
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

688/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ජන0ය පාස3 අතර පව4වන වා56ක මහා 7ක8 තරඟ සඳහා ;ය5 සමාග< 
අ=ගහය දවන බව4; 

 (ii) එම තරඟ පැවැ4ෙවන අතර�ර ;ය5 සමාග< තම පචාරක කටE� FG කරන 
බව4; 

 (iii) ෙ< හරහා පාස3 FH( ම4දව' භාKතයට ෙපළෙඹන බව4;   

එ�මා ��ග(ෙනNද? 

(ආ) (i) පාස3 අතර පව4ව= ලබන වා56ක මහා 7ක8 තරඟ සඳහා අ=ගාහකය( 
ෙසොයා ගැSෙ<T අ=ගමනය කළ E� කමෙVද හා W5ණායක අමාත'ාංශය 
KF( W5ෙ�ශ කර �ෙYද; 

 (ii) එෙසේ න<, එම කමෙVද හා W5ණායක කවෙ5ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ සඳහා කමෙVද හා W5ණායක W5ෙ�ශ \]මට කටE� 
කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) (i) ෙමම 7ක8 තරඟ ආ^තව ම4දව' පචාරණ කටE� FG \]ම නතර \]ම 
සඳහා 7යාමා5ග ග(ෙ(ද; 

  (ii) එෙසේ න<, ඒවා කවෙ5ද; 

ය(න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

2. 
1982/’17 

ග	 කනක ෙහේර4 මහතා,— Wcණතා සංව5ධන හා වෘ4eය cfg අමාත'�මාෙග( 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) පHhය වසර ෙදක �ළ cfg කර ඇ� ආiWකය( සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉl\]< සහ කා5mක අංශය සඳහා cfgව ලබාT ඇ� ආiWකය( සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පමාණෙය( n\යාගත කර ඇ� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  පHhය වසර ෙදක �ළ කා5mක අංශෙo හා ඉl\]< අංශෙo cfgව ලැp 
සංඛ'ාව ශම බලකාෙo ඉ3rමට පමාණව4ද; 

 

(අටවැW පා5sෙ<(�ව - පළuවැW සභාවාරය) 
අංක 226.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v)  ෙනොඑෙසේ න<, බඳවා ග(නා ආiWකය( සංඛ'ාව වැw \]මට �යවර 
ග(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

3. 
1999/’17 

ග	 ;ම3 ර4නායක මහතා,— ක<ක	, වෘ4eය සm� සබඳතා හා සබරගu 
සංව5ධන අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ක<ක	, වෘ4eය සm� සබඳතා හා සබරගu සංව5ධන අමාත'වරයාෙy 
අමාත' කා5යාලවල s�නය( කවෙ5ද; 

 (ii) එම කා5යාල ෙව=ෙව( z{ ෙහෝ බG ෙගව(ෙ( න<, එම මාFක z{/බG 
uදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව5ෂෙo Fට 2017 ව5ෂෙo ෙ< දවා ෙගවා ඇ� u� z{/බG uදල 
ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) (i) අමාත'වරයාෙy ෙපෞ�ගsක කා5ය ම�ඩලෙo Wලධා�( සංඛ'ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගsක කා5ය ම�ඩලය සඳහා ෙව(කර ඇ� වාහන සංඛ'ාව; 

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

 එ එ අමාත'ාංශය අ=ව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න4 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 
4. 

2075/’17 

ග	 ඩyලස් ෙ�වාන(ද මහතා,— නගර සැලH< හා ජල ස<පාදන අමාත'�මාෙග( 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය මහ නගර සභා බලපෙ�ශය �ළ අපදව' බැහැර \]ෙ< ව'ාපෘ�ය, 
නගර සැලH< හා ජල ස<පාදන  අමාත'ාංශ වැඩසටහ( යටෙ4 7යා4මක 
�]මට සැලH<කර ��ෙ(ද; 

 (ii) ඉහත ව'ාපෘ�ය සඳහා සැලH< හා ව'ාපෘ�යට අදාළ ෙට(ඩ5 කටE� 
ස<පාදනය කර �ෙYද; 

 (iii) ඒ අ=ව, ෙමම ව'ාපෘ�ය සඳහා uද3 ලබාTමට පංශ ඒජ(F ආයතනය 
ඉl�ප4 � F�(ෙ(ද; 

  (iv) ෙමම ව'ාපෘ�ෙo ව4ම( ත44වය කවෙ5ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

5. 
2119/’17 

ග	 ජය(ත සමර�ර මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප4� හා ආ5�ක 
කටE� අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 lනට සහ 2017.06.30 lනට, 

 (i) යාපනය lස�්කෙo සථ්ා�ත කර �p � ලංකා �ව( හuදා කඳ�	 
සංඛ'ාව; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) එම කඳ�	වලට අ=Eතව ෙසේවය කළ u� Wලධා�( හා ෙසබ�( 
සංඛ'ාව; 

 (iii) එ එ කඳ�ෙරN නම, �Nටා �p පාෙ��ය ෙ3ක< ෙකො8ඨාසය සහ 
අ=Eතව F� Wලධා�( සහ ෙසබ�( සංඛ'ාව;  

ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) 2015.01.09 Fට 2017.06.30 දවා යාපනය lස�්ක ෙය(, 

 (i) ඉව4 කර ඇ� �ව( හuදා කඳ�	 සංඛ'ාව;  

 (ii) �ව( හuදා කඳ�	වs( ඉව4 කර ඇ� Wලධා�( හා ෙසබ�( සංඛ'ාව;  

ෙකොපමණද ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනNද? 

(ඇ) යාපනය lස�්කෙය( �ව( හuදා කඳ�	 හා ඒවාෙo ෙසේවෙo WE� Wලධා�( 
හා ෙසබ�( ඉව4 \]ම ජා�ක ආරෂාවට බලව4 ත5ජනය බව ��ග(ෙ(ද 
ය(න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

6. 
2124/’17 

ග	 මය(ත lසානායක මහතා,— කෘ6ක5ම අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ෙත4 කලාපෙo z�	 cර(�ම � ලංකාෙV ආහාර Wෂප්ාදනය අ��මට 
ෙම(ම, පා�ස�ක ගැටrවකටද ෙහේ� � ඇ� බව ද(ෙ(ද; 

 (ii) cර( z�	 අසව්ැ�Tම ��බඳව 7යා4මකවන ෙයෝජනා කවෙ5ද; 

 (iii) � වගාෙව( ෙගොKයා ඉව4 �මට බලපාන ෙහේ� කවෙ5ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ලබාෙදන Kස�< කවෙ5ද; 

 (v) z�	 වගා \]ෙ< කා5ය කර�ම සඳහා අමාත'ාංශය යටෙ4 පාෙ��ය හා 
ගා�ය ම8ටm( F�න Wලධා�( සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Wලධා�( ක�	(ද; 

 (vii) මෑතකT ගමකට, කා(තාව( 20 බැh( � ෙගොK සංKධානය �N��ම 
ම�( cර( z�	 වගා \]ෙ< කා5යය ඉ�ව(ෙ(ද; 

 (viii) නව කෘ6කා5mක ප�ප4�ය �ළ cර( z�	 වගා\]ෙ< වැඩ��ෙවළ 
�ෙYද; 

 (ix) පාෙ��ය ම8ටෙ< කෘ6කා5mක ප�ප4� සා5ථක කර ගැSම සඳහා එ 
ෙගොKජන සංව5ධන මධ'සථ්ානයකට උපා�ධා�( FVෙදනා බැ�( බඳවා 
ගැSෙම( අෙ�6ත පරමා5ථය ඉ� � �ෙYද; 

  (x) උපා�ධා�( ෙවත පවරා ඇ� රාජකා� කවෙ5ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

7. 
2126/’17 

ග	 ආන(ද අr4ගමෙy මහතා,— කෘ6ක5ම අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) මහ=වර lස�්කෙo, ගඟ ඉහළ ෙගොKජන බලපෙ�ශෙo, h�උ3ල 
Kහාරසථ්ානයට අය4 ජ<�ගහuලෙදWය නැම� z�ර WF අවසරය\( 
ෙතොරව cරවා ෙපෞ�ගsක මා5ගය ඉlකර ඇ� බව4; 

 (ii) ෙ< සඳහා �ඨ ෙ3ඛන සකස ්\]මට රජ ෙo uද3 Kයද< කර ඇ� බව4; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) ඉහත මා5ගය ඉlකර ඇ4ෙ4 කෘ6ක5ම ප5ෙoෂණ Wෂප්ාදන 
සහයකවරෙයzෙy Wවස සඳහා පෙVශ මා5ගය වශෙය( බව4; 

 (iv) ඉහත මා5ගෙo ආර<භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉlකර ඇ� බව4; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙo අwපාර ෙහෝ ෙනො��= බව4; පාෙ��ය සභාවට අය4 
ෙනොවන බව4; 

එ�මා ද(ෙනNද? 

(ආ) මහජන uද3 අවභාKතා කරන ෙමවැW Wලධා�( ස<බ(ධෙය( ග= ලබන �යවර 
කවෙ5ද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 

8. 
2168/’17 

ග	 ෙශහා( ෙසේමFංහ මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප4� හා ආ5�ක 
කටE� අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) අ=රාධcර lස�්කෙo, මැදව��ය පාෙ��ය ෙ3ක< ෙකො8ඨාසෙo, අංක 43 
පෙබෝධාගම ගාම Wලධා] වසෙ<, නාවzලම ග<මානෙo ග3 ඇඹ	<හල 
ආර<භ \]මට අවසර ලබා T �ෙYද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) එෙසේ න<,  

 (i) ග3 ඇඹ	<හෙ3 බලපත අංකය හා එය Wz4 කළ lනය; 

 (ii) අයG< කළ c�ගලයාෙy නම සහ අයG< කළ lනය; 

 (iii) එම බලපතය Wz4 \]මට ප�සර වා5තාව ලබාෙගන �ෙYද;  

ය(න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද?  

(ඇ) (i) ෙමම ග3 ඇඹ	<හල ආර<භ \]මට ෙපර ජනතා අදහස ්KමF3ලට ල 
කර �ෙYද; 

 (ii) එ� ඇඹ	<හල ස<බ(ධෙය( ජනතා Kෙරෝධය පැන නැ� ඇ� බව 
ද(ෙ(ද;  

 (iii) ෙමම ඇඹ	<හල ආර<භ \]ෙම( පෙ�ශෙo ජනතාවට FGKය හැ\ 
ෙසෞඛ' හා පා�ස�ක ගැටr Kස�මට කටE� කර(ෙ(ද; 

 ය(න තවGරට4 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම(ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=<Tම සහ lනට Wයmත කටE� 
 

*අ1.  
Kස5ජන පන4 ෙක�<පත (2018) — (දහඅටවැW ෙව( කළ lනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැ<බ5 29 lන පග�ය) 

*2.  
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— ජා�ක ඖෂධ Wයාමන 

අ�කා�ය පනත යටෙ4 Wෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Wයාමන 
අ�කා�ය පනෙ4 118 වග(�ය සමඟ \යKය E� 142 වග(�ය යටෙ4 ෛවද' 
උපකරණ mල Wයම \]ම ස<බ(ධෙය( ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' 
අමාත'වරයා KF( සාදන ලGව, 2017 අෙගෝස්� 04 lනැ� අංක 2030/47 දරන අ� 
Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= ලැබ, 2017.11.13 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wෙයෝග 
අ=මත කළ E� ය.  



( 5 ) 

 

 

*3. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— රාජ' ඖෂධ S�ගත සංසථ්ාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා5mක S�ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 30(2) වග(�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uද3 පනෙ4 14(3) වග(�ය යටෙ4 
2016.07.08 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැW lෙන( අවස( � ව5ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]¢ණ ඇ�ළ4 රාජ' ඖෂධ S�ගත සංසථ්ාෙV 
වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 

*4. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— � ජයව5ධනcර මහ ෙරෝහෙ3 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයව5ධනcර මහෙරෝහ3 
ම�ඩල පනෙ4 30(2) වග(�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uද3 පනෙ4 14(2)(C) වග(�ය 
යටෙ4 2016.07.21 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැW lෙන( අවස( � ව5ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]¢ණ ඇ�ළ4 � ජයව5ධනcර මහ 
ෙරෝහෙ3 වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 

*5. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— රාජ' ඖෂධ Wෂප්ාදන සංසථ්ාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා5mක S�ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 30(2) වග(�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uද3 පනෙ4 14(3) වග(�ය යටෙ4 
2016.08.11 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැW lෙන( අවස( � ව5ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]¢ණ ඇ�ළ4 රාජ' ඖෂධ Wෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙV වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 

*6.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— Kජය zමාර�ංග අ=සම්රණ 

ෙරෝහෙ3 වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Kජය zමාර�ංග 
අ=සම්රණ ෙරෝහ3 ම�ඩල පනෙ4 30(2) වග(�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uද3 පනෙ4 14
(2) * වග(�ය යටෙ4 2016.08.12 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැW lෙන( 
අවස( � ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ ඇ�ළ4 Kජය 
zමාර�ංග අ=සම්රණ ෙරෝහෙ3 වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 

*7.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— � ලංකා ආE5ෙVද ඖෂධ සංසථ්ාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා5mක S�ගත සංසථ්ා  
පනෙ4 30 වග(�ය යටෙ4 2017.01.09 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද 2013.12.31 lෙන( 
අවස( � ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ ඇ�ළ4 
� ලංකා ආE5ෙVද ඖෂධ සංසථ්ාෙV වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hබසාධන සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 

*8.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— ෙහෝmෙයෝප� ෛවද' සභාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝmෙයෝප� පනෙ4 40 
වග(�ය යටෙ4 2017.01.25 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද 2011.12.31 lෙන( අවස( � 
ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ ඇ�ළ4 ෙහෝmෙයෝප� 
ෛවද' සභාෙV වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව Hබසාධන සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.07.04 lන සලකා බලන ලT.) 



( 6 ) 

 

 

*9.  
Wවාස හා ඉl\]< අමාත'�මා,— ජා�ක Wවාස සංව5ධන අ�කා�ෙo වා56ක වා5තාව 

හා hg< - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Wවාස සංව5ධන අ�කා�ය පනත අ=ව 
2016.10.25 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2012.12.31 වැW lෙන( අවස( � ව5ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ ඇ�ළ4 ජා�ක Wවාස සංව5ධන 
අ�කා�ෙo වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.08.09 lන සලකා බලන ලT.) 

*10.   
Wවාස හා ඉl\]< අමාත'�මා,— ඉl\]< අභ'ාස සංව5ධන ආයතනෙo වා56ක 

වා5තාව හා hg< - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙo කා5mක සංසථ්ා පනෙ4 2 වැW 
වග(�ෙo 1 වැW උප වග(�ය යටෙ4 හා 1992 ¦W මස 10 lනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
Kෙශේෂ ගැස8පතය අ=ව 2016.10.25 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැW lෙන( 
අවස( � ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ ඇ�ළ4  
ඉl\]< අභ'ාස සංව5ධන ආයතනෙo වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.08.09 lන සලකා බලන ලT.) 

*11.   
Wවාස හා ඉl\]< අමාත'�මා,— රාජ' සංව5ධන හා W5මාණ S�ගත සංසථ්ාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා5mක සංසථ්ා පනෙ4          
2 වැW වග(�ෙo 1 වැW උප වග(�ය යටෙ4 2017.01.24 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද, 
2012.12.31 වැW lෙන( අවස( � ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy 
W]ෂණ ඇ�ළ4 රාජ' සංව5ධන හා W5මාණ S�ගත සංසථ්ාෙV වා56ක වා5තාව හා hg< 
අ=මත කළ E� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව Hභසාධනය, සමාජ සKබලගැ(�ම ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක 

සභාව KF( 2017.08.09 lන සලකා බලන ලT.) 

*12.   
ඛWජ ෙත3 ස<ප4 සංව5ධන අමාත'�මා,— ලංකා ඛWජ ෙත3 S�ගත සංසථ්ාෙV 

වා56ක වා5තාව හා hg< - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛWජ ෙත3 S�ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 32 (3) වග(�ය යටෙ4 2016.04.05 වැW lන ඉl�ප4 කරන ලද 2013.12.31 
lෙන( අවස( � ව5ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප�වරයාෙy W]ෂණ 
ඇ�ළ4 ලංකා ඛWජ ෙත3 S�ගත සංසථ්ාෙV වා56ක වා5තාව හා hg< අ=මත කළ E� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං£ක අ¤ෂණ කාරක සභාව KF( 2016.10.07 lන සලකා බලන 

ලT.) 

*13.  
uද3 හා ජනමාධ'  අමාත'�මා,— HරාබG ආඥාපනත යටෙ4 WෙVදනය,— HරාබG 

ආඥාපනෙ4 (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග(� සමඟ \යKය E�, 32 වග(�ය යටෙ4, 
HරාබG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන ලGව, 2017 ¦s 28 lනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= ලැබ, 2017.10.09 lන ඉl�ප4 කරන 
ලද WෙVදනය අ=මත කළ E� ය. 
(අංක 996 දරන HරාබG WෙVදනය)  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*14. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Wෂ්පාදන බG (Kෙශේෂ K�Kධාන)  පනත යටෙ4 

Wයමය,— 1989 අංක 13 දරන Wෂ්පාදන බG (Kෙශේෂ K�Kධාන)  පනෙ4 3 වග(�ය 
යටෙ4 Wෂ්පාදන බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 අෙගෝස්� 17 lනැ� අංක 2032/31 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ 
කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
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*15. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 මැ¨ 30 lනැ� අංක 2021/7 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*16. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 ¦W 06 lනැ� අංක 2022/7 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*17. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 5 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 ¦W 06 lනැ� අංක 2022/8  දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8  පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*18. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය 
යටෙ4 Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා 
KF( සාදන ලGව, 2017 ¦W 30 lනැ� අංක 2025/44 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 
පතෙo පළ කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*19 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 ¦s 19 lනැ� අංක 2028/44 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*20. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 ¦s 26 lනැ� අංක 2029/25 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*21. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 ¦s 31 lනැ� අංක 2030/10 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= 
ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*22. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3  හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( 
සාදන ලGව, 2017 අෙගෝස්� 01 lනැ� අංක 2030/20 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo 
පළ කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 



( 8 ) 

 

 

*23. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 අෙගෝස්� 15  lනැ� අංක 2032/11 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ 
කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*24. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 අෙගෝස්� 16 lනැ� අංක 2032/24 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ 
කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*25. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 අෙගෝස්� 23 lනැ� අංක 2033/31 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ 
කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*26. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය යටෙ4 
Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා KF( සාදන 
ලGව, 2017 සැ�තැ<බ5 08 lනැ� අංක 2035/28 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ 
කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*27. 
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනත යටෙ4 Wයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG පනෙ4 2 වග(�ය 
යටෙ4 Kෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බG ස<බ(ධෙය( uද3 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා 
KF( සාදන ලGව, 2017 ඔෙතෝබ5 02 lනැ� අංක 2039/2 දරන අ� Kෙශේෂ 
ගැස8 පතෙo පළ කර= ලැබ, 2017.11.07 lන ඉl�ප4 කරන ලද Wයමය අ=මත කළ 
E� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*28.  
uද3 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— ෙ5� ආඥා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ5� ආඥා පනෙ4 10 වග(�ය යටෙ4 ආනයන e	 ගාස්� 
ස<බ(ධෙය(, 2017.11.18 lන ඉl�ප4 කරන ලද  ෙයෝජනාව අ=මත කළ E� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 lනැ� අංක 2031/49 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතය) 

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
*29. 
� ලංකා වාªජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර 

\ය�ම.  
(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 

*30. 
පා5sෙ<(�ෙV ස්ථාවර Wෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�<පත,— පා5sෙ<(�ෙV 

ස්ථාවර Wෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�<පත ස<බ(ධෙය( 2017 ෙනොවැ<බ5 මස 07 
වැW අඟහ	වාදා ��ග(වන ලද ස්ථාවර Wෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙV වා5තාව,—
සලකා බැ{ම. 

*31. 
KFවන ආ��කම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර \ය�ම. 

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 
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*32. 
බලහ4කාරෙය( අ�	දහ( \]<වs( Fයr තැනැ4ත( ආරෂා \]< සඳහා � 

ජාත'(තර ස<u� පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර \ය�ම. 
(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 

*33. 
ෙබෞ�ධ Kහාර ෙ�වාලග< (සංෙශෝධන) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර \ය�ම. 

(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 

*34. 
ෙථේරවාT «¬ ක�කාව4 (sයාපlං� \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර 

\ය�ම. 
(අමාත' ම�ඩලෙo අ=ම�ය ද(වා �ෙY.) 

*35. 
ආ��කම ව'වසථ්ාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— Kවාදය  ක3 තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ¦W 22),— “� ලංකා පජාතා(�ක සමාජවාT ජනරජෙo ආ��කම ව'වසථ්ාෙV 104ආ 
(5)(අ) ව'වසථ්ාෙV K�Kධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොmෂ( සභාව KF( 2016 ෙපබරවා� 25 
lනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Kෙශේෂ ගැස8 පතෙo පළ කර= ලැබ, 2016.05.06 lන ඉl�ප4 
කරන ලද, ජනමතKචාරණයකT ෙහෝ ඡ(ද Kම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ Kද¯4 හා u°ත 
ජනමාධ' KF( ��පැlය E� උපමාන ෙහව4 මා5ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහE< ප�ප4� අ=මත 
කළ E� ය.” ය=ෙව( ෙයෝජනා කරන ලl(, පශන්ය සභා«uඛ කරන ලT.  

36. 
� ලංකා ෙසේවා ��ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක�<පත — 

ෙදවැWවර \ය�ම.  

37. 
ළමා cන	4ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර 

\ය�ම.  

38. 
� ලංකා එස4 7ස�්යාW සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — 

ෙදවැWවර \ය�ම.  

39. 
� ලංකා කා(තා ස<ෙ<ලනය (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර 

\ය�ම.  

40. 
ෙමොනරාගල lස�් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — 

ෙදවැWවර \ය�ම.  

41. 
ලසාsය( සමාජ²ය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — 

ෙදවැWවර \ය�ම.  

42. 
ජාත'(තර කා(තා සහ ළමා අ¨e( Hn�ෙ< සභාව (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 

ෙක�<පත — ෙදවැWවර \ය�ම.  

43. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත \]ෙ<) පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර 

\ය�ම.  
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44. 
ද ඉ(ස�්�E8 ඔෆ ්ස5�ෆ¨´ පYs එක�(ට(8ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත \]ෙ<) 

පන4 ෙක�<පත — ෙදවැWවර \ය�ම.  

 
 

* සල,ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

lනට Wයmත කටE�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැ=<Tම  
අ1. 
Kස5ජන පන4 ෙක�<පත (2018) නමැ� පන4 ෙක�<පතට කාරක සභාෙVT ඉl�ප4 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම Wz4 කළ “lනට Wයmත කටE�වලට අදාළ අ�ෙ5කය” 
නමැ� ප�කාව බල(න. 
 

 

 


