
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

37/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා2ක ප2ප42 හා 
ආ�5ක කට7� අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය? අංක 174 ෙයෝජනාවට අCව, ජා2ක පාDසDක සංරෂණ 
වැඩසටහන යටෙ4 අමතර වැඩසටහ# සඳහා ෙව#කළ 	�යH IJයන 
2000ක ප2පාදන 2016 ව�ෂය �ළL වැයකළ ආකාරය පැහැMJ කර#ෙ#ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අCව Pල/ ප2පාදන ලබා $# “අමතර වැඩසටහ#” 
කවෙ�ද; 

 (iii) ෙමS අමතර වැඩසටහ# සඳහා වගSම දරන ලද ආයතන කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අCව, 2016 ව�ෂය �ළL, 

 (i) පාDසDක සම�Jත බව ආරෂා WXම, 2රසර ඉඩZ කළමනාකරණය; 

 (ii) [ව සZප4 සංරෂණය; 

 (iii) පDසර \ෂණය පාලනය; 

 (iv) වන සZපත ආරෂා WXම; 

 සඳහා වැය කර ලද ^දH පමාණය# ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද ය#න4 
එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

2. 
158/’18 

ග	 (ෛවද/) නJ#ද ජය2ස්ස මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා2ක ප2ප42 හා 
ආ�5ක කට7� අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 Mන dට ෙZ දවා කැeනf අමාත/වරය#, රාජ/ අමාත/වරය# 
හා gෙයෝජ/ අමාත/වරය# සඳහා වාහන IලL ග4 අවසථ්ා කවෙ�ද; 

 (ii) එ එ වාහනෙi ව�ගය හා Iල කවෙ�ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ ^j ^දල ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 
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( 2 ) 

 

3. 
195/’18 

ග	 උදය පභා4 ගZම#�ල මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා2ක ප2ප42 හා ආ�5ක 
කට7� අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ)  2016 ව�ෂෙiL ෙකොසග්ම, සාලාව 7ද හ^දා අl ගබඩාව ��X යෑෙම#, 

 (i) Iයnය සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) ආබාpත q සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) lපතට ප4 rsගලය#ට රජය ld# ෙගවන ලද ^j ව#M ^දල ෙකොපමණද; 
 (iv) Iයnය rsගලෙයt ෙවCෙව# රජය ld# ෙගවන ලද ව#M ^දල 

ෙකොපමණද; 
 (v) හාgයට ප4 gවාස ෙවCෙව# ෙගවන ලද උපDම සහ අවම ව#M ^දල 

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ# q dයuම ෙදනාට ස5්ර gවාස ලබා L 2ෙvද; 
 (vii) අවතැ# q පwලකට ස5්ර gවාසය ලබා $# ආස#නතම Mනය කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

4. 
216/’18 

ග	 ඩxලස් ෙsවාන#ද මහතා,— yවර හා ජලජ සZප4 සංව�ධන සහ ගාzය 
ආ�5කය ��බඳ අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) W�ෙනො{� Mස|්කෙi, rනX# පාෙs}ය ෙHකZ ෙකොfඨාසෙi,  
වල�පා� ගZමානෙi yවර පwH 300කට අpක සංඛ/ාව [ව4වන බව4; 

 (ii)  ෙමම පwH අතD# පwH 100 පමණ සෘ�වම yවර ක�මා#තෙiද, 
අෙනt4 පwH ෙවන4 �Wයාවලද gරත wවද, පමාණව4 ආදායම 
ෙනොමැ2ව [ව4 වන බව4; 

 (iii) ඉහත සඳහ# yවර කා�Iකය# Mනපතා WෙලෝගෑZ 1000 කට අpක 
කtjව# සහ ^�$ ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන4 සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා4වලට යවන බව4;  

එ�මා ද#ෙන?ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙx [වෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙsශෙi ^�$ 
ආහාර සකස ්කරන ක�මා#ත ශාලාව ඉMWXමට අවශ/ �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ නZ, එම Mනය කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

5. 
232/’18 

ග	 එස්. එZ. මDකා� මහතා,— මහානගර හා බස්නා?ර සංව�ධන 
අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ඉMD ව�ෂ 03 ඇ�ලත ආරZභ WXමට gයIත ෙකොළඹ  Mසත් �ිකෙi නාගDක 
gවාස ව/ාපෘ2 සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම gවාස ව/ාපෘ�#? ඉMWXමට අෙ��ත gවාස ඒකක සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම gවාස ව/ාපෘ2 සඳහා gශ�්ත ඉඩZ හ�නාෙගන 2ෙvද; 



( 3 ) 

 

 (iv) එෙසේ නZ, එම ඉඩZ කවෙ�ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද?  

(ආ) (i) ෙමම ව/ාපෘ2 සඳහා වැය WXමට අෙ��ත ^j ^දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙZ සඳහා ෙපෞsගJක අංශෙi ආෙයෝජන පව2#ෙ# නZ, ඒවා කවෙ�ද; 

 (iii) රාජ/ හා ෙපෞsගJක ආෙයෝජනවJ# ඉMකරC ලබන gවාස සංඛ/ාව ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව/ාපෘ2 අවස# WDමට බලාෙපොෙරො4� වන Mන වකවාC කවෙ�ද; 

 (v)  ෙමම gවාස ව/ාපෘ2වල gවසක ^j ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (vi) එම gවාස ජනතාවට ලබාLෙZ වැඩ��ෙවළ කවෙ�ද;  

ය#න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

6. 
240/’18 

ග	 ෙහේෂා# lතානෙx මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ර4නrර Mස|්කය සඳහා අCමත, � ලංකා අධ/ාපන පDපාලන ෙසේවෙi, � 
ලංකා l$හHප2 ෙසේවෙi හා � ලංකා &	 ෙසේවෙi gලධාD# සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙi g7� සංඛ/ාව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර4නrර Mස|්කෙi ඉහත එ එ ෙසේවාෙ� පව2න rර�පා� සංඛ/ාව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එම rර�පා� �ර�මට අමාත/ාංශය ගC ලබන �යවර කවෙ�ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

7. 
310/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— පළා4 සභා, පළා4 පාලන සහ �ඩා අමාත/�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ව�ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොWXමට පළා4 පාලන ආයතන ග4 �රණය 
��බඳව ජනතාව දැCව4 WXමට අවශ/ කට7� d$කර 2ෙvද; 

 (ii)  එෙසේ නZ, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 (iii) කසළ ව��කරණය කර එක� WXමට අවශ/ පහ�කZ ජනතාවට ලබාL 
2ෙvද;  

 (iv) එෙසේ නZ, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 (v) ව��කරණය කරන ලද කසළ එක� WXමට පළා4 පාලන ආයතන සඳහා 
පහ�කZ සලසා L 2ෙvද; 

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙන?ද? 

(ආ) (i) කසළ ව��කරණය කර ෙනොෙදන rsගලය#ට එෙර?ව ගC ලබන 
�යාමා�ග කවෙ�ද; 

 (ii) ව��කරණය කරන ලද කසළ ප2ච�කරණය කර#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ නZ, ඒ කවර සථ්ානයකLද; 



( 4 ) 

 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද ^දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප2ච�කරණය කරන ලද කසළ කවර කට7� සඳහා භාlත කළ හැWද; 

ය#න4 එ�මා සඳහ# කර#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

8. 
382/’18 

ග	 ම?#දාන#ද අu4ගමෙx මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙs}ය ෛවද/ 
අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) මහCවර Mස|්කෙi, පසබ්ාෙx ෙකෝරෙළේ පාෙs}ය ෙHකZ ෙකොfඨාසෙi, 
ෙවසf්ෙහෝH ව4ෙ4 �?� ෛවද/ මධ/සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගාzය 
ෙරෝහල බවට ප4 කරන ලද බව4; 

 (ii) ෙමම ගාzය ෙරෝහල ම�# එම පෙsශෙi පwH 3500 - 4000  අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැල� බව4; 

 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද/ව	# හා උපකරණ ?ඟය ෙහේ�ෙව# ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ2 බව4; 

 එ�මා ද#ෙන?ද? 

(ආ) එෙසේ නZ, ෙමම ෙරෝහල නැවත lවෘත කර ව�කරෙi ජනතාවෙx ෙසෞඛ/ 
 අවශ/තාවය# lස�මට �යවර ග#ෙ#ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

9. 
387/’18 

ග	 ෙ. කාද� මසත්ා# මහතා,—  නැවත පMං� WXම, rන	4ථාපන, උ�	 
සංව�ධන සහ ?#$ ආගIක කට7� අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ව�ෂ 2009 - 2012 දවා තසත්වාදයට එෙර? අවස# සටෙ#L ඉව4 කරන 
ලද පwH වwgයාව Mස|්කෙi �?� මැ�ෆාZ අතරමැM කඳw	වල 
පMං� කළ බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නZ, එම කාලය �ළ එ? පMං�ව d� පwH සංඛ/ාව එ එ මාසය 
අCව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පwHවල ^j සාමා�කය# සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඔw#ට ෛදgකව �� ආහාර ලබාLම සඳහා රජය ld# ෙව# කරන ලද ^දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) එ rsගලෙයt ෙවCෙව# උදෑසන, දහවH හා රා� ආහාරය සඳහා 
ෙව#කරන ලද ^දල ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) (i) වැය q ^දලට සDලන පDM එම ආහාර gd පI2ෙය# සකසා 2�ෙ#ද; 

  (ii) එම �Dසට ආහාර ලබාLෙZL ෙs}ය සහ අ#ත�ජා2ක ආයතන ෙම#ම llධ 
rsගලය# ld# ලබාෙදන ලද දායක4වය ��බඳ lසත්ර කවෙ�ද; 

  (iii) එම ආහාරවල පI2ය සZබ#ධෙය# d$q වංචාව# ��බඳව ලැ  ඇ2  
පැI�J සහ ඒවා සZබ#ධෙය# ගC ලැ¡ �යවර කවෙ�ද;  

ය#න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 
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10. 
409/’18 

ග	 පsම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�Z හා ජල සZපාදන 
අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව�ෂය වනlට r4තලම Mස|්කය �ළ ජා2ක ජල සZපාදන හා 
ජලාපවහන ම¢ඩලය ම�# �Dd$ පා£ය ජලය සපයC ලැබ 2¡ gවාස 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙZ වනlට �Dd$ පා£ය ජලය සපයC ලබන gවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 1983 ව�ෂෙය# ප�ව 7දමය ත44වය gමවන �	 පා£ය ජලය ලබා Lම 

ෙවCෙව# එ එ  ව�ෂය සඳහා රජය ld# ෙව# කරන ලද ^j ^දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 7දමය ත44වය gම �ෙම# ප� 2015 ව�ෂය වනෙත පා£ය ජලය 
ලබාLෙZ ව/ාපෘ2 ෙවCෙව# රජය ෙව# කරන ලද ^j ^දල එ එ ව�ෂය 
අCව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත dයHෙල?ම පග2 වා�තාව ඉMDප4 කර#ෙ#ද;  
 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

11. 
423/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා# මහතා,— පළා4 සභා, පළා4 පාලන සහ �ඩා අමාත/�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙs}ය ෙHකZ ෙකොfඨාසෙi, කලාවැව ගZමානෙi පwH 
2500  පමණ [ව4 වන බව4; 

 (ii) ෙමම ගZමානය, Mස|්කෙi ජනාS�ණ සහ ඉතා 9ගෙය# නාගXකරණය 
ෙවI# පව2න ගZමානය �ම ෙහේ�ෙව# ෙම? අ�	 මා�ග හා කාC 
පsධ2 ��ෙවළට සකස ්WXම අත/වශ/ � ඇ2 බව4; 

 එ�මා ද#ෙන?ද? 

 (ආ) (i) ෙමම අ�පා� සZ¤�ණ කර ගැ£ම සඳහා අවශ/ ප2පාදන ලබා ෙද#ෙ#ද;  

 (ii) එෙසේ නZ, එම Mනය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

12. 
439/’18 

ග	 ජය#ත සමර�ර මහතා,— ඛgජ ෙතH සZප4 සංව�ධන අමාත/�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ¥සH ආනයනය WXෙZL ¥සH ¦ටරය ෙවCෙව# රජය ld# අයකරC 
ලබන ආනයන බsද ෙකොපමණද; 

 (ii) ¥සH ¦ටරය සඳහා රජය ld# ආනයන බsද හැර ෙවන4 බ$ 
අයකර#ෙ#ද; 

  (iii) එෙසේ නZ, එම බ$ කවෙ�ද;  

 (iv) එ ¦ටරය සඳහා අයකරC ලබන බ$ පමාණය, එ එ බ$ ව�ගය අCව 
ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 
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(ආ) (i) ¥සH ¦ටරය සඳහා රජය ld# අයකරC ලබන ^j බ$ පමාණය, ¥සH 
¦ටරයක dHලර I ෙල? කවර ප2ශතයද; 

 (ii) ¥සH සඳහා රජය අය කරC ලබන dයu බ$ ඉව4 කළෙහො4, 
පාD ෙභෝnකයාට ¥සH ¦ටරය ලබා Mය හැW dHලර Iල ෙකොපමණද;  

ය#න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඇ) (i) ¥සH සඳහා රජය ld# llධ ව�ගෙi බ$ අය WXම භා¢ඩ හා ෙසේවාව#? 
Iල ගණ# වැ§�මට බලපා ඇ2 බව4; 

 (ii) ¥සH සඳහා රජය අයකරC ලබන dයu බ$ ඉව4 කළෙහො4, භා¢ඩ හා 
ෙසේවාවල Iල අ�WXමට හැW බව4; 

එ�මා ��ග#ෙන?ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

13. 
451/’18 

ග	 eමH ර4නායක මහතා,— සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ 
අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මාෙx ෙපෞsගJක කා�ය 
ම¢ඩලයට අC7ත gල වාහන සපයා ඇ2 එ එ gලධාDයාෙx නම, තන�ර, 
ෙව#කර ඇ2 වාහනෙi ව�ගය, JයාපMං� අංකය සහ එම ෙව# WXම සඳහා 
අCම2ය ලබා $#ෙ# කw	# ld#ද ය#න ෙව# ෙව# වශෙය# එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

14. 
473/’18 

ග	 චI#ද l ෙ©dD මහතා,— පළා4 සභා, පළා4 පාලන සහ �ඩා අමාත/�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා4 සභාව �ළ d$ � ඇ2 සහ d$ෙවI# පව2න අකIකතා 
සZබ#ධෙය# lගණකාpප2වරයා ld# අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 Mනැ2 lම�ශන වා�තාව ඌව පළා4 පධාන ෙHකZ ෙවත යවා 
ඇ2 අතර එම වා�තාෙ� ෙපර පාසැH සඳහා බෑx ලබාLම සඳහා Pල/ 
අCගහය ලබා ගැ£ම සZබ#ධෙය# අනාවරණය කර ඇ2 ෙ³ද අංක 5 (අ) (i) 
dට (v) දවා ක	´ ෙමම සභාවට ඉMDප4 කර#ෙ#ද; 

 (ii) එම අනාවරණය#ට අදාළව (ආ) i dට iii දවා d$ කර ඇ2 gXෂණ 
ඉMDප4 කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 

15. 
476/’18 

ග	 lමල�ර Mසානායක මහතා,— ^දH හා ජනමාධ/ අමාත/�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන $Zෙකොළ හා මධ/සාර ��බඳ ජා2ක අpකාDය පනතට අCව 
ම4පැ# හා $Zපානය WXෙZ ද�ශන ඇ�ළ4 ෙටJනාට/, �තපට ෙහෝ දැ#�Z 
පචාරය තහනZ බව එ�මා ද#ෙන?ද? 

 



( 7 ) 

 

(ආ) (i)  එෙසේ නZ, ජනමාධ/ අමාත/ාංශය ld# පාලනය ෙකෙරන සව්ාyන 
µපවා?£ නාJකාව 2017.02.11 වැg Mන ප.ව. 7.304 8.00 4 අතර lකාශය 
කළ “සේ�ත ගං2ර” ෙටJ නාට/ෙi ජවgකාවක, g�යක $Zපානය කරන 
අ7	 ඉතා පැහැMJ ෙලස පද�ශනය කළ බව4; 

 (ii) lෙශේෂෙය# කා#තාව $Zපානය කරන ද�ශන lකාශය WXම ෙහේ�ෙව# 
$Zපානය සඳහා උ4ෙ4ජනය ඇ2 lයහැW බව4; 

 (iii)  පා�JෙZ#�ව ld# සZමත කරන ලද පනතක lplධාන රජෙi ජනමාධ/ 
ආයතනය ld#ම කඩ කර ඇ2 බව4; 

 එ�මා ��ග#ෙන?ද? 

(ඇ) එම lකාශය ��බඳව lpම4 පXෂණය d$කර I# ඉMDයට එවැg d$�Z 
වැළැ�ම සඳහා �යවර ග#ෙ#ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන?ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කට7� ආරZභෙi L 
පන) ෙක*ප) +,ගැ�.ම +,බඳ දැ23ම 

1. 

උසස් අධ/ාපන හා සංස්කෘ2ක කට7� අමාත/�මා,— ෙජනරාH �ම4 ෙජෝ# 
ෙකොතලාවල ආරෂක lශ්වlද/ාලය (lෙශේෂ lplධාන),— දt´ ආdයා2ක 
තාෂ�ක සහ ෛවද/ ආයතනෙය? JයාපMං� � ඇ2 ¶ෂ/ය# 1981 අංක 68 දරන 
�ම4 ෙජෝ# ෙකොතලාවල ආරෂක lශව්lද/ාල පනත ම�# �?·වන ලද ෙජනරාH  
�ම4 ෙජෝ# ෙකොතලාවල ආරෂක lශ්වlද/ාලයට අ#ත�ගහණය WXමට අදාළ ජා2ක 
ප2ප42ය සකස් WXම සඳහා සහ ඊට සZබ#ධ ෙහෝ ආCෂංnක ක	´ සඳහා lplධාන 
සැලැස්�ම සඳහා q පන4 ෙක·ZපතW. 

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
 

ෙය4ජනා +,බඳ දැ23ම 

2.  

පා�JෙZ#�ෙ� සභානායක�මා,— පා�JෙZ#�ෙ� කට7�,— අද Mන ආ¢�ෙ� 
කට7�  ^ඛ/සථ්ානය ගත 7� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැCZLම සහ Mනට gයIත කට7� 
1. 

පා. 1/’18 
ග	 ෙරෝ?¹ tමාD lෙ©ර4න මහ4Iය, — පාසH ¶ෂ/ lනය කI· පXෂණ lpම4 

පDM d$WXම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා4මක WXම,— ඇතැZ පාසHවල 
¶ෂ/ය#ෙx lනය ගැටuවලL lpම4 lනය පXෂණ d$ ෙනොෙකොට ¶ෂ/ය# පාසෙල# 
ඉව4 WXමට කට7� කරන අතර එම�# එම ¶ෂ/ය#ෙx අධ/ාපන කට7� අඩාල � lශාල 
අසාධාරණයකට ල�ම4, ෙබොෙහෝ ද	ව# දැ§ මානdක ºඩනයකට ප4 �, මානdක 
ෙරෝ�# �ම4, ඇතැZ ද	ව# සමසත් &	 පජාවට ෙම#ම, සමාජයටම ෛවර කරI# සමාජ 
lෙරෝy අපරාධක	ව# q අවසථ්ා ද දනට ඇ2 ෙහ�#, පාසH ¶ෂ/ය#ෙx lනය lෙරෝy 
�යාවලL වඩා4 lpම4 පDM හා අපෂපා� lනය පXෂණ පැවැ4�මට කට7� WXම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා4මක කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා 
කර�.  
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2. 
පා. 2/’18 

ග	 (ෛවද/) නJ#ද ජය2සස් මහතා,— බ$Hල මහ ෙරෝහල ¶ෂණ ෙරෝහල ෙලස 
භාlතා කරI# ඌව ෙවHලසස් lශව්lද/ාලයට අCබsධව රජෙi ෛවද/ ºඨය ආරZභ 
WXම,— අප රට �ළ පශසත් ෙසෞඛ/ ෙසේවාව පව4වාෙගන යාම සඳහා අවශ/ ෛවද/ව	# 
පමාණෙය# දැනට d�#ෙ# 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) [ව lද/ා lෂය 
ධාරාෙව# ඉහළම සාමා�ථ ලබා ග#නා ¶ෂ/කය# �සකට රජෙi ෛවද/ ºඨවලට 
පෙ�ශ�ෙZ අවසථ්ාව අ?I � ඇ2 අතර රජෙi අධ/ාපන හා ෙසෞඛ/ ෙසේවාව# ශ2ම4 
WXම සඳහා බ$Hල මහ ෙරෝහල ¶ෂණ ෙරෝහල ෙලස භාlතා කරI# ඌව ෙවHලසස් 
lශව්lද/ාලයට අCබsධව රජෙi ෛවද/ ºඨය ආරZභ කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

 3. 
පා. 3/’18 

ග	 (ෛවද/) නJ#ද ජය2සස් මහතා,— ෙමොර·ව lශව්lද/ාලය සඳහා ෙයෝ�ත ෛවද/ 
ºඨය සඳහා ¶ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය WXම,— 2018 අයවැය 
ම�# ෙමොර·ව lශව්lද/ාලයට අCබsධව ෛවද/ ºඨය ඉMWXමට ෙයෝජනා කර ඇ2 අතර 
එම ෙයෝ�ත ෛවද/ ºඨය සඳහා ¶ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය 
කළ  7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.   

4. 
 පා.  4/’18 

  ග	 එස.් එZ. මDකා� මහතා,— දහZ පාසH අධ/ාපනය අgවා�ය WXම,— ¶ෂ්ඨ 
සZප#න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ7D# රට �ළ ව/ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම�දනය WXම හා ස්වයං lනය ඇ2 WXම උෙදසා dයuම  ද	ව#ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔw#ෙx ආගමට අC½ල  දහZ පාසH අධ/ාපනය අgවා�ය WXම �$� යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 
5. 

 පා.  5/’18 
  ග	 �spක ප2රණ මහතා,— ජනතා gෙයෝ�ත�#ෙx ග	 නාම අ4හැXම,— 
ජනාpප2�මා, අගමැ2�මා ඇ�j පා�JෙZ#�, පළා4 සභා, පාෙs}ය සභා gෙයෝජනය 
කරන dයuම ජනතා gෙයෝ�තය# මාdකව තම# කරන ෙසේවයට අදාළව වැ·� හා / 
ෙහෝ Lමනා ලබා ග#නා අතර ඉහත Wd$ ¾රය gස්සරණධ/ාසෙය# d$ කරC ලබන 
ග	 ෙසේවය# ෙනොවන බැl# ද, එම ¾ර දර#න#ෙx නමට ඉMDෙය# ෙහෝ ¾රයට 
ඉMDෙය# අ2ග	, �ම4 ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ#, මැ2�මා යන 
පද ෙයLම උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ2 බැl# ද, ජනතා gෙයෝ�තය#ෙx ග	 
නාම භාlතය නතර WXමට අවශ/ �යවර ගත 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

6. 

පා. 6/’18 
ග	 �spක ප2රණ මහතා,— dයu මැ2වරණ එකම Mනක පැවැ4�ම,— � ලංකාව �ළ 

1988 dට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  සහ2007    
වසරවලL හැර අ# සෑම වසරකLම WdයZ මැ2වරණය පව4වා ඇ2 අතර,  එෙසේ මැ2වරණ 
පැවැ4�ම ජනතා මතය සලකා බැ¦ම සඳහා ව�නා g�ණායකය wවද,  ෙZ ��# රෙf 
ආ�5කය,  පDපාලනය ආM සෑම ෙෂේතයකටම දැ§ බලපෑම ඇ2 කරන බැl# පළා4 පාලන 
මැ2වරණ,  මහා මැ2වරණ සහ ජනාpප2වරණය එකම MනයකL පැවැ4�මට හැW වන පDM 
එS ආයතනවල gල කාලය සංෙශෝධනය WXමට4,  ගැලෙපන මැ2වරණ කම ෙ�දය 
g�මාණය WXමට4 �$� පDM ආ¢�කම ව/වසථ්ා සංෙශෝධනය කළ 7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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7. 
පා. 7/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— පා�JෙZ#� පජාත#තවාදය ශ2ම4 WXමට 
කට7� WXම,— රට �ළ පජාත#තවාදය වඩා4 ශ2ම4 WXෙZ අර^ණ ඇ2ව 
පා�JෙZ#�ව හා පළා4 සභා අතර4, පළා4 සභා හා පළා4 පාලන ආයතන අතර4 මනා 
සZබ#yකරණය පව4වා ෙගන යාම අත/ාවශ/ වන අතර ඒ සඳහා පළා4 පාලන 
ආයතන පධා£#, පළා4 සභා �ළ gෙයෝජනය�ම සහ2කවC ��ස ද, පළා4 සභා 
පධා£# පා�JෙZ#�ව �ළ gෙයෝජනය �ම සහ2කවC ��සද කමෙ�දය සකස් 
WXමට අවශ/ ආ¢�කම ව/වස්ථා සංෙශෝධනය කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

8. 
පා. 8/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— � ලාංWක ජනතාවෙx පාරZපDක දැCම ආරෂා කර 
ගැ£ම සඳහා q ජා2ක වැඩ ��ෙවළ ආරZභ WXම,— � ලාංWක ජනතාවෙx 
පාරZපDක දැCම භාlතා වන ෛවද/ කම, කෘ�ක�මා#තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක�මා#ත අංශය ඇ�j llධ ෙෂේතය#? පාරZපDක දැCම ආරෂා WXම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය# gෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග# ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව llධ4ව 
ඒකකය, �spමය ෙsපළ කා�යාංශය ඇ�j අදාළ අංශ ඒකාබsධව ජා2ක වැඩ ��ෙවළ 
ආරZභ කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#� ව ෙයෝජනා කර�. 

9. 

පා. 9/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,—  ෙබෞsධ ¿À අධ/ාපනය පව�ධනය WXම,—  
ෙබෞsධ ¿Á#වහ#ෙසේලාෙx ධ�ම ඥානය පව�ධනය WXෙZ අර^ණ ඇ2ව 
උ#වහ#ෙසේලාෙx කථන හැWයා, ශවණ හැWයා, පDගණක, මෙනෝlද/ා4මක සහ 
උපෙsශනය ��බඳ දැCම වැ§ M7´ WXම උෙදසා දැනට පව4නා ¿À අධ/ාපන 
ආයතනවලට පDබා?රව ෙමම කට7� සඳහාම ෙව# q ¿À අධ/ාපන ආයතන ඇ2 
WXම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

10. 

පා. 10/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— 2DÃ �� ෙවCවට සහH �� ජනතාව අතර ජනÄය 
කර�ම සඳහා නව තාෂණය හ�#වා Lම,— 2DÃ �� සඳහා lෙsශ රටවලට ඇL යන 
lශාල ධනස්ක#ධය නවතා¦ෙZ අර^ණ ඇ2ව ආෙsශකය ෙලස භාlතා කළ හැW 
සහH ��වJ# සැක� ආහාර පචJත WXම සඳහා4, ෙකÅ ස?ත ධාන/ ව�ගය වන 
සහH වඩා4 d7Z ෙලස 2DÃ �� ෙම# අඹරා ගැ£ම සඳහා4, 2DÃ �� ඇඹXමට භාlතා 
කරන ආකාරෙi ය#ත �ත සහ නව තාෂණය හ�#වා Mය 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

11. 

පා. 11/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— � ලාංSය/ෙs}ය �පෙ�දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආකHප rjH WXම,— � ලාංSය/ෙs}ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙs}ය හා lෙs}ය 
ජනතාව �ළ වැ§ නැÆ	ව ඇ2 WXෙZ අර^ණ ඇ2ව, රට �ළ ජනතා ආකHප ඒ ෙවත 
ෙයො^ WXම සඳහා පාසH, lශ්වlද/ාල, තෘ��ක අධ/ාපන ආයතනවල lෂය පාඨමාලාවට 
�පෙ�දය lෂයය ෙලස ඇ�ළ4 WXමට4, රාජ/ හා ෙපෞsගJක අංශවල මැMහ4�ම මත 
ප�ෙiෂණ අංශ MDගැ#�ම ම�# නව ෙසොයාගැ£Z d$ WXමට4, ඒ හා බැ�C ආයතන 
පsධ2ය සZබ#ධ කර ගgI# සහ2ක පත, §�ෙලෝමා, උපාp, පශච්ා4 උපාp පාඨමාලා 
ඇ2 WXම ��# ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ rjH ආකHපමය ෙවනස ඇ2 
කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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12. 

පා.12/’18 
ග	 �spක ප2රණ මහතා,— පාසH lෂය g�ෙsශයට මෙනෝ lද/ාව lෂයය ඇ�ළ4 

WXම,— පාසH ¶ෂ/ පජාව gෙරෝ� මනසW# 74 �spම4 �රණ ගැ£මට හැW �Dස 
ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැg ෙශේ�ෙi dට �යා4මක වන පDM ෙබෞsධ මෙනෝ 
lද/ාව සහ බට?ර මෙනෝ lද/ාව යන lෂයය# ඒකාබsධ ෙකොට කමව4ව සැල�Z කරන 
ලද “මෙනෝ lද/ාව සහ භාවනාව” නI# lෂයය පාසH lෂය g�ෙsශයට ඇ�ළ4 කළ 
7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

13. 
පා.13/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— Mව�න �ළ දැනට �යා4මක වන යH පැන nය £2 
අණපන4 යාව4කා¦න WXම,— � ලංකාෙ� ෙZ වනlට4 අpරාජ/වාL 7ගෙiL 
හ�#වාෙදන ලද £2 අණපන4 �යා4මකවන බැl# එම £2 අණපන4 ය� අධ/යනය 
WXෙZ කI· ප4කර, යH පැනnය දÇවZ, දඩ ^දH ආMය යාව4කා¦න WXෙZ ජා2ක 
වැඩ ��ෙවළ �යාවට නැංlය 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

14. 

පා. 14/’18 

ග	 �spක ප2රණ මහතා,— ජා2ක ඒකාගතාව ඇ2 WXමට �යවර ගැ£ම,— ජා2ක 
ඒකාගතාවය පව�ධනය WXෙZ අර^�# ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව [ව4 වන 
පෙsශවල dංහල භාෂා r�´ වැඩසටහ# ද, dංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව [ව4 වන 
පෙsශවල ෙදමළ භාෂා r�´ වැඩසටහ# ද,  රාජ/,  රාජ/ ෙනොවන හා ෙපෞsගJක 
ආයතනය#? සහෙය# �යා4මක lය 7� අතර රාජ/ හා ෙපෞsගJක lදÈ4 ෙම#ම 
^Éත මාධ/ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගgI# ෙමම r�´ වැඩසටහ# ආරZභ WXම 
සඳහා ජා2ක වැඩ ��ෙවළ �යාවට නැංlය 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

15. 

පා. 15/’18 
ග	 චI#ද l ෙ©dD මහතා,— පාසH හා �ඩා සමාජ �කf තරඟාවJවල ත44වය 

ඉහළ නැං�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් WXම,— ප�nය වසර W?පයක dටම � 
ලංකාෙ� �කf �ඩාව දැ§ කඩාවැÊමකට ල � ඇ2 බැl#, ජා2ක ක¢ඩායමට දෂ 
�ඩකය# ෙසොයා ගැ£ම සඳහා පාසH හා �ඩා සමාජ මfටI# �කf තරඟාවJවල 
ත44වය ඉහළ නැං�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

16. 

පා. 16/’18 
ග	 චI#ද l ෙ©dD මහතා,— ගාzය පළා4වල ෙබෞsධ ප#සHවල වැඩd�න 

වෙයෝවෘsධ ¿Á#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ£ම සඳහා වැඩසටහන සකස් WXම,— 
� ලංකාෙ� ෙබොෙහෝ ගාzය පළා4වල ෙබෞsධ ප#සH ඉතා අ� ආ�5ක මfටමක පව2න 
බැl#, එවැg ප#සHවල වැඩd�න වෙයෝවෘsධ ¿Á#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ£ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

17. 

පා. 17/’18 
ග	 ලS ජයව�ධන මහතා,— මහCවර නගරය �ළ �?� ජනÄය පාසH සඳහා පළ^ 

ෙශේ�ෙi ද	ව# ෙවCෙව# නව ෙගොඩනැnJ ඉMWXම,— මහCවර නගරය ආËතව 
ජනÄය පාසH සඳහා පළ^වැg ෙශේ�යට ළ^# ඇ�ළ4 WXමට lශාල �Dස ඉHuZ 
කළ4, එම පාසHවල ඉඩකඩ 9Iත ෙහ�#, ද	ව# ඇ�ළ4 WXම ඉතා අ9	 � ඇ2 
බැl# මහCවර නගරය ආËත පධාන පාසHවලට පළ^වැg ෙශේ�ෙi ප#2 පැවැ4�ම 
සඳහා නව ෙගොඩනැnJ ඉතා ක§නI# ඉMකර Mය 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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 18. 

පා.18/’18 
ග	 ලS ජයව�ධන මහතා,— මහCවර පHෙHකැෙH gදහස් ෙවළඳ උද/ාන 

කමව4ව rjH WXම,— මහCවර Mස්|කය �ළ l�Wයාෙව# ෙපෙළන ත	ණ 
ත	�ය# lශාල �Dස d�න බැl#, එම අයට �Wයා අවස්ථා ක§නI# සපයා Lම 
සඳහා මහCවර පHෙHකැෙH පෙsශෙi �?ටා ඇ2 gදහස් ෙවළඳ උද/ාන ෙදක කමව4 
ෙලස සකසා වැ§ �Dසකට �Wයා අවස්ථා ලබා ගැ£මට අවස්ථාව සැල9මට ක§නI# 
කට7� කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

19. 

පා.19/’18 
ග	 ලS ජයව�ධන මහතා,— උඩරට ගැI rන	4ථාපන ෙකොIෂ# සභාව ය� 

ස්ථාපනය WXම,— අpරාජ/වාL පාලන කාලෙiL අසරණ q උඩරට පෙsශවා9 ජනතාවට 
සහන සැල9ම උෙදසා ස්ථා�ත කර 2¡ උඩරට ගැI rන	4ථාපන ෙකොIෂ# සභාව 
ප�nය පාලන කාලය �ළ අ�ය ත44වයට ප4 WXම gසා උඩරට ජනතාවට d$� ඇ2 
අසාධාරණය# සාධාරණය WXම සඳහා උඩරට ගැI rන	4ථාපන ෙකොIෂ# සභාව 
නැවත කමව4ව ස්ථා�ත කර¦මට අවශ/ කට7� ක§නI# සැලdය 7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

 20. 

පා.20/’18 
ග	 ?	�කා ෙපේමච#ද මහ4Iය,— dයuම lශව්lද/ාලවල දැනට පව2න නවක 

වදය සZ¤�ණෙය# නැවැ4�ම සඳහා පව2න £2 �යා4මක WXම,— lශ්වlද/ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ# �ටත නවක d�#ට ^�ණ Lමට d$වන නවක වදය සZ¤�ණෙය#ම වැළැ�ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ/ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන4 සව්µපෙi සාහdක 
�යා තහනZ WXෙZ පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා4මක කරන dයuම 
පා�ශ්වය#ට £2ය �යා4මක කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

21. 

පා.21/’18 
ග	 ?	�කා ෙපේමච#ද මහ4Iය,— අ#ත�ජාලය �ළ අසභ/ �§ෙයෝ පට 

සංසරණය �ම වැළැ�ෙම?ලා lෙශේෂ ඒකකය �?·�ම,— ව�තමානෙi බ�ල 
වශෙය# අ#ත�ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයt4 අසභ/ �§ෙයෝ ද�ශන සංසරණය �ම ම�# 
rsගලය#ෙx rsගJක4වය lනාශවන අතර lෙශේෂෙය#ම, කා#තා පා�ශ්වය එම�# 
lශාල අපහ�තාවයකට ප4වන බැl#, ෙමව# �§ෙයෝ ද�ශන ළඟ තබාෙගන d�න, 
ෙබදා හDන හා g�මාණය කරන rsගලය# ��බඳව lම�ශනය WXමට ප2ඵලදාÎ 
lෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පXෂණ ෙදපා�තෙZ#�ව �ළ �?·lය  7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 

22. 

පා.22/’18 

ග	 ?	�කා ෙපේමච#ද මහ4Iය,— lශ්වlද/ාල හා අෙනt4 dයuම උසස ්
අධ/ාපන ආයතනවලට lෙශේෂ r�´වල4 මානdක උපෙsශකව	 ෙහෝ අCශාසකව	 
ප4WXම,— ව�තමානෙi බ�ල වශෙය# දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය#, d� 
d�lය# dයMl හාgකර ගැ£ෙZ පවණතාවය මැඩපැවැ4�ම සඳහා dයuම රජෙi 
අධ/ාපන ආයතන සඳහා r�´වල4 මානdක උපෙsශකව	, අCශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ/ාපන ආයතනවල දැනට d�න &	වර &	වDය#ට මානdක උපෙsශනය ��බඳ 
lෙශේෂ r�´ව ලබාMය  7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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23. 

 පා.23/’18 

ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා,— r4තලම Mස්|කෙi ෙවරළ �රය ආරෂා කර 
ගැ£ම සඳහා ක§නZ වැඩසටහන Mය4 WXම,— r4තලම Mස්|කය අ2ශය �#දර 
ෙවරළ �රයකට ?IකZ Sවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන lනාශ �ම, අනවසර ඉMWXZ 
වැg ෙහේ� gසා ෙවරළ �රය \ෂණයට ල� ඇ2 බැl#, r4තලම Mස්|කෙi ෙවරළ 
�රය ආරෂා කර ගැ£ම සඳහා ක§නZ වැඩසටහන Mය4 කළ 7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.   

24. 

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා,— r4තලම Mස්|කය ස�ව 2¡ ෙවොJෙබෝH �ඩාෙ� 
අ¿මානය නැවත ෙගොඩනැ�මට වැඩසටහන Mය4 WXම,— zට දශකයකට පමණ ෙපර 
r4තලම Mස්|කෙi පාසH වJ# e?q දෂ ෙවොJෙබෝH �ඩක �§කාව# ජා2ක හා 
ජාත/#තර තරඟ වලL දැq දෂතා gසා r4තලම Mස්|කයට ෙවොJෙබෝH �ඩාෙව# 
ඉතා අ¿මානව4 ස්ථානය ?I wවද, අද වනlට එම ත44වෙi යZ eඳ වැÊම ඇ2 
බැl#, නැවත එම අ¿මානය r4තලම Mස්|කයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන Mය4 කළ 
7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.   

25. 

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා,— r4තලම Mස්|කය �ළ �# මාj 
ක�මා#තශාලාව ස්ථා�ත WXම,— ජනතාවෙx ෙපෝෂණ අවශ/තා සrරා¦ම සඳහා 
අවශ/ ෙපෝÊ# ලබාLමට4, වා��කව �# මාj ආනයනය ෙවCෙව# lෙsශ රටවH කරා 
ඇL යන lෙsශ lgමය ආරෂා කර ගැ£ම සඳහා ෙම#ම, �# මාj ක�මා#තශාලාව 
ස්ථා�ත WXමට අවශ/ dයuම සZප4 r4තලම Mස්|කය �ළ පව2න බැl# ද, එම 
Mස්|කය �ළ �# මාj ක�මා#තශාලාව ස්ථා�ත WXමට කට7� කළ 7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.   

26. 

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක·නායක අpෙ�� මා�ගය හලාවත දවා 
L�ඝ WXම,— රටක සංව�ධනය සඳහා අpෙ�� මා�ග ඉතා වැදග4 වන බැl# ද, ව4ම# 
යහපාලන රජය යටෙ4 r4තලම Mස්|කය ඉතා ෙ�ගෙය# සංව�ධනය වන බැl# ද, 
එම සංව�ධන ෙ�ගය තව$රට4 ඉහළ නැං�ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ dට ක·නායක දවා 
q අpෙ�� මා�ගය හලාවත දවා L�ඝ  කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා 
කර�.   

27. 

පා.27/’18 
ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා, — වයඹ පළාෙ4 වැ�, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආËතව 

tÆ ශාඛ d·�ෙZ ව/ාපෘ2ය ආරZභ WXම,— පෙසේ පව2න ජලය ආරෂා WXෙZ 
හැWයාව ෙම#ම, පාංÐ ඛාදනය අවම WXෙZ &ණාංග ස?ත q M& ආ7 කාලය ඇ2 
tÆ ශාඛ,  වයඹ පළාෙ4 වැ�, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආËතව d·�ෙZ ව/ාපෘ2ය 
ආරZභ කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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28. 

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක Äය#ත මහතා,— බ4තලං&¢�ව \ප4වා9 yවර ජනතාවෙx PJක 

අවශ/තා සrරා¦ම සඳහා ක§නZ �යවර ගැ£ම,— වයඹ පළාෙ4, r4තලම 
Mස්|කෙi, කH��ය අ�ධs�පය අසල ඇ2 පධාන \පත වන බ4තලං&¢�ව \පෙ4 
yවර පජාවෙx PJක අවශ/තා ��බඳව ෙමෙත gd අවධානයට ල ෙනො� ඇ2 
බැl#, ව4ම# යහපාලන රජය යටෙ4  එම ජනතාවෙx PJක අවශ/තා සrරා L 
ඔw#ෙx [වන ත44වය උසස් කර¦ම සඳහා ක§නZ �යවර ගත 7�යැ� ෙමම 
පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.  

29. 

  පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�gH අමරෙසේන මහතා,— ttj ෙගොlපළ ?Iය# භාlතා කරන බැටD 
ෙ© කමය නව4වා¦ම,— � ලංකාව අ�තෙi පට#ම ස4ව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞsධ රට wවද,  අද වනlට සමහර ttj ෙගොlපළ ?Iය# භාlතා කරන බැටD ෙ© 
කමය gසා ස�# දැ§ ?ංසාවකට ල�ම4, අpක e4තර gෂ්පාදනය ��# �j පDමාණ 
ttj ෙගොlපළ ?Iය#ෙx �Wයා අන�	දායක ත44වයකට ප4ව ඇ2 බැl#, ෙමම 
අ2 අමාCÑය කමය නව4වා¦ම සඳහා අවශ/ �යවර ගත 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

30. 

  පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�gH අමරෙසේන මහතා,— WD ක�මා#තෙi g7ත ෙs}ය WD 
ෙගො�#ෙx ගැටu lස�මට ක§නZ වැඩසටහන Mය4 WXම,— වා��කව අෙ� රටට 
WD �� ආනයනය සඳහා lශාල ^දල වැයවන අතර එම ^දH අප රට �ළම ඉ2D 
කරගත හැWනZ, එය රෙf ආ�5කයට lශාල �·බලය වන බැl#, WD ක�මා#තෙi 
g7ත ෙs}ය WD ෙගො�#ෙx ගැටu lස�මට ක§නZ වැඩසටහන Mය4 කළ 7�යැ� 
ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර� 
31. 

    පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�gH අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �?ටා ඇ2 rරාlද/ා 
ව�නාකම ස?ත ස්ථාන සංරෂණය WXම සඳහා ක§නZ වැඩසටහන Mය4 WXම,—  
වයඹ පළාෙ4 t	ණෑගල Mස|්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ2හාසයකට ?IකZ Wයන rරාlද/ා 
ව�නාකම ඇ2 සථ්ාන �ස ස?ත Mස|්කය වන අතර අ�තෙiL t	ණෑගල, 
දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැg රාජධාg �?ටා 2�ෙ#ද t	ණෑගල Mස්|කය �ළ wව4, 
අද වනlට එම ෙපෞරා�ක සථ්ානවල ආරෂාව සZබ#ධෙය# බලව4 ගැටu ම�� ඇ2 
බැl#, එම rරාlද/ා ස්ථාන සංරෂණය WXම සඳහා ක§නZ වැඩසටහන Mය4 කළ 
7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.  

32. 

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�gH අමරෙසේන මහතා,— dයu ෙෂේත ආවරණය වන පDM rjH සමාජ 
ආරෂණ ජාලය �යා4මක WXම,— ඕනෑම රටක සා�ථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව�ම එම රෙf [ව4 වන rරවැdය#ට වැදග4 වන අතර � ලංකාෙ� රාජ/ අංශෙi හා 
ෙපෞsගJක අංශෙi ෙසේවකය# සඳහා lශාම වැ·� කමය ෙහෝ අ�ථ සාධක කමය 
�යා4මක wවද, රෙf අlpම4 අංශෙi ෙසේවකය# සඳහා Wd$ සමාජ ආරෂණ කමය 
�යා4මක ෙනොවන බැl#, dයu ෙෂේත ආවරණය වන පDM rjH සමාජ ආරෂණ 
ජාලය �යා4මක කළ 7�යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව ෙයෝජනා කර�.  
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*33. 
ජා2ක ආරෂක අර^දH (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*34. 

^දH හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— �රාබ$ ආඥාපනත යටෙ4 gෙ�දනය (අංක 1),— 
�රාබ$ ආඥාපනෙ4 (52 අpකාරය q) 25 වග#2ය යටෙ4 �රාබ$ සZබ#ධෙය# ^දH හා 
ජනමාධ/ අමාත/වරයා ld# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාD 18 Mනැ2 අංක 2054/42 දරන අ2 
lෙශේෂ ගැසf පතෙi පළ කරC ලැබ, 2018.05.22 Mන ඉMDප4 කරන ලද gෙ�දනය අCමත 
කළ 7� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබ$ gෙ�දනය)  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*35. 
^දH හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— �රාබ$ ආඥාපනත යටෙ4 g ෙ�දනය (අංක 2),— 

�රාබ$ ආඥාපනෙ4 (52 අpකාරය q) 32 වග#2ය සමඟ Wයlය 7� 25 
වග#2ය යටෙ4 වා��ක ම4පැ# බලපත ගාස්� සZබ#ධෙය# ^දH හා 
ජනමාධ/ අමාත/වරයා ld# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැZබ� 11 Mනැ2 අංක 
2049/4 දරන අ2 lෙශේෂ ගැසf පතෙi පළ කරC ලැබ, 2018.03.20 Mන ඉMDප4 
කරන ලද gෙ�දනය අCමත කළ 7� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබ$ gෙ�දනය)  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*36.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ4 gෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන4 ම�# 
සංෙශෝpත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ4 4(3) වග#2ය සහ 14 
වග#2ය සමඟ Wයlය 7�  එS පනෙ4 20 වග#2ය යටෙ4 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (පI2කරණ හා ත44ව පාලන) gෙයෝග සZබ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/වරයා ld# සාදන ල$ව, 2018 මා�� 29 Mනැ2 අංක 2064/34 දරන 
අ2 lෙශේෂ ගැසf පතෙi පළ කරC ලැබ, 2018.05.09 Mන ඉMDප4 කරන ලද gෙයෝග අCමත 
කළ 7� ය. 

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*37. 

ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙs}ය ෛවද/ අමාත/�මා,—  ජා2ක ඖෂධ gයාමන 
අpකාDය පනත යටෙ4 gෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා2ක ඖෂධ gයාමන 
අpකාDය පනෙ4 59 සහ 63 වග#2 සමඟ Wයlය 7�, 142(2) වග#2ෙi (ද) ෙ³දය 
යටෙ4 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ JයාපMං� WXම (ගාස්�) gෙයෝග සZබ#ධෙය# 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙs}ය ෛවද/ අමාත/වරයා ld# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාD 05 
Mනැ2 අංක 2052/33 දරන අ2 lෙශේෂ ගැසf පතෙi පළ කරC ලැබ, 2018.04.03 Mන 
ඉMDප4 කරන ලද gෙයෝග අCමත කළ 7� ය.  

*38. 
ජා2ක lගණන පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*39. 

ෙකොළඹ ව/ාපාර වස්� lgමය ස්ථානය අසා^?කරණය WXෙZ පන4 ෙක·Zපත — 
කාරක සභාව. 
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*40. 
අපරාධ න� lධාන සංගහය (lෙශේෂ lplධාන) (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — 

ෙදවැgවර Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*41. 
� ලංකා වා�ජ සමථ මධ/ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 

Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*42.  
��tZප4 lgමය පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*43. 

පාෙs}ය සභා (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*44. 
කාලාවෙරෝධ (lෙශේෂ lplධාන) (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*45. 

පXෂණ ෙකොIෂ# සභා (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*46. 
අHලස් (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*47. 

1990 �වසැDය පදනම පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*48. 
ඉඩZ (ස#තකය පැවXම 9මා WXෙZ) (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 

Wය�ම.  
(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 

*49. 
රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— මහජන බැංtෙ� වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබsධ Pල/ පකාශන (2016),— ^දH £2 පනෙ4 35(3) වග#2ය යටෙ4 සහ 
1971 අංක 38 දරන ^දH පනෙ4 14(3) වග#2ය යටෙ4 2017.11.16 වැg Mන ඉMDප4 කරන 
ලද 2016.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 මහජන බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා ඒකාබsධ 
Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.06 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*50. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— � ලංකා ක� සංසථ්ාෙ� 
වා��ක වා�තාව හා ඒකාබsධ Pල/ පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන ^දH පනෙ4       
14(3) වග#2ය යටෙ4 2017.11.24 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 2015.12.31 වැg Mෙන# 
අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 � 
ලංකා ක� සංසථ්ාෙ� වා��ක වා�තාව හා ඒකාබsධ Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.06 Mන සලකා 
බලන ලL.) 
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*51. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— ලංකා බැංtෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබsධ Pල/ පකාශන (2016),— ^දH £2 පනෙ4 35(3) වග#2ය යටෙ4 සහ 
1971 අංක 38 දරන ^දH පනෙ4 14(3) වග#2ය ය ටෙ4 2017.12.04 වැg Mන ඉMDප4 කරන 
ලද 2016.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 ලංකා බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා ඒකාබsධ 
Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.06 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*52. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— පාෙs}ය සංව�ධන බැංtෙ� 
වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන (2015),— ^දH £2 පනෙ4 35(3) වග#2ය යටෙ4 සහ 
1971 අංක 38 දරන ^දH පනෙ4 14(3) වග#2ය ය ටෙ4 2017.11.07 වැg Mන ඉMDප4 කරන 
ලද 2015.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 පාෙs}ය සංව�ධන බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා 
Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.06 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*53. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— රාජ/ උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ^දH  පනෙ4 14(3) 
වග#2ය ය ටෙ4 2017.06.23 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 2014.12.31 වැg Mෙන# අවස# q 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 රාජ/ උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2017.09.21 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*54. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— රාජ/ උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන ^දH  පනෙ4 14(3) 
වග#2ය ය ටෙ4 2017.11.11 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 2015.12.31 වැg Mෙන# අවස# q 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 රාජ/ උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.06 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*55. 

රාජ/ ව/වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත/�මා,— � ලංකා ඉ2DWXෙZ බැංtෙ� 
වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ^දH  පනෙ4 14(3) 
වග#2ය ය ටෙ4 2017.08.08 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 2014.12.31 වැg Mෙන# අවස# q 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාyන lගණකව	#ෙx gXෂණ ඇ�ල4 � ලංකා 
ඉ2DWXෙZ බැංtෙ� වා��ක වා�තාව හා Pල/ පකාශන අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2017.09.21 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*56. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�5ක 
ෙකොIසම පනෙ4 31 වැg වග#2ය ය ටෙ4 2017.10.19 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 
2012.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx 
gXෂණ ඇ�ල4 � ලංකා ආෙයෝජන ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z අCමත කළ 7� 
ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2017.11.10 Mන සලකා 
බලන ලL.) 
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*57. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�5ක 
ෙකොIසම පනෙ4 31 වැg වග#2ය ය ටෙ4 2017.12.07 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 
2013.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx 
gXෂණ ඇ�ල4 � ලංකා ආෙයෝජන ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z අCමත කළ 
7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.20 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*58. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�5ක 
ෙකොIසම පනෙ4 31 වැg වග#2ය ය ටෙ4 2017.12.07 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 
2014.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx 
gXෂණ ඇ�ල4 � ලංකා ආෙයෝජන ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z අCමත කළ 
7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.03.20 Mන සලකා 
බලන ලL.) 

*59. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත/#තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙ4 16 වැg වග#2ය සහ 1971 අංක 38 දරන ^දH පනෙ4 වග#2 II ට අCව 
2017.10.20 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද 2014.12.31 වැg Mෙන# අවස# q ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද lගණකාpප2වරයාෙx gXෂණ ඇ�ල4 � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම¢ඩලෙi වා��ක වා�තාව හා n´Z අCමත කළ 7� ය.  

(ආ�5ක සංව�ධන ��බඳ ආං¶ක අyෂණ කාරක සභාව ld# 2018.02.20 Mන සලකා 
බලන ලL.) 
*60. 

පළා4 සභා, පළා4 පාලන සහ �ඩා අමාත/�මා,—  පළා4 සභා මැ2වරණ ෙකොfඨාස 
9මා g�ණය WXෙZ කI· වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන2# සංෙශෝpත 1988 අංක 2 
දරන පළා4 සභා ඡ#ද lම9Z පනෙ4 3අ. (11) වග#2ය පකාරව 9මා g�ණය කI·ව ld# 
අමාත/වරයා ෙවත ඉMDප4 කරන ල$ව 2018.03.06 Mන පා�JෙZ#�ෙ�L සභාගත කරන ලද 
එS කI·ෙ� වා�තාව අCමත කළ 7� ය. 

*61. 
අගාමාත/�මා සහ ජා2ක ප2ප42 හා ආ�5ක කට7� අමාත/�මා,— ආ¢�කම 

ව/වසථ්ාව යටෙ4 �රණය,— � ලංකා ප ජාතා#|ක සමාජවාL ජනරජෙi ආ¢�ක ම 
ව/වසථ්ාෙ� 153 ව/වස්ථාව පකාරව ජනාpප2වරයා ld# ආ¢�කම ව/වසථ්ා සභාෙ� 
අCම2යට යට4ව 2015.11.27 වැg Mන dට බලපැවැ4ෙවන පDM එ{. එZ. ගාI¹ 
lෙ©dංහ මහතා lගණකාpප2වරයා වශෙය# ප4කර ඇ2 ෙහ�#ද; 

 

lගණකාpප2වරයාෙx  වැ·ප  �  ලංකා ප ජාතා#|ක සමාජවාL ජනරජෙi ආ¢�ක ම 
ව/වසථ්ාෙ� 153 (2) ව/වසථ්ාව පකාරව පා�JෙZ#�ව ld# gශ්චය කරC ලැeය 7� 
අතර රජෙi ඒකාබsධ අර^දලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  
 

ජනාpප2වරයා ld# 2017.11.14 වැg Mන ඉMDප4 කරන ලද අමාත/ ම¢ඩල 
සංෙsශයට අදාළව 2017.12.05 Mනැ2 අමාත/ ම¢ඩල �රණය අCව lගණකාpප2,   
එ{. එZ. ගාI¹ lෙ©dංහ මහතාට පහත පDM වැ·� හා Lමනා ෙග�මට අCම2ය ලබා L 
ඇ2 ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැg Mන dට රාජ/ පDපාලන චකෙHඛ අංක 6/2006 අCව  
SL - 4 වැ·� පDමාණෙi 08 වැg වැ·� �යවෙ� �?·වා වැ·� ෙග�ම 
හා තන�රට ?I අෙනt4 Lමනා ෙග�මට; 
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(ආ) රාජ/ පDපාලන චකෙHඛ අංක 3/2016 අCව 2016.01.01 වැg Mන dට 
වැ·ප පDව�තනය WXෙZ L SL – 4 වැ·� ක මය යටෙ4 එම 
චකෙHඛෙi උපෙදස් පDM වැ·� පDව�තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එS වැ·� පDමාණයට අදාළ වා��ක වැ·� ව�ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අC½ලව, � ලංකා ප ජාතා#|ක සමාජවාL ජනරජෙi ආ¢�ක ම ව/වස්ථාෙ� 
153 (2) ව/වස්ථාව පකාරව, lගණකාpප2, එ{. එZ. ගාI¹ lෙ©dංහ මහතා ෙවත 
රජෙi ඒකාබsධ අර^දලට වැය බර වන පDM ඉහත සඳහ# මාdක වැ·ප හා Lමනා 
ෙග�ම කළ 7� යැ� ෙමම පා�JෙZ#�ව gශ්චය කර�.  

*62.  
අගාමාත/�මා සහ ජා2ක ප2ප42 හා ආ�5ක කට7� අමාත/�මා,— ආ¢�කම 

ව/වස්ථාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා#|ක සමාජවාL ජනරජෙi 
ආ¢�කම ව/වස්ථාෙ� 104ආ (5) (අ) ව/වස්ථාව පකාරව මැ2වරණ ෙකොIෂ# සභාව 
ld# සාදන ලද, 2017 ෙදසැZබ� 04 Mනැ2 අංක 2048/1 දරන අ2 lෙශේෂ ගැසf 
පතෙi පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 Mන ඉMDප4 කරන ලද ජනමතlචාරණයකL ෙහෝ 
ඡ#ද lම9මකට අදාළ කාල9මාව �ළ lදÈ4 හා ^Éත ජනමාධ/ ld# ��පැMය 7�, 
මාධ/ උපමාන අCමත කළ   7� ය. 

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*63. 

ෙබෞsධ lහාර ෙsවාලගZ (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම. 

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*64. 

ෙථේරවාL ¿À ක2කාව4 (JයාපMං� WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 
Wය�ම. 

(අමාත/ ම¢ඩලෙi අCම2ය ද#වා 2ෙv.) 
*65. 

ආ¢�කම ව/වස්ථාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— lවාදය  කH තබන ලද පශ්නය                   
(2016 Úg 22),— “� ලංකා පජාතා#|ක සමාජවාL ජනරජෙi ආ¢�කම 
ව/වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව/වස්ථාෙ� lplධාන පකාරව මැ2වරණ ෙකොIෂ# සභාව 
ld# 2016 ෙපබරවාD 25 Mනැ2 අංක 1955/19 දරන අ2 lෙශේෂ ගැසf පතෙi පළ 
කරC ලැබ, 2016.05.06 Mන ඉMDප4 කරන ලද, ජනමතlචාරණයකL ෙහෝ ඡ#ද 
lම9මකට අදාළ කාල9මාව �ළ lදÈ4 හා ^Éත ජනමාධ/ ld# ��පැMය 7� 
උපමාන ෙහව4 මා�ෙගෝපෙsශ/ ෙමෙහ7Z ප2ප42 අCමත කළ 7� ය.” යCෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලM#, පශ්නය සභා¿^ඛ කරන ලL.  

66. 
� ලංකා ෙසේවා �Dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක·Zපත — 

ෙදවැgවර Wය�ම.  

67. 
ළමා rන	4ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 

Wය�ම.  

68. 
� ලංකා එස4 �ස2්යාg සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — 

ෙදවැgවර Wය�ම.  

69. 
� ලංකා කා#තා සZෙZලනය (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 

Wය�ම.  
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70. 
ෙමොනරාගල Mස|් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — 

ෙදවැgවර Wය�ම.  

71. 
ලසාJය# සමාජÎය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — 

ෙදවැgවර Wය�ම.  

72. 
ජාත/#තර කා#තා සහ ළමා අ��# ��SෙZ සභාව (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 

ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

73. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත WXෙZ) පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර 

Wය�ම.  

74. 
ද ඉ#ස�්�7f ඔෆ ්ස��ෆ�Û පvJ එකw#ට#fස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත WXෙZ) 

පන4 ෙක·Zපත — ෙදවැgවර Wය�ම.  

 
* සල%ෙණ� හ:�ව2 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

 


