
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

40/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— වැ/0 ක�මා#ත අමාත1�මාෙග# 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අ=ව, ෙ> ක�මා#තය ?@ණ පා ඇB 
ගැටC /සEම සඳහා රාජ1 සහ ෙපෞHග0ක අංශව0# සම#/ත IයාකාJ 
කKLව �Mටව= ලැNෙOද; 

 (ii) එෙසේ නT, එM සාමාUකය#ෙV නT කවෙ�ද; 

 (iii) 2016 ව�ෂය �ළX එම කKLව /Y# හZනා ග= ලැ[ ෙ> ක�මා#තය ?@ණ 
පා Y\ පධාන ගැටC කවෙ�ද; 

 (iv) 2016 ව�ෂය �ළX ෙ> ක�මා#තෙ^ ගැටC /සEම සඳහා රජය /Y# 
අ=ගමනය කරන ලද Iයාමා�ග කවෙ�ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

2. 
243/’18 

ග	 ෙහේෂා# /තානෙV මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ර>නdර eසf්කෙ^, g/Bගල අධ1ාපන ෙකොhඨාසෙ^, දෑල ෙදමළ මහා 
/ද1ාලය නK# පාසල Bෙබන බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එම පාසෙk දැනට ඉෙග=ම ලබන mෂ1 සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  දැනට එම /$හෙk උග &	 Mඟය පවBන බව ද#ෙ#ද; 

 (iv) එම &	 Mඟය �යrම සඳහා අමාත1ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

3. 
412/’18 

ග	 පHම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලsT හා ජල සTපාදන 
අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව�ෂය වන/ට යාපනය eසf්කය �ළ ජාBක ජල සTපාදන හා 
ජලාපවහන මuඩලය මw# �JY$ පාxය ජලය සපයන ලද gවාස සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 
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( 2 ) 

 

 (ii) ෙT වන/ට �JY$ පාxය ජලය සපය= ලබන gවාස සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව�ෂෙය# පsව yදමය ත>>වය gමවන �	 පාxය ජලය ලබාXම 
ෙව=ෙව# එ එ  ව�ෂය සඳහා රජය /Y# ෙව# කරන ලද ?z ?දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) yදමය ත>>වය gමrෙම# පs 2015 ව�ෂය වනෙත පාxය ජලය 
ලබාXෙT ව1ාපෘB ෙව=ෙව# රජය ෙව# කරන ලද ?z ?දල එ එ ව�ෂය 
අ=ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත YයkෙලMම පගB වා�තාව ඉeJප> කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

4. 
448/’18 

ග	 |මk ර>නායක මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජාBක පBප>B හා ආ�}ක 
කටy� අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙH~ය හා /ෙH~ය අධ1ාපන කටy� සඳහා � ලාං�කය#ට ජනා�පB 
අර?දල මw# ��ණ ෙහෝ අ�ධ mෂ1>ව ලබාXෙT වැඩ��ෙවළ Bෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නT, එම වැඩ��ෙවළ අ=ව ඒ සඳහා s$සස්# ෙතෝරා ග= ලබන 
පදනම හා කමෙOදය කවෙ�ද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල�� ලබාග#නා mෂ1ය#ට mෂ1>ව 
ලබාXෙT කමෙOදය Bෙ�ද; 

 (iv) පශච්ා> උපා� අධ1ාපනය සඳහා උපා�ධාJ#ට mෂ1>ව ලබාXෙT 
කමෙOදය Bෙ�ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන> ෙH~ය ෙහෝ /ෙH~ය mෂ1>ව ලබාXෙT 
කමෙOදය Bෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ නT, එම කමෙOදය කවෙ�ද; 

 (vii) ව�ෂ 2005 Yට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) M සඳහ# කමෙOදවලට 
පJබාMරව, ෙH~ය ෙහෝ /ෙH~ය mෂ1>ව ලබාග> dHගලය#ෙV නT, ?දල, 
ආයතන හා /ෙHශ රට නT, එම රෙටM නම එ එ ව�ෂය අ=ව ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

5. 
481/’18 

ග	 �. r. චානක මහතා,— වරාය හා නා/ක කටy� අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) හTබ#ෙතොට වරාය ෙපෞHග0කරණය ��ෙT �/sම මw# ලබාෙදන ඉඩT 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද; 

 (ii) ෙමම �/sම මw# ෙමෙහyT ප�ය#ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩT සඳහා බ$ 
�0ය අය කර#ෙ#ද; 

 (iii) ෙමම වරාෙ^ ෙතවැg සහ YOවැg අeයර ඉe��ෙT අ�Bය �/sTගත 
සමාගT ෙදෙක# එකකට ලබා ෙද#ෙ#ද;  

 (iv) එෙසේ නT, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද;  

 (v) හTබ#ෙතොට වරාෙ^ ෙදවැg අeයෙ�X, ඉeකරන ලද අකර 110ක /ශාල 
�පත ෙමම සමාගT ෙදෙක# එකකට ලබා ෙද#ෙ#ද; 



( 3 ) 

 

 (vi) එෙසේ නT, එය ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද;  

 (vii) ෙT සඳහා ෙH~ය ෙහෝ ජාත1#තර සමාගම මw# තෙසේ	ව ලබාෙගන 
Bෙ�ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නT, එම ව\නාකම g�ණය කරන ලද පදනම කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

6. 
487/’18 

ග	 ඉ. චාkස ් g�මලනාද# මහතා,— තැපැk, තැපැk ෙසේවා හා ?ස0්T ආගKක 
කටy� අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ?ලBO eසf්කෙ^ Iයා>මක � eසf් තැපැk අ�කාJ කා�යාලය yද 
සමෙ^X වසා දැ� බව>; 

 (ii) නැවත පeං� ��T කටy� ආරTභ rෙම# පs අෙන�> YයC කා�යාල 
නැවත ආරTභ කළද, ෙමම කා�යාලය පමණ ෙT දවා ආරTභ කර 
ෙනොමැB බව>; 

 (iii)  එබැ/#, �ෙලෝ �ට� 100 පමණ ඈB# �M\ ව�gයාව eසf් තැපැk 
කා�යාලයට  ෙගොස ් තම#ෙV තැපෑලට අදාළ ගැටC ඉeJප> ��ෙT ඉතා 
අ3	 ත>>වයට ?ලBO eසf් ජනතාව ?@ණ X Y\න බව>; 

 (iv) ෙමම කා�යාලය නැවත ආරTභ ��ම සTබ#ධෙය# මා /Y#  2017.07.07 
eනැBව 0�ත ඉk�ම ෙයො?කළ බව>; 

 එ�මා ද#ෙනMද? 

(ආ) එෙසේ නT, ?ලBO eසf් තැපැk අ�කාJ කා�යාලය ඉතා ක�නK# නැවත /වෘත 
��මට කටy� කර#ෙ#ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

7. 
489/’18 

ග	 ෙහට� අ�dහාK මහතා,— /$0බල හා dන�ජනxය බලශB 
අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා /$0බල මuඩලය /Y# /$0ය සපයා ඇB �ප> සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ �පෙතM Y\න /$0 පාJෙභෝ�කය# සංඛ1ාව  ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ප>වල |kප> අය කර ගැxෙT කා�යෂමතාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� �ප> සඳහා �සk /$0බලාගාර ෙව=වට ��ය /$0 බලය සහ sළං /$0 
බලය භා/තා ��ෙT හැ�යාව Bෙ�ද; 

 (v) එෙසේ නT, එම බලශBය භා/තා කර= ලබන �ප> කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

8. 
492/’18 

ග	 චK#ද / ෙ�YJ මහතා,— ඛgජ ෙතk සTප> සංව�ධන අමාත1�මාෙග# 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) f�ණාමලය වරාය ආ�තව ලංකා ඛgජෙතk xBගත සංසථ්ාව ස� ෙතk 
ටැං� Bෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 (ii) එෙසේ නT, එම ෙතk ටැං� සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛgජෙතk xBගත සංසථ්ාව ස� ෙතk ටැං� බ$ X Bෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නT, එම ෙතk ටැං� බ$ X ඇB ආයතන හා රටවk කවෙ�ද; 

 (v) ව>ම# යහපාලන රජය බලයට ප>rෙම# පs එම ෙතk ටැං� බ$ Xෙම# 
සංසථ්ාව ලබාග> ආදායම, එ එ ව�ෂය අ=ව ෙව# ෙව# වශෙය#  
ඉeJප> කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

9. 
516/’18 

ග	 ඉ#eක අ=	Hධ ෙහේර> මහතා,— ?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග# 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ආ�}කෙ^ පධාන සංරචක වන කෘ�ක�මා#තය, ක�මා#ත අංශය 
හා ෙසේවා සැප�ම 2016 ව�ෂෙ^ දළ ෙH~ය gෂප්ාදනයට දායකrෙT 
පමාණය ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණ පBශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව�ෂෙ^ දළ ෙH~ය gෂප්ාදනයට ෙසේවා අංශෙ^ දායක>වය 	�යk 
 K0යන ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවා ගණයට අය> r ඇB නව සංරචක කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනMද? 

(ආ) (i) 2013 Yට 2016 ව�ෂය දවා ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ Kල ද�ශකය  ව�ෂය අ=ව 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (ii) ඉහත ද�ශකය තව$රට> පහළ යෑම වළවා ගැxම සඳහා 2017 ව�ෂෙ^ X 
කර ඇB ෙයෝජනා කවෙ�ද;  

 (iii) 2016 ජනවාJ, �g සහ සැ�තැTබ� යන මාසවල ජාBක පාJෙභෝ�ක Kල 
ද�ශකෙයM අගය කවෙ�ද; 

 (iv) 2015 සහ 2016 ව�ෂවල පළ? භාගය �ළ ශම බලකා සහභා�>ව අ=පාතය 
කවෙ�ද; 

 (v) කෘ�කා�Kක අංශෙ^ ෙසේවා gyBය ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015 සහ 2016 ව�ෂවල රාජ1 අංශෙ  ̂ හා සව්යං ��යාවල gyත�ව# 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

10. 
526/’18 

ග	 වාsෙHව නානායකාර මහතා,— වාJමා�ග සහ ජල සTප> හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව�ෂෙ^ ඇB � ගංව�ර හා නායයාTව0# අගBයට ප> ප�kවලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රෂණ ව#e ?දල එම ප�kවලට ලැ� 
Bෙ�ද; 

 

 



( 5 ) 

 

 (ii) 2016 ව�ෂෙ^ ගංව�ර ඇB� අවසථ්ාෙOX හාg � gවසකට උපJමය ලෂ 25 
දවා රෂණ ව#e ?දk ලබාගත හැ� බව අගාමාත1�මා /Y# 
පා�0ෙT#�ෙOX පකාශ කළද, එ� ගංව�රට ල � ෙකොෙළො#නාව, 
අංෙගොඩ, වැkලT�\ය, ෙසේදව>ත, කැළ ?kල, පෑ0යෙගොඩ, ක¡ෙවල හා 
පහළ ෙබෝKJය යන පෙHශය#M �M\ �Y$ gවසකට ෙT දවා එබZ 
රෂණ ව#e ?දල ලැ� ෙනොමැB බව ��ග#ෙ#ද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව�ෂවලX /පතට ප>�ව#ෙV හාg � gවාස තෙසේ	 කර 
රෂණ ව#e ?දල ෙහෝ කවර ෙහෝ ව#e ?දල ෙගrමට �යවර ග= 
ලබන eනය කවෙ�ද; 

 (iv) හාg� gවාස සඳහා ෙT වන/ට යT ව#e ?දල ෙගවා ඇ>නT, එෙසේ ව#e 
ලැ[ ප�k සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රෂණ ?දk ෙගවා ඇB පාෙH~ය ෙkකT ෙකොhඨාස කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

11. 
551/’18 

ග	 අෙශෝක ¢ය#ත මහතා,— නගර සැලsT හා ජල සTපාදන අමාත1�මාෙග# 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �මට �JY$ ජලය ෙනොමැBකK# d>තලම eසf්කය �ළ /ශාල �Jස 
දැ� £ඩාවට ලr Y\න බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) eසf්කය �ළ ඇB �මට �JY$ ජලය ෙනොමැB ගTමාන හා පාෙH~ය 
ෙkකT ෙකොhඨාස කවෙ�ද; 

 (iii) ෙT දවා eසf්කය �ළ Iයාවට නංවා ඇB ජල ව1ාපෘBවල නT හා එ�# 
පBලාභ ලබන ප�k සංඛ1ාව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (iv) ඉeJෙ^X d>තලම eසf්කෙ^ පාxය ජල ගැටCව /සEමට අමාත1ාංශය  
/Y# ග= ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

12. 
571/’18 

ග	 මM#ද යාපා අෙ�ව�ධන මහතා,— රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන 
අමාත1�මාෙග# ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3/ස KM# ලංකා (ෙපෞHග0ක) සමාගම පව>වාෙගන ය= ලැ[ &ව# ගම# 
වැඩසටහ#, 2016.10.30 eන Yට 3/ස �ලංක# එයා� ල�#ස ්ෙවත පවරා 
ග> බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) ඊට සමගා�ව 3/ස �ලංක# එයා� ල�#ස ් ෙවත බඳවා ග> KM# ලංකා 
ෙසේවකය# සංඛ1ාව ෙකොපමණද, ඔ�#ෙV නT හා තන�	 කවෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස# කළ KM# ලංකා ෙසේවකය# සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�#ෙV නT හා තන�	 කවෙ�ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස# කළ එ එ ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව#e ?දk පමාණය 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (v) 2016.12.31 eෙන# පsව ෙසේවෙ^ ෙයොදවා Y\න අයෙV නT හා තන�	 
කවෙ�ද; 

 



( 6 ) 

 

 (vi) 2016.12.31 eන ෙත උපෙHශක තන�	 දරK# ෙසේවය කළ �Jස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) M සඳහ# �Jස අතJ# ඉeJ මාස සඳහා වැL� ෙගවා ඇB සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�#ට ෙගවන ලද ව#e ?දk සහ වැL� ෙහෝ Xමනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව> ව#e ෙනොලැ�ම gසා අ¦යාචනා ඉeJ ප> කර ඇB සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ�#ට Mඟ ව#e ?දk ලබා ෙද#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම#ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=TXම සහ eනට gයKත කටy� 
 

 

*1. 
1990 sවසැJය පදනම පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*2. 

?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— sරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> gෙOදනය (අංක 1),— 
sරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අ�කාරය �)  32 වග#Bය සමඟ �ය/ය y� 25 වග#Bය යටෙ> 
sරාබ$ සTබ#ධෙය# ?දk හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා /Y# පනවන ල$ව, 2018 අෙපේk 09 
eනැB අංක 2066/2 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.06.05 eන ඉeJප> 
කරන ලද gෙOදනය අ=මත කළ y� ය. 

(අංක 08/2018 දරන sරාබ$ gෙOදනය)  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*3. 

?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— sරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> gෙOදනය (අංක 2),— 
sරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අ�කාරය �) 32 වග#Bය සමඟ �ය/ය y� 25 වග#Bය යටෙ> 
sරාබ$ සTබ#ධෙය# ?දk හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා /Y# පනවන ල$ව, 2018 අෙපේk 06 
eනැB අංක 2065/57 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.06.05 eන ඉeJප> 
කරන ලද gෙOදනය අ=මත කළ y� ය. 

(අංක 09/2018 දරන sරාබ$ gෙOදනය)  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*4.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ> gෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන> මw# 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ> 4(3) වග#Bය සහ 14 
වග#Bය සමඟ �ය/ය y�  එ� පනෙ> 20 වග#Bය යටෙ> 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (පKBකරණ හා ත>>ව පාලන) gෙයෝග සTබ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1වරයා /Y# සාදන ල$ව, 2018 මා�� 29 eනැB අංක 2064/34 දරන 
අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.05.09 eන ඉeJප> කරන ලද gෙයෝග අ=මත 
කළ y� ය. 

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
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*5. 

?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— sරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> gෙOදනය (අංක 1),— 
sරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අ�කාරය �) 25 වග#Bය යටෙ> sරාබ$ සTබ#ධෙය# ?දk හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා /Y# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාJ 18 eනැB අංක 2054/42 දරන අB 
/ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 eන ඉeJප> කරන ලද gෙOදනය අ=මත 
කළ y� ය. 

(අංක 04/2018 දරන sරාබ$ gෙOදනය)  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*6. 
?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— sරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> g ෙOදනය (අංක 2),— 

sරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අ�කාරය �) 32 වග#Bය සමඟ �ය/ය y� 25 
වග#Bය යටෙ> වා��ක ම>පැ# බලපත ගාස්� සTබ#ධෙය# ?දk හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා /Y# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැTබ� 11 eනැB අංක 
2049/4 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.03.20 eන ඉeJප> 
කරන ලද gෙOදනය අ=මත කළ y� ය. 

(අංක 1004 දරන sරාබ$ gෙOදනය)  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*7. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙH~ය ෛවද1 අමාත1�මා,—  ජාBක ඖෂධ gයාමන 

අ�කාJය පනත යටෙ> gෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාBක ඖෂධ gයාමන 
අ�කාJය පනෙ> 59 සහ 63 වග#B සමඟ �ය/ය y�, 142(2) වග#Bෙ^ (ද) ෙදය 
යටෙ> 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ 0යාපeං� ��ම (ගාස්�) gෙයෝග සTබ#ධෙය# 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙH~ය ෛවද1 අමාත1වරයා /Y# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාJ 05 
eනැB අංක 2052/33 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.04.03 eන 
ඉeJප> කරන ලද gෙයෝග අ=මත කළ y� ය.  

*8 . 

?දk හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— වරාය හා &ව# ෙතොLපළ සංව�ධන බ$ පනත යටෙ> 
gයමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා &ව# ෙතොLපළ සංව�ධන බ$ පනෙ> 3(3) වග#Bය 
යටෙ> වරාය හා &ව# ෙතොLපළ සංව�ධන බ$ සTබ#ධෙය# ?දk හා ජනමාධ1 
අමාත1වරයා /Y# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැTබ� 13 eනැB අංක 2049/16 දරන අB /ෙශේෂ 
ගැසh පතෙ^ පළ කර= ලැබ, 2018.06.05 eන ඉeJප> කරන ලද gයමය අ=මත කළ y� ය. 

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*9. 

ජාBක /ගණන පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*10. 
ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්� /gමය ස්ථානය අසා?Mකරණය ��ෙT පන> ෙකLTපත — 

කාරක සභාව. 

*11. 
අපරාධ න¡ /ධාන සංගහය (/ෙශේෂ /�/ධාන) (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — 

ෙදවැgවර �යrම.  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*12. 
සාපරා¯ කාරණාවල X අෙන1ෝන1 සහෙයෝ�තාව දැrෙT (සංෙශෝධන) පන> 

ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
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*13. 
� ලංකා වා ජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර 

�යrම.  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*14.  
s��Tප> /gමය පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*15. 

පාෙH~ය සභා (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*16. 
කාලාවෙරෝධ (/ෙශේෂ /�/ධාන) (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*17. 

ප�ෂණ ෙකොKෂ# සභා (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  
(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 

*18. 
අkලස් (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*19. 

ඉඩT (ස#තකය පැව�ම 3මා ��ෙT) (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර 
�යrම.  

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*20. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— මහජන බැං�ෙO වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල1 පකාශන (2016),— ?දk xB පනෙ> 35(3) වග#Bය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන ?දk පනෙ> 14(3) වග#Bය යටෙ> 2017.11.16 වැg eන ඉeJප> කරන 
ලද 2016.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
/ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> මහජන බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ 
�ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.06 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*21. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— � ලංකා ක° සංසථ්ාෙO 
වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල1 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන ?දk පනෙ>       
14(3) වග#Bය යටෙ> 2017.11.24 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 2015.12.31 වැg eෙන# 
අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> � 
ලංකා ක° සංසථ්ාෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.06 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*22. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැං�ෙO වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල1 පකාශන (2016),— ?දk xB පනෙ> 35(3) වග#Bය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන ?දk පනෙ> 14(3) වග#Bය ය ටෙ> 2017.12.04 වැg eන ඉeJප> කරන 
ලද 2016.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
/ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> ලංකා බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ 
�ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.06 eන සලකා 
බලන ලX.) 
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*23. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— පාෙH~ය සංව�ධන බැං�ෙO 
වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— ?දk xB පනෙ> 35(3) වග#Bය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන ?දk පනෙ> 14(3) වග#Bය ය ටෙ> 2017.11.07 වැg eන ඉeJප> කරන 
ලද 2015.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
/ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> පාෙH~ය සංව�ධන බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා 
�ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.06 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*24. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ?දk  පනෙ> 14
(3) වග#Bය ය ටෙ> 2017.06.23 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 2014.12.31 වැg eෙන# අවස# 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> රාජ1 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2017.09.21 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*25. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන ?දk  පනෙ> 14
(3) වග#Bය ය ටෙ> 2017.11.11 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 2015.12.31 වැg eෙන# අවස# 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> රාජ1 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.06 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*26. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— � ලංකා ඉBJ��ෙT බැං�ෙO 
වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ?දk  පනෙ> 14(3) 
වග#Bය ය ටෙ> 2017.08.08 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 2014.12.31 වැg eෙන# අවස# � 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¯න /ගණකව	#ෙV g�ෂණ ඇ�ල> � ලංකා 
ඉBJ��ෙT බැං�ෙO වා��ක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2017.09.21 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*27. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�}ක 
ෙකොKසම පනෙ> 31 වැg වග#Bය ය ටෙ> 2017.10.19 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 
2012.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV 
g�ෂණ ඇ�ල> � ලංකා ආෙයෝජන මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T අ=මත කළ 
y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2017.11.10 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*28. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�}ක 
ෙකොKසම පනෙ> 31 වැg වග#Bය ය ටෙ> 2017.12.07 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 
2013.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV 
g�ෂණ ඇ�ල> � ලංකා ආෙයෝජන මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T අ=මත කළ 
y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.20 eන සලකා 
බලන ලX.) 
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*29. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�}ක 
ෙකොKසම පනෙ> 31 වැg වග#Bය ය ටෙ> 2017.12.07 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 
2014.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV 
g�ෂණ ඇ�ල> � ලංකා ආෙයෝජන මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T අ=මත කළ 
y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.03.20 eන සලකා 
බලන ලX.) 

*30. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1#තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙ> 16 වැg වග#Bය සහ 1971 අංක 38 දරන ?දk පනෙ> වග#B II ට අ=ව 
2017.10.20 වැg eන ඉeJප> කරන ලද 2014.12.31 වැg eෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද /ගණකා�පBවරයාෙV g�ෂණ ඇ�ල> � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මuඩලෙ^ වා��ක වා�තාව හා ��T අ=මත කළ y� ය.  

(ආ�}ක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ¯ෂණ කාරක සභාව /Y# 2018.02.20 eන සලකා 
බලන ලX.) 
*31. 

පළා> සභා, පළා> පාලන සහ ²ඩා අමාත1�මා,—  පළා> සභා මැBවරණ ෙකොhඨාස 
3මා g�ණය ��ෙT කKL වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනB# සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා> සභා ඡ#ද /ම3T පනෙ> 3අ. (11) වග#Bය පකාරව 3මා g�ණය කKLව /Y# 
අමාත1වරයා ෙවත ඉeJප> කරන ල$ව 2018.03.06 eන පා�0ෙT#�ෙOX සභාගත කරන ලද 
එ� කKLෙO වා�තාව අ=මත කළ y� ය. 

*32. 
අගාමාත1�මා සහ ජාBක පBප>B හා ආ�}ක කටy� අමාත1�මා,— ආu¡කම 

ව1වසථ්ාව යටෙ> ´රණය,— � ලංකා ප ජාතා#fක සමාජවාX ජනරජෙ^ ආu¡ක ම 
ව1වසථ්ාෙO 153 ව1වස්ථාව පකාරව ජනා�පBවරයා /Y# ආu¡කම ව1වසථ්ා සභාෙO 
අ=මBයට යට>ව 2015.11.27 වැg eන Yට බලපැවැ>ෙවන පJe එµ. එT. ගාK¶ 
/ෙ�Yංහ මහතා /ගණකා�පBවරයා වශෙය# ප>කර ඇB ෙහ�#ද; 

 

/ගණකා�පBවරයාෙV  වැLප  �  ලංකා ප ජාතා#fක සමාජවාX ජනරජෙ^ ආu¡ක ම 
ව1වසථ්ාෙO 153 (2) ව1වසථ්ාව පකාරව පා�0ෙT#�ව /Y# gශ්චය කර= ලැ|ය y� 
අතර රජෙ^ ඒකාබHධ අර?දලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  
 

ජනා�පBවරයා /Y# 2017.11.14 වැg eන ඉeJප> කරන ලද අමාත1 මuඩල 
සංෙHශයට අදාළව 2017.12.05 eනැB අමාත1 මuඩල ´රණය අ=ව /ගණකා�පB,   
එµ. එT. ගාK¶ /ෙ�Yංහ මහතාට පහත පJe වැL� හා Xමනා ෙගrමට අ=මBය ලබා X 
ඇB ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැg eන Yට රාජ1 පJපාලන චකෙkඛ අංක 6/2006 අ=ව  
SL - 4 වැL� පJමාණෙ^ 08 වැg වැL� �යවෙ� �MLවා වැL� ෙගrම 
හා තන�රට MK අෙන�> Xමනා ෙගrමට; 

(ආ) රාජ1 පJපාලන චකෙkඛ අංක 3/2016 අ=ව 2016.01.01 වැg eන Yට 
වැLප පJව�තනය ��ෙT X SL – 4 වැL� ක මය යටෙ> එම 
චකෙkඛෙ^ උපෙදස් පJe වැL� පJව�තනය කර ෙගrමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැL� පJමාණයට අදාළ වා��ක වැL� ව�ධක ෙගrමට. 
 

ඊට අ=¼ලව, � ලංකා ප ජාතා#fක සමාජවාX ජනරජෙ^ ආu¡ක ම ව1වස්ථාෙO 
153 (2) ව1වස්ථාව පකාරව, /ගණකා�පB, එµ. එT. ගාK¶ /ෙ�Yංහ මහතා ෙවත 
රජෙ^ ඒකාබHධ අර?දලට වැය බර වන පJe ඉහත සඳහ# මාYක වැLප හා Xමනා 
ෙගrම කළ y� යැ� ෙමම පා�0ෙT#�ව gශ්චය කර�.  
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*33.  
අගාමාත1�මා සහ ජාBක පBප>B හා ආ�}ක කටy� අමාත1�මා,— ආu¡කම 

ව1වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා#fක සමාජවාX ජනරජෙ^ 
ආu¡කම ව1වස්ථාෙO 104ආ (5) (අ) ව1වස්ථාව පකාරව මැBවරණ ෙකොKෂ# සභාව 
/Y# සාදන ලද, 2017 ෙදසැTබ� 04 eනැB අංක 2048/1 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh 
පතෙ^ පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 eන ඉeJප> කරන ලද ජනමත/චාරණයකX ෙහෝ 
ඡ#ද /ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ /ද½> හා ?¾ත ජනමාධ1 /Y# ��පැeය y�, 
මාධ1 උපමාන අ=මත කළ   y� ය. 

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*34. 

ෙබෞHධ /හාර ෙHවාලගT (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම. 

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*35. 

ෙථේරවාX ¦¿ කBකාව> (0යාපeං� ��ෙT) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර 
�යrම. 

(අමාත1 මuඩලෙ^ අ=මBය ද#වා Bෙ�.) 
*36. 

ආu¡කම ව1වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— /වාදය  කk තබන ලද පශ්නය                   
(2016 �g 22),— “� ලංකා පජාතා#fක සමාජවාX ජනරජෙ^ ආu¡කම 
ව1වස්ථාෙO 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙO /�/ධාන පකාරව මැBවරණ ෙකොKෂ# සභාව 
/Y# 2016 ෙපබරවාJ 25 eනැB අංක 1955/19 දරන අB /ෙශේෂ ගැසh පතෙ^ පළ 
කර= ලැබ, 2016.05.06 eන ඉeJප> කරන ලද, ජනමත/චාරණයකX ෙහෝ ඡ#ද 
/ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ /ද½> හා ?¾ත ජනමාධ1 /Y# ��පැeය y� 
උපමාන ෙහව> මා�ෙගෝපෙHශ/ ෙමෙහyT පBප>B අ=මත කළ y� ය.” ය=ෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලe#, පශ්නය සභා¦?ඛ කරන ලX.  

37. 
� ලංකා ෙසේවා �Jස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙකLTපත — 

ෙදවැgවර �යrම.  

38. 
ළමා dන	>ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

39. 
� ලංකා එස> IසB්යාg සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — 

ෙදවැgවර �යrම.  

40. 

� ලංකා කා#තා සTෙTලනය (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර 
�යrම.  

41. 
ෙමොනරාගල eසf් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — 

ෙදවැgවර �යrම.  

42. 
ලසා0ය# සමාජ�ය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — 

ෙදවැgවර �යrම.  

43. 
ජාත1#තර කා#තා සහ ළමා අ�´# s��ෙT සභාව (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> 

ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  
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44. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ��ෙT) පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර 

�යrම.  

45. 
ද ඉ#ස\්\yh ඔෆ ්ස�\ෆ�Ä ප�0 එක�#ට#hස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ��ෙT) 

පන> ෙකLTපත — ෙදවැgවර �යrම.  

 
* සල,ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ23ෙ� කට4� ය. 

 

 


