
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

20/’18 

ග	 ආන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහ5වර 6ස7්කෙ8 ඇ9 පළා  පාලන ආයතන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ8 නA කවෙBද; 

 (iii) එම එ එ පළා  පාලන ආයතනයට අය  වන ගාම EලධාG වසA සංඛ.ාව 
හා පHI සංඛ.ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ5වර 6ස7්කය සඳහා අ�9� සථ්ා�ත LMමට ෙයෝOතව ඇ9 පළා  
පාලන ආයතන කවෙBද;  

 (v) මහ5වර 6ස7්කෙ8 පළා  පාලන ආයතන බලගැ�Sම සඳහා අමාත.ාංශය 
ග5 ලබන �යවර කවෙBද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

2. 
42/’18 

ග	 (ආචාBය) බ�Yල ZණවBධන මහතා,— [වර හා ජලජ සAප  සංවBධන සහ 
ගා]ය ආB^කය ��බඳ අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙIඛනෙයT, ``I පාලනය ෙව5ෙව� a එකම ෙයෝජනාව, 
අංක 155 වශෙය� ඉ6Gප  කරන ලද බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාෙවT 2016 වBෂය සඳහා a පග9ය කවෙBද; 

 (iii) වBෂ 1977 fට 2016 දවා g ලංකාෙව� අපනයනය කරන ලද සහ g 
ලංකාවට ආනයනය කරන ලද ``I මස ්පමාණය හා ඒවාෙ8 වhනාකම එ 
එ වBෂය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

3. 
134/’18 

ග	 ෙරෝTj `මාG kෙlර න මහ mය,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙI 6ස7්කය සඳහා වන g ලංකා අධ.ාපන පGපාලන ෙසේවෙ8 
තන�	 සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම තන�	වල ෙසේවය කරන EලධාG� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 17.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
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( 2 ) 

 

 (iii) පව9න nර�පාo �රSමට අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

 (iv) g ලංකා අධ.ාපන පGපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැpම සඳහා පැව9            
(0mත/kවෘත) තරඟ kභාගෙය� සම  a අයෙ" නA සහ s�නය� කවෙBද; 

 (v) එම �Gසට අදාළ ප SA ලබාtමට අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

4. 
161/’18 

ග	 (ෛවද.) නs�ද ජය9ස්ස මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටw� 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 xE 30 6න වනkට රජෙ8 ෛවද. yඨවල ෙසේවය කර5 ලබන ආචාBය 
ම{ඩලය එ එ yඨය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙA වනkට එම yඨවල පව9න ආචාBයව	�ෙ" nර�පාo සංඛ.ාව ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා අ5ව kශව්kද.ාලවලට බඳවා ග�නා f|� සංඛ.ාව  
50,000 දවා වැ} LMෙAt, ෛවද. yඨ සඳහා වැ} LMමට අෙ�ෂා කර5 
ලබන f|� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වැ}වන f|� සංඛ.ාව සඳහා අවශ. ආචාBයව	 සංඛ.ාව වැ}LMමට රජයට 
ඇ9 සැල|A කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

5. 
198/’18 

ග	 උදය පභා  ගAම��ල මහතා,— රාජ. පGපාලන හා කළමනාකරණ සහ p9ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) වBෂ 2013 fට 2017 දවා ෙපොsස ්ෙදපාBතෙA��ෙ~ පාk��ය සඳහා ක�� ගෑස ්
mලt ගැpමට වැය කරන ලද �දල, එ එ වBෂය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

6. 
219/’18 

ග	 ඩ"ලස ් ෙ�වාන�ද මහතා,— kYsබල හා nනBජනpය බලශ9 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොk ජනතාවට සහනදා� පදනම මත kYsබලය ලබාtෙA ව.ාපෘ9ය දැනට 
 �යා මක වන ආකාරය කවෙBද; 

 (ii) ඉහත ව.ාපෘ9ය  �යා මක වන 6ස7්ක කවෙBද; 

 (iii) ෙමම ජා9ක වැඩසටහ ෙ� සමාරAභක උ සවය පැවැ a යාපනය ඇ�� 
උ�	 පළාෙ  ෙගොk ජනතාවට ෙමම ව.ාපෘ9ෙ8 ප9ලාභ ලැෙබන 6නය 
කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 



( 3 ) 

 

7. 
234/’18 

ග	 එස.් එA. මGකාB මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො�නාව අධ.ාපන ෙකො�ඨාසෙ8 �Th එකම mශ ජා9ක පාසල `ඩා 
� ග�ව රාජfංහ kද.ාලය බව ; 

 (ii) ෙA වනkට එම kද.ාලය ෙභෞ9ක හා මානව සAප  Tඟ Sෙම� 6ෙන� 6න 
අභාවයට යm� පව9න බව ; 

 (iii) ෙමම ජා9ක පාසෙI අධ.යන කාBය ම{ඩලෙ8 nර�පාo 26 සහ 
අනධ.යන කාBය ම{ඩලෙ8 nර�පාo 10 පව9න බව ; 

 (iv) ෙA ෙහේ�ෙව� ෙමම kද.ාලෙ8 f| f|kය� අ.ෙපො.ස. (සාමාන. ෙපළ) 
kභාගෙය� ප|ව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑMමට ෙවන  පාසI කරා 
ෙයො� වන බව ; 

එ�මා ද�ෙනTද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ� nර�පාo �රSම සඳහා ඇ9 සැල|A කවෙBද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ග5 ලබන 6නය කවෙBද; 

 (iii) 2017 වBෂෙ8t ෙමම kද.ාලෙ8 ෙභෞ9ක හා මානව සAප  සංවBධනය 
සඳහා ලබා t ඇ9 ප9පාදන ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

 (iv) එම ප9පාදනවs� දැනට fYකර ඇ9 වැඩසටහ�වල පග9ය කවෙBද; 

 (v) 2018 වBෂෙ8 ෙමම kද.ාලෙ8 ෙභෞ9ක හා මානව සAප  සංවBධනය සඳහා 
ප9පාදන ලබාtමට සැල|Aකර 9ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ නA, එම ප9පාදන කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

8. 
237/’18 

ග	 ෙහේෂා� kතානෙ" මහතා,— කෘ�කBම අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර නnර 6ස7්කය සඳහා අ5මත කෘ�කBම පBෙ8ෂණ Eෂප්ාදන සහයක  
EලධාG� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ8 Ew� EලධාG� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔH� ෙසේවෙ8 Ew� ගාම EලධාG වසA කවෙBද; 

 (iv) දැනට එම තන�ෙරT පව9න nර�පාo සංඛ.ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම nර�පාo �රSමට අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

9. 
384/’18 

ග	 මT�දාන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ8 �ව වන ලෂ 08කට ආස�න ජනතාවෙ" ෙසෞඛ. ත  වය 
නගා f�SෙA අර��� ව�කරෙ8 ෙරෝහI රජයට පවරා ගැpෙA 
වැඩ��ෙවළ ප|�ය රජය kf� �යා මක කළ බව  ��ග�ෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ5ව, 2014 වBෂය අවස� වනkට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ9 ව� ෙරෝහI සංඛ.ාව, ෙරෝහෙI නම සහ පවරාග  
කාලවකවා5ව කවෙBද; 

 (iii) ෙA වනkට එම ව.ාපෘ9ය �යා මක ෙනොවන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iv) ෙමම ව.ාපෘ9ය සඳහා අමාත.ාංශය වාB�කව වැයකළ �දල ඉ6Gප  
කර�ෙ�ද; 

 (v) ව�ක රෙ8 ෙසෞඛ. ත  වය නඟාf�Sමට ෙමම ව.ාපෘ9ය ම�� kශාල 
��වහල a බැk� එ ය ක}නm� නැවත ආරAභ කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

10. 
394/’18 

ග	 �. රංO  ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා fkI Zව� ෙසේවා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකා ගමනාගමන ම{ඩලය ස� ම� පවාහන බස ්රථ අතG� අ�ෙ~� 
මාBගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ9 බසර්ථ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 වBෂවලt රජය ම�� g ලංගම ෙවත ලබාY� බස ්රථ 
සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වBෂෙ8 fට ෙA දවා g ලංකා ගමනාගමන ම{ඩලය ෙව9� ර ජය 
ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව5ෙව� fY කර ඇ9 kයදම ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 වBෂෙ8 fට ෙA දවා අ�ෙ~� මාBගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ9 
බසර්ථ ම�� රජය ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව5ෙව� fY කර ඇ9 kයදම ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ)  (i) g ලංකා ගමනාගමන ම{ඩලෙ8 ෙසේවෙ8 ෙයt fhන �� ෙසේවක සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ.ාව එ එ ෙශේ�ය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය�  ෙකොපමණද; 

 ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

11. 
414/’18 

ග	 ප�ම උදයශා�ත Zණෙසේකර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල 6ස7්කෙ8 ෙසේවෙ8 ෙයt fhන kYහIප9වරය�  සංඛ.ාව, 
එ එ කලාප අධ.ාපන කාBයාල අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාG 08 6ෙන� ප|ව, එම kYහIප9වරය�ට ෙහෝ kYහIප9 
ෙසේවෙ8 ෙනොවන අයට ෙහෝ kYහIප9 ෙසේවෙ8 උසසS්A ලබා t 9ෙ�ද; 

  (iii) එෙසේ නA, උසසS්A ලබා t ඇ9 n�ගලය� අතර ෙ�ශපාලන ප�ගැpමට 
ලaව� fh�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

 
 



( 5 ) 

 

12. 
441/’18 

ග	 ජය�ත සමරSර මහතා,— වාGමාBග සහ ජල සAප  හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැE 6න ඇ9a ගංව�ර හා නායයෑෙA ආපදාෙව� ක�තර 
6ස7්කෙ8 �Bණ, අBධ  හා |� හාE fY a ව.ාපාර සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව.ාපාGක සථ්ාන සංඛ.ාව, පාෙ��ය ෙIකA  ෙකො�ඨාසය අ5ව ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව.ාපාර |� හා මධ. පGමාණ ව.ාපාර සහ  සව්යං �Lයා වශෙය� ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව.ාපාර ස ව පාලන, කාBmක, ෙවළඳ හා ෙවන  ෙලස ෙව� ෙව� 
වශෙය�  ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනTද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර� හා නායයෑෙම� kනාශ a ව.ාපාර අ�9 n�ගලයාෙ" නම, 
s�නය, හාEෙ8 තෙසේ	ගත වhනාකම, එම ව.ාපාරය �Th ගාම EලධාG 
ෙකො�ඨාසය හා පාෙ��ය ෙIකA ෙකො�ඨාසය ෙව� ෙව� වශෙය� 
ඉ6Gප  කර�ෙ�ද; 

 (ii) ක�තර 6ස7්කෙ8 එෙසේ හාEa ව.ාපාර සඳහා ෙA වනkට රජෙය� ව�6 
ෙගවා 9ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ව�6 Tma ව.ාපාGකයාෙ" නම, s�නය, ව.ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව�6 �දල ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

 (iv)  ක�තර 6ස7්කෙ8 ෙA වනkට ව�6 ෙගවා ඇ9 ව.ාපාර සංඛ.ාව සහ �� 
ව�6 �දල ෙකොපමණද;    

 ය�න  එ�මා සඳහ� කර�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

13. 
452/’18 

ග	 �මI ර නායක මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මාෙ" ෙපෞ�ගsක කාBය ම{ඩලයට 
අ5wත Eල වාහන සපයා ඇ9 එ එ EලධාGයාෙ" නම, තන�ර, ෙව�කර ඇ9 
වාහනෙ8 වBගය, sයාප6ං� අංකය සහ එම ෙව� LMම සඳහා අ5ම9ය ලබා Y�ෙ� 
කH	� kf�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

14. 
467/’18 

ග	 චm�ද k ෙlfG මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) බYIල 6ස7්කය �ළ �Th අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාෂ�ක kෂය ධාරාෙව� 
පං9 පැවැ ෙවන පාසI සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසIවල නA කවෙBද; 

 (iii) දැනට බYIල 6ස7්කය �ළ fhන තාෂ�ක kෂය උග�වන Z	වරය� 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔH�ෙ" නA හා දැනට ෙසේවෙ8 Eරතව fhන පාසI කවෙBද; 

 



( 6 ) 

 

 (v) ඉ6Gෙ8t බYIල 6ස7්කෙ8 f|� අතර තාෂ�ක kෂය පචsත LMමට 
අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැ5Atම සහ 6නට Eයmත කටw� 

 

*1. 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,—  ජා9ක ඖෂධ Eයාමන 

අ�කාGය පනත යටෙ  Eෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා9ක ඖෂධ Eයාමන 
අ�කාGය පනෙ  59 සහ 63 වග�9 සමඟ Lයkය w�, 142(2) වග�9ෙ8 (ද) ෙ�දය 
යටෙ  2017 අංක 2 දරන ඖෂධ sයාප6ං� LMම (ගාස්�) Eෙයෝග සAබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 ජනවාG 05 
6නැ9 අංක 2052/33 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.04.03 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝග අ5මත කළ w� ය.  

 

*2. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය      
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
ෙපබරවාG 23 6නැ9 අංක 2059/52 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 
6න ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*3. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය      
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මාB� 07 6නැ9 අංක 2061/22 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*4. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය      
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මාB� 19 6නැ9 අංක 2063/13 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*5. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය      
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
අෙපේI 01 6නැ9 අංක 2064/49 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*6. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය     
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මැ� 01 6නැ9 අංක 2069/18 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*7. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය     
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මැ� 08 6නැ9 අංක 2070/2 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*8. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය     
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මැ� 09 6නැ9 අංක 2070/6 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*9. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනත යටෙ  Eයමය     
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන kෙශේෂ ෙවළඳ භා{ඩ බY පනෙ  2 වග�9ය යටෙ  kෙශේෂ 
ෙවළඳ භා{ඩ බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
මැ� 20 6නැ9 අංක 2071/85 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*10. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙBZ ආඥා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව (අංක 1),—                  
(235 අ�කාරය) ෙBZ ආඥා පනෙ  10 වග�9ය යටෙ  ආනයන ¡	 ගාස්� සAබ�ධෙය�,  
2018.06.21 6න ඉ6Gප  කරන ලද ෙයෝජනාව අ5මත කළ w� ය. 

(2018 මාB� 16 6නැ9 අංක 2062/45 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*11. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙBZ ආඥා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව (අංක 2),—                  
(235 අ�කාරය) ෙBZ ආඥා පනෙ  10 වග�9ය යටෙ  ආනයන ¡	 ගාස්� සAබ�ධෙය�,  
2018.06.21 6න ඉ6Gප  කරන ලද ෙයෝජනාව අ5මත කළ w� ය. 

(2018 අෙපේI 17 6නැ9 අංක 2067/2 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*12. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙBZ ආඥා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව (අංක 3),—                  
(235 අ�කාරය) ෙBZ ආඥා පනෙ  10 වග�9ය යටෙ  ආනයන ¡	 ගාස්� සAබ�ධෙය�,  
2018.06.21 6න ඉ6Gප  කරන ලද ෙයෝජනාව අ5මත කළ w� ය. 

(2018 මැ� 01 6නැ9 අංක 2069/2 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*13. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙBZ ආඥා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව (අංක 4),—                  
(235 අ�කාරය) ෙBZ ආඥා පනෙ  10 වග�9ය යටෙ  ආනයන ¡	 ගාස්� සAබ�ධෙය�,  
2018.06.21 6න ඉ6Gප  කරන ලද ෙයෝජනාව අ5මත කළ w� ය. 

(2018 මැ� 02 6නැ9 අංක 2069/19 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*14. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙBZ ආඥා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව (අංක 5),—                  
(235 අ�කාරය) ෙBZ ආඥා පනෙ  10 වග�9ය යටෙ  ආනයන ¡	 ගාස්� සAබ�ධෙය�,  
2018.06.21 6න ඉ6Gප  කරන ලද ෙයෝජනාව අ5මත කළ w� ය. 

(2018 මැ� 15 6නැ9 අංක 2071/15 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*15. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— වරාය හා Zව� ෙතො�පළ සංවBධන බY පනත යටෙ  
Eයමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා Zව� ෙතො�පළ සංවBධන බY පනෙ  3(3) වග�9ය 
යටෙ  වරාය හා Zව� ෙතො�පළ සංවBධන බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. 
අමාත.වරයා kf� පනවන ලYව, 2017 ෙදසැAබB 13 6නැ9 අංක 2049/16 දරන අ9 kෙශේෂ 
ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.05 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*16. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— Eෂප්ාදන බY (kෙශේෂ k�kධාන) පනත යටෙ  Eයමය 
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Eෂප්ාදන බY (kෙශේෂ k�kධාන) පනෙ  3 වග�9ය යටෙ  
Eෂප්ාදන බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
ෙපබරවාG 15 6නැ9 අංක 2058/33 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.19 
6න ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*17. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— Eෂප්ාදන බY (kෙශේෂ k�kධාන) පනත යටෙ  Eයමය 
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Eෂප්ාදන බY (kෙශේෂ k�kධාන) පනෙ  3 වග�9ය යටෙ  
Eෂප්ාදන බY සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� සාදන ලYව, 2018 
ෙපබරවාG 15 6නැ9 අංක 2058/34 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.06.19 
6න ඉ6Gප  කරන ලද Eයමය අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*18. 
ජා9ක kගණන පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*19. 

�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— |රාබY ආඥාපනත යටෙ  Eෙ~දනය (අංක 1),— 
|රාබY ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය a) 25 වග�9ය යටෙ  |රාබY සAබ�ධෙය� �දI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� පනවන ලYව, 2018 ජනවාG 18 6නැ9 අංක 2054/42 දරන අ9 
kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙ~දනය අ5මත 
කළ w� ය. 

(අංක 04/2018 දරන |රාබY Eෙ~දනය)  
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*20. 
�දI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— |රාබY ආඥාපනත යටෙ  E ෙ~දනය (අංක 2),— 

|රාබY ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය a) 32 වග�9ය සමඟ Lයkය w� 25 
වග�9ය යටෙ  වාB�ක ම පැ� බලපත ගාස්� සAබ�ධෙය� �දI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා kf� පනවන ලYව, 2017 ෙදසැAබB 11 6නැ9 අංක 
2049/4 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Gප  
කරන ලද Eෙ~දනය අ5මත කළ w� ය. 

(අංක 1004 දරන |රාබY Eෙ~දනය)  
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*21. 

තැපැI, තැපැI ෙසේවා හා �සs්A ආගmක කටw� අමාත.�මා,— තැපැI කාBයාල 
ආඥාපනත යටෙ  ව.වසථ්ා,— (190 වැE අ�කාරය a) තැපැI කාBයාල ආඥාපනෙ            
7 වැE වග�9ය යටෙ  තැපැI ගාස�් සAබ�ධෙය� �දI හා ජනමාධ. අමාත.වරයාෙ" 
එකඟතාවය ඇ9ව තැපැI තැපැI ෙසේවා හා �සs්A ආගmක කටw� අමාත.වරයා kf� 
සාදන ලYව, 2018 ¢E 07 6නැ9 අංක 2074/32 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 
2018.06.20 6න ඉ6Gප  කරන ලද ව.වසථ්ා අ5මත කළ w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*22. 
ෙකොළඹ ව.ාපාර වස්� kEමය ස්ථානය අසා�Tකරණය LMෙA පන  ෙක�Aපත — 

කාරක සභාව. 

*23. 
අපරාධ නo kධාන සංගහය (kෙශේෂ k�kධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — 

ෙදවැEවර LයSම.  
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*24. 
සාපරා[ කාරණාවල t අෙන.ෝන. සහෙයෝ�තාව දැSෙA (සංෙශෝධන) පන  

ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*25. 
g ලංකා වා�ජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*26.  
|�`Aප  kEමය පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*27. 
පාෙ��ය සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*28. 
කාලාවෙරෝධ (kෙශේෂ k�kධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*29. 
පMෂණ ෙකොmෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*30. 
අIලස් (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*31. 
ඉඩA (ස�තකය පැවMම 0මා LMෙA) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*32. 
ජා9ය ෙගොඩනැ�ෙA බY (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*33. 
බ�ධ Eවාස අ�9කA (kෙශේෂ k�kධාන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*34. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— මහජන බැං`ෙ~ වාB�ක 

වාBතාව හා ඒකාබ�ධ ¤ල. පකාශන (2016),— �දI p9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දI පනෙ  14(3) වග�9ය යටෙ  2017.11.16 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  මහජන බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 
¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*35. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— g ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙ~ 
වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ ¤ල. පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන �දI පනෙ        
14(3) වග�9ය යටෙ  2017.11.24 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� 
අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  g 
ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ ¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*36. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— ලංකා බැං`ෙ~ වාB�ක 
වාBතාව හා ඒකාබ�ධ ¤ල. පකාශන (2016),— �දI p9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දI පනෙ  14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.12.04 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  ලංකා බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 
¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*37. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— පාෙ��ය සංවBධන බැං`ෙ~ 
වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන (2015),— �දI p9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දI පනෙ  14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.11.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  පාෙ��ය සංවBධන බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා 
¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලt.) 
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*38. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දI  පනෙ  14
(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.06.23 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� 
a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  රාජ. උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2017.09.21 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*39. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන �දI  පනෙ  14
(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.11.11 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� අවස� 
a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  රාජ. උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*40. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— g ලංකා ඉ9GLMෙA බැං`ෙ~ 
වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දI  පනෙ  14(3) 
වග�9ය ය ටෙ  2017.08.08 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා[න kගණකව	�ෙ" EMෂණ ඇ�ල  g ලංකා 
ඉ9GLMෙA බැං`ෙ~ වාB�ක වාBතාව හා ¤ල. පකාශන අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2017.09.21 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*41. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— g ලංකා ආෙයෝජන 
ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB^ක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.10.19 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2012.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  g ලංකා ආෙයෝජන ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A අ5මත කළ 
w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2017.11.10 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*42. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— g ලංකා ආෙයෝජන 
ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB^ක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.12.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2013.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  g ලංකා ආෙයෝජන ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A අ5මත කළ 
w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.20 6න සලකා 

බලන ලt.) 

*43. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— g ලංකා ආෙයෝජන 
ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB^ක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.12.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  g ලංකා ආෙයෝජන ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A අ5මත කළ 
w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.03.20 6න සලකා 

බලන ලt.) 
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*44. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— g ලංකා අපනයන සංවBධන 
ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A (2014),— 1979 අංක 40 දරන g ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ  16 වැE වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දI පනෙ  වග�9 II ට අ5ව 
2017.10.20 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� a වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද kගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  g ලංකා අපනයන සංවBධන 
ම{ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා �¦A අ5මත කළ w� ය.  
(ආB^ක සංවBධන ��බඳ ආං¥ක අ[ෂණ කාරක සභාව kf� 2018.02.20 6න සලකා 

බලන ලt.) 
*45. 

පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මා,—  පළා  සභා මැ9වරණ ෙකො�ඨාස 
0මා EBණය LMෙA කm� වාBතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන9� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා  සභා ඡ�ද kම0A පනෙ  3අ. (11) වග�9ය පකාරව 0මා EBණය කm�ව kf� 
අමාත.වරයා ෙවත ඉ6Gප  කරන ලYව 2018.03.06 6න පාBsෙA��ෙ~t සභාගත කරන ලද 
එ© කm�ෙ~ වාBතාව අ5මත කළ w� ය. 

*46. 
අගාමාත.�මා සහ ජා9ක ප9ප 9 හා ආB^ක කටw� අමාත.�මා,— ආ{oකම 

ව.වසථ්ාව යටෙ  ¡රණය,— g ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාt ජනරජෙ8 ආ{oක ම 
ව.වසථ්ාෙ~ 153 ව.වස්ථාව පකාරව ජනා�ප9වරයා kf� ආ{oකම ව.වසථ්ා සභාෙ~ 
අ5ම9යට යට ව 2015.11.27 වැE 6න fට බලපැවැ ෙවන පG6 එ�. එA. ගාmj 
kෙlfංහ මහතා kගණකා�ප9වරයා වශෙය� ප කර ඇ9 ෙහ��ද; 

 

kගණකා�ප9වරයාෙ"  වැ�ප  g  ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාt ජනරජෙ8 ආ{oක ම 
ව.වසථ්ාෙ~ 153 (2) ව.වසථ්ාව පකාරව පාBsෙA��ව kf� Eශ්චය කර5 ලැ�ය w� 
අතර රජෙ8 ඒකාබ�ධ අර�දලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
 

ජනා�ප9වරයා kf� 2017.11.14 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද අමාත. ම{ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 6නැ9 අමාත. ම{ඩල ¡රණය අ5ව kගණකා�ප9,   
එ�. එA. ගාmj kෙlfංහ මහතාට පහත පG6 වැ�� හා tමනා ෙගSමට අ5ම9ය ලබා t 
ඇ9 ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැE 6න fට රාජ. පGපාලන චකෙIඛ අංක 6/2006 අ5ව  
SL - 4 වැ�� පGමාණෙ8 08 වැE වැ�� �යවෙB �T�වා වැ�� ෙගSම 
හා තන�රට Tm අෙන`  tමනා ෙගSමට; 

(ආ) රාජ. පGපාලන චකෙIඛ අංක 3/2016 අ5ව 2016.01.01 වැE 6න fට 
වැ�ප පGවBතනය LMෙA t SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ  එම 
චකෙIඛෙ8 උපෙදස් පG6 වැ�� පGවBතනය කර ෙගSමට; සහ 

 (ඇ) එ© වැ�� පGමාණයට අදාළ වාB�ක වැ�� වBධක ෙගSමට. 
 

ඊට අ5±ලව, g ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාt ජනරජෙ8 ආ{oක ම ව.වස්ථාෙ~ 
153 (2) ව.වස්ථාව පකාරව, kගණකා�ප9, එ�. එA. ගාmj kෙlfංහ මහතා ෙවත 
රජෙ8 ඒකාබ�ධ අර�දලට වැය බර වන පG6 ඉහත සඳහ� මාfක වැ�ප හා tමනා 
ෙගSම කළ w� යැ� ෙමම පාBsෙA��ව Eශ්චය කර�.  

*47.  
අගාමාත.�මා සහ ජා9ක ප9ප 9 හා ආB^ක කටw� අමාත.�මා,— ආ{oකම 

ව.වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— g ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාt ජනරජෙ8 
ආ{oකම ව.වස්ථාෙ~ 104ආ (5) (අ) ව.වස්ථාව පකාරව මැ9වරණ ෙකොmෂ� සභාව 
kf� සාදන ලද, 2017 ෙදසැAබB 04 6නැ9 අංක 2048/1 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� 
පතෙ8 පළ කරන ලYව, 2018.01.23 6න ඉ6Gප  කරන ලද ජනමතkචාරණයකt ෙහෝ 
ඡ�ද kම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ kද²  හා �³ත ජනමාධ. kf� ��පැ6ය w�, 
මාධ. උපමාන අ5මත කළ   w� ය. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*48. 
ෙබෞ�ධ kහාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම. 

(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*49. 
ෙථේරවාt ´µ ක9කාව  (sයාප6ං� LMෙA) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම. 
(අමාත. ම{ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*50. 
ආ{oකම ව.වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— kවාදය  කI තබන ලද පශ්නය                   

(2016 xE 22),— “g ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාt ජනරජෙ8 ආ{oකම 
ව.වස්ථාෙ~ 104ආ (5)(අ) ව.වස්ථාෙ~ k�kධාන පකාරව මැ9වරණ ෙකොmෂ� සභාව 
kf� 2016 ෙපබරවාG 25 6නැ9 අංක 1955/19 දරන අ9 kෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කර5 ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Gප  කරන ලද, ජනමතkචාරණයකt ෙහෝ ඡ�ද 
kම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ kද²  හා �³ත ජනමාධ. kf� ��පැ6ය w� 
උපමාන ෙහව  මාBෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහwA ප9ප 9 අ5මත කළ w� ය.” ය5ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල6�, පශ්නය සභා´�ඛ කරන ලt.  

51. 
g ලංකා ෙසේවා �Gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�Aපත — 

ෙදවැEවර LයSම.  

52. 
ළමා nන	 ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  

53. 
g ලංකා එස  �ස9්යාE සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — 

ෙදවැEවර LයSම.  

54. 
g ලංකා කා�තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  

55. 
ෙමොනරාගල 6ස7් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — 

ෙදවැEවර LයSම.  

56. 
ලසාsය� සමාජ�ය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — 

ෙදවැEවර LයSම.  

57. 
ජාත.�තර කා�තා සහ ළමා අ�¡� |�©ෙA සභාව (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  

ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

58. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  

59. 
ද ඉ�සh්hw� ඔෆ ්සBhෆ�º ප�s එකH�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත LMෙA) 

පන  ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  
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60. 

g ශාක.fංහාරාම kහාරසථ් කාBයය සාධක සංkධානය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  
ෙක�Aපත — ෙදවැEවර LයSම.  

 
 

* සල+ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 
 

 


