
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

2/’18 

ග	 න�� බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— '(�බල හා *න+ජන,ය බලශ- 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.06 9න වන'ට ජා-ක '(� ප;ධ-ය �ළ පව-න >+ය බලෙය� 
උ@පාදනය කරB ලැD සFG+ණ '(�බල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) >+ය බලෙය� '(�ය උ@පාදනය KLම සඳහා N( කරB ලබන ස'KLF 
අෛධ+යම@ KLමට ලංකා '(�බල ම�ඩලෙQ ෙසේවකය� කටS� කරන 
බව ද�ෙ�ද; 

 (iii) >+ය බල සංගාමය ව.ාපෘ-ය ��බඳව ලංකා '(�බල ම�ඩලෙQ 
ෙසේවකය�,  දැBව@ KLම සඳහා අමාත.ාංශය ෙගන ඇ- �යවර  කවෙ+ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

2. 
17/’18 

ග	 ආන�ද අ\@ගමෙ] මහතා,— ක+මා�ත හා වා^ජ කටS� අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහBවර 9ස_්කය �ළ ඇ- 0මාසXත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල ��නය� කවෙ+ද; 

 (iii) 2010 ව+ෂෙQ Nට ෙF දවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග@ 
*;ගලය�ෙ] නF, ��නය� හා තන�	 නාම කවෙ+ද; 

 (iv) එම බඳවා ගැ,F සඳහා අBගමනය කළ කමෙbදය කවෙ+ද;  

 (v) මහBවර 9ස_්කෙQ ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය *de KLමට අමාත.ාංශය 
ගB ලබන �යවර කවෙ+ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 
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3. 
36/’18 

ග	 (ආචා+ය) බ�(ල hණව+ධන මහතා,— සමාජ iබසාධන හා පාථkක ක+මා�ත 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයX අංක 169 ෙයෝජනාවට අBව, m	n හා ඒ ආoත ප+ෙQෂණ 
සඳහා ෙව� කරන ලද 	�යe k�යන 5ක ප-පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය 'සත්රය ඉ9rප@ කර�ෙ�ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අBව, 2016 ව+ෂය �ළs රාජ. tල. ප-පාදන 
භා'තා කර N( කරන ලද ප+ෙQෂණ සංඛ.ාව, එම ප+ෙQෂණ N(කළ 
ප+ෙQෂකය�ෙ] නF සහ ඒවාෙQ කා+ය සාධන වා+තාව ඉ9rප@ 
කර�ෙ�ද; 

 (iii) mdබu (ගFkrස,් කරාv නැw සහ සා9කා) අපනයන සඳහා x ෙසස ්බ( 
ඉව@ KLම ෙහේ�ෙව� 2016 ව+ෂෙQs ෙසස ්බ( ආදායF අXkyෙF පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

4. 
130/’18 

ග	 ෙරෝX{ mමාr 'ෙ|ර@න මහ@kය,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙe 9ස_්කෙQ, මධ.ම පළා@ සභාව යටෙ@ පාලනයවන පාසe 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසeවල නF කවෙ+ද; 

 (iii) දැනට එම පාසe අතr�, වැඩබලන '(හeප-ව	� Nwන පාසe සංඛ.ාව 
හා ඒවාෙQ නF කවෙ+ද; 

 (iv) දැනට 9ස_්කෙQ පව-න h	 *ර�පාu සංඛ.ාව, එ එ අධ.ාපන 
ෙකො}ඨාසය අBව, ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ+ද; 

 (v) මාතෙe 9ස_්කෙQ '(හeප- *ර�පාu හා h	 *ර�පාu �රyමට 
අමාත.ාංශය ගB ලබන �යවර කවෙ+ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

5. 
157/’18 

ග	 (ෛවද.) න��ද ජය-ස්ස මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ-ක කටS� 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව+ෂෙQs අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 'භාගය සඳහා �ව 'ද.ා 'ෂය 
ධාරාෙව� *@තලම සහ m	ණෑගල 9ස_්කව�� ෙප, Nw �ෂ.ය� 
සංඛ.ාව; 

 (ii) එම සංඛ.ාෙව�, 'ශව්'ද.ාල පෙbශය සඳහා i(iකF ලැD �ෂ.ය� 
සංඛ.ාව සහ ප-ශතය; 

 (iii) ෛවද. �ඨ සඳහා i(iකF ලැD �ෂ.ය� සංඛ.ාව සහ ප-ශතය; 

 

 



( 3 ) 

 

 (iv) ෛවද. �ඨ සඳහා i(iකF ලැD �ෂ.යා ෙහෝ �ෂ.ාවෙ] අවම ප-ඵලය,   Z 
අගය, ඉෙගනග@ පාසල හා ෙතෝරා ගB ලැD ෛවද. �ඨය; 

 එ එ 9ස_්කය අBව ෙව� ෙව�  වශෙය� ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

6. 
192/’18 

ග	 ඉFරා� මහ�ෆ ් මහතා,— මහාමා+ග හා මා+ග සංව+ධන අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව+ෂෙQ ෙදසැFබ+ මාසෙQ _mණාමලය 9ස_්කෙQ ඇ- x දැ� 
ගංව�ර ත@@වය ෙහේ�ෙව� K��යා පෙ;ශෙQ mr�ජෙ� පාලම 
'නාශ x  බව@;  

(ii) ෙF දවා එම පාලම සFG+ණෙය� ප-සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා�කව ප-සංසක්රණය කර ඇ- බව@; 

 එ�මා ද�ෙනXද? 

(ආ) (i) ෛද�කව 'ශාල ජනතාව 'N� භා'තා කරB ලබන ෙමම පාලම 
ප-සංසක්රණය KLම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත.ාංශය 'N� ගB 
ලැD �යවර කවෙ+ද; 

 (ii)  ෙF දවා ෙමම පාලම ප-සංසක්රණය ෙනොKLමට ෙහේ� කවෙ+ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැK ඉම�� ප-සංසක්රණය KLම සඳහා �යවර ග�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

7. 
194/’18 

ග	 උදය පභා@ ගFම��ල මහතා,— රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) ව+ෂ 2010 Nට 2015 දවා x කාල පr�ෙ�දෙQs, 0මාසXත ලංකා ෙරෝහෙe 
ෙකොටස ්Xkෙයm ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කටS� කර -ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ නF, එම කාල පr�ෙ�දය �ළs 0මාසXත ලංකා ෙරෝහෙe සභාප- 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග@ වැ�� සහ sමනා  කවෙ+ද; 

 (iii) ව+ෂ 2010 Nට 2015 දවා කාලය �ළ 0මාසXත ලංකා ෙරෝහල වා+තා කළ 
වා+�ක ලාභය එ එ ව+ෂය අBව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

8. 
215/’18 

ග	 ඩ]ලස් ෙ;වාන�ද මහතා,— නැවත ප9ං� KLම, *න	@ථාපන, උ�	 සංව+ධන 
සහ X�( ආගkක කටS� අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පi�ය Sදමය ත@@වය ෙහේ�ෙව� අවතැ� x ප�e 150 අ�	( 25 *රා 
ව��යාව G�ෙතෝ}ටF iභසාධන කඳ�ෙ+ වාසය කරන බව@; 

 

 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙමම ප�e 150 ෙනu�ෙ�, N�න අඩFප� පෙ;ශෙQ නැවත ප9ං� 
කරන බවට ව��යා 9ස_් ෙeකF කා+යාලය 'N� දැBF s -�යs, ෙමම 
ප�e සඳහා x �වාස ෙකොටස ්ෙදකකට ෙබදා ෙනu�ෙ� N�න අඩFප� 
පෙ;ශෙQ �වාස 68 සහ *�ය�mලF පෙ;ශෙQ �වාස 82 වශෙය� 
“ල�කා ඥානF *ණ.ායතනය” 'N� ඉ9කරන ලද බව@; 

එ�මා ද�ෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ� �වාස 150X එ� ජනතාව නැවත ප9ං� y Nw�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නF, ඒ කවර 9නයක Nටද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

9. 
309/’18 

ග	 v;�ක ප-රණ මහතා,— '(�බල හා *න+ජන,ය බලශ- අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා '(�බල ම�ඩලය යටෙ@ ලංකා ටා�සේෆෝම+ස ්නk� ආයතනය 
-vෙ�ද; 

 (ii)  එම ආයතනෙQ නම ෙවනස ්කර -ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නF, එX ව+තමාන නම කවෙ+ද; 

 (iv) 0/ස එe�එe ෙහෝe��]ස ්(ෙපෞ;.) සමාගමට අය@ ෙකොටස ්ෙබs ෙගොස ්
ඇ@ෙ@ ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව� ස�ව ඇ- ෙකොටස ්පාලනය කරB ලබ�ෙ� 
ක�	� 'N�ද; 

 (vi) එX ෙකොටසක්	ව�ෙ] නF හා ඔ�� ස�ව ඇ- ෙකොටස ්සංඛ.ාව ��බඳ 
ෙeඛනය ඉ9rප@ කර�ෙ�ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර �'iF අBව, එය �X�වා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔ��ෙ] 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ�� ෙකොටසක්	ව� බව ද�වා -ෙ�ද; 

ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනXද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙමX ආරFභක ෙකො ටසක්	ව� ක�	�ද, ඔ�� ස�ව -D 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව� අතර ලංකා '(�බල ම�ඩලෙQ ෙසේවකය� 
Nw�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නF, ඔ��ට ළබැ�යාව ��බඳව ��ගැ�ම -ෙබන බව එ�මා 
��ග�ෙ�ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) (i) COPE වා+තාෙb සඳහ� පr9 0/ස එe�එe ෙහෝe��]ස ් (ෙපෞ;.)   
සමාගෙම� 	�යe දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  '(�බල 
ම�ඩලයට ෙනොෙගවා -ෙබන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) ෙF සFබ�ධෙය� ෙගන ඇ- ¢යාමා+ග කවෙ+ද;  

ය�න@ එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 
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10. 
391/’18 

ග	 �. රං¤@ ද ෙසො�සා මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර@න*ර 9ස_්කෙQ -ෙබන ෙදමළ මාධ. පාසe සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසe අතr� පාථkක හා ;'¥ක පාසe සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසeව�� මධ.ම රජයට අය@ පාසe සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසeවල නF කවෙ+ද; 

 (v) ෙදමළ මාධ.ෙය� අධ.ාපනය හදාරන ¦d �ෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ර@න*ර 9ස_්කෙQ, 

 (i) 2010 ව+ෂෙQ Nට ෙF දවා 5 වසර �ෂ.@ව 'භාගය සම@ හා අසම@ �ෂ. 
සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද;  

 (ii) 2010 ව+ෂෙQ Nට ෙF දවා අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) 
'භාගය සම@ හා අසම@ �ෂ. සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව+ෂෙQ Nට ෙF දවා ඉං¤ෙ�	 හා ෛවද. 'ද.ාව හැදෑLම සඳහා 
'ශව්'ද.ාල i(iකF ලැD �ෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) Nංහල මාධ. හා ෙදමළ මාධ. �ෂ.ය� අතර ඉහත 'භාග සම@ සහ අසම@ 
�ෂ. සංඛ.ාව ප-ශතය ෙලස ෙකොපමණද;  

 ය�න@ එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

11. 
406/’18 

ග	 අBර N§� ජයර@න මහතා,— ඉඩF සහ පා+�ෙF�� ප-සංස්කරණ 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) _mණාමලය 9ස_්කෙQ, -rයාය පෙ;ශෙQ �Xw �rහ¨ සෑය Gජා  ©kයට 
අය@ ඉඩF මැන අවස� කර -ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නF, මැන හnනාග@ ©kය මත සලmª ෙයsම N(කර  -ෙ�ද; 

 (iii) මැ,F ම«� හnනාෙගන ඇ- Gජා ©kයට අය@වන ඉඩF පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �¬	ප@ v;ධශාසන අමාත.ාංශයට ලබා sම පමාද yමට ෙහේ� 
කවෙ+ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

12. 
408/’18 

ග	 ප;ම උදයශා�ත hණෙසේකර මහතා,— නගර සැලiF හා ජල සFපාදන 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව+ෂය වන'ට _mණාමලය 9ස_්කය �ළ ජා-ක ජල සFපාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම«� �rN( පා,ය ජලය සපයB ලැබ -D �වාස 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙF වන'ට �rN( පා,ය ජලය සපයB ලබන �වාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) 1983 ව+ෂෙය� පiව Sදමය ත@@වය �මවන �	 පා,ය ජලය ලබාsම 
ෙවBෙව� එ එ  ව+ෂය සඳහා රජය 'N� ෙව� කරන ලද ¦d ¦දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Sදමය ත@@වය �මyෙම� පi 2015 ව+ෂය වනෙත පා,ය ජලය 
ලබාsෙF ව.ාපෘ- ෙවBෙව� රජය ෙව� කරන ලද ¦d ¦දල එ එ ව+ෂය 
අBව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත NයeෙලXම පග- වා+තාව ඉ9rප@ කර�ෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාව ට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 

13. 
422/’18 

ග	 ඉෂා රමා� මහතා,— ඉඩF සහ පා+�ෙF�� ප-සංසක්රණ අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ධා�ෙසේන*ර, කලාවැව, මහඅකරය ව@ත සහ කැළ^ව@ත යන පෙ;ශවල 
m¬	 ඉඩF අකර 100 ක පමණ පමාණය m	ණෑගල වැ'� සමාගමකට 
බ( s ඇ- බව@; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙF අඳ ෙගොy� ෙලස ෙගොy� s+ඝ කාලය *රා ෙගො'තැ� 
කටS�වල �යැෙලන බැ'�, වැ'� සමාගෙම� ෙමම ඉඩF �දහස ්කර අඳ 
ෙගොy�ට N�නකර අ�-ය ලබාsමට කටS� කරන ෙම� ඉපෙලෝගම 
පාෙ;¯ය ෙeකFවරයා සහ ඉඩF අමාත.ාංශය දැBව@ කර ඇ- බව@;  

එ�මා ද�ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩFවල N�නකර අ�-ය ෙමම ෙගොy�ට ලබාsමට කටS� 
කර�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නF, එම 9නය කවෙ+ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද?   

14. 
438/’18 

ග	 ජය�ත සමරyර මහතා,— '(� සංෙ;ශ, �¤ටe යwතල පහiකF හා 'ෙ;ශ 
°Kයා අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.03.31 9නට 'ෙ;ශය�X ෙසේවෙQ �S�ව Nwන ± ලාංKක *ª හා 
B*ª ශkකය� සංඛ.ාව, ඔ�� ෙසේවෙQ ෙයs Nwන රට අBව, °Kයා 
ව+³කරණය අBව සහ ස්́ /*	ෂ සමාජභාවය අBව; 

 (ii) එම *ª හා B*ª ශkකය� සංඛ.ාව, එ එ 9ස_්කය අBව සහ 
Nංහල, ෙදමළ, ¦ස�්F හා ෙවන@ ජා¥�ට අBව;    

ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 
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15. 
472/’18 

ග	 චk�ද ' ෙ|Nr මහතා,— පළා@ සභා, පළා@ පාලන සහ µඩා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා@ සභාව �ළ N( y ඇ- සහ N(ෙවk� පව-න අකkකතා 
සFබ�ධෙය� 'ගණකා�ප-වරයා 'N� අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 9නැ- 'ම+ශන වා+තාව ඌව පළා@ පධාන ෙeකF ෙවත යවා 
ඇ- අතර එම වා+තාෙb ඌව පළා@ අධ.ාපන අමාත.ංශය ම«� පාසe 
බෑ] ලබාsම සFබ�ධව අනාවරණය කර ඇ- ෙ�ද අංක 4 (ආ) (i) Nට (vii) 
දවා ක	ª ෙමම සභාවට ඉ9rප@ කර�ෙ�ද; 

 (ii) එම අනාවරණය�ට අදාළව (ආ) (i) Nට (v) දවා N( කර ඇ- �Lෂණ 
ඉ9rප@ කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම�ද? 
 

 

පධාන කටS� ආරFභෙQ s 
ෙය,ජනා ./බඳ දැ23ම 

1. 

පා+�ෙF��ෙb සභානායක�මා,— පා+�ෙF��ෙb °ස්yF,— පා+�ෙF��ෙb 
ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 8X '�'ධානවල සහ 2018.06.06 වැ� 9න පා+�ෙF��ව 
'N� සFමත කරන ලද ෙයෝජනාෙb mම සඳහ�ව -vණද, අද 9න °ස්yF 
පැවැ@ෙවන කාල ෙbලාව G.භා. 9.30 Nට අ.භා. 7.00 දවා 'ය S� ය. අ.භා. 1.30 ට 
පා+�ෙF��ෙb ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 8(5) ¢යා@මක 'ය S� ය. අ.භා. 7.00 ට 
කථානායක�මා පශ්නය ෙනො'මසා පා+�ෙF��ව කe තැ�ය S� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැBFsම සහ 9නට �යkත කටS� 

*1. 

¦දe හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— iරාබ( ආඥාපනත යටෙ@ �ෙbදනය (අංක 1),— 
iරාබ( ආඥාපනෙ@ (52 අ�කාරය x)  32(1) වග�-ය යටෙ@ iරාබ( සFබ�ධෙය� ¦දe හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා 'N� පනවන ල(ව, 2018 ජනවාr 18 9නැ- අංක 2054/41 දරන අ- 
'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.05.22 9න ඉ9rප@ කරන ලද �ෙbදනය අBමත 
කළ S� ය. 

(අංක 03/2018 දරන iරාබ( �ෙbදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*2. 

¦දe හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— iරාබ( ආඥාපනත යටෙ@ �ෙbදනය (අංක 2),— 
iරාබ( ආඥාපනෙ@ (52 අ�කාරය x) 25 වග�-ය යටෙ@ iරාබ( සFබ�ධෙය� ¦දe හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා 'N� පනවන ල(ව, 2018 ජනවාr 18 9නැ- අංක 2054/42 දරන අ- 
'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.05.22 9න ඉ9rප@ කරන ලද �ෙbදනය අBමත 
කළ S� ය. 

(අංක 04/2018 දරන iරාබ( �ෙbදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
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*3. 

¦දe හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— iරාබ( ආඥාපනත යටෙ@ �ෙbදන (අංක 3),— 
iරාබ( ආඥාපනෙ@ (52 අ�කාරය x) 2 සහ 22 වග�- යටෙ@ iරාබ( සFබ�ධෙය� ¦දe 
හා ජනමාධ. අමාත.වරයා 'N� පනවන ල(ව, 2018 ජනවාr 23 9නැ- අංක 2055/9 දරන අ- 
'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.05.22 9න ඉ9rප@ කරන ලද �ෙbදන අBමත 
කළ S� ය. 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන iරාබ( �ෙbදන)  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*4. 

¦දe හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— iරාබ( ආඥාපනත යටෙ@ �ෙbදනය (අංක 4),— 
iරාබ( ආඥාපනෙ@ (52 අ�කාරය x) 32 වග�-ය සමඟ Kය'ය S� 2, 12, 22 සහ 25 වග�- 
යටෙ@ iරාබ( සFබ�ධෙය� ¦දe හා ජනමාධ. අමාත.වරයා 'N� පනවන ල(ව, 2018 
ෙපබරවාr 21 9නැ- අංක 2059/32 දරන අ- 'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.05.22 
9න ඉ9rප@ කරන ලද �ෙbදනය අBමත කළ S� ය. 

(අංක 07/2018 දරන iරාබ( �ෙbදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*5. 
ජා-ක ආරෂක අර¦දe (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*6. 

¦දe හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— iරාබ( ආඥාපනත යටෙ@ � ෙbදනය,— 
iරාබ( ආඥාපනෙ@ (52 අ�කාරය x) 32 වග�-ය සමඟ Kය'ය S� 25 
වග�-ය යටෙ@ වා+�ක ම@පැ� බලපත ගාස්� සFබ�ධෙය� ¦දe හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා 'N� පනවන ල(ව, 2017 ෙදසැFබ+ 11 9නැ- අංක 
2049/4 දරන අ- 'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.03.20 9න ඉ9rප@ 
කරන ලද �ෙbදනය අBමත කළ S� ය. 

(අංක 1004 දරන iරාබ( �ෙbදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*7.  

සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ@ �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන@ ම«� 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ@ 4(3) වග�-ය සහ 14 
වග�-ය සමඟ Kය'ය S�  එ� පනෙ@ 20 වග�-ය යටෙ@ 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (පk-කරණ හා ත@@ව පාලන) �ෙයෝග සFබ�ධෙය� සංව+ධන උපාය මා+ග හා 
ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.වරයා 'N� සාදන ල(ව, 2018 මා+� 29 9නැ- අංක 2064/34 දරන 
අ- 'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.05.09 9න ඉ9rප@ කරන ලද �ෙයෝග අBමත 
කළ S� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*8. 

ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ;¯ය ෛවද. අමාත.�මා,—  ජා-ක ඖෂධ �යාමන 
අ�කාrය පනත යටෙ@ �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා-ක ඖෂධ �යාමන 
අ�කාrය පනෙ@ 59 සහ 63 වග�- සමඟ Kය'ය S�, 142(2) වග�-ෙQ (ද) ෙ�දය 
යටෙ@ 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ �යාප9ං� KLම (ගාස්�) �ෙයෝග සFබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ;¯ය ෛවද. අමාත.වරයා 'N� සාදන ල(ව, 2018 ජනවාr 05 
9නැ- අංක 2052/33 දරන අ- 'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ කරB ලැබ, 2018.04.03 9න 
ඉ9rප@ කරන ලද �ෙයෝග අBමත කළ S� ය.  

*9. 
ජා-ක 'ගණන පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
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*10. 
ෙකොළඹ ව.ාපාර වස්� '�මය ස්ථානය අසා¦Xකරණය KLෙF පන@ ෙක�Fපත — 

කාරක සභාව. 

*11. 
අපරාධ නu 'ධාන සංගහය ('ෙශේෂ '�'ධාන) (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — 

ෙදවැ�වර Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*12. 
± ලංකා වා^ජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර 

Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*13.  
i°mFප@ '�මය පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*14. 

පාෙ;¯ය සභා (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*15. 
කාලාවෙරෝධ ('ෙශේෂ '�'ධාන) (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*16. 

පLෂණ ෙකොkෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*17. 
අeලස් (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*18. 

1990 iවසැrය පදනම පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*19. 
ඉඩF (ස�තකය පැවLම 0මා KLෙF) (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර 

Kයyම.  
(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 

*20. 
රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— මහජන බැංmෙb වා+�ක 

වා+තාව හා ඒකාබ;ධ tල. පකාශන (2016),— ¦දe ,- පනෙ@ 35(3) වග�-ය යටෙ@ සහ 
1971 අංක 38 දරන ¦දe පනෙ@ 14(3) වග�-ය යටෙ@ 2017.11.16 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ මහජන බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ;ධ 
tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*21. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— ± ලංකා කÄ සංසථ්ාෙb 
වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ;ධ tල. පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන ¦දe පනෙ@       
14(3) වග�-ය යටෙ@ 2017.11.24 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 2015.12.31 වැ� 9ෙන� 
අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ ± 
ලංකා කÄ සංසථ්ාෙb වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ;ධ tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලs.) 
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*22. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— ලංකා බැංmෙb වා+�ක 
වා+තාව හා ඒකාබ;ධ tල. පකාශන (2016),— ¦දe ,- පනෙ@ 35(3) වග�-ය යටෙ@ සහ 
1971 අංක 38 දරන ¦දe පනෙ@ 14(3) වග�-ය ය ටෙ@ 2017.12.04 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ ලංකා බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ;ධ 
tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*23. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— පාෙ;¯ය සංව+ධන බැංmෙb 
වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන (2015),— ¦දe ,- පනෙ@ 35(3) වග�-ය යටෙ@ සහ 
1971 අංක 38 දරන ¦දe පනෙ@ 14(3) වග�-ය ය ටෙ@ 2017.11.07 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන 
ලද 2015.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ පාෙ;¯ය සංව+ධන බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා 
tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*24. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ¦දe  පනෙ@ 14
(3) වග�-ය ය ටෙ@ 2017.06.23 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 2014.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� 
x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ රාජ. උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2017.09.21 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*25. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන ¦දe  පනෙ@ 14
(3) වග�-ය ය ටෙ@ 2017.11.11 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 2015.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� 
x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ රාජ. උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*26. 

රාජ. ව.වසාය හා මහBවර නගර සංව+ධන අමාත.�මා,— ± ලංකා ඉ-rKLෙF බැංmෙb 
වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ¦දe  පනෙ@ 14(3) 
වග�-ය ය ටෙ@ 2017.08.08 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 2014.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන 'ගණකව	�ෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ ± ලංකා 
ඉ-rKLෙF බැංmෙb වා+�ක වා+තාව හා tල. පකාශන අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2017.09.21 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*27. 

සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ± ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ+Âක 
ෙකොkසම පනෙ@ 31 වැ� වග�-ය ය ටෙ@ 2017.10.19 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 
2012.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] 
�Lෂණ ඇ�ල@ ± ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF අBමත කළ 
S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2017.11.10 9න සලකා 
බලන ලs.) 
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*28. 

සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ± ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ+Âක 
ෙකොkසම පනෙ@ 31 වැ� වග�-ය ය ටෙ@ 2017.12.07 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 
2013.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] 
�Lෂණ ඇ�ල@ ± ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF අBමත කළ 
S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.20 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*29. 

සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ± ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ+Âක 
ෙකොkසම පනෙ@ 31 වැ� වග�-ය ය ටෙ@ 2017.12.07 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 
2014.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] 
�Lෂණ ඇ�ල@ ± ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF අBමත කළ 
S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.03.20 9න සලකා 
බලන ලs.) 

*30. 

සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ± ලංකා අපනයන සංව+ධන 
ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF (2014),— 1979 අංක 40 දරන ± ලංකා අපනයන 
සංව+ධන පනෙ@ 16 වැ� වග�-ය සහ 1971 අංක 38 දරන ¦දe පනෙ@ වග�- II ට අBව 
2017.10.20 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද 2014.12.31 වැ� 9ෙන� අවස� x ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 'ගණකා�ප-වරයාෙ] �Lෂණ ඇ�ල@ ± ලංකා අපනයන සංව+ධන 
ම�ඩලෙQ වා+�ක වා+තාව හා �ªF අBමත කළ S� ය.  

(ආ+Âක සංව+ධන ��බඳ ආං�ක අÃෂණ කාරක සභාව 'N� 2018.02.20 9න සලකා 
බලන ලs.) 
*31. 

පළා@ සභා, පළා@ පාලන සහ µඩා අමාත.�මා,—  පළා@ සභා මැ-වරණ ෙකො}ඨාස 
0මා �+ණය KLෙF කk� වා+තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන-� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා@ සභා ඡ�ද 'ම0F පනෙ@ 3අ. (11) වග�-ය පකාරව 0මා �+ණය කk�ව 'N� 
අමාත.වරයා ෙවත ඉ9rප@ කරන ල(ව 2018.03.06 9න පා+�ෙF��ෙbs සභාගත කරන ලද 
එ� කk�ෙb වා+තාව අBමත කළ S� ය. 

*32. 
අගාමාත.�මා සහ ජා-ක ප-ප@- හා ආ+Âක කටS� අමාත.�මා,— ආ�uකම 

ව.වසථ්ාව යටෙ@ ¥රණය,— ± ලංකා ප ජාතා�_ක සමාජවාs ජනරජෙQ ආ�uක ම 
ව.වසථ්ාෙb 153 ව.වසථ්ාව පකාරව ජනා�ප-වරයා 'N� ආ�uකම ව.වසථ්ා සභාෙb 
අBම-යට යට@ව 2015.11.27 වැ� 9න Nට බලපැවැ@ෙවන පr9 එ�. එF. ගාk{ 
'ෙ|Nංහ මහතා 'ගණකා�ප-වරයා වශෙය� ප@කර ඇ- ෙහ��ද; 

 

'ගණකා�ප-වරයාෙ]  වැ�ප  ±  ලංකා ප ජාතා�_ක සමාජවාs ජනරජෙQ ආ�uක ම 
ව.වසථ්ාෙb 153 (2) ව.වසථ්ාව පකාරව පා+�ෙF��ව 'N� �ශ්චය කරB ලැ�ය S� 
අතර රජෙQ ඒකාබ;ධ අර¦දලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
 

ජනා�ප-වරයා 'N� 2017.11.14 වැ� 9න ඉ9rප@ කරන ලද අමාත. ම�ඩල 
සංෙ;ශයට අදාළව 2017.12.05 9නැ- අමාත. ම�ඩල ¥රණය අBව 'ගණකා�ප-,   
එ�. එF. ගාk{ 'ෙ|Nංහ මහතාට පහත පr9 වැ�� හා sමනා ෙගyමට අBම-ය ලබා s 
ඇ- ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ� 9න Nට රාජ. පrපාලන චකෙeඛ අංක 6/2006 අBව  
SL - 4 වැ�� පrමාණෙQ 08 වැ� වැ�� �යවෙ+ �X�වා වැ�� ෙගyම 
හා තන�රට Xk අෙනm@ sමනා ෙගyමට; 
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(ආ) රාජ. පrපාලන චකෙeඛ අංක 3/2016 අBව 2016.01.01 වැ� 9න Nට 
වැ�ප පrව+තනය KLෙF s SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ@ එම 
චකෙeඛෙQ උපෙදස් පr9 වැ�� පrව+තනය කර ෙගyමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� පrමාණයට අදාළ වා+�ක වැ�� ව+ධක ෙගyමට. 
 

ඊට අBËලව, ± ලංකා ප ජාතා�_ක සමාජවාs ජනරජෙQ ආ�uක ම ව.වස්ථාෙb 
153 (2) ව.වසථ්ාව පකාරව, 'ගණකා�ප-, එ�. එF. ගාk{ 'ෙ|Nංහ මහතා ෙවත රජෙQ 
ඒකාබ;ධ අර¦දලට වැය බර වන පr9 ඉහත සඳහ� මාNක වැ�ප හා sමනා ෙගyම කළ 
S� යැ� ෙමම පා+�ෙF��ව �ශ්චය කර�.  

*33.  
අගාමාත.�මා සහ ජා-ක ප-ප@- හා ආ+Âක කටS� අමාත.�මා,— ආ�uකම 

ව.වස්ථාව යටෙ@ ෙයෝජනාව,— ± ලංකා පජාතා�_ක සමාජවාs ජනරජෙQ 
ආ�uකම ව.වස්ථාෙb 104ආ (5) (අ) ව.වස්ථාව පකාරව මැ-වරණ ෙකොkෂ� සභාව 
'N� සාදන ලද, 2017 ෙදසැFබ+ 04 9නැ- අංක 2048/1 දරන අ- 'ෙශේෂ ගැස} 
පතෙQ පළ කරන ල(ව, 2018.01.23 9න ඉ9rප@ කරන ලද ජනමත'චාරණයකs ෙහෝ 
ඡ�ද 'ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ 'දÌ@ හා ¦Íත ජනමාධ. 'N� ��පැ9ය S�, 
මාධ. උපමාන අBමත කළ   S� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*34. 

ෙබෞ;ධ 'හාර ෙ;වාලගF (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම. 

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*35. 

ෙථේරවාs ÎÏ ක-කාව@ (�යාප9ං� KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර 
Kයyම. 

(අමාත. ම�ඩලෙQ අBම-ය ද�වා -ෙ�.) 
*36. 

ආ�uකම ව.වස්ථාව යටෙ@ ෙයෝජනාව,— 'වාදය  කe තබන ලද පශ්නය                   
(2016 Ð� 22),— “± ලංකා පජාතා�_ක සමාජවාs ජනරජෙQ ආ�uකම 
ව.වස්ථාෙb 104ආ (5)(අ) ව.වස්ථාෙb '�'ධාන පකාරව මැ-වරණ ෙකොkෂ� සභාව 
'N� 2016 ෙපබරවාr 25 9නැ- අංක 1955/19 දරන අ- 'ෙශේෂ ගැස} පතෙQ පළ 
කරB ලැබ, 2016.05.06 9න ඉ9rප@ කරන ලද, ජනමත'චාරණයකs ෙහෝ ඡ�ද 
'ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ 'දÌ@ හා ¦Íත ජනමාධ. 'N� ��පැ9ය S� 
උපමාන ෙහව@ මා+ෙගෝපෙ;ශ/ ෙමෙහSF ප-ප@- අBමත කළ S� ය.” යBෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල9�, පශ්නය සභාÎ¦ඛ කරන ලs.  

37. 
± ලංකා ෙසේවා �rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන@ ෙක�Fපත — 

ෙදවැ�වර Kයyම.  

38. 
ළමා *න	@ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

39. 
± ලංකා එස@ ¢ස-්යා� සෙහෝදර@වය (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — 

ෙදවැ�වර Kයyම.  

40. 

± ලංකා කා�තා සFෙFලනය (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර 
Kයyම.  
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41. 
ෙමොනරාගල 9ස_් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — 

ෙදවැ�වර Kයyම.  

42. 
ලසා�ය� සමාජÒය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — 

ෙදවැ�වර Kයyම.  

43. 
ජාත.�තර කා�තා සහ ළමා අ�¥� i°�ෙF සභාව (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ 

ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

44. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත KLෙF) පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර 

Kයyම.  

45. 
ද ඉ�සw්wS} ඔෆ ්ස+wෆ�§ ප�� එක��ට�}ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත KLෙF) 

පන@ ෙක�Fපත — ෙදවැ�වර Kයyම.  

 
* සල7ෙණ� හ9�ව2 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 

 


