
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

35/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ=ව, ෙපොෙලො#න	ව, @AෙනොB�ය 
සහ රDනEර (ඇFA�Gය) HසI්කය#J KLශාල ගබඩා �න ඉH@Oමට 
සහ ම#නාරP HසI්කෙQ ඉHවන ගබඩාෙR වැඩ Sම @Oමට 	�ය0 
TAයන 1000  ෙව# කළ බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) ම#නාරම HසI්කෙයJ ඉHෙකෙරන ගබඩාෙවJ .0 �Wවැය 
ඇසත්ෙP#�ව සහ ෙP දවා X එJ පගZ සමාෙලෝචන වා�තාව ඉHWපD 
කර#ෙ#ද;  

 (iii) @�ෙනොB�ය, ඇFA�Gය හා ෙපොෙලො#න	ෙවJ නව ගබඩා සං[�ණ �න 
ඉH@OෙP කට\�වල පගZය කවෙ�ද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව=ෙව# ෙව# කළ 	�ය0 TAයන 
1000 ක .දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

2. 
239/’18 

ග	 ෙහේෂා# Lතානෙc මහතා,— සමාජ Kබසාධන හා පාථTක ක�මා#ත 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) රDනEර HසI්කෙQ eවDවන පf0 අතW# දWදතා ෙ�ඛාෙව# පහළ eවD 
වන පf0 සංඛ2ාව, එ එ පාෙijය ෙ0කP ෙකොkඨාසය අ=ව ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (ii) එම පf0වල eවන මkටම උසස ් @Oමට අමාත2ාංශය ග= ලබන �යවර 
කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

3. 
308/’18 

ග	 nioක පZරණ මහතා,— L$Aබල හා Eන�ජනpය බලශZ අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) එ0qඑ0 ෙහෝ0r#cස ් (EiගAක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd.)  
අයD උප සමාගP සංඛ2ාව සහ ඒවාෙQ නP කවෙ�ද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 10.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
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( 2 ) 

 

 (ii)  එම උප සමාගP �J~ �ෙP කමෙRදය කවෙ�ද; 

 (iii) එම එ එ සමාගෙම# ෙකෙරන කා�යය# ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනJද? 

(ආ) (i) උත සමාගPවල ආදායෙම# ලංකා L$Aබල ම�ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ පZශතය, එ එ සමාගම අ=ව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්SවැරH ෙනොවන බව ��ග#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ නP, එය SවැරH @Oමට කට\� කර#ෙ#ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

4. 
386/’18 

ග	 ෙ. කාද� මසත්ා# මහතා,—  නැවත පHං� @Oම, Eන	Dථාපන, උ�	 
සංව�ධන සහ J#$ ආගTක කට\� අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ව�ෂ 2009 -  2012 කාලය �ළ වfSයාව HසI්කෙQ, මැ�ෆාP අතරමැH 
කඳfෙ� �G පf0වලට ෙijය හා ජාත2#තර සංLධාන ම�# LLධ  උපකාර 
ලැn� බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) ඉහත කාල පWBෙ�දය �ළ මැ�ෆාP කඳfෙ� කට\� සඳහා �ටරටවA# 
සහ ෙදස ්Lෙදස ්සංLධාන වA# ලැn= වාහන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ[ වාහන ව�ග සහ එම වාහනවල AයාපHං� අංක කවෙ�ද; 

 (iv) එ[ කාල පWBෙ�දය �ළ එම වාහන පාLB� කළ Eiගලය# කf	#ද; 

  (v) දැනට එම වාහන පාLB� කර= ලබන Eiගලය# කf	#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

5. 
390/’18 

ග	 q. රං�D ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ සLබලගැ#�P අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙP වනLට රට �ළ සමෘio සහනාධාරය ලබන පZලා�# සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය# ෙව# කර ඇZ .� .දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පZලා�# සPබ#ධෙය# �ප ව2ා�ත ස�ෂණය �$ කර= ලැnෙRද; 

 (iv) එම ස�ෂණය සඳහා සහභා� X SලධාW#ට යP �මනාව ලබා $#ෙ# 
නP, ඒ කවර පදනම මතද;  

 (v) එම ස�ෂණෙQ අර.ණ කවෙ�ද; 

 (vi) එම ස�ෂණය සඳහා වැය කළ .� .දල ෙකොපමණද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 
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6. 
407/’18 

ග	 පiම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKP හා ජල සPපාදන 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව�ෂය වනLට ම#නාරම HසI්කය �ළ ජාZක ජල සPපාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�# �W�$ පාpය ජලය සපයා Z� Sවාස සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙP වනLට �W�$ පාpය ජලය සපය= ලබන Sවාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව�ෂෙය# පKව \දමය තDDවය Sමවන �	 පාpය ජලය ලබා �ම 
ෙව=ෙව# එ එ  ව�ෂය සඳහා රජය L�# ෙව# කරන ලද .� .දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය තDDවය Sම �ෙම# පK 2015 ව�ෂය වනෙත පාpය ජලය 
ලබා�ෙP ව2ාපෘZ ෙව=ෙව# රජය ෙව# කරන ලද .� .දල එ එ ව�ෂය 
අ=ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත �ය0ෙලJම පගZය ��බඳ වා�තාව ඉHWපD කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

7. 
471/’18 

ග	 චT#ද L ෙ��W මහතා,— පළාD සභා, පළාD පාලන සහ �ඩා අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) ඌව පළාD සභාව �ළ �$ � ඇZ සහ �$ෙවT# පවZන අකTකතා සPබ#ධෙය# 
LගණකාoපZවරයා L�# අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 HනැZ 
Lම�ශන වා�තාව ඌව පළාD පධාන ෙ0කP ෙවත යවා ඇZ බව එ�මා 
ද#ෙනJද? 

(ආ) (i) එම වා�තාෙR ඌව පළාD සභාෙR මහජන Sෙයෝ�තය# හා මා�ඩAක 
ෙශේ�ෙQ SලධාW# සඳහා X Lෙiශ අධ2යන චාWකා සPබ#ධෙය#  
අනාවරණය කර ඇZ ෙ�ද අංක 3 (අ) (i) �ට (x) දවා ක	� ෙමම සභාවට 
ඉHWපD කර#ෙ#ද; 

 (ii) එම අනාවරණය#ට අදාළ වා�තාෙR (ආ) (i) �ට (iii) දවා �$ කර ඇZ 
SOෂණ ඉHWපD කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

8. 
491/’18 

ග	 ෙශහා# ෙසේම�ංහ මහතා,— රාජ2 පWපාලන හා කළමනාකරණ සහ pZය හා 
සාමය ��බඳ අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකා ෙපොA�ෙQ වා�¢ක සථ්ාන මා	 පZපDZය කවෙ�ද; 

 (ii) 2017 £A �ට ඔෙතෝබ� දවා සථ්ාන මා	�P ලබා ඇZ ෙපොAස ්
සථ්ානාoපZව	# සංඛ2ාව, ඔf#ෙc නP සහ සථ්ාන මා	 ලබා �මට 
ෙහේ�ව ෙව# ෙව# වශ ෙය# කවෙ�ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ාන මා	 @OP, ජාZක ෙපොAස ් ෙකොTෂ# සභා චකෙ0ඛ අංක 
2017/01 ට පටහැS ෙනොව#ෙ#ද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එෙසේ නP, ෙමම සථ්ාන මා	�P �$ @OෙP  අවශ2තාවය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම#ද? 

 

 

පධාන කට\� ආරPභෙQ � 
ෙය&ජනා ()බඳ දැ+,ම 

1. 

පා�AෙP#�ෙR සභානායක�මා,— පා�AෙP#�ෙR කට\�,— පා�AෙP#�ෙR සථ්ාවර 
Sෙයෝග අංක 8(2)J සඳහ# පWH “¦. භා. 10.30” යන වචන ෙව=වට “¦. භා. 9.30” යන වචන 
ෙය�ෙම# එම සථ්ාවර Sෙයෝගය ෙමම සභාවාරය �ළ � ¨යාDමක Lය \� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=P�ම සහ Hනට SයTත කට\� 
*1. 

කා�යාලªය ෙසේවකය# ��බඳ  (ෙසේවය හා ෙRතන LoමD @OෙP) (සංෙශෝධන) පනD 
ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*2. 
¬Zකාධාර (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*3. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Kරාබ$ ආඥාපනත යටෙD SෙRදනය (අංක 1),— 
Kරාබ$ ආඥාපනෙD (52 අoකාරය X)  32(1) වග#Zය යටෙD Kරාබ$ සPබ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා L�# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාW 18 HනැZ අංක 2054/41 දරන අZ 
Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 Hන ඉHWපD කරන ලද SෙRදනය අ=මත 
කළ \� ය. 

(අංක 03/2018 දරන Kරාබ$ SෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*4. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Kරාබ$ ආඥාපනත යටෙD SෙRදනය (අංක 2),— 
Kරාබ$ ආඥාපනෙD (52 අoකාරය X) 25 වග#Zය යටෙD Kරාබ$ සPබ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා L�# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාW 18 HනැZ අංක 2054/42 දරන අZ 
Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 Hන ඉHWපD කරන ලද SෙRදනය අ=මත 
කළ \� ය. 

(අංක 04/2018 දරන Kරාබ$ SෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
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*5. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Kරාබ$ ආඥාපනත යටෙD SෙRදන (අංක 3),— 
Kරාබ$ ආඥාපනෙD (52 අoකාරය X) 2 සහ 22 වග#Z යටෙD Kරාබ$ සPබ#ධෙය# .ද0 
හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා L�# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාW 23 HනැZ අංක 2055/9 දරන අZ 
Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 Hන ඉHWපD කරන ලද SෙRදන අ=මත 
කළ \� ය. 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන Kරාබ$ SෙRදන)  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*6. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Kරාබ$ ආඥාපනත යටෙD SෙRදනය (අංක 4),— 
Kරාබ$ ආඥාපනෙD (52 අoකාරය X) 32 වග#Zය සමඟ @යLය \� 2, 12, 22 සහ 25 වග#Z 
යටෙD Kරාබ$ සPබ#ධෙය# .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා L�# පනවන ල$ව, 2018 
ෙපබරවාW 21 HනැZ අංක 2059/32 දරන අZ Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 
Hන ඉHWපD කරන ලද SෙRදනය අ=මත කළ \� ය. 

(අංක 07/2018 දරන Kරාබ$ SෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*7. 
ජාZක ආරෂක අර.ද0 (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*8. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Kරාබ$ ආඥාපනත යටෙD S ෙRදනය,— 

Kරාබ$ ආඥාපනෙD (52 අoකාරය X) 32 වග#Zය සමඟ @යLය \� 25 
වග#Zය යටෙD වා�¢ක මDපැ# බලපත ගාස්� සPබ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා L�# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැPබ� 11 HනැZ අංක 
2049/4 දරන අZ Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.03.20 Hන ඉHWපD 
කරන ලද SෙRදනය අ=මත කළ \� ය. 

(අංක 1004 දරන Kරාබ$ SෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*9.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙD Sෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනD ම�# 
සංෙශෝoත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙD 4(3) වග#Zය සහ 14 
වග#Zය සමඟ @යLය \�  එ[ පනෙD 20 වග#Zය යටෙD 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (පTZකරණ හා තDDව පාලන) Sෙයෝග සPබ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2වරයා L�# සාදන ල$ව, 2018 මා�� 29 HනැZ අංක 2064/34 දරන 
අZ Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.05.09 Hන ඉHWපD කරන ලද Sෙයෝග අ=මත 
කළ \� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*10. 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙijය ෛවද2 අමාත2�මා,—  ජාZක ඖෂධ Sයාමන 
අoකාWය පනත යටෙD Sෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාZක ඖෂධ Sයාමන 
අoකාWය පනෙD 59 සහ 63 වග#Z සමඟ @යLය \�, 142(2) වග#ZෙQ (ද) ෙ�දය 
යටෙD 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ AයාපHං� @Oම (ගාස්�) Sෙයෝග සPබ#ධෙය# 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙijය ෛවද2 අමාත2වරයා L�# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාW 05 
HනැZ අංක 2052/33 දරන අZ Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ කර= ලැබ, 2018.04.03 Hන 
ඉHWපD කරන ලද Sෙයෝග අ=මත කළ \� ය.  
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*11. 
ජාZක Lගණන පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*12. 

ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්� LSමය ස්ථානය අසා.Jකරණය @OෙP පනD ෙක~Pපත — 
කාරක සභාව. 

*13. 
අපරාධ න´ Lධාන සංගහය (Lෙශේෂ LoLධාන) (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — 

ෙදවැSවර @ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*14. 
¡ ලංකා වා�ජ සමථ මධ2ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 

@ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*15.  

K¶·PපD LSමය පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*16. 

පාෙijය සභා (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*17. 
කාලාවෙරෝධ (Lෙශේෂ LoLධාන) (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*18. 

පOෂණ ෙකොTෂ# සභා (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*19. 
අ0ලස් (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*20. 

1990 KවසැWය පදනම පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*21. 
ඉඩP (ස#තකය පැවOම 4මා @OෙP) (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 

@ය�ම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 

*22. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— මහජන බැං·ෙR වා�¢ක 
වා�තාව හා ඒකාබiධ ¸ල2 පකාශන (2016),— .ද0 pZ පනෙD 35(3) වග#Zය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙD 14(3) වග#Zය යටෙD 2017.11.16 වැS Hන ඉHWපD කරන 
ලද 2016.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD මහජන බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ඒකාබiධ 
¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.06 Hන සලකා 
බලන ල�.) 
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*23. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ¡ ලංකා ක¼ සංසථ්ාෙR 
වා�¢ක වා�තාව හා ඒකාබiධ ¸ල2 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙD       
14(3) වග#Zය යටෙD 2017.11.24 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 2015.12.31 වැS Hෙන# 
අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD ¡ 
ලංකා ක¼ සංසථ්ාෙR වා�¢ක වා�තාව හා ඒකාබiධ ¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.06 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*24. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැං·ෙR වා�¢ක 
වා�තාව හා ඒකාබiධ ¸ල2 පකාශන (2016),— .ද0 pZ පනෙD 35(3) වග#Zය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙD 14(3) වග#Zය ය ටෙD 2017.12.04 වැS Hන ඉHWපD කරන 
ලද 2016.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD ලංකා බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ඒකාබiධ 
¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.06 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*25. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— පාෙijය සංව�ධන බැං·ෙR 
වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන (2015),— .ද0 pZ පනෙD 35(3) වග#Zය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙD 14(3) වග#Zය ය ටෙD 2017.11.07 වැS Hන ඉHWපD කරන 
ලද 2015.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD පාෙijය සංව�ධන බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා 
¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.06 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*26. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙD 14
(3) වග#Zය ය ටෙD 2017.06.23 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 2014.12.31 වැS Hෙන# අවස# 
X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD රාජ2 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2017.09.21 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*27. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙD 14
(3) වග#Zය ය ටෙD 2017.11.11 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 2015.12.31 වැS Hෙන# අවස# 
X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD රාජ2 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.06 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*28. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ¡ ලංකා ඉZW@OෙP බැං·ෙR 
වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙD 14(3) 
වග#Zය ය ටෙD 2017.08.08 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 2014.12.31 වැS Hෙන# අවස# X 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා»න Lගණකව	#ෙc SOෂණ ඇ�ලD ¡ ලංකා 
ඉZW@OෙP බැං·ෙR වා�¢ක වා�තාව හා ¸ල2 පකාශන අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2017.09.21 Hන සලකා 
බලන ල�.) 
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*29. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ¡ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�¹ක 
ෙකොTසම පනෙD 31 වැS වග#Zය ය ටෙD 2017.10.19 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 
2012.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc 
SOෂණ ඇ�ලD ¡ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P අ=මත කළ 
\� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2017.11.10 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*30. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ¡ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�¹ක 
ෙකොTසම පනෙD 31 වැS වග#Zය ය ටෙD 2017.12.07 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 
2013.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc 
SOෂණ ඇ�ලD ¡ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P අ=මත කළ 
\� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.20 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*31. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ¡ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�¹ක 
ෙකොTසම පනෙD 31 වැS වග#Zය ය ටෙD 2017.12.07 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 
2014.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc 
SOෂණ ඇ�ලD ¡ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P අ=මත කළ 
\� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.03.20 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*32. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ¡ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P (2014),— 1979 අංක 40 දරන ¡ ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙD 16 වැS වග#Zය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙD වග#Z II ට අ=ව 
2017.10.20 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද 2014.12.31 වැS Hෙන# අවස# X ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද LගණකාoපZවරයාෙc SOෂණ ඇ�ලD ¡ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙQ වා�¢ක වා�තාව හා ½�P අ=මත කළ \� ය.  

(ආ�¹ක සංව�ධන ��බඳ ආංºක අ»ෂණ කාරක සභාව L�# 2018.02.20 Hන සලකා 
බලන ල�.) 
*33. 

පළාD සභා, පළාD පාලන සහ �ඩා අමාත2�මා,—  පළාD සභා මැZවරණ ෙකොkඨාස 
4මා S�ණය @OෙP කT~ වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනZ# සංෙශෝoත 1988 අංක 2 
දරන පළාD සභා ඡ#ද Lම4P පනෙD 3අ. (11) වග#Zය පකාරව 4මා S�ණය කT~ව L�# 
අමාත2වරයා ෙවත ඉHWපD කරන ල$ව 2018.03.06 Hන පා�AෙP#�ෙR� සභාගත කරන ලද 
එ[ කT~ෙR වා�තාව අ=මත කළ \� ය. 

*34. 
අගාමාත2�මා සහ ජාZක පZපDZ හා ආ�¹ක කට\� අමාත2�මා,— ආ�´කම 

ව2වසථ්ාව යටෙD ¿රණය,— ¡ ලංකා ප ජාතා#Iක සමාජවා� ජනරජෙQ ආ�´ක ම 
ව2වසථ්ාෙR 153 ව2වස්ථාව පකාරව ජනාoපZවරයා L�# ආ�´කම ව2වසථ්ා සභාෙR 
අ=මZයට යටDව 2015.11.27 වැS Hන �ට බලපැවැDෙවන පWH එB. එP. ගාTÀ 
Lෙ��ංහ මහතා LගණකාoපZවරයා වශෙය# පDකර ඇZ ෙහ�#ද; 

 

LගණකාoපZවරයාෙc  වැ~ප  ¡  ලංකා ප ජාතා#Iක සමාජවා� ජනරජෙQ ආ�´ක ම 
ව2වසථ්ාෙR 153 (2) ව2වසථ්ාව පකාරව පා�AෙP#�ව L�# Sශ්චය කර= ලැÁය \� 
අතර රජෙQ ඒකාබiධ අර.දලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  
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ජනාoපZවරයා L�# 2017.11.14 වැS Hන ඉHWපD කරන ලද අමාත2 ම�ඩල 
සංෙiශයට අදාළව 2017.12.05 HනැZ අමාත2 ම�ඩල ¿රණය අ=ව LගණකාoපZ,   
එB. එP. ගාTÀ Lෙ��ංහ මහතාට පහත පWH වැ~� හා �මනා ෙග�මට අ=මZය ලබා � 
ඇZ ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැS Hන �ට රාජ2 පWපාලන චකෙ0ඛ අංක 6/2006 අ=ව  
SL - 4 වැ~� පWමාණෙQ 08 වැS වැ~� �යවෙ� �J~වා වැ~� ෙග�ම 
හා තන�රට JT අෙන·D �මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ2 පWපාලන චකෙ0ඛ අංක 3/2016 අ=ව 2016.01.01 වැS Hන �ට 
වැ~ප පWව�තනය @OෙP � SL – 4 වැ~� ක මය යටෙD එම 
චකෙ0ඛෙQ උපෙදස් පWH වැ~� පWව�තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එ[ වැ~� පWමාණයට අදාළ වා�¢ක වැ~� ව�ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අ=Åලව, ¡ ලංකා ප ජාතා#Iක සමාජවා� ජනරජෙQ ආ�´ක ම ව2වස්ථාෙR 
153 (2) ව2වස්ථාව පකාරව, LගණකාoපZ, එB. එP. ගාTÀ Lෙ��ංහ මහතා ෙවත 
රජෙQ ඒකාබiධ අර.දලට වැය බර වන පWH ඉහත සඳහ# මා�ක වැ~ප හා �මනා 
ෙග�ම කළ \� යැ� ෙමම පා�AෙP#�ව Sශ්චය කර�.  

*35.  
අගාමාත2�මා සහ ජාZක පZපDZ හා ආ�¹ක කට\� අමාත2�මා,— ආ�´කම 

ව2වස්ථාව යටෙD ෙයෝජනාව,— ¡ ලංකා පජාතා#Iක සමාජවා� ජනරජෙQ 
ආ�´කම ව2වස්ථාෙR 104ආ (5) (අ) ව2වස්ථාව පකාරව මැZවරණ ෙකොTෂ# සභාව 
L�# සාදන ලද, 2017 ෙදසැPබ� 04 HනැZ අංක 2048/1 දරන අZ Lෙශේෂ ගැසk 
පතෙQ පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 Hන ඉHWපD කරන ලද ජනමතLචාරණයක� ෙහෝ 
ඡ#ද Lම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ LදÆD හා .Çත ජනමාධ2 L�# ��පැHය \�, 
මාධ2 උපමාන අ=මත කළ   \� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*36. 

ෙබෞiධ Lහාර ෙiවාලගP (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම. 

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*37. 

ෙථේරවා� ÈÉ කZකාවD (AයාපHං� @OෙP) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 
@ය�ම. 

(අමාත2 ම�ඩලෙQ අ=මZය ද#වා Zෙ«.) 
*38. 

ආ�´කම ව2වස්ථාව යටෙD ෙයෝජනාව,— Lවාදය  ක0 තබන ලද පශ්නය                   
(2016 £S 22),— “¡ ලංකා පජාතා#Iක සමාජවා� ජනරජෙQ ආ�´කම 
ව2වස්ථාෙR 104ආ (5)(අ) ව2වස්ථාෙR LoLධාන පකාරව මැZවරණ ෙකොTෂ# සභාව 
L�# 2016 ෙපබරවාW 25 HනැZ අංක 1955/19 දරන අZ Lෙශේෂ ගැසk පතෙQ පළ 
කර= ලැබ, 2016.05.06 Hන ඉHWපD කරන ලද, ජනමතLචාරණයක� ෙහෝ ඡ#ද 
Lම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ LදÆD හා .Çත ජනමාධ2 L�# ��පැHය \� 
උපමාන ෙහවD මා�ෙගෝපෙiශ/ ෙමෙහ\P පZපDZ අ=මත කළ \� ය.” ය=ෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලH#, පශ්නය සභාÈ.ඛ කරන ල�.  

39. 
¡ ලංකා ෙසේවා �Wස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනD ෙක~Pපත — 

ෙදවැSවර @ය�ම.  

40. 
ළමා Eන	Dථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 

@ය�ම.  

 



( 10 ) 

 

41. 
¡ ලංකා එසD ¨සZ්යාS සෙහෝදරDවය (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — 

ෙදවැSවර @ය�ම.  

42. 

¡ ලංකා කා#තා සPෙPලනය (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 
@ය�ම.  

43. 
ෙමොනරාගල HසI් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — 

ෙදවැSවර @ය�ම.  

44. 
ලසාAය# සමාජªය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — 

ෙදවැSවර @ය�ම.  

45. 
ජාත2#තර කා#තා සහ ළමා අ�¿# K¶[ෙP සභාව (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD 

ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

46. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත @OෙP) පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර 

@ය�ම.  

47. 
ද ඉ#සG්G\k ඔෆ ්ස�Gෆ�Ê ප«A එකf#ට#kස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත @OෙP) 

පනD ෙක~Pපත — ෙදවැSවර @ය�ම.  

 
* සල0ෙණ� හ3�ව+ ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

 


