
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

689/’16 

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

(අ) (i) උණ 4 ආ6ත 7ෂප්ාදන ක'මා(තය :;කාව කරග< �=ස ෙ? වන;ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව< ෙවB( CDන බව<; 

 (ii)  අGදව- හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැටM පව න බව<; 

 (iii) ෙමම ක'මා(තය මN( රටට ;ශාල ;ෙ�ශ ;7මය ෙගන ආ හැP බව<; 

එ�මා ද(ෙනQද? 

(ආ) (i) උණ 4 7ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න?, එමN( 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග< ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එW 7ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න?, අපනයනය PXම සඳහා 
කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න?, ඒ කවර Zනයක Cටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ) (i) රට �ළ උණ 4 ක'මා(තයට අවශ- ෙවළඳෙපොළ \]^ PXමට රජය �යවර 
ෙගන  ෙ_ද; 

 (ii)  එෙසේ න?, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

2. 
1216/’16 

ග	 ප�ම උදයශා(ත aණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) අ?පාර Zසb්කෙc �Qටා ඇ  රාජ- ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ^. f. f. ඊ. තසත්වාi( ;C( ව'ෂ 1983( පkව ;නාශ කරන ලද රාජ- 
ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;නාශ l එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙc ��ග< තෙසේ	ව කර  ෙ_ද; 

 (iv) එෙසේ න?, එම ෙ�පළවල ස?n'ණ වDනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ;නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගPව ,� තසත්වාi(ට 
;	�ධව p මය �යවර ෙගන  ෙ_ද; 

(අටවැ7 පා'qෙ?(�ව - පළGවැ7 සභාවාරය) 
අංක 228.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vi) එෙසේ න?, එම �යවර කවෙ'ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා ;මසා ඇ  ෙතොර�	 ස?බ(ධෙය( n'ණ වා'තාව 
ඉZ=ප< කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

3. 
1376/’16 

ග	 බ(tල aණව'ධන මහතා,— කෘvක'ම අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අxව, වැy අසව්x ලබා ෙදන zජ 
හ{(වාෙදන සමාග?වලට අ'ධ බt ;රාමය( ලබා t(ෙ(ද;  

 (ii) එවැ7 බt සාxබලය ලබා ග< සමාග?වල න? ලැ|ස�්ව ඉZ=ප< 
කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අxව, කෘvකා'Bක ය(ෙතෝපකරණ ආනයන බt ඉව< PXමට 
ෙයෝජනා කළ බැ;(, 

 (i) 2015 ජනවා= 01  Zන වන;ට, ආනයන බtවq( 7දහස ් කර  }, 
ය(ෙතෝපකරණ ෙ^ඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවා= 01 Zෙන( පk, ආනයන බtවq( 7දහස ් කර  }, 
ය(ෙතෝපකරණ ෙ^ඛනය; 

ඉZ=ප< කර(ෙ(ද ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
4. 

1737/’17 

ග	 චB(ද ; ෙ�C= මහතා,— පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව'ෂෙc ඌව පළාෙ< පාස^ සඳහා පාස^ ෙපො< බෑ� ෙබදාහැXෙ? 
වැඩසටහන ස?බ(ධෙය( 2016.09.30 Zනැ  ;ගණන ;මkම ඉZ=ප<� 
 ෙබන බව එ�මා ද(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න?, එම ;ගණන ;මkෙ? අංක 2 යටෙ< 7 Xෂණයට ල � ඇ  
ක	� කවෙ'ද; 

 (iii) එම ;ගණන ;මk ෙ? 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 සහ 2.2.5 යන ෙකොටස ්
යටෙ< දැෙවන ක	� කවෙ'ද; 

 (iv) එම ;ගණන ;මkෙ? දැෙවන අකBකතාවලට ස?බ(ධ 7ලධා=(ට හා 
ආයතනවලට එෙරQව �යවර ග(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
5. 

1749/’17 

ග	 ලW ජයව'ධන මහතා,— Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ? වන;ට � ලංකාව �ළ පව<වාෙගන යx ලබන aව( ;tq නාqකා 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) එම aව( ;tq නාqකා පව<වාෙගන යx ලබන ආයතන කවෙ'ද; 

 (iii) එම aව( ;tq නාqකාවල QBක	ව( සහ එම නාqකා ආර?භ කර ඇ  
Zනය( ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද;  

 (iv) ෙ? වන;ට � ලංකාව �ළ ආර?භකර ;කාශනය පව<වාෙගන ෙනොයන  
aව( ;tq නාqකා  ෙ_ද;  

 (v) එෙසේ න?, එම නාqකා කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) (i) aව( ;tq නාqකා 7යාමනය කරx ලබන ආයතනය කවෙ'ද; 

 (ii) දැනට එම aව( ;tq නාqකා 7යාමනය ;�ම<ව Ct ෙනොවන බව  
��ග(ෙ(ද;  

 (iii) සමාජ හා7ය( Ctවන අ,=( ය? ය? aව( ;tq නාqකා මN( Ct කරx 
ලබන පචාරය( ;කාශනය PXම වැළැ�ම සඳහා aව( ;tq නාqකා 
7යාමනය PXමට ;�ම< කමෙ�දය කyනB( සකස ්කර(ෙ(ද; 

 (iv) එෙසේ න?, ඒ කවර ආකාරෙය(ද; 

ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
6. 

2120/’17 

ග	 ජය(ත සමර�ර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආ'�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 Zනට සහ 2017.06.30 Zනට, 

 (i) යාපනය Zසb්කෙc සථ්ා�ත කර  } � ලංකා නා;ක හGදා කඳ�	 
සංඛ-ාව; 

 (ii)  එම කඳ�	වලට අx,තව ෙසේවය කළ G] 7ලධා=( සංඛ-ාව හා 
ෙසබ]( සංඛ-ාව; 

 (iii) එ එ කඳ�ෙරQ නම, �Qටා  } පාෙ��ය ෙ^ක? ෙකො�ඨාසය සහ 
අx,තව CD 7ලධා=( සහ ෙසබ]( සංඛ-ාව ෙව( ෙව( වශෙය(; 

 ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) 2015.01.09 Zන Cට 2017.06.30 දවා යාපනය Zසb්ක ෙය(, 

 (i) ඉව< කර ඇ  නා;ක හGදා කඳ�	 සංඛ-ාව;  

 (ii) නා;ක හGදා කඳ�	වq( ඉව< කර ඇ  7ලධා=( හා ෙසබ]( සංඛ-ාව;  

 ෙකොපමණද ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනQද? 

(ඇ) යාපනය Zසb්කෙය( නා;ක හGදා කඳ�	 හා ඒවාෙc ෙසේවෙc 7,� 7ලධා=( 
හා ෙසබ]( ඉව< කර හGදාව t'වල PXම ජා ක ආරෂාවට බලව< ත'ජනය 
බව ��ග(ෙ(ද ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

 
 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
2127/’17 

ග	 ආන(ද අM<ගමෙ� මහතා,—  රසර සංව'ධන හා වන:; අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i)  වන ස�(ෙ� �යාකාරක? ෙහේ�ෙකොට ෙගන ෙගො�( ;ශාල 
අපහkතාවයකට ල� ඇ  බව ��ග(ෙ(ද; 

 (ii) G] ෙගො; 7ෂප්ාදනෙය(, වන ස�(ෙග( ;නාශයට ප<වන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) ෙගො�( ආරෂා PXමට හා වන ස�( සංරෂණය PXමට දැනට ෙගන 
ඇ  �යවර කවෙ'ද; 

 (iv) =ල�(ෙ� ගහනය වැy�ම ෙහේ�ෙව( �	] �<තර හා පැට�( ;නාශ වන 
බව  ද(ෙ(ද; 

 (v) ඒ සඳහා ලබා ෙදන ;ස{ම කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

8. 
2195/’17 

ග	 මQ(දාන(ද අM<ගමෙ� මහතා,— වැ;q ක'මා(ත අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) රජය ස�ව  } ෙ< ව� i'ඝකා4න බt පදනම මත ෙපෞ�ගqක සමාග?වලට 
අ� Gදලකට  ලබාi ඇ  බව ��ග(ෙ(ද; 

 (ii) ෙමම ව� බt iෙ?i රජය අය කරx ලබන Gදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පනවා ඇ  ෙකො(ෙ�C කවෙ'ද; 

 (iv) ෙමම සමාග? බt Gද^ ෙනොෙගවB(, ෙකො(ෙ�C කඩකරB( සහ ව� 
නඩ<� ෙනොකර ව� ;නාශ කරB( CDන බව ��ග(ෙ(ද; 

 (v) රජය සමඟ අ<ස( කළ �;k? කඩකරB( පව න බැ;(, ෙමම ව� 
ස�කකර රෙ� ජා ක ආ'�කයට දායකකර ගැpමට අමාත-ාංශය කට,� 
කර(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද?  
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පධාන කට,� ආර?භෙc i 
ෙය)ජනා +,බඳ දැ.�/ම 

1. 
පා'qෙ?(�ෙ� සභානායක�මා,— බ/ලෙයQ � ලංකා තානාප  කා'යාලය සහ 

ඇම=කා එස< ජනපදෙයQ, 7�ෙයෝ xවර, එස< ජා�(ෙ� � ලංකා 7ත- 7ෙයෝ�ත 
කා'යාලය සඳහා කා'යාල Bලi ගැpම සඳහා � ලංකා මහ බැං�ව ;C( එ එ සථ්ානය 
ෙවxෙව( ෙව( ෙව( වශෙය( දරන ලද ;යදම ��බඳ ෙසොයා බලා වා'තා PXම �)ස l 
පා'qෙ?(� ;ෙශේෂ කාරක සභාව,— 2017 මැ| මස 23 වැ7 Zන ග	 කථානායක�මා ;C( 
ප<කරන ලද බ/ලෙයQ � ලංකා තානාප  කා'යාලය සහ ඇම=කා එස< ජනපදෙයQ, 
7�ෙයෝ xවර, එස< ජා�(ෙ� � ලංකා 7ත- 7ෙයෝ�ත කා'යාලය සඳහා කා'යාල 
Bලi ගැpම සඳහා � ලංකා මහ බැං�ව ;C( එ එ සථ්ානය ෙවxෙව( ෙව( ෙව( 
වශෙය( දරන ලද ;යදම ��බඳ ෙසොයා බලා වා'තා PXම �)ස l පා'qෙ?(� ;ෙශේෂ 
කාරක සභාවට, තම( ;C( 7Xෂණය කරx ලබන ක	� , 2017 ෙපබරවා= මස 09 වැ7  
Zන පා'qෙ?(�ව ;C( ස?මත කරන ලද ෙයෝජනාව මN( 7යම කර ඇ  කාල /මාව 
ඇ�ළත පා'qෙ?(�වට වා'තා PXමට ෙනොහැP බැ;( එම කාරක සභාවට ලබාi ඇ  කාල 
/මාව පා'qෙ?(�ෙ� අංක 96 දරන සථ්ාවර 7ෙයෝගය පකාරව, 2018  �7 මස 05 වැ7 Zන 
දවා i'ඝ කළ ,� ය. 

2.  

පා'qෙ?(�ෙ� සභානායක�මා,— වරපසාද,— පා'qෙ?(� ම(� ග	 (මහාචා'ය) 
ආ� මාරCංහ මහතා ;C( පා'qෙ?(� ම(�වරය(ෙ� වරපසාද කඩ� ඇ  බවට 2017  
ෙනොවැ?බ' මස 18 වැ7 Zන පා'qෙ?(�ෙ� i ම� කරන ලද ක	�, පා'qෙ?(�ෙ� 
සථ්ාවර 7ෙයෝග අංක 127 යටෙ< වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට ෙයොG කළ ,� ය. 

 
 
ෙයෝජනා ��බඳ දැx?iම සහ Zනට 7යBත කට,� 

*අ1.  
;ස'ජන පන< ෙක ?පත (2018) — (;Cවැ7 ෙව( කළ Zනය) — කාරක සභාව 

(ෙදසැ?බ' 04 Zන පග ය) 

*2.   
ඛ7ජ ෙත^ ස?ප< සංව'ධන අමාත-�මා,— ලංකා ඛ7ජ ෙත^ p ගත සංසථ්ාෙ� 

වා'vක වා'තාව හා ��? - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ7ජ ෙත^ p ගත සංසථ්ා 
පනෙ< 32 (3) වග( ය යටෙ< 2016.04.05 වැ7 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 2013.12.31 
Zෙන( අවස( l ව'ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 7Xෂණ 
ඇ�ළ< ලංකා ඛ7ජ ෙත^ p ගත සංසථ්ාෙ� වා'vක වා'තාව හා ��? අxමත කළ ,� 
ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං¡ක අ¢ෂණ කාරක සභාව ;C( 2016.10.07 Zන සලකා බලන 

ලi.) 

*3.  
Gද^ හා ජනමාධ-  අමාත-�මා,— kරාබt ආඥාපනත යටෙ< 7ෙ�දනය,— kරාබt 

ආඥාපනෙ< (52 අ�කාරය l) 12, 14 සහ 22 වග(  සමඟ Pය;ය ,�, 32 වග( ය යටෙ<, 
kරාබt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන ලtව, 2017 �q 28 
Zනැ  අංක 2029/51 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx ලැබ, 2017.10.09 Zන ඉZ=ප< 
කරන ලද 7ෙ�දනය අxමත කළ ,� ය. 

(අංක 996 දරන kරාබt 7ෙ�දනය)  
(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
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*4. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බt (;ෙශේෂ ;�;ධාන)  පනත යටෙ< 

7යමය,— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බt (;ෙශේෂ ;�;ධාන)  පනෙ< 3 වග( ය 
යටෙ< 7ෂ්පාදන බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 අෙගෝස්� 17 Zනැ  අංක 2032/31 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*5. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 මැ| 30 Zනැ  අංක 2021/7 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*6. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 �7 06 Zනැ  අංක 2022/7 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*7. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 5 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 �7 06 Zනැ  අංක 2022/8  දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස�  පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*8. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය 
යටෙ< ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;C( සාදන ලtව, 2017 �7 30 Zනැ  අංක 2025/44 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙc පළ කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*9 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 �q 19 Zනැ  අංක 2028/44 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*10. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 �q 26 Zනැ  අංක 2029/25 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*11. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 �q 31 Zනැ  අංක 2030/10 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx 
ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
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*12. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^  හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( 
සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 01 Zනැ  අංක 2030/20 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc 
පළ කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*13. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 අෙගෝස්� 15  Zනැ  අංක 2032/11 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*14. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 අෙගෝස්� 16 Zනැ  අංක 2032/24 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*15. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 අෙගෝස්� 23 Zනැ  අංක 2033/31 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*16. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය යටෙ< 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;C( සාදන 
ලtව, 2017 සැ�තැ?බ' 08 Zනැ  අංක 2035/28 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ ,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*17. 
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනත යටෙ< 7යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt පනෙ< 2 වග( ය 
යටෙ< ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා¤ඩ බt ස?බ(ධෙය( Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;C( සාදන ලtව, 2017 ඔෙතෝබ' 02 Zනැ  අංක 2039/2 දරන අ  ;ෙශේෂ 
ගැස� පතෙc පළ කරx ලැබ, 2017.11.07 Zන ඉZ=ප< කරන ලද 7යමය අxමත කළ 
,� ය.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*18.  
Gද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— ෙ'a ආඥා පනත යටෙ< ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ'a ආඥා පනෙ< 10 වග( ය යටෙ< ආනයන �	 ගාස්� 
ස?බ(ධෙය(, 2017.11.18 Zන ඉZ=ප< කරන ලද  ෙයෝජනාව අxමත කළ ,� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Zනැ  අංක 2031/49 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*19. 
� ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර 

Pය�ම.  
(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
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*20. 
පපාතන ;ෙරෝ¢ සහ ප ෙතෝලන බt පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*21. 
ආරෂණ �යවර පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*22. 
¢වර (;ෙ��ය ¢වර ෙබෝ�  ;�ම< PXෙ?) (සංෙශෝධන) පන< ෙක ?පත — 

ෙදවැ7වර Pය�ම.  

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*23. 
පා'qෙ?(�ෙ� ස්ථාවර 7ෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක ?පත,— පා'qෙ?(�ෙ� 

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 සභාෙ� වා'තාව,—
සලකා බැ4ම. 

*24. 
;Cවන ආ¤�කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම. 

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 
*25. 
බලහ<කාරෙය( අ�	දහ( PX?වq( CයM තැනැ<ත( ආරෂා PX? සඳහා l 

ජාත-(තර ස?G  පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම. 
(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*26. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලග? (සංෙශෝධන) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම. 

(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*27. 
ෙථේරවාi ¦§ ක කාව< (qයාපZං� PXෙ?) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර 

Pය�ම. 
(අමාත- ම¤ඩලෙc අxම ය ද(වා  ෙ_.) 

*28. 
ආ¤�කම ව-වසථ්ාව යටෙ< ෙයෝජනාව,— ;වාදය  ක^ තබන ලද පශන්ය                   

(2016 �7 22),— “� ලංකා පජාතා(bක සමාජවාi ජනරජෙc ආ¤�කම ව-වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව-වසථ්ාෙ� ;�;ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොBෂ( සභාව ;C( 2016 ෙපබරවා= 25 
Zනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරx ලැබ, 2016.05.06 Zන ඉZ=ප< 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකi ෙහෝ ඡ(ද ;ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ;දª< හා G«ත 
ජනමාධ- ;C( ��පැZය ,� උපමාන ෙහව< මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,? ප ප<  අxමත 
කළ ,� ය.” යxෙව( ෙයෝජනා කරන ලZ(, පශන්ය සභා¦Gඛ කරන ලi.  

29. 
� ලංකා ෙසේවා �=ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන< ෙක ?පත — 

ෙදවැ7වර Pය�ම.  

30. 
ළමා \න	<ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර 

Pය�ම.  

31. 
� ලංකා එස< �ස ්යා7 සෙහෝදර<වය (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — 

ෙදවැ7වර Pය�ම.  
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32. 
� ලංකා කා(තා ස?ෙ?ලනය (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර 

Pය�ම.  

33. 
ෙමොනරාගල Zසb් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — 

ෙදවැ7වර Pය�ම.  

34. 
ලසාqය( සමාජය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — 

ෙදවැ7වර Pය�ම.  

35. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ|�( k®Wෙ? සභාව (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< 

ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම.  

36. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත PXෙ?) පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර 

Pය�ම.  

37. 
ද ඉ(සD්D,� ඔෆ ්ස'Dෆ|° ප_q එක�(ට(�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත PXෙ?) 

පන< ෙක ?පත — ෙදවැ7වර Pය�ම.  

 
 

* සල2ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

Zනට 7යBත කට,�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැx?iම  
අ1. 
;ස'ජන පන< ෙක ?පත (2018) නමැ  පන< ෙක ?පතට කාරක සභාෙ�i ඉZ=ප< 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම 7�< කළ “Zනට 7යBත කට,�වලට අදාළ අ ෙ'කය” 
නමැ  පbකාව බල(න. 
 

 

 


