලන ආයතන ඡ(ද ;ම/> (සංෙශෝධන) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 
Mයoම.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*5.  
FදY හා ජනමාධ-  අමාත-�මා,— _රාබf ආඥාපනත යටෙ3 7ෙyදනය,— _රාබf 

ආඥාපනෙ3 (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග(  සමඟ Mය;ය ,�, 32 වග( ය යටෙ3, 
_රාබf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන ලfව, 2017 ¡m 28 Uනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2017.10.09 Uන ඉU<ප3 කරන 
ලද 7ෙyදනය අhමත කළ ,� ය. 

(අංක 996 දරන _රාබf 7ෙyදනය)  
(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*6. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බf (;ෙශේෂ ;�;ධාන)  පනත යටෙ3 

7යමය,— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බf (;ෙශේෂ ;�;ධාන)  පනෙ3 3 වග( ය 
යටෙ3 7ෂ්පාදන බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 17 Uනැ  අංක 2032/31 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*7. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 මැ� 30 Uනැ  අංක 2021/7 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*8. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 ¡7 06 Uනැ  අංක 2022/7 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*9. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 5 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 ¡7 06 Uනැ  අංක 2022/8  දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස�  පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*10. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය 
යටෙ3 ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලfව, 2017 ¡7 30 Uනැ  අංක 2025/44 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*11. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 ¡m 19 Uනැ  අංක 2028/44 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
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*12. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 ¡m 26 Uනැ  අංක 2029/25 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*13. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 ¡m 31 Uනැ  අංක 2030/10 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*14. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY  හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( 
සාදන ලfව, 2017 අෙගෝස්� 01 Uනැ  අංක 2030/20 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� 
පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*15. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 15  Uනැ  අංක 2032/11 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*16. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 16 Uනැ  අංක 2032/24 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*17. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 23 Uනැ  අංක 2033/31 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*18. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය යටෙ3 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( සාදන 
ලfව, 2017 සැ�තැ>බ' 08 Uනැ  අංක 2035/28 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ ,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*19. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනත යටෙ3 7යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf පනෙ3 2 වග( ය 
යටෙ3 ;ෙශේෂ ෙවළඳ භාcඩ බf ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලfව, 2017 ඔෙතෝබ' 02 Uනැ  අංක 2039/2 දරන අ  ;ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අhමත කළ 
,� ය.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
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*20.  
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ෙ'^ ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ'^ ආඥා පනෙ3 10 වග( ය යටෙ3 ආනයන ¢	 ගාස්� 
ස>බ(ධෙය(, 2017.11.18 Uන ඉU<ප3 කරන ලද  ෙයෝජනාව අhමත කළ ,� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Uනැ  අංක 2031/49 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*21. 
t ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 

Mයoම.  
(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*22. 
පපාතන ;ෙරෝ� සහ ප ෙතෝලන බf පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*23. 
ආරෂණ �යවර පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*24. 
�වර (;ෙ��ය �වර ෙබෝ�� ;�ම3 MSෙ>) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක�>පත — 

ෙදවැ7වර Mයoම.  

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*25. 
පා'mෙ>(�ෙy ස්ථාවර 7ෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�>පත,— පා'mෙ>(�ෙy 

ස්ථාවර 7ෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�>පත ස>බ(ධෙය( 2017 ෙනොවැ>බ' මස 07 
වැ7 අඟහ	වාදා ��ග(වන ලද ස්ථාවර 7ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙy වා'තාව,—
සලකා බැ�ම. 

*26. 
;Bවන ආc�කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම. 

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 
*27. 
බලහ3කාරෙය( අ�	දහ( MS>වm( BයL තැනැ3ත( ආරෂා MS> සඳහා � 

ජාත-(තර ස>F  පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම. 
(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*28. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලග> (සංෙශෝධන) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම. 

(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*29. 
ෙථේරවාl ¤¥ ක කාව3 (mයාපUං� MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 

Mයoම. 
(අමාත- මcඩලෙ� අhම ය ද(වා  ෙZ.) 

*30. 
ආc�කම ව-වසථ්ාව යටෙ3 ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කY තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ¡7 22),— “t ලංකා පජාතා(bක සමාජවාl ජනරජෙ� ආc�කම ව-වසථ්ාෙy 104ආ 
(5)(අ) ව-වසථ්ාෙy ;�;ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොAෂ( සභාව ;B( 2016 ෙපබරවා< 25 
Uනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරh ලැබ, 2016.05.06 Uන ඉU<ප3 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකl ෙහෝ ඡ(ද ;ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ;ද§3 හා F¨ත 
ජනමාධ- ;B( ��පැUය ,� උපමාන ෙහව3 මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,> ප ප3  අhමත 
කළ ,� ය.” යhෙව( ෙයෝජනා කරන ලU(, පශන්ය සභා¤Fඛ කරන ලl.  



( 9 ) 

 

 

31. 
t ලංකා ෙසේවා �<ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක�>පත — 

ෙදවැ7වර Mයoම.  

32. 
ළමා Wන	3ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 

Mයoම.  

33. 
t ලංකා එස3 xස ්යා7 සෙහෝදර3වය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — 

ෙදවැ7වර Mයoම.  

34. 
t ලංකා කා(තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 

Mයoම.  

35. 
ෙමොනරාගල Uසb් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — 

ෙදවැ7වර Mයoම.  

36. 
ලසාmය( සමාජ©ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — 

ෙදවැ7වර Mයoම.  

37. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ�¢( _�rෙ> සභාව (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 

ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම.  

38. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර 

Mයoම.  

39. 
ද ඉ(සC්C,� ඔෆ ්ස'Cෆ�« පZm එකv(ට(�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත MSෙ>) 

පන3 ෙක�>පත — ෙදවැ7වර Mයoම.  

 
 

* සල"ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

Uනට 7යAත කට,�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැh>lම  
අ1. 
;ස'ජන පන3 ෙක�>පත (2018) නමැ  පන3 ෙක�>පතට කාරක සභාෙyl ඉU<ප3 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම 7�3 කළ “Uනට 7යAත කට,�වලට අදාළ අ ෙ'කය” 
නමැ  පbකාව බල(න. 
 

 

 
 


