
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

691/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ක&මා'ත හා වා(ජ කට+� අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ප' ආ4ත 5ෂප්ාදන ක&මා'තය 89කාව කරග: �;ස ෙ= වන 9ට එම 
ක&මා'තෙය' ඉව: ෙව@' ABන බව:; 

 (ii)  අEදව, හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටK පව�න බව:; 

 (iii) ෙමය රටට 9ශාල 9ෙ�ශ 95මය ෙගන ආ හැM ක&මා'තය බව:; 

එ�මා ද'ෙනNද? 

(ආ) (i) ප' 5ෂප්ාදන අපනයනය කර'ෙ'ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, 2015 වසර �ළ ලබාග: අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකර'ෙ' න=, අපනයනය MSමට කට+� කර'ෙ'ද; 

 (iv)  එෙසේ න=, ඒ කවර Uනයක Aටද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ප' ක&මා'තයට අවශ, ෙවෙළඳෙපොළ WXY MSමට රජය �යවර 
ෙගන �ෙZද; 

 (ii)  එෙසේ න=, එම �යවර කවෙ&ද;  

ය'න: එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

2. 

1228/’16 

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

(අ) (i) ම'නාරම Uස්̀ කෙa �Nටා ඇ� Wරා9ද,ා:මක වBනාකමM' +: 
සථ්ාන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත;' දැනට සංරෂණ කට+� Aeකරf ලබන සථ්ාන කවෙ&ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව&ෂවලg ෙව' කරන ලද EදY පමාණය ෙව' ෙව' 
වශෙය' ෙකොපමණද; 

 (iv) එY. h. h. ඊ. තසත්වාg' 9A' 9නාශ කරන ලද Wරා9ද,ා:මක 
වBනාකමM' +: සථ්ාන කවෙ&ද; 

 (v) එම 9නාශය' ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ:න=, තෙසේ	 වBනාකම 
ෙව' ෙව' වශෙය' ෙකොපමණද;  

(අටවැ5 පා&kෙ='�ව - පළEවැ5 සභාවාරය) 
අංක 248.] 
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 (vi) එම 9නාශය' ස=බ'ධෙය' m�මය �යවර ෙගන �ෙZද; 

 (vii) ඉහත AයYෙලNම n&ණ වා&තාව ඉU;ප: කර'ෙ'ද;  

 ය'න එ�මා ෙමම සභාව ට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

3. 
1423/’16 

ග	 බ'eල ^ණව&ධන මහතා,— 9ek සංෙ�ශ, qrටY යBතල පහsක= හා 9ෙ�ශ 
tMයා අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) උසස ් qrටYකරණ වැඩසටහ' vයා:මක MSම සඳහා 2016 අයවැෙයN 
අංක 193 ෙයෝජනාවට අfව ෙව'කළ 	�යY @kයන 10,000ක xල, 
ප�පාදනය 2016 ව&ෂය �ළg උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉU;ප: 
කර'ෙ'ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව' ප�ලාභ N@කරග: තැනැ:ත' ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙYඛනය හා ලබාග: xල, ප�පාදන පමාණය ��බඳ 
9සත්ර වා&තාව ඉU;ප: කර'ෙ'ද; 

 (iii) 2016 අයවැය ෙව'MSම y 	�යY @kයන 10,000 ක Eදk' වැය කළ 
ෙනොහැMy EදY පමාණය, 2017 ව&ෂෙag උපෙයෝජනය කර ගf 
ලබ'ෙ'ද; 

 (iv)  එෙසේ න=, ඒ ෙකෙසේද; 

 ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

4. 
1663/’17 

ග	 ච@'ද 9 ෙ}A; මහතා,— පළා: සභා හා පළා: පාලන අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ව:ම' යහපාලන රජය බලයට ප:~ෙම' පs, ෙ= දවා පළා: සභා හා 
පළා: පාලන අමාත,ාංශයට බඳවා ෙගන ඇ� උපෙ�ශකය' සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උපෙ�ශකය'ෙ� න=, k�නය' හා අධ,ාපන sesක= කවෙ&ද; 

 (iii) එම උපෙ�ශකය'ට ෙගවf ලබන වැ��, gමනා සහ වරපසාද කවෙ&ද; 

 (iv) ඉහත (iii) N සඳහ' කාරණය සඳහා ෙ= දවා වැය කර ඇ� EX Eදල 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පළා: සභා හා පළා: පාලන අමාත,ාංශෙය' ෙසේවා ලබා ග'නා  ෙපොe 
ජනතාවට ෙමම උපෙ�ශකය' ම�' අ:වන ප�ලාභ කවෙ&ද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
2004/’17 

ග	 �මY ර:නායක මහතා,— m�ය හා සාමය ��බඳ අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) m�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව&ධන අමාත,වරයාෙ� අමාත, කා&යාලවල 
k�නය' කවෙ&ද; 

 (ii) එම කා&යාල ෙවfෙව' �� ෙහෝ බe ෙගව'ෙ' න=, එම මාAක ��/බe 
Eදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Aට 2017 ව&ෂය දවා ෙගවා ඇ� EX ��/බe Eදල ෙකොපමණද; 

 ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) (i) අමාත,වරයාෙ� ෙපෞ�ගkක කා&ය ම�ඩලෙa 5ලධා;' සංඛ,ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගkක කා&ය ම�ඩලය සඳහා ෙව'කර ඇ� වාහන සංඛ,ාව; 

 (iii) අමාත,වරයා සඳහා ෙව'කර ඇ� වාහන සංඛ,ාව; 

 එ එ අමාත,ාංශය අfව ෙව' ෙව' වශෙය' ෙකොපමණද ය'න: එ�මා ෙමම 
සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

6. 
2072/’17 

ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන'ද මහතා,— 9ekබල හා Wන&ජනmය බලශ� 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 පළාෙ: ජනතාව  නැවත පUං� කරන ලද පෙ�ශය'N �NB 5වාස 
සඳහා පs�ය කාලෙag “උ�	 වස'තය” වැඩසටහන යටෙ: ෙනො@ෙY 
9ekබල ස=බ'ධතාව' ලබාෙදන ලද බව:; 

 (ii)  ඉ' පsව මාAකව 9ek ගාස�් අය කර ඇ� බව:; 

 (iii) ඒ අfව, M�ෙනො��ය Uස්̀ කෙa ජනතාව නැවත පUං� කරන ලද 
පෙ�ශය'Nද 9ek ගාස�් මාAකව අය කර ඇ� බව:; 

 (iv)  එෙසේ �වද, පs�ය මාස 6ක කාල.මාව �ළ M�ෙනො��ය Uස්̀ කෙයN 
ෙමම ගාස�් අයකර ෙනොමැ� බව:; 

 (v) මාAකව 9ek ගාස�් අය ෙනොකර එකවර මාස MNපය සඳහා ගාස�් අය 
MSෙම', 9ශාල Eදල එකවර ෙග~මට තර= ආ&�ක ශ�ය ෙනොමැ� 
එම ජනතාව �ඩාවට ප: ~ ඇ� බව:;  

 එ�මා ද'ෙනNද? 

(ආ) (i) 9ek ගාස�් මාAකව අයකර ෙනොගැmමට ෙහේ�ව M�ෙනො��ය 9ekබල 
ම�ඩල කා&යාලෙයN ෙසේවක Wර�පා� පැව�මද; 

 (ii)  එෙසේ න=, එම Wර�පා� �ර~ම සඳහා �යවර ග'ෙ'ද; 

 (iii) Nඟ EදY වා;ක පදන@' අය කර ගැmමට �යවර ග'ෙ'ද; 

 (iv) ඉU;ෙag, මාAක පදන@' අඛ�ඩව 9ek ගාස�් අය MSම සඳහා �යවර 
ග'ෙ'ද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

 



( 4 ) 

 

 

7. 
2135/’17 

ග	 (ෛවද,) නk'ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමා&ග 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව&ෂෙag අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) 9භාගය සඳහා 8ව 9ද,ා 9ෂය 
ධාරාෙව' ෙමොණරාගල සහ බeYල Uස්̀ කවk' ෙපm AB �ෂ,ය' 
සංඛ,ාව;  

 (ii) එම සංඛ,ාෙව', 9ශව්9ද,ාල පෙ�ශය සඳහා sesක= ලැ� �ෂ,ය' 
සංඛ,ාව සහ ප�ශතය; 

 (iii) ෛවද, �ඨ සඳහා sesක= ලැ� �ෂ,ය' සංඛ,ාව සහ ප�ශතය; 

 (iv) ෛවද, �ඨය සඳහා sesක= ලැ� �ෂ,යා ෙහෝ �ෂ,ාවෙ� අවම ප�ඵලය, Z 
අගය, ඉෙගmම ලැ� පාසල හා ෙතෝරා ගf ලැ� ෛවද, �ඨය; 

  එ එ Uස්̀ කය අfව ෙව' ෙව' වශෙය' ෙකොපමණද ය'න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

8. 
2145/’17 

ග	 අෙශෝක �ය'ත මහතා,— පවාහන හා A9Y ^ව' ෙසේවා අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) W:තලම Uස්̀ කෙa �NB ලංගම qෙපෝ සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම qෙපෝවල න= කවෙ&ද; 

 (iii) දැනට එ එ qෙපෝව ස� ධාවනයට ses ත::වෙa පව�න බසර්ථ 
සංඛ,ාව, එ එ qෙපෝව අfව ෙව' ෙව' වශෙය' කවෙ&ද; 

 (iv) 2010 ව&ෂෙa Aට ෙ= දවා ලංගම qෙපෝවල බසර්ථ ඇ(ය වැqU+� MSම 
සඳහා අK�' ලබාe' බස ්රථ සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉU;ෙag W:තලම Uස්̀ කෙa ලංගම qෙපෝවල බසර්ථ ඇ(ය වැqU+� 
MSමට අමාත,ාංශය ගf ලබන �යවර කවෙ&ද; 

 ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

9. 
2182/’17 

ග	 උදය පභා: ග=ම'�ල මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ&�ක 
කට+� අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ)  (i) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව&ෂවලg රාජ, ණය පමාණය, දළ ෙ��ය 
5ෂප්ාදනෙa ප�ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව&ෂවලg ඒක W�ගල රාජ, ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 
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10. 
2292/’17 

ග	 ෙහේෂා' 9තානෙ� මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පs�යදා ඇ� y අයහප: කාල^(ක බලපෑම ෙහේ�ෙව' �ඩාවට ප: y 
ර:නWර Uස්̀ කෙa ගාම 5ලධා; වස= සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වස=වල න= කවෙ&ද; 

 (iii) එම එ එ වසෙ= �ඩාවට ල y ප�Y සංඛ,ාව, ෙව' ෙව' වශෙය' 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ�නට සහන සැල.ම සඳහා අමාත,ාංශය ග: �යවර කවෙ&ද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

11. 
2317/’17 

ග	 ජය'ත සමර~ර මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමා&ග අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 Uන ඇ�y ගංව�ර හා නායයෑෙම', �ල:Aංහල පාෙ��ය 
 ෙYක= ෙකො�ඨාසෙa, ෙපොෙYෙගොඩ Aට ඉහළ ෙවYගම දවා Uෙවන 
මා&ගෙa 1 ක�ව නමැ� පෙ�ශය නායයෑෙම' ෙ= වන9ට එම මා&ගය 
භා9තා කළ ෙනොහැM ත::වයට ප:~ ඇ� බව:; 

 (ii) ෙමම ත::වය ෙහේ�ෙව' එ  මා&ගය ප;හරණය කළ අංක 819G Eeන, 
819H ගමෙ� ව:ත, 824 තැ'නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවYගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසවල �NB ඕම:ත ජනපදය, ඕම:ත ෙකොළ(ය, 
ග=පලක'ද, ව�ලාක'ද, Eeන, බෙ�ගYල, තැ'ෙහේන, සම�Wර, ඉහල 
ෙවYගම, ගYලනEYල, ෙහේ'යාය සහ අටහ�Yෙහේන යන පෙ�ශවල  
10,000 - 15,000  අතර ජනතාව බරපතල �ඩාවකට ප:~ ඇ� බව:; 

 (iii) ෙමම මා&ගය යථාව: MSමට දැනට MAe vයාමා&ගය ෙගන ෙනොමැ� 
බව:; 

එ�මා ද'ෙනNද? 

(ආ) (i) භා9තා කළ ෙනොහැM ෙසේ 9නාශ ~ ඇ� උත මා&ගය කqන@' 
ප�සංසක්රණය MSමට �යවර ග'ෙ'ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ප�සංසක්රණ කට+� ආර=භ කරන Uන වකවාf හා අවස' 
කරන Uන වකවාf කවෙ&ද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

12. 
2324/’17 

ග	 ෙරෝN¤ �මා; 9ෙ}ර:න මහ:@ය,— පළා: සභා හා පළා: පාලන 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i)  ද¥Yල, Uග=පතන පෙ�ශෙa ර�ත වනා'තරය �Nටා �ෙබන බව:; 

 (ii) පෙ�ශෙa පළා: පාලන ආයතන 9A' එම සථ්ානයට �� බැහැර කරන 
බව:; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) �� බැහැර MSම ෙහේ�ෙව' පෙ�ශෙa වන අk' ෙමම සථ්ානෙa 5තර 
ගැවෙසන බව:;  

 (iv) එN ආහාර ෙනොමැ� අවසථ්ාවල එම අk' අවට ග=මානවලට කඩා වUන 
බව:; 

 එ�මා ද'ෙනNද? 

(ආ) @5s'ෙ� හා අk'ෙ� ආරෂාව සඳහා ෙමම සථ්ානයට �� බැහැර MSම 
නැවැ:~මට අමාත,ාංශය ගf ලබන �යවර කවෙ&ද ය'න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

13. 
2328/’17 

ග	 වාsෙ�ව නානායකාර මහතා,— මහානගර හා බස්නාNර සංව&ධන 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ¦ෙතොටEYල, �� ක'ද කඩාවැhම ෙහේ�ෙව' එම සථ්ානෙය' ඉව: කළ 
ප�Y සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප�Yවලට ෙගy ව'U Eදල ෙව' ෙව' වශෙය' සඳහ' කර'ෙ'ද; 

 (iii) ප�Y ඉව: කර ඇ� §@ෙa ව&තමාන වBනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ඉඩ= ව&තමානෙag අය: ව'ෙ' කා හටද ; 

 ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

14. 
2339/’17 

ග	 ඉ=රා' මහ¨ෆ් මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමා&ග අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පs�ය රජය කාලෙa `�ණාමලය - මඩකලWව, A15 මා&ගය 
ප�සංසක්රණය කරන ලද බව:; 

 (ii) ෙමම මා&ගය ප�සංසක්රණය MSෙ=g උ�පා	 පෙ�ශයට යාබදව �NB 
E;'ජා	 පෙ�ශෙa ඉUකළ +�ව �� ෙබෝ�ව ඉU ෙනොකළ බව:; 

 (iii) එම 5සා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැMව M'5යා පෙ�ශය ගංව�ෙර' 
යටවන බව:;  

 එ�මා ද'ෙනNද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙa ෙබෝ�ව ඉUMSමට  �යවර ග'ෙ'ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, ෙබෝ�ව ඉUMSමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 
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15. 
2413/’17 

ග	 �ෂාර ඉ«5Y අමරෙසේන මහතා,— පළා: සභා හා පළා: පාලන 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා: මා&ගසථ් ම පවාහන අ�කා;ෙa දැනට ෙසේවෙa 5+� 
ෙසේවකය'ෙ� න= කවෙ&ද; 

 (ii)  එN අධ,ෂ ම�ඩලෙa න=, k�නය' හා අධ,ාපන sesක= කවෙ&ද; 

 (iii) දැනට එම අ�කා;ෙය' 5�: කර ඇ� ම පවාහන බලපත සංඛ,ාව, එ 
එ මා&ග අංකය අfව ෙව' ෙව' වශෙය' කවෙ&ද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ආ) (i)  එම අ�කා;ෙa ම පවාහන ධාවන බලපත  ෙපො: 4 අසථ්ානගත ~ ඇ� බව 
ද'ෙ'ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, ඒ ස=බ'ධෙය' ෙගන ඇ� m�මය �යවර කවෙ&ද; 

ය'න: එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඇ) ව&තමානෙag වයඹ පළා: මා&ගසථ් ම පවාහන අ�කා;ය ®�ත ආයතනය බවට 
ෙචෝදනා නැ ඇ� බැ9', එය ව:ම' යහපාලන රජෙa ප�ප:�වලට අfව 
පාලනය MSමට අමාත,ාංශය ග'නා �යවර කවෙ&ද; 

ය'න තවeරට: එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම'ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැf=gම සහ Uනට 5ය@ත කට+� 
*1.  
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— ජා�ක ඖෂධ 5යාමන අ�කා;ය 

පනත යටෙ: 5ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ 5යාමන අ�කා;ය පනෙ:         
118 වග'�ය සමඟ Mය9ය +�, 142 වග'�ය යටෙ: 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 
5යාමන අ�කා; (@ල ඉහළ .මා) 5ෙයෝග ස=බ'ධෙය' ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය 
ෛවද, අමාත,වරයා 9A' සාදන ලeව, 2017 ෙදසැ=බ& 14 Uනැ� අංක 2049/31 දරන අ� 
9ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරf ලැබ, 2018.01.23 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5ෙයෝග අfමත කළ 
+� ය. 

*2. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*3. 
EදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනත යටෙ: 

5යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනෙ:             
3 වග'�ය යටෙ: 5ෂ්පාදන බe ස=බ'ධෙය' EදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 9A' 
සාදන ලeව, 2017 ෙනොවැ=බ& 09 Uනැ� අංක 2044/32 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ 
කරf ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5යමය අfමත කළ +� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 
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*4. 
EදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනත යටෙ: 

5යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනෙ:        
3 වග'�ය යටෙ: 5ෂ්පාදන බe ස=බ'ධෙය' EදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
9A' සාදන ලeව, 2017 ෙනොවැ=බ& 15 Uනැ� අංක 2045/32 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� 
පතෙa පළ කරf ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5යමය අfමත කළ +� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*5. 
EදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනත යටෙ: 

5යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනෙ:         
3 වග'�ය යටෙ: 5ෂ්පාදන බe ස=බ'ධෙය' EදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
9A' සාදන ලeව, 2017 ෙනොවැ=බ& 15 Uනැ� අංක 2045/33 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� 
පතෙa පළ කරf ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5යමය අfමත කළ +� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*6. 
EදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනත යටෙ: 

5යමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනෙ:         
3 වග'�ය යටෙ: 5ෂ්පාදන බe ස=බ'ධෙය' EදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
9A' සාදන ලeව, 2017 ෙනොවැ=බ& 22 Uනැ� අංක 2046/14 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� 
පතෙa පළ කරf ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5යමය අfමත කළ +� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*7. 
EදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනත යටෙ: 

5යමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන 5ෂ්පාදන බe (9ෙශේෂ 9�9ධාන) පනෙ:         
3 වග'�ය යටෙ: 5ෂ්පාදන බe ස=බ'ධෙය' EදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
9A' සාදන ලeව, 2017 ෙනොවැ=බ& 28 Uනැ� අංක 2047/25 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� 
පතෙa පළ කරf ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU;ප: කරන ලද 5යමය අfමත කළ +� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*8. 
ෙකොළඹ ව,ාපාර වස�් 95මය ස්ථානය අසාENකරණය MSෙ= පන: ෙක�=පත — 

කාරක සභාව. 

*9. 
ස±ය බැරක= කළමනාකරණය MSෙ= පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*10. 
අපරාධ න� 9ධාන සංගහය (9ෙශේෂ 9�9ධාන) (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — 

ෙදවැ5වර Mය~ම.  
(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*11. 
² ලංකා වා(ජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර 

Mය~ම.  
(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*12.  
st�=ප: 95මය පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 
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*13.  
අ�කරණ සං9ධාන (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*14. 
පළා: සභා හා පළා: පාලන අමාත,�මා,—  පළා: සභා මැ�වරණ ෙකො�ඨාස .මා 

5&ණය MSෙ= ක@� වා&තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන�' සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා: සභා ඡ'ද 9ම.= පනෙ: 3අ. (11) වග'�ය පකාරව .මා 5&ණය ක@�ව 9A' 
අමාත,වරයා ෙවත ඉU;ප: කරන ලeව 2018.03.06 Uන පා&kෙ='�ෙ�g සභාගත කරන ලද 
එ  ක@�ෙ� වා&තාව අfමත කළ +� ය. 

*15. 
අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ&�ක කට+� අමාත,�මා,— ආ��කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ: �රණය,— ² ලංකා ප ජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��ක ම 
ව,වසථ්ාෙ� 153 ව,වස්ථාව පකාරව ජනා�ප�වරයා 9A' ආ��කම ව,වසථ්ා සභාෙ� 
අfම�යට යට:ව 2015.11.27 වැ5 Uන Aට බලපැවැ:ෙවන ප;U එ�. එ=. ගා@¤ 
9ෙ}Aංහ මහතා 9ගණකා�ප�වරයා වශෙය' ප:කර ඇ� ෙහµ'ද; 

9ගණකා�ප�වරයාෙ�  වැ�ප  ²  ලංකා ප ජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��ක ම 
ව,වසථ්ාෙ� 153 (2) ව,වසථ්ාව පකාරව පා&kෙ='�ව 9A' 5ශච්ය කරf ලැ�ය +� 
අතර රජෙa ඒකාබ�ධ අරEදලට වැය බර වන ෙහµ'ද;  

ජනා�ප�වරයා 9A' 2017.11.14 වැ5 Uන ඉU;ප: කරන ලද අමාත, ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Uනැ� අමාත, ම�ඩල �රණය අfව 9ගණකා�ප�,   එ�. 
එ=. ගා@¤ 9ෙ}Aංහ මහතාට පහත ප;U වැ�� හා gමනා ෙග~මට අfම�ය ලබා g ඇ� 
ෙහµ'ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ5 Uන Aට රාජ, ප;පාලන චකෙYඛ අංක 6/2006 අfව  
SL - 4 වැ�� ප;මාණෙa 08 වැ5 වැ�� �යවෙ& �N�වා වැ�� ෙග~ම 
හා තන�රට N@ අෙන�: gමනා ෙග~මට; 

(ආ) රාජ, ප;පාලන චකෙYඛ අංක 3/2016 අfව 2016.01.01 වැ5 Uන Aට 
වැ�ප ප;ව&තනය MSෙ= g SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ: එම 
චකෙYඛෙa උපෙදස් ප;U වැ�� ප;ව&තනය කර ෙග~මට; සහ 

 (ඇ) එ  වැ�� ප;මාණයට අදාළ වා&�ක වැ�� ව&ධක ෙග~මට. 
 

ඊට අfºලව, ² ලංකා ප ජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 
153 (2) ව,වසථ්ාව පකාරව, 9ගණකා�ප�, එ�. එ=. ගා@¤ 9ෙ}Aංහ මහතා ෙවත රජෙa 
ඒකාබ�ධ අරEදලට වැය බර වන ප;U ඉහත සඳහ' මාAක වැ�ප හා gමනා ෙග~ම කළ 
+� යැµ ෙමම පා&kෙ='�ව 5ශ්චය කරµ.  

*16. 
අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ&�ක කට+� අමාත,�මා,— 

අග 95ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප;මා�කරණ 95ශ්චයකාරවරය'ෙ� වැ�� හා gමනා 
ප�ෙශෝධනය MSම සඳහා ආ��ක ම ව,වස්ථාව යටෙ: �රණය,— දහනව වැ5 
ආ��ක ම ව,වස්ථා සංෙශෝධනෙය' සංෙශෝ�ත ² ලංකා ප ජාතා'`ක සමාජවාg 
ජනරජෙa ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 108 (1) ව,වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙa 
95ශ්චයකාරවරය'ෙ� ද අ¼යාචනා�කරණෙa 95ශ්චයකාරවරය'ෙ� ද වැ�� 
පා&kෙ='�ව 9A' �රණය කරf ලබන ෙහµ'ද;  

ජනා�ප�වරයා 9A' 2018.02.17 වැ5 Uන ඉU;ප: කරන ලද අමාත, ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Uනැ� අමාත, ම�ඩලෙa �රණය අfව 
අග 95ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප;මා�කරණ 95ශ්චයකාරවරය'ෙ� වැ�� හා gමනා 
2018.01.01 Uන Aට පහත ප;U ප�ෙශෝධනය MSමට අfම�ය ලබා g ඇ� ෙහµ'ද:—  
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(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙYඛ අංක 3/2017N දවා ඇ� 
අග 95ශච්යකාරවරයාෙ�, ෙශේෂඨ්ා�කරණ 95ශච්යකාරවරය'ෙ�, 
අ¼යාචනා�කරණෙa සභාප�වරයාෙ� සහ අ¼යාචනා�කරණෙa 
95ශච්යකාරවරය'ෙ� වැ��, ජා�ක වැ�� හා ෙසේවක සංඛ,ා ෙකො@ෂ' සභාව 
9A' ��ෙයළ කර ඇE�= අංක I ෙලස ඉU;ප: කර ඇ� ෙYඛනෙa සඳහ' ප;U 
2018.01.01 Uන Aට vයා:මක වන ප;U ප�ෙශෝධනය MSම සහ වැ�� ප;ව&තනය 
�යවෙර' �යවර පදනම මත Ae MSම; 

(ආ) ෙමෙත වැ�ෙප' 25%  වශෙය' ෙගවf ලැ� 9ශාම වැ�� සNත gමනාව 
2018.01.01 Uන Aට vයා:මක වන ප;U 50% දවා වැq MSම:, එම gමනාව නව 
වැ�ප අfව ලබන වැ�� �යවර පදන= කර ගණනය MSම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය' ෙගවf ලැ� 9ශාම වැ�� රNත 9ෙශේෂ gමනාව 
ෙවfවට, මසකට 	. 150,000/- ක 9ශාම වැ�පට ගණ' ගැෙනන වෘ:�ය 
gමනාව ෙග~ම.  

ඊට  අfºලව, ² ලංකා ප ජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 
108 (1) ව,වස්ථාව පකාරව අග 95ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප;මා�කරණ 
95ශ්චයකාරවරය'ෙ� වැ�� හා gමනා ඉහත සඳහ' ප;U ප�ෙශෝධනය කරf 
ලැ�ය +� යැµ ෙමම පා&kෙ='�ව �රණය කරµ.   
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*17. 
අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ&�ක කට+� අමාත,�මා,— 

හµෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ' (Hydroflurocarbons – HFC) අUයර ගතව .මා MSම ��බඳ 
ෙමො'ÏයY ස'ධානය Ae කළ Mගාk සංෙශෝධනය සඳහා ² ලංකාව අfගත ~ම 
සඳහා ෙයෝජනා ස=මතය,— ෙගෝ�ය උ�sම අවම MSම �(ස ෙමො'ÏයY 
ස'ධානය 9A' 1990 g ල'ඩ' සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප'ෙහේග' සංෙශෝධනය, 
1997 ෙමො'ÏයY සංෙශෝධනය, 1999 Ðrං සංෙශෝධනය ෙලස 99ධ ඉලක සWරා 
ගැmමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක g හ«'වා g ඇ� අතර ² ලංකාව 5ය@ත කාල 
වකවාfවල එම සංෙශෝධනය'ට අfºලතාවය දවා ඇ� ෙහµ'ද; 

2016 ව&ෂෙa සංෙශෝධනය ෙලස Mගාk සංෙශෝධනය හ«'වා g ඇ� අතර එම�' 
2050 වන9ට කාබ'ඩෙයොසµÑ ෙටො' �kයන 100 කට සමාන ෙගෝ�ය උ�sමට 
දායක වන �තකාරක ප මාණය භා9තෙය' ඉව: MSමට හැMයාව ලැෙබන බැ9' 
ෙගෝ�ය උ�sම ෙස'BෙගේÑ අංශක 0.5 M' වැq ~ම වළවා�මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහµ'ද;  

ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 33(2)(ඌ) යටෙ: ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� ෙහෝ ෙවන: 
ය= kÓත m�යකට ෙහෝ 9�9ධාන වලට පටහැ5 ෙනොව'නා yද ජාත,'තර m�ය, 
චා;ත  වා;ත  ෙහෝ භා9තය අfව ඉ� MSමට ජනා�ප�වරයාට බලය ලැÐ ඇ� බැ9' 
Mගාk සංෙශෝධනය සඳහා අfගත ~මට එකඟතාවය පළ MSම ද ජනා�ප�වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහµ'ද; 

ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 33(අ) ව,වස්ථාව යටෙ: මහජන ආරෂාව ස=බ'ධෙය' 
ත: කාලෙa බල පව:නා m�ය ඇ�X ය= kÓත m�ය යටෙ: ද ස්ව ය බලතල, 
කා&ය සහ ක&තව, යථා ප;U vයා:මක MSම සහ ඉ� MSම ස=බ'ධෙය' ද 
ජනා�ප�වරයා පා&kෙ='�වට වග Mව +� ෙහµ'ද;  

2017 සැ�තැ=බ& 29 වැ5 Uන ජනා�ප�වරයා, මහවැk සංව&ධන හා ප;සර 
අමාත,වරයා ෙලස ඉU;ප: කළ අමාත, ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගf ලැ� 2017 
ඔෙතෝබ& මස 10 Uනැ� අමාත, ම�ඩල �රණය අfව, ෙමො'ÏයY ස'ධානෙa 
නවතම සංෙශෝධනය වන Mගාk සංෙශෝධනයට අfගත ~මට අfම�ය ලැÐ ඇ� 
ෙහµ'ද;  

ඊට අfºලව, ආ��ක ම ව,වස්ථාෙ� 33(අ) ව,වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප�වරයාෙ� ෙයෝජනාව ෙලස හµෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ' අUයර ගතව .මා 
MSම ��බඳ ෙමො'ÏයY ස'ධානය Ae කළ Mගාk සංෙශෝධනය සඳහා ² ලංකාව 
අfගත ~මට ෙමම පා&kෙ='�ව ෙයෝජනා ස=මත කරµ. 

*18.  
අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ&�ක කට+� අමාත,�මා,— ආ��කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ: ෙයෝජනාව,— ² ලංකා පජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��කම 
ව,වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව,වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ ෙකො@ෂ' සභාව 9A' සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ=බ& 04 Uනැ� අංක 2048/1 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරන ලeව, 
2018.01.23 Uන ඉU;ප: කරන ලද ජනමත9චාරණයකg ෙහෝ ඡ'ද 9ම.මකට අදාළ 
කාල.මාව �ළ 9දÔ: හා EÕත ජනමාධ, 9A' ��පැUය +�, මාධ, උපමාන අfමත කළ   
+� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*19. 
9Aවන ආ��කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*20. 
ෙබෞ�ධ 9හාර ෙ�වාලග= (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 
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*21. 
ෙථේරවාg ¼Ö ක�කාව: (kයාපUං� MSෙ=) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර 

Mය~ම. 
(අමාත, ම�ඩලෙa අfම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*22. 
ආ��කම ව,වස්ථාව යටෙ: ෙයෝජනාව,— 9වාදය  කY තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ×5 22),— “² ලංකා පජාතා'`ක සමාජවාg ජනරජෙa ආ��කම 
ව,වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව,වස්ථාෙ� 9�9ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො@ෂ' සභාව 
9A' 2016 ෙපබරවා; 25 Uනැ� අංක 1955/19 දරන අ� 9ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ 
කරf ලැබ, 2016.05.06 Uන ඉU;ප: කරන ලද, ජනමත9චාරණයකg ෙහෝ ඡ'ද 
9ම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ 9දÔ: හා EÕත ජනමාධ, 9A' ��පැUය +� 
උපමාන ෙහව: මා&ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ+= ප�ප:� අfමත කළ +� ය.” යfෙව' 
ෙයෝජනා කරන ලU', පශ්නය සභා¼Eඛ කරන ලg.  

23. 
² ලංකා ෙසේවා �;ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන: ෙක�=පත — 

ෙදවැ5වර Mය~ම.  

24. 
ළමා Wන	:ථාපන ෙ'දය (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර 

Mය~ම.  

25. 
² ලංකා එස: vස�්යා5 සෙහෝදර:වය (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — 

ෙදවැ5වර Mය~ම.  

26. 
² ලංකා කා'තා ස=ෙ=ලනය (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර 

Mය~ම.  

27. 
ෙමොනරාගල Uස්̀  කා'තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — 

ෙදවැ5වර Mය~ම.  

28. 
ලසාkය' සමාජØය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — 

ෙදවැ5වර Mය~ම.  

29. 
ජාත,'තර කා'තා සහ ළමා අµ�' st ෙ= සභාව (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: 

ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

30. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත MSෙ=) පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර 

Mය~ම.  

31. 
ද ඉ'සB්B+� ඔෆ ්ස&BෆµÑ පZk එක�'ට'�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත MSෙ=) 

පන: ෙක�=පත — ෙදවැ5වර Mය~ම.  

 
* සල)ෙණ� හ+�ව, ලබ�ෙ� ආ/0ෙ� කට1� ය. 

 

 


