
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1233/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 3ල56 7ස8්කෙ9 �:ටා ඇ5 ;රා<ද,ා=මක ව>නාකම?" @= සථ්ාන 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතG" දැනට සංරෂණ කට@� IJකරK ලබන සථ්ාන කවෙMද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වMෂවලR ෙව" කරන ලද 3දS පමාණය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) එS. T. T. ඊ. තසත්වාR" <I" <නාශ කරන ලද ;රා<ද,ා=මක 
ව>නාකම?" @= සථ්ාන කවෙMද; 

 (v) එම <නාශය" ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ=නW, තෙසේ	 ව>නාකම 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද;  

 (vi) එම <නාශය" සWබ"ධෙය" X5මය �යවර ෙගන 5ෙYද; 

 (vii) ඉහත IයSෙල:ම [Mණ වාMතාව ඉ7Gප= කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

2. 
1426/’16 

ග	 (ආචාMය) බ"Jල $ණවMධන මහතා,— 3දS හා ජනමාධ, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 202ට අKව ඇමGකාK ෙඩොලM deයන 10  
ආෙයෝජනය කරන ෙහෝ නව f?යා අවසථ්ා 500  ජgත කරන පhගාi 
පෙ�ශවල ආරWභ කරK ලබන ව,වසාය" සඳහා h<ශාල බJ සාKබලය"  
gMෙ�ශ කරK ලැj පG7, 2016 වMෂය �ළR ආරWභ කරන ලද ව,වසාය" 
��බඳ ලැlස�්ව ඉ7Gප= කර"ෙ"ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව ඉ7Gප= ?mෙWR හnනාග= පhගාi පෙ�ශ කවෙMද; 

 (iii) එo පhගාi පෙ�ශවල ය>තල පහhකW වැp7@q ?mම සඳහා 2000 
වMෂෙ9 Iට ෙW දවා රජය මr" අKගමනය කළ sයාමාMග කවෙMද; 

 (iv) ය>තල පහhකW <ශාල වශෙය" සංවMධනය ෙනොකර, පhගාi                 
පෙ�ශවලට කMමා"ත ව,ා�ත කළ ෙනොහැ? බව ��ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

(අටවැg පාMeෙW"�ව - පළ3වැg සභාවාරය) 
අංක 252.] 
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( 2 ) 

 

3. 
1740/’17 

ග	 චd"ද < ෙwIG මහතා,— 5රසර සංවMධන හා වනx< අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වMෂ 2010 Iට 2014 දවා අe - dgස ්ගැyම ෙහේ�ෙව" dයzය අe ඇ�" 
සංඛ,ාව, එ එ වMෂය අKව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ dයzය අe ඇ�" dයzය සථ්ාන කවෙMද; 

 (iii) එම කාල .මාව �ළ බරපතල �වාල ලැj හා අසාධ, ත==වයට ප= { අe 
ඇ�" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ව=ම" යහපාලන රජය යටෙ= අe ඇ�"ෙ| මරණ සංඛ,ාව හා අe dgස ්
ගැyම අවම ?mමට අමාත,ාංශය ග"නා �යවර කවෙMද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

4. 
2043/’17 

ග	 }මS ර=නායක මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා5ක ප5ප=5 හා ආM�ක 
කට@� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැe සංවMධන රාජ, අමාත,වරයාෙ| අමාත, කාMයාලවල e�නය" 
කවෙMද; 

 (ii) එම කාMයාල ෙවKෙව" �� ෙහෝ බJ ෙගව"ෙ" නW, එම මාIක ��/බJ 
3දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට 2017 වMෂය දවා ෙගවා ඇ5 3� ��/බJ 3දල ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) (i) රාජ, අමාත,වරයාෙ| ෙපෞ�ගeක කාMයය ම�ඩලෙ9 gලධාG" සංඛ,ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගeක කාMයය ම�ඩලය සඳහා ෙව"කර ඇ5 වාහන සංඛ,ාව; 

 (iii) රාජ, අමාත,වරයා සඳහා ෙව"කර ඇ5 වාහන සංඛ,ාව; 

 ෙකොපමණද ය"න= එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

5. 
2117/’17 

ග	 ඩ|ලස් ෙ�වාන"ද මහතා,— බ"ධනාගාර ප5සංස්කරණ, ;න	=ථාපන, නැවත 
ප7ං� ?mම හා :"J ආගdක කට@� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) @�ධය ෙහේ�ෙව" 1985 වMෂෙ9R අවතැ" { ව�gයාව උ�ර පාෙ��ය 
ෙSකW ෙකො�ඨාසෙ9, ෙවpෛව=තකS ගWමානෙ9 ජනතාවට, එම 
ගWමානෙ9 නැවත ප7ං� �මට අවසර ලැ� ඇත=, ඒ සඳහා ?IJ �eක 
පහhකW සලසා ෙනොමැ5 �ම ෙහේ�ෙව" තවJරට= <<ධ පෙ�ශවල, <<ධ 
�ඩාව" මධ,ෙ9 xව=වන බව=; 

 (ii)  ඉහත ගWමානෙ9 gවාස, පවාහනය ඇ�� �eක පහhකW ෙනොමැ5 �ම=, 
වන අe"ෙ| තMජන පැව�ම= ෙහේ�ෙව" ජනතාවට එ: නැවත ප7ං� �මට 
ෙනොහැ? ත==වය ඇ5 � 5ෙබන බව=; 

 



 

 

( 3 ) 

 

 (iii) ඉ"7යාK රජෙ9 �ල, ආධාර ඇ5ව ප5සංසක්රණය කරන ලද පාසල ද 
පා�වට ෙගොස ්ඇ5 බව=; 

 (iv) ඉහත ගWමානයට යාබදව �:> ෙකෝ<S ;ලය"�ලW ගWමානෙ9ද �eක 
පහhකW ෙනොමැ5�ම ෙහේ�ෙව" ෙW වන<ට ප�S 09 පමණ xව= වන 
බව=, එ: පාසල ද ගබඩාව වශෙය" භා<තා කරන බව=;  

එ�මා ද"ෙන:ද? 

(ආ) (i) ඉහත ගWමානවල �eක පහhකW සහ ය>තල පහhකW සංවMධනය කර 
ජනතාව නැවත ප7ං� ?mමට �යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නW, එම 7නය කවෙMද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

6. 
2139/’17 

ග	 (ෛවද,) නe"ද ජය5ස්ස මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාMග 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වMෂෙ9R අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) <භාගය සඳහා xව <ද,ා <ෂය 
ධාරාෙව" මාතෙS, Kවරඑ�ය සහ මහKවර 7ස8්කවe" ෙපX I> 
�ෂ,ය" සංඛ,ාව; 

 (ii) එම සංඛ,ාෙව", <ශව්<ද,ාල පෙ6ශය සඳහා hJhකW ලැj �ෂ,ය" 
සංඛ,ාව සහ ප5ශතය; 

 (iii) ෛවද, �ඨ සඳහා hJhකW ලැj �ෂ,ය" සංඛ,ාව සහ ප5ශතය; 

 (iv) ෛවද, �ඨ සඳහා hJhකW ලැj �ෂ,යා ෙහෝ �ෂ,යාවෙ| අවම ප5ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග= පාසල හා ෙතෝරා ගK ලැj ෛවද, �ඨය; 

 එ එ 7ස8්කය අKව ෙව" ෙව"  වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

7. 
2186/’17 

ග	 උදය පභා= ගWම"�ල මහතා,— කMමා"ත හා වා�ජ කට@� අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ)  2015.09.18 Iට 2017.07.31 දවා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ වැe සමාගමට බඳවා 
ග= උපෙ�ශකය"ෙ|, සWබ"�කාරකවරය"ෙ| සහ ව,ාපෘ5 අධ,ෂවරය"ෙ|,  

 (i) නW;  

 (ii) අධ,ාපන hJhකW; 

 (iii) වෘ=�ය hJhකW; 

 (iv) වැy� සහ Rමනා; 

 (v) කාMය ම�ඩල පහhකW; සහ 

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන= පහhකW; 

කවෙMද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 



 

 

( 4 ) 

 

8. 
2229/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා= ව=ම" පධාන අමාත,වරයා යටෙ= පව5න අමාත,ාංශ සහ 
ෙදපාMතෙW"�, ෙවන= ව,වසථ්ා�ත ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනවල නW හා e�නය" කවෙMද; 

 (iii) ව=ම" යහපාලන රජය බලයට ප=�ෙම" අන�	ව, වයඹ පළා= සභාෙ6 
පධාන අමාත,වරයා යටෙ= පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන  ඇ5 
ෙසේවකය" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ගK ලැj ෙසේවකය"ෙ| නW හා බඳවාග= තන�	 ෙව" ෙව" 
වශෙය" සඳහ" කර"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය" බඳවා ගැXමට පළා= සභාව අKගමනය කර ඇ5 කමෙ6දය 
කවෙMද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

9. 
2343/’17 

ග	  T. රං�= ද ෙසොlසා මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාMග අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ද�ණ අ�ෙ6� මාMගෙ9 3� Jර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) මාMගය ඉ7?mම සඳහා ඇසත්ෙW"�ගත 3දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මාMගය ඉ7?mෙWR ඉඩW හා අෙන�= ෙ�පළ අ:d{ව"ෙ| සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ�" ෙවKෙව" ලබාRමට gයdත ව"7 3දS ෙW වන<ට= ලබාR 5ෙYද; 

 (v) එෙසේ නW, ෙගවා ඇ5 3� ව"7 3දල ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) (i) වMෂ 2015, 2016 සහ 2017 දවා, ද�ණ අ�ෙ6� මාMගෙය" රජය 
උපයාග= 3� ආදායම වMෂය අKව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත වMෂවලR මාMගෙ9 අ�=වැpයා සඳහා ෙව" කළ 3� 3දල 
ෙකොපමණද; 

ය"න= එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

10. 
2344/’17 

ග	 ෙරෝ:  �මාG <ෙwර=න මහ=dය,— <ෙ�ශ කට@� අමාත,�මාෙග"  
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ <ශව්<ද,ාලය හා කැළ�ය <ශව්<ද,ාලය <I" පව=වK ලබන 
ජාත,"තර සබඳතා <ෂය ��බඳ පථම උපා�ය හා පශච්ා= උපා� පාඨමාලාව 
සාMථකව හදාරා gමකළ �ෂ,ය" එම <ෂයය ��බඳව වසර �න හතරක 
පමණ කාලය �ළ ;�S හැදෑmම කර ඇ5 බැ<", ඔ�"ෙ| දැKම හා 
හැ?යාව <ෙ�ශ කට@� අමාත,ාංශය ෙවත ලබා ගැXමට දැනට යW 
කමෙ6දය 5ෙYද; 



 

 

( 5 ) 

 

 (ii) ව=ම" යහපාලන රජය බලයට ප=�ෙම" පh එම පාඨමාලාව" සාMථකව 
gම කළ �ෂ,ය" ඔබ අමාත,ාංශයට බඳවාෙගන ඇ=නW, ඔ�" ��බඳ 
ෙතොර�	 ලබා ෙද"ෙ"ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නW, ඉ7Gෙ9R එම උපා�ධාG" ඔබ අමාත,ාංශයට බඳවා ගැXම 
සඳහා hJh  කමෙ6දය සකස ්?mමට �යවර ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

11. 
2402/’17 

ග	 �ෂාර ඉngS අමරෙසේන මහතා,— කෘ�කMම අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වMෂෙ9 Iට අද දවා වගාෙ6R කෘ� රසායgක දව, ෙනොසැල?eම= 
කd" භා<තා ?mම ෙහේ�ෙව" �	ණෑගල 7ස8්කෙ9 dයzය ;�ගලය" 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ dයzය ;�ගලය" වාMතා { පාෙ��ය ෙSකW ෙකො�ඨාස කවෙMද; 

 (iii) කෘ� රසායන දව, භා<තය සWබ"ධෙය" ජනතාව දැKව= ?mමට 
අමාත,ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙMද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

12. 
 2434/’17 

ග	 ජය"ත සමර�ර මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාMග අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර 7ස8්කෙ9, වා�Jව හ"7ෙ9 Iට, ෙමොෙරො"�£ව හ"7ය දවා 
7ෙවන වා�Jව - ෙමොෙරො"�£ව මාMගය සංවMධනය ?mෙWR ඉඩW හා 
ෙ�පළ අ:dවන ප�S සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�"ෙ| නම, e�නය, අ:d වන ඉඩW පමාණය හා ෙ�පළවල සව්භාවය 
කවෙMද; 

 (iii) ඉඩW අ:dවන ප�S සඳහා ව"7 ෙග�මට එo ෙ�පළ හා ඉඩW ෙW වන<ට 
තෙසේ	කර 5ෙYද; 

 (iv) එෙසේ නW, ව"7 ෙග�මට ෙයෝ�ත ප�S සංඛ,ාව,  ප�Sවල නම, e�නය සහ 
ෙග�මට gයdත ව"7 3දල කවෙMද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ, නW ඒ ම"ද? 

13. 
2436/’17 

ග	 වාhෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ)  (i)  පhzය 7නවල ඇ5{ ගංව�G" <පතට ප= පෙ�ශය": ප7ං� �ෂ, 
�ෂ,ාව"ට අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) <භාගය සඳහා 04 වර ෙපX I>ය හැ? 
බවට අගාමාත,�මා <I" පකාශය කළ බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ �ව=, ෙW දවා එයට අදාළ උපෙදස ්¤ ලංකා <භාග ෙදපාMතෙW"�ව 
ෙවත  ලැ� ෙනොමැ5 බව ��ග"ෙ"ද; 



 

 

( 6 ) 

 

 (iii) එෙසේ නW, එම උපෙදස ් ¤ ලංකා <භාග ෙදපාMතෙW"�ව ෙවත යැ�මට 
කට@� කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

14. 
2461/’17 

ග	 ඉෂා ර¥මා" මහතා,— පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) කැ?රාව නගරෙ9 �:ටා ඇ5 බස ් නැව�Wෙපොළ 1977 වMෂෙ9 Iට ෙW 
දවා කමාK¦ලව අ�=වැpයා කර ෙනොමැ5 බැ<", ඉතාම= අබල" 
ත==වෙ9 පව5න බව=; 

 (ii) ෙW ෙහේ�ෙව" ම�" මහ= :Gහැරයට ල වන අතර බස ්නැව�Wෙපොෙළ: 
බස ්හැIර�මද ඉතාම= අ.	 � ඇ5 බව=;  

 එ�මා ද"ෙන:ද? 

(ආ)  (i) ෙමම බස ්නැව�Wෙපොළ ඉ7Gෙ9R ප5සංසක්රණය ?mමට �යවර ග"ෙ"ද;  

 (ii) එෙසේ නW එම 7නය කවෙMද;     

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

 

 
පධාන කට@� ආරWභෙ9 R 

පන* ෙක+�ප* ,-ගැ�/ම ,-බඳ දැ2�3ම 

1. 

අගාමාත,�මා සහ ජා5ක ප5ප=5 හා ආM§ක කට@� අමාත,�මා,— ජා5ක 
ආරෂක අර3දS (සංෙශෝධන),— 1985 අංක 9 දරන ජා5ක ආරෂක අර3දS පනත 
සංෙශෝධනය ?mම සඳහා { පන= ෙකyWපත?. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

2. 

පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත,�මා,— පාෙ��ය සභා (සංෙශෝධන),— 1987 
අංක 15 දරන පාෙ��ය සභා පනත සංෙශෝධනය ?mම සඳහා { පන= ෙකyWපත?. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැKWRම සහ 7නට gයdත කට@� 
 

*1. 
පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝටM වාහන පනත යටෙ= gෙයෝග    

(අංක 1),— (203 වැg අ�කාරය {) ෙමෝටM වාහන පනෙ= 8, 14 සහ 30 වග"5 සමඟ ?ය<ය 
@�, එo පනෙ= 237 වග"5ය යටෙ= ෙමෝටM වාහන (ගාස�්) gෙයෝග සWබ"ධෙය" 
පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,වරයා <I" සාදන ලJව, 2018 ජනවාG 15 7නැ5       
අංක 2054/6 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 7න ඉ7Gප= කරන ලද 
gෙයෝග අKමත කළ @� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*2. 
පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝටM වාහන පනත යටෙ= 

gෙයෝග  (අංක 2),— (203 වැg අ�කාරය {) ෙමෝටM වාහන පනෙ= 143 වග"5ය 
සමඟ ?ය<ය @�, එo පනෙ= 237 වග"5ය යටෙ= ෙමෝටM වාහන (අ�ෙ6z 
මහාමාMග) gෙයෝග සWබ"ධෙය" පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,වරයා <I" 
සාදන ලJව, 2018 ජනවාG 15 7නැ5 අංක 2054/8 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ 
කරK ලැබ, 2018.03.20 7න ඉ7Gප= කරන ලද gෙයෝග අKමත කළ @� ය. 

*3. 
පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝටM වාහන පනත යටෙ= 

gෙයෝග  (අංක 3),— (203 වැg අ�කාරය {) ෙමෝටM වාහන පනෙ= 215අ වග"5ය 
සමඟ ?ය<ය @�, එo පනෙ= 237 වග"5ය යටෙ= ස්ථාXය දඩ gෙයෝග 
සWබ"ධෙය" පවාහන හා I<S $ව" ෙසේවා අමාත,වරයා <I" සාදන ලJව, 2018 
ජනවාG 15 7නැ5 අංක 2054/9 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරK ලැබ, 
2018.03.20 7න ඉ7Gප= කරන ලද gෙයෝග අKමත කළ @� ය. 

*4.  
අ�කරණ සං<ධාන (සංෙශෝධන) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 
*5. 

ෙකොළඹ ව,ාපාර වස්� <gමය ස්ථානය අසා3:කරණය ?mෙW පන= ෙකyWපත — 
කාරක සභාව. 

*6. 
අපරාධ න£ <ධාන සංගහය (<ෙශේෂ <�<ධාන) (සංෙශෝධන) පන= ෙකyWපත — 

ෙදවැgවර ?ය�ම.  
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*7. 
¤ ලංකා වා�ජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර 

?ය�ම.  
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*8.  
hf�Wප= <gමය පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 
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*9. 
3දS හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— hරාබJ ආඥාපනත යටෙ= g ෙ6දනය,— 

hරාබJ ආඥාපනෙ= (52 අ�කාරය {) 32 වග"5ය සමඟ ?ය<ය @� 25 
වග"5ය යටෙ= වාM�ක ම=පැ" බලපත ගාස්� සWබ"ධෙය" 3දS හා 
ජනමාධ, අමාත,වරයා <I" පනවන ලJව, 2017 ෙදසැWබM 11 7නැ5 අංක 
2049/4 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 7න ඉ7Gප= 
කරන ලද gෙ6දනය අKමත කළ @� ය. 

(අංක 1004 දරන hරාබJ gෙ6දනය)  
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*10. 

සංවMධන උපාය මාMග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— කෙමෝපාය සංවMධන 
ව,ාපෘ5 පනත යටෙ= gයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවMධන ව,ාපෘ5 
පනෙ= 3 (4) වග"5ය යටෙ= සංවMධන උපාය මාMග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,වරයා 
<I" සාදන ලJව, 2014 «g 16 7නැ5 අංක 1867/5 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරන 
ලද gයමය සංෙශෝධනය කරd" 2017 ෙදසැWබM 29 7නැ5 අංක 2051/38 දරන අ5 <ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ9 පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 7න ඉ7Gප= කරන ලද gයමය අKමත කළ @� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 
*11. 

සංවMධන උපාය මාMග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— කෙමෝපාය සංවMධන 
ව,ාපෘ5 පනත යටෙ= gයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවMධන ව,ාපෘ5 
පනෙ= 3 (4) වග"5ය යටෙ= සංවMධන උපාය මාMග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,වරයා 
<I" සාදන ලJව, 2018 මාM� 16 7නැ5 අංක 2062/47 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතය මr" 
සංෙශෝ�ත 2017 ෙදසැWබM 15 7නැ5 අංක 2049/59 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරK 
ලැබ, 2018.03.23 7න ඉ7Gප= කරන ලද gයමය අKමත කළ @� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 
*12. 

පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත,�මා,—  පළා= සභා මැ5වරණ ෙකො�ඨාස .මා 
gMණය ?mෙW කdy වාMතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන5" සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා= සභා ඡ"ද <ම.W පනෙ= 3අ. (11) වග"5ය පකාරව .මා gMණය කdyව <I" 
අමාත,වරයා ෙවත ඉ7Gප= කරන ලJව 2018.03.06 7න පාMeෙW"�ෙ6R සභාගත කරන ලද 
එo කdyෙ6 වාMතාව අKමත කළ @� ය. 

*13. 
අගාමාත,�මා සහ ජා5ක ප5ප=5 හා ආM§ක කට@� අමාත,�මා,— ආ�£කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ= �රණය,— ¤ ලංකා ප ජාතා"8ක සමාජවාR ජනරජෙ9 ආ�£ක ම 
ව,වසථ්ාෙ6 153 ව,වස්ථාව පකාරව ජනා�ප5වරයා <I" ආ�£කම ව,වසථ්ා සභාෙ6 
අKම5යට යට=ව 2015.11.27 වැg 7න Iට බලපැවැ=ෙවන පG7 එ. එW. ගාd  
<ෙwIංහ මහතා <ගණකා�ප5වරයා වශෙය" ප=කර ඇ5 ෙහl"ද; 

 

<ගණකා�ප5වරයාෙ|  වැyප  ¤  ලංකා ප ජාතා"8ක සමාජවාR ජනරජෙ9 ආ�£ක ම 
ව,වසථ්ාෙ6 153 (2) ව,වසථ්ාව පකාරව පාMeෙW"�ව <I" gශ්චය කරK ලැ}ය @� 
අතර රජෙ9 ඒකාබ�ධ අර3දලට වැය බර වන ෙහl"ද;  
 

ජනා�ප5වරයා <I" 2017.11.14 වැg 7න ඉ7Gප= කරන ලද අමාත, ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 7නැ5 අමාත, ම�ඩල �රණය අKව <ගණකා�ප5,   
එ. එW. ගාd  <ෙwIංහ මහතාට පහත පG7 වැy� හා Rමනා ෙග�මට අKම5ය ලබා R 
ඇ5 ෙහl"ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැg 7න Iට රාජ, පGපාලන චකෙSඛ අංක 6/2006 අKව  
SL - 4 වැy� පGමාණෙ9 08 වැg වැy� �යවෙM �:yවා වැy� ෙග�ම 
හා තන�රට :d අෙන�= Rමනා ෙග�මට; 
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(ආ) රාජ, පGපාලන චකෙSඛ අංක 3/2016 අKව 2016.01.01 වැg 7න Iට 
වැyප පGවMතනය ?mෙW R SL – 4 වැy� ක මය යටෙ= එම 
චකෙSඛෙ9 උපෙදස් පG7 වැy� පGවMතනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එo වැy� පGමාණයට අදාළ වාM�ක වැy� වMධක ෙග�මට. 
 

ඊට අK¦ලව, ¤ ලංකා ප ජාතා"8ක සමාජවාR ජනරජෙ9 ආ�£ක ම ව,වස්ථාෙ6 
153 (2) ව,වසථ්ාව පකාරව, <ගණකා�ප5, එ. එW. ගාd  <ෙwIංහ මහතා ෙවත රජෙ9 
ඒකාබ�ධ අර3දලට වැය බර වන පG7 ඉහත සඳහ" මාIක වැyප හා Rමනා ෙග�ම කළ 
@� යැl ෙමම පාMeෙW"�ව gශ්චය කරl.  

*14.  
අගාමාත,�මා සහ ජා5ක ප5ප=5 හා ආM§ක කට@� අමාත,�මා,— ආ�£කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— ¤ ලංකා පජාතා"8ක සමාජවාR ජනරජෙ9 ආ�£කම 
ව,වසථ්ාෙ6 104ආ (5) (අ) ව,වසථ්ාව පකාරව මැ5වරණ ෙකොdෂ" සභාව <I" සාදන ලද, 
2017 ෙදසැWබM 04 7නැ5 අංක 2048/1 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරන ලJව, 
2018.01.23 7න ඉ7Gප= කරන ලද ජනමත<චාරණයකR ෙහෝ ඡ"ද <ම.මකට අදාළ කාල.මාව 
�ළ <ද²= හා 3³ත ජනමාධ, <I" ��පැ7ය @�, මාධ, උපමාන අKමත කළ   @� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*15. 
<Iවන ආ�£කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*16. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලගW (සංෙශෝධන) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*17. 
ෙථේරවාR ´µ ක5කාව= (eයාප7ං� ?mෙW) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර 

?ය�ම. 
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අKම5ය ද"වා 5ෙY.) 

*18. 
ආ�£කම ව,වස්ථාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— <වාදය  කS තබන ලද පශ්නය                   

(2016 «g 22),— “¤ ලංකා පජාතා"8ක සමාජවාR ජනරජෙ9 ආ�£කම ව,වස්ථාෙ6 
104ආ (5)(අ) ව,වස්ථාෙ6 <�<ධාන පකාරව මැ5වරණ ෙකොdෂ" සභාව <I" 2016 
ෙපබරවාG 25 7නැ5 අංක 1955/19 දරන අ5 <ෙශේෂ ගැස� පතෙ9 පළ කරK ලැබ, 
2016.05.06 7න ඉ7Gප= කරන ලද, ජනමත<චාරණයකR ෙහෝ ඡ"ද <ම.මකට අදාළ 
කාල.මාව �ළ <ද²= හා 3³ත ජනමාධ, <I" ��පැ7ය @� උපමාන ෙහව= 
මාMෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ@W ප5ප=5 අKමත කළ @� ය.” යKෙව" ෙයෝජනා කරන 
ල7", පශ්නය සභා´3ඛ කරන ලR.  

19. 
¤ ලංකා ෙසේවා �Gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන= ෙකyWපත — 

ෙදවැgවර ?ය�ම.  

20. 
ළමා ;න	=ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  

21. 
¤ ලංකා එස= sස5්යාg සෙහෝදර=වය (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — 

ෙදවැgවර ?ය�ම.  

22. 
¤ ලංකා කා"තා සWෙWලනය (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  

 

 



 

 

( 10 ) 

 

23. 
ෙමොනරාගල 7ස8් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — 

ෙදවැgවර ?ය�ම.  

24. 
ලසාeය" සමාජ¸ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — 

ෙදවැgවර ?ය�ම.  

25. 
ජාත,"තර කා"තා සහ ළමා අl�" hfoෙW සභාව (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= 

ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  

26. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ?mෙW) පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර 

?ය�ම.  

27. 
ද ඉ"ස>්>@� ඔෆ ්සM>ෆlº පYe එක�"ට"�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ?mෙW) 

පන= ෙකyWපත — ෙදවැgවර ?ය�ම.  
 

* සල6ෙණ� හ8�ව2 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 
 

 


