
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

43/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .වර හා ජලජ ස1ප3 සංව�ධන සහ 
ගා6ය ආ�7කය ��බඳ අමාත9�මාෙග# ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 154ට අDව, ගැE	 FGෙH මI# ඇJKෙ1 
බලපත ලබාMෙ1 ක මෙOදය හQ#වා ෙදD ලැRෙOද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාවට අDව, 2016 ව�ෂය �ළM බලපත ලබා ග3 තැනැ3ත#ෙV 
න1 හා W�නය# කවෙ�ද; 

 (iii) එX බලපතලාYයZ [\# අවම වශෙය# .වරය# 100 ෙදෙනZ එම 
කා�යය# සඳහා ෙයොදවා ගැ^ෙ1 ෙකො#ෙH\ය ඉ` කරD ලැRෙOදැa 
bcෂණය කර dෙeද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 

2. 
415/’18 

ග	 පHම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— පළා3 සභා, පළා3 පාලන සහ lඩා 
අමාත9�මාෙග# ඇ;මට,— (1) 

(අ) යාපනය nසo්කය �ළ 1983 ව�ෂය වන[ට dq, 

 (i) වාrමා�ග සංඛ9ාව; 

 (ii) Zඩා වැO, අFt සහ ඇළ මා�ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්Hදන ලද ෙගො[u1 පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ආ) (i)  1983 \ට 2009 ව�ෂෙv wදමය ත33වය bමවන ෙත වාrමා�ග, වැO, 
අFt සහ ඇළ මා�ග පdසංසක්රණය සඳහා ෙව# කරන ලද Fදල; 

 (ii)  wදමය ත33වය bම xෙම# පI 2015 ව�ෂය දවා, සමසත් වාrමා�ග, වැO, 
අFt සහ ඇළ මා�ග පdසංසක්රණයට රජය [\# ෙව# කරන ලද Fදල; 

එ එ ව�ෂය අDව ෙකොපමණද ය#න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 
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3. 
426/’18 

ග	 ඉෂා රGමා# මහතා,— ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙHzය ෛවද9 අමාත9�මාෙග# 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) අDරාධ|ර මධ9ම Dවරග1 පළාත පාෙHzය ෙJක1 ෙකො}ඨාසෙv, 
ග1urසව්ැව ග1මානෙv, �gටා ඇd ගා6ය ෙරෝහල දැනට 
 ෙගොඩනැ�Jලකට පමණ ;මා x ඇd බව3; 

 (ii) nවා කාලයට පමණ බාgර ෙරෝ� අංශයට ෛවද9වරෙයZ අDwත කර 
\�යද රා� කාලෙvM හn\ අවසථ්ාවක ෙහෝ පdකාර ගැ^ම සඳහා 
ෛවද9වරෙයZ  ෙනොමැd බව3; 

 එ�මා ද#ෙනgද?  

(ආ)  (i) ෙ1 ස1බ#ධෙය# අවධානය ෙයොFකර [සQම ලබා Mමට කටw� 
කර#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ න1, එම nනය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 

4. 
468/’18 

ග	 ච�#ද [ ෙ�\r මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග# ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ1 වන[ට � ලංකා අධ9ාපන පrපාලන ෙසේවෙv bwතව \�න F� 
bලධාr# සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම bලධාr#ෙV න1, තන�	 නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව# ෙව# 
වශෙය# කවෙ�ද; 

 (iii) දැනට � ලංකා අධ9ාපන පrපාලන ෙසේවෙv පවdන |ර�පා� සංඛ9ාව හා 
|ර�පා� පවdන ෙසේවා සථ්ාන කවෙ�ද; 

 (iv)  එම |ර�පා� �රxමට අමාත9ාංශය [\# තරඟ [භාග පව3වා dෙeද; 

 (v) එෙසේ න1, එම [භාගෙය# සම3 � අයෙV න1 හා W�නය# කවෙ�ද;  

 (vi) එම �rසට ප3x1 ලබාMම සඳහා ගD ලබන �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 

5. 
518/’18 

ග	 ඉ#nක අD	Hධ ෙහේර3 මහතා,— පවාහන හා \[J &ව# ෙසේවා 
අමාත9�මාෙග# ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) මා�ග අන�	වW# �යයන ෙහෝ �වාල ලබන ම�# හා පnකය# 
ෙවDෙව# ව#n ලබා Mම \$ ව#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ න1, එම ව#n ලබා Mම ෙවDෙව# 2017 ව�ෂයට ෙව# කළ Fදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව#n ලබා Mෙ1M පාදක කර ගD ලබන ක	t කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද?  

(ආ) (i) �ෙරෝද රථ අන�ර�# �යයන �ෙරෝද රථ rය$ර# ෙවDෙව# ලබා ෙදන 
ව#n සඳහා 2017 ව�ෂයට ෙව# කළ Fදල ෙකොපමණද; 
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 (ii)  2017 ව�ෂෙv මැද භාගය වන[ට ව#n ලැ�මට I$Iක1 ලැq �rස 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 ව�ෂෙv මැද භාගය වන[ට ව#n ලබා $# �rස ෙකොපමණද; 

ය#න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 

6. 
528/’18 

ග	 වාIෙHව නානායකාර මහතා,— FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මාෙග# 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) [ෙHzය [ශව්[ද9ාලය#g අධ9ාපනය සඳහා යන � ලාං�ක �ෂ9ය# 
ෙවDෙව# වසරකට වැයෙවන Fදල සඳහා � ලංකාෙO [ෙHශ FදJ 
සං�තයට දැcමට \$වන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞHගWක [ෙHශ සංචාරය# සඳහා [ෙHශගතවන |Hගලය# ෙවDෙව# � 
ලංකාෙO FදJ සං�තයට වසරකට දැcමට \$ වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) � ලංකාෙව# යැෙවන ෙවළඳ භා�ඩ ෙහෝ ෙසේවාව# ෙවDෙව# �  ලංකාවට 
  අය[ය w� [ෙHශ FදW# ෙකොපමණ Fදල ෙනොලැෙeද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම#ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැD1Mම සහ nනට bය�ත කටw� 
 

*1. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය      
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
ෙපබරවාr 23 nනැd අංක 2059/52 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 
nන ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*2. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය      
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මා�� 07 nනැd අංක 2061/22 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*3. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය      
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මා�� 19 nනැd අංක 2063/13 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 



( 4 ) 

 

*4. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය      
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
අෙපේJ 01 nනැd අංක 2064/49 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 
nන ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*5. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය     
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මැa 01 nනැd අංක 2069/18 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*6. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය     
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මැa 08 nනැd අංක 2070/2 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*7. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය     
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මැa 09 nනැd අංක 2070/6 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*8. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනත යටෙ3 bයමය     
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ$ පනෙ3 2 වග#dය යටෙ3 [ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
මැa 20 nනැd අංක 2071/85 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.21 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*9. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ�& ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 1),—                  
(235 අ�කාරය) ෙ�& ආඥා පනෙ3 10 වග#dය යටෙ3 ආනයන �	 ගාස්� ස1බ#ධෙය#,  
2018.06.21 nන ඉnrප3 කරන ලද ෙයෝජනාව අDමත කළ w� ය. 

(2018 මා�� 16 nනැd අංක 2062/45 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතය)  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*10. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ�& ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 2),—                  
(235 අ�කාරය) ෙ�& ආඥා පනෙ3 10 වග#dය යටෙ3 ආනයන �	 ගාස්� ස1බ#ධෙය#,  
2018.06.21 nන ඉnrප3 කරන ලද ෙයෝජනාව අDමත කළ w� ය. 

(2018 අෙපේJ 17 nනැd අංක 2067/2 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතය)  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
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*11. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ�& ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 3),—                  
(235 අ�කාරය) ෙ�& ආඥා පනෙ3 10 වග#dය යටෙ3 ආනයන �	 ගාස්� ස1බ#ධෙය#,  
2018.06.21 nන ඉnrප3 කරන ලද ෙයෝජනාව අDමත කළ w� ය. 

(2018 මැa 01 nනැd අංක 2069/2 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතය)  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*12. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ�& ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 4),—                  
(235 අ�කාරය) ෙ�& ආඥා පනෙ3 10 වග#dය යටෙ3 ආනයන �	 ගාස්� ස1බ#ධෙය#,  
2018.06.21 nන ඉnrප3 කරන ලද ෙයෝජනාව අDමත කළ w� ය. 

(2018 මැa 02 nනැd අංක 2069/19 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතය)  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*13. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ�& ආඥා පනත යටෙ3 ෙයෝජනාව (අංක 5),—                  
(235 අ�කාරය) ෙ�& ආඥා පනෙ3 10 වග#dය යටෙ3 ආනයන �	 ගාස්� ස1බ#ධෙය#,  
2018.06.21 nන ඉnrප3 කරන ලද ෙයෝජනාව අDමත කළ w� ය. 

(2018 මැa 15 nනැd අංක 2071/15 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතය)  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*14. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— වරාය හා &ව# ෙතො`පළ සංව�ධන බ$ පනත යටෙ3 
bයමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා &ව# ෙතො`පළ සංව�ධන බ$ පනෙ3 3(3) වග#dය 
යටෙ3 වරාය හා &ව# ෙතො`පළ සංව�ධන බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 
අමාත9වරයා [\# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ1බ� 13 nනැd අංක 2049/16 දරන අd [ෙශේෂ 
ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.05 nන ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*15. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— bෂප්ාදන බ$ ([ෙශේෂ [�[ධාන) පනත යටෙ3 bයමය 
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන bෂප්ාදන බ$ ([ෙශේෂ [�[ධාන) පනෙ3 3 වග#dය යටෙ3 
bෂප්ාදන බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
ෙපබරවාr 15 nනැd අංක 2058/33 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.19 
nන ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*16. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— bෂප්ාදන බ$ ([ෙශේෂ [�[ධාන) පනත යටෙ3 bයමය 
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන bෂප්ාදන බ$ ([ෙශේෂ [�[ධාන) පනෙ3 3 වග#dය යටෙ3 
bෂප්ාදන බ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 
ෙපබරවාr 15 nනැd අංක 2058/34 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.06.19 
nන ඉnrප3 කරන ලද bයමය අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*17. 

ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙHzය ෛවද9 අමාත9�මා,—  ජාdක ඖෂධ bයාමන 
අ�කාrය පනත යටෙ3 bෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාdක ඖෂධ bයාමන 
අ�කාrය පනෙ3 59 සහ 63 වග#d සමඟ �ය[ය w�, 142(2) වග#dෙv (ද) ෙ�දය 
යටෙ3 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Wයාපnං� �cම (ගාස්�) bෙයෝග ස1බ#ධෙය# 
ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙHzය ෛවද9 අමාත9වරයා [\# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාr 05 
nනැd අංක 2052/33 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.04.03 nන 
ඉnrප3 කරන ලද bෙයෝග අDමත කළ w� ය.  
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*18. 
ජාdක [ගණන පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*19. 

FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Iරාබ$ ආඥාපනත යටෙ3 bෙOදනය (අංක 1),— 
Iරාබ$ ආඥාපනෙ3 (52 අ�කාරය �) 25 වග#dය යටෙ3 Iරාබ$ ස1බ#ධෙය# FදJ හා 
ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාr 18 nනැd අංක 2054/42 දරන අd 
[ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.05.22 nන ඉnrප3 කරන ලද bෙOදනය අDමත 
කළ w� ය. 

(අංක 04/2018 දරන Iරාබ$ bෙOදනය)  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*20. 
FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Iරාබ$ ආඥාපනත යටෙ3 b ෙOදනය (අංක 2),— 

Iරාබ$ ආඥාපනෙ3 (52 අ�කාරය �) 32 වග#dය සමඟ �ය[ය w� 25 
වග#dය යටෙ3 වා��ක ම3පැ# බලපත ගාස්� ස1බ#ධෙය# FදJ හා 
ජනමාධ9 අමාත9වරයා [\# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ1බ� 11 nනැd අංක 
2049/4 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 2018.03.20 nන ඉnrප3 
කරන ලද bෙOදනය අDමත කළ w� ය. 

(අංක 1004 දරන Iරාබ$ bෙOදනය)  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*21. 
තැපැJ, තැපැJ ෙසේවා හා FසW්1 ආග�ක කටw� අමාත9�මා,— තැපැJ කා�යාල 

ආඥාපනත යටෙ3 ව9වසථ්ා,— (190 වැb අ�කාරය �) තැපැJ කා�යාල ආඥාපනෙ3           7 
වැb වග#dය යටෙ3 තැපැJ ගාස�් ස1බ#ධෙය# FදJ හා ජනමාධ9 අමාත9වරයාෙV 
එකඟතාවය ඇdව තැපැJ තැපැJ ෙසේවා හා FසW්1 ආග�ක කටw� අමාත9වරයා [\# සාදන 
ල$ව, 2018 �b 07 nනැd අංක 2074/32 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ කරD ලැබ, 
2018.06.20 nන ඉnrප3 කරන ලද ව9වසථ්ා අDමත කළ w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*22. 
ෙකොළඹ ව9ාපාර වස්� [bමය ස්ථානය අසාFgකරණය �cෙ1 පන3 ෙක`1පත — 

කාරක සභාව. 

*23. 
අපරාධ න� [ධාන සංගහය ([ෙශේෂ [�[ධාන) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — 

ෙදවැbවර �යxම.  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*24. 
සාපරා. කාරණාවල M අෙන9ෝන9 සහෙයෝ�තාව දැxෙ1 (සංෙශෝධන) පන3 

ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*25. 

� ලංකා වා�ජ සමථ මධ9ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 
�යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*26.  
I�Z1ප3 [bමය පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
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*27. 
පාෙHzය සභා (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*28. 

කාලාවෙරෝධ ([ෙශේෂ [�[ධාන) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*29. 
පcෂණ ෙකො�ෂ# සභා (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*30. 

අJලස් (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*31. 
ඉඩ1 (ස#තකය පැවcම ;මා �cෙ1) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 

�යxම.  
(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 

*32. 
ජාdය ෙගොඩනැ�ෙ1 බ$ (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*33. 

බHධ bවාස අadක1 ([ෙශේෂ [�[ධාන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*34. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— මහජන බැංZෙO වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල9 පකාශන (2016),— FදJ ^d පනෙ3 35(3) වග#dය යටෙ3 සහ 
1971 අංක 38 දරන FදJ පනෙ3 14(3) වග#dය යටෙ3 2017.11.16 වැb nන ඉnrප3 කරන 
ලද 2016.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
[ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 මහජන බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ 
�ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.06 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*35. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— � ලංකා ක� සංසථ්ාෙO 
වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල9 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන FදJ පනෙ3       
14(3) වග#dය යටෙ3 2017.11.24 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 2015.12.31 වැb nෙන# 
අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 � 
ලංකා ක� සංසථ්ාෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.06 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*36. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— ලංකා බැංZෙO වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබHධ �ල9 පකාශන (2016),— FදJ ^d පනෙ3 35(3) වග#dය යටෙ3 සහ 
1971 අංක 38 දරන FදJ පනෙ3 14(3) වග#dය ය ටෙ3 2017.12.04 වැb nන ඉnrප3 කරන 
ලද 2016.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
[ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 ලංකා බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා ඒකාබHධ 
�ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.06 nන සලකා 
බලන ලM.) 
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*37. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— පාෙHzය සංව�ධන බැංZෙO 
වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන (2015),— FදJ ^d පනෙ3 35(3) වග#dය යටෙ3 සහ 
1971 අංක 38 දරන FදJ පනෙ3 14(3) වග#dය ය ටෙ3 2017.11.07 වැb nන ඉnrප3 කරන 
ලද 2015.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
[ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 පාෙHzය සංව�ධන බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා 
�ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.06 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*38. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— රාජ9 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන FදJ  පනෙ3 14
(3) වග#dය ය ටෙ3 2017.06.23 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 2014.12.31 වැb nෙන# අවස# 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 රාජ9 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2017.09.21 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*39. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— රාජ9 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන FදJ  පනෙ3 14
(3) වග#dය ය ටෙ3 2017.11.11 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 2015.12.31 වැb nෙන# අවස# 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 රාජ9 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.06 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*40. 

රාජ9 ව9වසාය හා මහDවර නගර සංව�ධන අමාත9�මා,— � ලංකා ඉdr�cෙ1 බැංZෙO 
වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන FදJ  පනෙ3 14(3) 
වග#dය ය ටෙ3 2017.08.08 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 2014.12.31 වැb nෙන# අවස# � 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා.න [ගණකව	#ෙV bcෂණ ඇ�ල3 � ලංකා 
ඉdr�cෙ1 බැංZෙO වා��ක වා�තාව හා �ල9 පකාශන අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2017.09.21 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*41. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත9#තර ෙවළඳ අමාත9�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�7ක 
ෙකො�සම පනෙ3 31 වැb වග#dය ය ටෙ3 2017.10.19 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 
2012.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV 
bcෂණ ඇ�ල3 � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 අDමත කළ 
w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2017.11.10 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*42. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත9#තර ෙවළඳ අමාත9�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�7ක 
ෙකො�සම පනෙ3 31 වැb වග#dය ය ටෙ3 2017.12.07 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 
2013.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV 
bcෂණ ඇ�ල3 � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 අDමත කළ 
w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.20 nන සලකා 
බලන ලM.) 
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*43. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත9#තර ෙවළඳ අමාත9�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�7ක 
ෙකො�සම පනෙ3 31 වැb වග#dය ය ටෙ3 2017.12.07 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 
2014.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV 
bcෂණ ඇ�ල3 � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 අDමත කළ 
w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.03.20 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*44. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත9#තර ෙවළඳ අමාත9�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙ3 16 වැb වග#dය සහ 1971 අංක 38 දරන FදJ පනෙ3 වග#d II ට අDව 
2017.10.20 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද 2014.12.31 වැb nෙන# අවස# � ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�පdවරයාෙV bcෂණ ඇ�ල3 � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙv වා��ක වා�තාව හා �t1 අDමත කළ w� ය.  

(ආ�7ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ.ෂණ කාරක සභාව [\# 2018.02.20 nන සලකා 
බලන ලM.) 

*45. 

පළා3 සභා, පළා3 පාලන සහ lඩා අමාත9�මා,—  පළා3 සභා මැdවරණ ෙකො}ඨාස 
;මා b�ණය �cෙ1 ක�` වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනd# සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා3 සභා ඡ#ද [ම;1 පනෙ3 3අ. (11) වග#dය පකාරව ;මා b�ණය ක�`ව [\# 
අමාත9වරයා ෙවත ඉnrප3 කරන ල$ව 2018.03.06 nන පා�Wෙ1#�ෙOM සභාගත කරන ලද 
එX ක�`ෙO වා�තාව අDමත කළ w� ය. 

*46. 
අගාමාත9�මා සහ ජාdක පdප3d හා ආ�7ක කටw� අමාත9�මා,— ආ��කම 

ව9වසථ්ාව යටෙ3 �රණය,— � ලංකා ප ජාතා#oක සමාජවාM ජනරජෙv ආ��ක ම 
ව9වසථ්ාෙO 153 ව9වස්ථාව පකාරව ජනා�පdවරයා [\# ආ��කම ව9වසථ්ා සභාෙO 
අDමdයට යට3ව 2015.11.27 වැb nන \ට බලපැවැ3ෙවන පrn එ�. එ1. ගා�  
[ෙ�\ංහ මහතා [ගණකා�පdවරයා වශෙය# ප3කර ඇd ෙහa#ද; 

 

[ගණකා�පdවරයාෙV  වැ`ප  �  ලංකා ප ජාතා#oක සමාජවාM ජනරජෙv ආ��ක ම 
ව9වසථ්ාෙO 153 (2) ව9වසථ්ාව පකාරව පා�Wෙ1#�ව [\# bශ්චය කරD ලැuය w� 
අතර රජෙv ඒකාබHධ අරFදලට වැය බර වන ෙහa#ද;  
 

ජනා�පdවරයා [\# 2017.11.14 වැb nන ඉnrප3 කරන ලද අමාත9 ම�ඩල 
සංෙHශයට අදාළව 2017.12.05 nනැd අමාත9 ම�ඩල �රණය අDව [ගණකා�පd,   
එ�. එ1. ගා�  [ෙ�\ංහ මහතාට පහත පrn වැ`� හා Mමනා ෙගxමට අDමdය ලබා M 
ඇd ෙහa#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැb nන \ට රාජ9 පrපාලන චකෙJඛ අංක 6/2006 අDව  
SL - 4 වැ`� පrමාණෙv 08 වැb වැ`� �යවෙ� �g`වා වැ`� ෙගxම 
හා තන�රට g� අෙනZ3 Mමනා ෙගxමට; 

 
(ආ) රාජ9 පrපාලන චකෙJඛ අංක 3/2016 අDව 2016.01.01 වැb nන \ට 

වැ`ප පrව�තනය �cෙ1 M SL – 4 වැ`� ක මය යටෙ3 එම 
චකෙJඛෙv උපෙදස් පrn වැ`� පrව�තනය කර ෙගxමට; සහ 

 (ඇ) එX වැ`� පrමාණයට අදාළ වා��ක වැ`� ව�ධක ෙගxමට. 
 

ඊට අD§ලව, � ලංකා ප ජාතා#oක සමාජවාM ජනරජෙv ආ��ක ම ව9වස්ථාෙO 
153 (2) ව9වස්ථාව පකාරව, [ගණකා�පd, එ�. එ1. ගා�  [ෙ�\ංහ මහතා ෙවත 
රජෙv ඒකාබHධ අරFදලට වැය බර වන පrn ඉහත සඳහ# මා\ක වැ`ප හා Mමනා 
ෙගxම කළ w� යැa ෙමම පා�Wෙ1#�ව bශ්චය කරa.  
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*47.  
අගාමාත9�මා සහ ජාdක පdප3d හා ආ�7ක කටw� අමාත9�මා,— ආ��කම 

ව9වස්ථාව යටෙ3 ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා#oක සමාජවාM ජනරජෙv 
ආ��කම ව9වස්ථාෙO 104ආ (5) (අ) ව9වස්ථාව පකාරව මැdවරණ ෙකො�ෂ# සභාව 
[\# සාදන ලද, 2017 ෙදසැ1බ� 04 nනැd අංක 2048/1 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} 
පතෙv පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 nන ඉnrප3 කරන ලද ජනමත[චාරණයකM ෙහෝ 
ඡ#ද [ම;මකට අදාළ කාල;මාව �ළ [ද¨3 හා F©ත ජනමාධ9 [\# ��පැnය w�, 
මාධ9 උපමාන අDමත කළ   w� ය. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*48. 

ෙබෞHධ [හාර ෙHවාලග1 (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*49. 

ෙථේරවාM Yª කdකාව3 (Wයාපnං� �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 
�යxම. 

(අමාත9 ම�ඩලෙv අDමdය ද#වා dෙe.) 
*50. 

ආ��කම ව9වස්ථාව යටෙ3 ෙයෝජනාව,— [වාදය  කJ තබන ලද පශ්නය                   
(2016 «b 22),— “� ලංකා පජාතා#oක සමාජවාM ජනරජෙv ආ��කම 
ව9වස්ථාෙO 104ආ (5)(අ) ව9වස්ථාෙO [�[ධාන පකාරව මැdවරණ ෙකො�ෂ# සභාව 
[\# 2016 ෙපබරවාr 25 nනැd අංක 1955/19 දරන අd [ෙශේෂ ගැස} පතෙv පළ 
කරD ලැබ, 2016.05.06 nන ඉnrප3 කරන ලද, ජනමත[චාරණයකM ෙහෝ ඡ#ද 
[ම;මකට අදාළ කාල;මාව �ළ [ද¨3 හා F©ත ජනමාධ9 [\# ��පැnය w� 
උපමාන ෙහව3 මා�ෙගෝපෙHශ/ ෙමෙහw1 පdප3d අDමත කළ w� ය.” යDෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලn#, පශ්නය සභාYFඛ කරන ලM.  

51. 
� ලංකා ෙසේවා �rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක`1පත — 

ෙදවැbවර �යxම.  

52. 
ළමා |න	3ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 

�යxම.  

53. 
� ලංකා එස3 ¯සd්යාb සෙහෝදර3වය (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — 

ෙදවැbවර �යxම.  

54. 
� ලංකා කා#තා ස1ෙ1ලනය (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 

�යxම.  

55. 
ෙමොනරාගල nසo් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — 

ෙදවැbවර �යxම.  

56. 
ලසාWය# සමාජ°ය අධ9ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — 

ෙදවැbවර �යxම.  

57. 
ජාත9#තර කා#තා සහ ළමා අa�# I�Xෙ1 සභාව (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 

ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  
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58. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර 

�යxම.  

59. 
ද ඉ#ස�්�w} ඔෆ ්ස��ෆa³ පeW එක´#ට#}ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත �cෙ1) 

පන3 ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

60. 

� ශාක9\ංහාරාම [හාරසථ් කා�යය සාධක සං[ධානය (සංසථ්ාගත �cෙ1) පන3 
ෙක`1පත — ෙදවැbවර �යxම.  

 
 

* සල(ෙණ� හ+�ව, ලබ�ෙ� ආ./ෙ� කට0� ය. 
 


