
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

19/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මහ4වර 5ස6්කය �ළ ඇ8 +ඩා�9 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම +ඩා�9වල න@ කවෙAද; 

 (iii) 2010 වAෂෙD Eට ෙ@ දවා එම +ඩා�9 අතF� සංවAධනය කර4 ලැI 
+ඩා�9 සංඛ-ාව හා ඒවාෙD න@ කවෙAද; 

 (iv) එම +ඩා�9 සංවAධනය සඳහා වැය කර4 ලැI Lදල ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම +ඩා�9 සංවAධනය NOම සඳහා ෙකො�තා� ලබාග� RSගලය�ෙ! හා 
ආයතනවල න@, T�නය� හා Uරකථන අංක කවෙAද; 

 (vi) මහ4වර 5ස6්කෙD ෙසW +ඩා�9 සංවAධනය NOමට අමාත-ාංශය ග4 
ලබන �යවර කවෙAද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

2. 
41/’18 

ග	 (ආචාAය) බ�Uල ]ණවAධන මහතා,— වැ^T කAමා�ත අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 156ට අ4ව, පාෙScය වැ^T සමාග@ ෙකොළඹ 
ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළX ෙeඛනගත සමාග@ බවට ප� NOෙ@ අරLණ සRරා 
ගැfම සඳහා 2016 වAෂය �ළg අ4ගමනය කළ hයාමාAග කවෙAද; 

 (ii) 1992 වAෂෙDg �Xටi පාෙScය වැ^T සමාග@ සහ ඒවාෙD XjකාF�වය 
��බඳ ස@kAණ වාAතාව ඉ5Fප� කර�ෙ�ද; 

 (iii) වAෂ 1992 Eට 2016 දවා, ඉහත එ එ පාෙScය වැ^T සමාග@වල 
ලාභාලාභ පමාණය� එ එ වAෂය අ4ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද;  

 (iv) ඉහත එ එ පාෙScය වැ^T සමාග@ ^E� Xjකරෙගන ඇ8 ඉඩ@ අකර 
පමාණය� සහ ඒවාෙD ඵලදාnතාවය ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

 
 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 
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( 2 ) 

 

3. 
133/’18 

ග	 ෙරෝXp qමාF ^ෙrර�න මහ�jය,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙe 5ස6්කෙD එ එ මැ8වරණ බලප ෙSශෙD ඇ8 ජා8ක පාසe 
සංඛ-ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා8ක පාසeවල න@ කවෙAද; 

  (iii)  මාතෙe 5ස6්කෙD ජා8ක පාසe සංඛ-ාව වැs NOමට සහ දැනට ඇ8 
ජා8ක පාසe තවUරට� 5tu NOම සඳහා අමාත-ාංශය ග4 ලබන �යවර 
කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

4. 
160/’18 

ග	 (ෛවද-) නT�ද ජය8ස්ස මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ8ක කටt� 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වAෂෙDg අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ^භාගය සඳහා yව ^ද-ා ^ෂය 
ධාරාෙව� මාතෙe, 4වරඑ�ය සහ මහ4වර 5ස6්කවT� ෙපf E9 
zෂ-ය� සංඛ-ාව; 

 (ii) එම සංඛ-ාෙව�, ^ශව්^ද-ාල පෙ{ශය සඳහා WUWක@ ලැI zෂ-ය� 
සංඛ-ාව සහ ප8ශතය; 

 (iii) ෛවද- |ඨ සඳහා WUWක@ ලැI zෂ-ය� සංඛ-ාව සහ ප8ශතය; 

 (iv) ෛවද- |ඨ සඳහා WUWක@ ලැI zෂ-යා ෙහෝ zෂ-යාවෙ! අවම ප8ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග� පාසල හා ෙතෝරා ග4 ලැI ෛවද- |ඨය; 

 එ එ 5ස6්කය අ4ව ෙව� ෙව�  වශෙය� ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

5. 
197/’18 

ග	 උදය පභා� ග@ම��ල මහතා,— වාFමාAග සහ ජල ස@ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ)  2017 වAෂෙDg ෙත� කලාපෙD ගං ව�ෙර� සහ වැE ව�ෙර� EU i ජල ගැ�ෙම�, 

 (i) jය�ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත i සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ^පතට ප� RSගලය� ෙව4ෙව� රජය ^E� ෙගවන ලද L� ව�5 Lදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) jය�ය RSගලෙයq ෙව4ෙව� රජය ^E� ෙගවන ලද ව�5 Lදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප� �වාස ෙව4ෙව� ෙගවන ලද උපFම සහ අවම ව�5 Lදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ� i Eය�ම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා g 8ෙ�ද; 

 

 



( 3 ) 

 

 (vii) අවතැ� i ප�ලකට ස�්ර �වාසය ලබා U� ආස�නතම 5නය කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

6. 
218/’18 

ග	 ඩ!ලස් ෙSවාන�ද මහතා,— කෘ�කAම අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය 5ස6්කෙD,  ෙගො^ජන සංවAධන ෙදපාAතෙ@��ෙ{, කෘ�කAම 
පAෙDෂණ �ෂප්ාදන සහකාර තන�ෙරX ෙසේවක සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උත තන�ෙරX ෙසේවෙයX �රත �ලධාF� සංඛ-ාව හා පව8න 
Rර�පා� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උත ෙදපාAතෙ@��ෙවX පව8න Rර�පා� සංඛ-ාව Rරව4 ලබන 5නය 
කවෙAද; 

 (iv) උත තන�ෙරX වැඩබලන �ලධාF� සඳහා වැඩබැ�ෙ@ ප��@ හා 
වැඩබැ�ෙ@ gමනා ලබා ෙද�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

7. 
393/’18 

ග	 �. රං�� ද ෙසොnසා මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා8ක ප8ප�8 හා ආA�ක 
කටt� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ{ පළා� සංවAධනය සඳහා මධ-ම රජය ම�� ලබා g ඇ8 නව 
අමාත- �රය� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත-ාංශ ෙව� ෙව� වශෙය�  කවෙAද; 

 (iii) එම අමාත-ාංශ සඳහා 2017 වAෂයට ෙව� කර 8I ප8පාදනය ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) (i) සබරගL සංවAධන අමාත-ාංශය ම�� ව-ාපෘ8 සංවAධනය සඳහා ප8පාදන 
ෙව�කර 8�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම ප8පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව-ාපෘ8 කවෙAද;  

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

8. 

413/’18 
ග	 පSම උදයශා�ත ]ණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස^බලගැ��@ අමාත-�මාෙග� 

ඇ/මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල 5ස6්කෙD සමෘS� ආධාර ලබන ප�e සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප�e සංඛ-ාව ඔ�� ලබන සමෘS� LSදරවල ව9නාකම අ4ව ෙව� 
ෙව� වශෙය� කවෙAද; 

 (iii) පW�ය සමෘS� සjෂණෙය� ලද වාAතා අ4ව  NEය@ වA�කරණය කර 
8ෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එම ස�ෂණෙය� අන�	ව ලැ� ඇ8 අ�යාචනා සංඛ-ාව, එ එ 
පාෙScය ෙeක@   ෙකො�ඨාසය අ4ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද; 

 (v) එම අ�යාචනා ස@බ�ධෙය� ග4 ලබන ඉ5F �යවර කවෙAද;   

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

9. 
425/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— ඉඩ@ හා පාATෙ@�� ප8සංස්කරණ අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) පW�ය රජය කාලෙDg ඉපෙලෝගම පාෙScය ෙeක@ ෙකො�ඨාසෙD කලා 
වැව ඉසම්�ෙ� �X�වන ලද 5යවර ග@මානෙD දැනට ප�e 100 පමණ 
ස�්ර �වාස ඉ5කරෙගන yව�වන බව�;  

 (ii)  ෙමෙත එම අයට ඉඩ@වල අn8ය ලැ� ෙනොමැ8  බව�; 

එ�මා ද�ෙනXද?  

(ආ) එෙසේ න@, ඔ��ට ෙමම  ඉඩ@වල අn8ය ලබාgමට කටt� කර4 ලබන 5නය 
කවෙAද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

10. 
449/’18 

ග	 �මe ර�නායක මහතා,— 8රසර සංවAධන, වනy� සහ පාෙScය සංවAධන 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) 8රසර සංවAධන, වනy� සහ පාෙScය සංවAධන අමාත-�මාෙ! ෙපෞSගTක කාAය 
ම�ඩලයට අ4tත �ල වාහන සපයා ඇ8 එ එ �ලධාFයාෙ! නම, තන�ර, 
ෙව�කර ඇ8 වාහනෙD වAගය, Tයාප5ං� අංකය සහ එම ෙව� NOම සඳහා 
අ4ම8ය ලබා U�ෙ� ක�	� ^E�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

11. 
493/’18 

ග	 චj�ද ^ ෙrEF මහතා,— සමාජ ස^බලගැ��@ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) බUeල 5ස6්කය �ළ hයා�මක 5^නැ]ම පජා �ල බැංq (සමෘS� බැංq) 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංq �Xටා ඇ8 සථ්ාන කවෙAද; 

 (iii) එ එ බැංq ශාඛාෙව� ප8ලාභ ලබන ප8ලා�� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) X සඳහ� එ එ බැංqවක ෙසේවෙD �t� ෙසේවකය� සංඛ-ාව, 
ඔ��ෙ! න@ සහ තන�	 ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද;  

 (ii)  දැනට එම බැංqවල ෙසේවක Rර�පා� 8ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න@, එම Rර�පා� සඳහා ෙසේවකය� බඳවා ගැfෙ@ කමෙ{දය කවෙAද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

 



( 5 ) 

 

12. 
517/’18 

ග	 ඉ�5ක අ4	Sධ ෙහේර� මහතා,— �Sධශාසන අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 5වnන �ළ  දහ@ පාසe අධ-ාපනය ලබන zෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහ@ පාසe සංවAධනය සඳහා සථ්ා�ත කළ අරLදෙe ඇ8 Lදe පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම අරLදල තර NOම සඳහා 2017 අයවැෙය� ෙව� කළ Lදල ෙකොපමණද; 

 (iv)  දහ@ පාසe ]	ව	� EU කර4 ලබන ග	 ෙසේවය 5Fගැ��ම, අගය NOම 
හා ]	ව	� එම පSධ8ය �ළ රඳවා ගැfම සඳහා රජය EU කර4 ලබන  
පවAධනය� කවෙAද; 

 (v) ඉFදා 5න උෙS ව	ෙ{ උපකාරක පං8 පැවැ��ම, ද	ව� දහ@ පාසe 
අධ-ාපනයට ෙයොL �මට බරපතල බාධකය වන බැ^�, එම ත��වය 
පාලනය NOමට හා වැළැ�මට ග4 ලබන නව �යවර කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

13. 
527/’18 

ග	 වාWෙSව නානායකාර මහතා,— Lදe හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව�ත, හැඳල, ව�තල T�නෙයX ප5ං� ආA. ජයබාe 
මහතා, � ලංකා මහ බැංqෙ{ Tයාප5ං� /මාසXත ෙසT�ෙකෝ Fයැe9  
ඇ�  ෙකො�ෙසොT ෙ ට  සමාගෙ@ 	�යe jTයනය, වසර �නකට 
තැ�ප� කර එn� ලැෙබන ෙපො� ආදායෙම� yව� i බව�; 

 (ii)  ෙමම Lදල සඳහා ෙග^ය t�  ෙපොTය වF� වර අකමව�ව ෙගවා ඇ8 බව�; 

 (iii) �Tක තැ�ප� LදT� ඉ8Fව ඇ8 	. 525,000/- ක Lදල කe �Oම මත 
ආපW ෙග�මට �යjත �වද, ෙකොපමණ ඉe�@ කළද සමාගම ^E� එම 
Lදල ආපW ලබා ෙනොෙදන බව�; 

එ�මා ද�ෙනXද? 

(ආ) ඉහත ¢ සමාගම ඇ�� ෙමබ£ තව� සමාග@ රාzය ෙ@ අtF� තැ�ප�ක	ව�ට 
වංචා NOම ස@බ�ධෙය� ග4 ලබන �යවර කවෙAදැn එ�මා ෙමම සභාවට 
ද�ව�ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

14. 
552/’18 

ග	 අෙශෝක ¤ය�ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� සභාෙ{ අමාත- �ර දරන අමාත-වරය�ෙ! න@ කවෙAද; 

 (ii) ඔ�� දරන අමාත-ාංශ ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද; 

 (iii) එ එ අමාත-වරයා යටෙ� ඇ8 ආයතන හා ෙවන� ව-වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙAද; 

 (iv) ව�ම� යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම� පWව එ එ අමාත-වරයා 
^E� ලබා g ඇ8 ප��@ සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 (v) ප��@ ලබා ග� RSගලය�ෙ! න@, T�නය�, අධ-ාපන WUWක@ හා 
තන�	 කවෙAද; 

 (vi) එම ප��@ ලබාgෙ@g අ4ගමනය කළ කමෙ{දය කවෙAද; 

 (vii) ප��@ ලබාgෙ@g ය@ අකjකතාව EU� ඇ�න@, අමාත-ාංශය ඒ 
ස@බ�ධෙය� ග4 ලබන �යවර කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම�ද? 

 

 
ෙශ)ක *කාශ ෙය)ජනා 

1.  

අභාවපා�ත ග	 ඒ. ආA. එ@. අ�Ue කාදA මහතා, XටR පාATෙ@�� ම�¥ 

2.  

අභාවපා�ත ග	   ෙAuකා ෙහේර� මහ�jය, XටR පාATෙ@�� ම�¥ 

3.  

අභාවපා�ත ග	 මeTකා ර�ව�ෙත මහ�jය, XටR පාATෙ@�� ම�¥ 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැ4@gම සහ 5නට �යjත කටt� 

 

*1. 

Lදe හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— WරාබU ආඥාපනත යටෙ� �ෙ{දනය (අංක 1),— 
WරාබU ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය i) 25 වග�8ය යටෙ� WරාබU ස@බ�ධෙය� Lදe හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා ^E� පනවන ලUව, 2018 ජනවාF 18 5නැ8 අංක 2054/42 දරන අ8 
^ෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර4 ලැබ, 2018.05.22 5න ඉ5Fප� කරන ලද �ෙ{දනය අ4මත 
කළ t� ය. 

(අංක 04/2018 දරන WරාබU �ෙ{දනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

 

*2. 
Lදe හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— WරාබU ආඥාපනත යටෙ� � ෙ{දනය (අංක 2),— 

WරාබU ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය i) 32 වග�8ය සමඟ Nය^ය t� 25 
වග�8ය යටෙ� වාA�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� ස@බ�ධෙය� Lදe හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා ^E� පනවන ලUව, 2017 ෙදසැ@බA 11 5නැ8 අංක 
2049/4 දරන අ8 ^ෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර4 ලැබ, 2018.03.20 5න ඉ5Fප� 
කරන ලද �ෙ{දනය අ4මත කළ t� ය. 

(අංක 1004 දරන WරාබU �ෙ{දනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
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*3. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙScය ෛවද- අමාත-�මා,—  ජා8ක ඖෂධ �යාමන 

අ�කාFය පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා8ක ඖෂධ �යාමන 
අ�කාFය පනෙ� 59 සහ 63 වග�8 සමඟ Nය^ය t�, 142(2) වග�8ෙD (ද) ෙªදය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Tයාප5ං� NOම (ගාස්�) �ෙයෝග ස@බ�ධෙය� 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙScය ෛවද- අමාත-වරයා ^E� සාදන ලUව, 2018 ජනවාF 05 
5නැ8 අංක 2052/33 දරන අ8 ^ෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර4 ලැබ, 2018.04.03 5න 
ඉ5Fප� කරන ලද �ෙයෝග අ4මත කළ t� ය.  

*4. 

Lදe හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— වරාය හා ]ව� ෙතො�පළ සංවAධන බU පනත යටෙ� 
�යමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ]ව� ෙතො�පළ සංවAධන බU පනෙ� 3(3) වග�8ය 
යටෙ� වරාය හා ]ව� ෙතො�පළ සංවAධන බU ස@බ�ධෙය� Lදe හා ජනමාධ- 
අමාත-වරයා ^E� පනවන ලUව, 2017 ෙදසැ@බA 13 5නැ8 අංක 2049/16 දරන අ8 ^ෙශේෂ 
ගැස� පතෙD පළ කර4 ලැබ, 2018.06.05 5න ඉ5Fප� කරන ලද �යමය අ4මත කළ t� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*5. 

ජා8ක ^ගණන පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

*6. 
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� ^�මය ස්ථානය අසාLXකරණය NOෙ@ පන� ෙක�@පත — 

කාරක සභාව. 

*7. 
අපරාධ න� ^ධාන සංගහය (^ෙශේෂ ^�^ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

*8. 
සාපරා« කාරණාවල g අෙන-ෝන- සහෙයෝ�තාව දැ�ෙ@ (සංෙශෝධන) පන� 

ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*9. 

� ලංකා වා¬ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*10.  

Wq@ප� ^�මය පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

*11. 
පාෙScය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*12. 

කාලාවෙරෝධ (^ෙශේෂ ^�^ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

*13. 
පOෂණ ෙකොjෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*14. 

අeලස් (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
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*15. 
ඉඩ@ (ස�තකය පැවOම /මා NOෙ@) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 

*16. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— මහජන බැංqෙ{ වාA�ක 

වාAතාව හා ඒකාබSධ �ල- පකාශන (2016),— Lදe f8 පනෙ� 35(3) වග�8ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදe පනෙ� 14(3) වග�8ය යටෙ� 2017.11.16 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� මහජන බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා ඒකාබSධ 
�ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.06 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*17. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— � ලංකා ක® සංසථ්ාෙ{ 
වාA�ක වාAතාව හා ඒකාබSධ �ල- පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Lදe පනෙ�       
14(3) වග�8ය යටෙ� 2017.11.24 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 5ෙන� 
අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� � 
ලංකා ක® සංසථ්ාෙ{ වාA�ක වාAතාව හා ඒකාබSධ �ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.06 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*18. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— ලංකා බැංqෙ{ වාA�ක 
වාAතාව හා ඒකාබSධ �ල- පකාශන (2016),— Lදe f8 පනෙ� 35(3) වග�8ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදe පනෙ� 14(3) වග�8ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා ඒකාබSධ 
�ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.06 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*19. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— පාෙScය සංවAධන බැංqෙ{ 
වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන (2015),— Lදe f8 පනෙ� 35(3) වග�8ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදe පනෙ� 14(3) වග�8ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� පාෙScය සංවAධන බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා 
�ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.06 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*20. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Lදe  පනෙ� 14
(3) වග�8ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� 
i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� රාජ- උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2017.09.21 5න සලකා 
බලන ලg.) 
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*21. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Lදe  පනෙ� 14
(3) වග�8ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� 
i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� රාජ- උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.06 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*22. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ4වර නගර සංවAධන අමාත-�මා,— � ලංකා ඉ8FNOෙ@ බැංqෙ{ 
වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Lදe  පනෙ� 14(3) 
වග�8ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i 
වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා«න ^ගණකව	�ෙ! �Oෂණ ඇ�ල� � ලංකා 
ඉ8FNOෙ@ බැංqෙ{ වාA�ක වාAතාව හා �ල- පකාශන අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2017.09.21 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*23. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආA�ක 
ෙකොjසම පනෙ� 31 වැ� වග�8ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 
2012.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ අ4මත කළ 
t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2017.11.10 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*24. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආA�ක 
ෙකොjසම පනෙ� 31 වැ� වග�8ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ අ4මත කළ 
t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.20 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*25. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආA�ක 
ෙකොjසම පනෙ� 31 වැ� වග�8ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 
2014.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ අ4මත කළ 
t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.03.20 5න සලකා 
බලන ලg.) 

*26. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා අපනයන සංවAධන 
ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවAධන පනෙ� 16 වැ� වග�8ය සහ 1971 අංක 38 දරන Lදe පනෙ� වග�8 II ට අ4ව 
2017.10.20 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 5ෙන� අවස� i වAෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ^ගණකා�ප8වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� � ලංකා අපනයන සංවAධන 
ම�ඩලෙD වාA�ක වාAතාව හා �u@ අ4මත කළ t� ය.  

(ආA�ක සංවAධන ��බඳ ආංzක අ«ෂණ කාරක සභාව ^E� 2018.02.20 5න සලකා 
බලන ලg.) 
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*27. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මා,—  පළා� සභා මැ8වරණ ෙකො�ඨාස 
/මා �Aණය NOෙ@ කj� වාAතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන8� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද ^ම/@ පනෙ� 3අ. (11) වග�8ය පකාරව /මා �Aණය කj�ව ^E� 
අමාත-වරයා ෙවත ඉ5Fප� කරන ලUව 2018.03.06 5න පාATෙ@��ෙ{g සභාගත කරන ලද 
එ¢ කj�ෙ{ වාAතාව අ4මත කළ t� ය. 

*28. 
අගාමාත-�මා සහ ජා8ක ප8ප�8 හා ආA�ක කටt� අමාත-�මා,— ආ��කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ� ±රණය,— � ලංකා ප ජාතා�6ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ��ක ම 
ව-වසථ්ාෙ{ 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප8වරයා ^E� ආ��කම ව-වසථ්ා සභාෙ{ 
අ4ම8යට යට�ව 2015.11.27 වැ� 5න Eට බලපැවැ�ෙවන පF5 එ². එ@. ගාjp 
^ෙrEංහ මහතා ^ගණකා�ප8වරයා වශෙය� ප�කර ඇ8 ෙහn�ද; 

 

^ගණකා�ප8වරයාෙ!  වැ�ප  �  ලංකා ප ජාතා�6ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ��ක ම 
ව-වසථ්ාෙ{ 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පාATෙ@��ව ^E� �ශ්චය කර4 ලැ�ය t� 
අතර රජෙD ඒකාබSධ අරLදලට වැය බර වන ෙහn�ද;  
 

ජනා�ප8වරයා ^E� 2017.11.14 වැ� 5න ඉ5Fප� කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙSශයට අදාළව 2017.12.05 5නැ8 අමාත- ම�ඩල ±රණය අ4ව ^ගණකා�ප8,   
එ². එ@. ගාjp ^ෙrEංහ මහතාට පහත පF5 වැ�� හා gමනා ෙග�මට අ4ම8ය ලබා g 
ඇ8 ෙහn�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ� 5න Eට රාජ- පFපාලන චකෙeඛ අංක 6/2006 අ4ව  
SL - 4 වැ�� පFමාණෙD 08 වැ� වැ�� �යවෙA �X�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට Xj අෙනq� gමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ- පFපාලන චකෙeඛ අංක 3/2016 අ4ව 2016.01.01 වැ� 5න Eට 
වැ�ප පFවAතනය NOෙ@ g SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ� එම 
චකෙeඛෙD උපෙදස් පF5 වැ�� පFවAතනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එ¢ වැ�� පFමාණයට අදාළ වාA�ක වැ�� වAධක ෙග�මට. 
 

ඊට අ4¸ලව, � ලංකා ප ජාතා�6ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ{ 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, ^ගණකා�ප8, එ². එ@. ගාjp ^ෙrEංහ මහතා ෙවත 
රජෙD ඒකාබSධ අරLදලට වැය බර වන පF5 ඉහත සඳහ� මාEක වැ�ප හා gමනා 
ෙග�ම කළ t� යැn ෙමම පාATෙ@��ව �ශ්චය කරn.  

*29.  
අගාමාත-�මා සහ ජා8ක ප8ප�8 හා ආA�ක කටt� අමාත-�මා,— ආ��කම 

ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා�6ක සමාජවාg ජනරජෙD 
ආ��කම ව-වස්ථාෙ{ 104ආ (5) (අ) ව-වස්ථාව පකාරව මැ8වරණ ෙකොjෂ� සභාව 
^E� සාදන ලද, 2017 ෙදසැ@බA 04 5නැ8 අංක 2048/1 දරන අ8 ^ෙශේෂ ගැස� 
පතෙD පළ කරන ලUව, 2018.01.23 5න ඉ5Fප� කරන ලද ජනමත^චාරණයකg ෙහෝ 
ඡ�ද ^ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ^ද¹� හා Lºත ජනමාධ- ^E� ��පැ5ය t�, 
මාධ- උපමාන අ4මත කළ   t� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*30. 

ෙබෞSධ ^හාර ෙSවාලග@ (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
*31. 

ෙථේරවාg �» ක8කාව� (Tයාප5ං� NOෙ@) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ4ම8ය ද�වා 8ෙ�.) 
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*32. 
ආ��කම ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— ^වාදය  කe තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¼� 22),— “� ලංකා පජාතා�6ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ��කම 
ව-වස්ථාෙ{ 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ{ ^�^ධාන පකාරව මැ8වරණ ෙකොjෂ� සභාව 
^E� 2016 ෙපබරවාF 25 5නැ8 අංක 1955/19 දරන අ8 ^ෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ 
කර4 ලැබ, 2016.05.06 5න ඉ5Fප� කරන ලද, ජනමත^චාරණයකg ෙහෝ ඡ�ද 
^ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ^ද¹� හා Lºත ජනමාධ- ^E� ��පැ5ය t� 
උපමාන ෙහව� මාAෙගෝපෙSශ/ ෙමෙහt@ ප8ප�8 අ4මත කළ t� ය.” ය4ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල5�, පශ්නය සභා�Lඛ කරන ලg.  

33. 
� ලංකා ෙසේවා �Fස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�@පත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

34. 
ළමා Rන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

35. 
� ලංකා එස� hස8්යා� සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

36. 

� ලංකා කා�තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම.  

37. 
ෙමොනරාගල 5ස6් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

38. 
ලසාTය� සමාජÀය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

39. 
ජාත-�තර කා�තා සහ ළමා අn±� W¢ෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� 

ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

40. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  

41. 
ද ඉ�ස9්9t� ඔෆ ්සA9ෆn  ප�T එක��ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත NOෙ@) 

පන� ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

42. 

� ශාක-Eංහාරාම ^හාරසථ් කාAයය සාධක සං^ධානය (සංසථ්ාගත NOෙ@) පන� 
ෙක�@පත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

 

 
* සල&ෙණ� හ0�ව1 ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 

 


