
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

135/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1)  

 (අ) (i) 	�ය( ෙකෝ5 400ක වැ9 බ; &දල වංචා ?@ම සBබ,ධෙය, 
වැරCක	ව, D E�ගලය,ෙF නB කවෙGද;  

 (ii) ඔJ,ට ලබා ;, දKවB එ එ E�ගලයාට ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙGද; 

 (iii) එම E�ගලය,ට Mයම කරන ලද දඩ &ද( ඔJ, OP, ෙගවා �ෙQද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ආ) (i) උත වැ9 බ; වංචාවට සBබ,ධ ෙබොෙහෝ �Xස P5න බවY; 

 (ii) ෙ�Zය ආදායB ෙදපාGතෙB,�ෙ[ ඉහළ Mලධා@, ෙමම වංචාවට සBබ,ධ 
බවY; 

 (iii) ඇතැB �Xස ්ෙB වනOට ර5, පැන ෙගොස ්ඇ� බවY;   

එ�මා ද,ෙනSද? 

(ඇ) (i) වැ9 බ; වංචාවට අදාළ Pය^ E�ගලය, ��බඳව OමGශන කට`� 
P;ව,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ නB, එමb, අනාවරණය කරගY E�ගලය,ෙF නB, c�න, ;රකථන 
අංක හා තරා�රම කවෙGද; 

 (iii) ඔJ,ට එෙරSව ෙගන ඇ� eයාමාGග කවෙGද;  

  ය,නY එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 

2. 
1219/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත kණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට`� අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ම,නාරම Cසl්කෙm �Sටා ඇ� රාජ+ ආයතන සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ(. o. o. ඊ. තසත්වාr, OP, වGෂ 1983, පtව Oනාශ කරන ලද රාජ+ 
ආයතන සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Oනාශ D එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙm ��ගY තෙසේ	ව කර �ෙQද;  

 (iv) එෙසේ නB, එම ෙ�පළවල සBvGණ ව5නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Oනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වග?ව `� තසත්වාr,ට 
O	�ධව w�මය �යවර ෙගන �ෙQද;  

(අටවැM පාGcෙB,�ව - පළ&වැM සභාවාරය) 
අංක 227.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vi) එෙසේ නB, එම �යවර කවෙGද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Oමසා ඇ� ෙතොර�	 සBබ,ධෙය, vGණ වාGතාව 
ඉCXපY කර,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 

3. 
1471/’16 

ග	 චz,ද O ෙ{PX මහතා,— නගර සැලtB හා ජල සBපාදන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වGෂ 2015 r වYම, යහපාලන රජය බලයට පY|ෙම, අන�	ව, ෙB 
දවා බ;(ල Cසl්කය �ළ eයාවට නංවා ඇ� ජලසBපාදන ව+ාපෘ� 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ජලසBපාදන ව+ාපෘ�ෙm නම, ප�ලා~, සංඛ+ාව හා වැය කළ 
&ද( පමාණය ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iii) බ;(ල Cසl්කෙm ජනතාවෙF පාwය ජල ගැට^ව Oස�ම සඳහා ගැwමට 
අෙ��ත �යවර කවෙGද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 
4. 

1624/’17 

ග	 ෙහේෂා, OතානෙF මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පY� හා ආG�ක 
කට`� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ජා�ක ආදායමට Oශාල ශ�ය වන මැ� කGමා,තය පධාන වශෙය, 
P; කරන රYනEර Cසl්කෙm පාරBපXක මැ� පත(ක	ව,ට අද එම 
කGමා,තය අSz | යන බවY, 

 (ii) ෙමම කGමා,තය �ළ මහා පXමාණෙය, Mයැc ව+ාපාXකය, ?Sප 
ෙදෙන අතර සBපදා�ක පත( කGමා,තක	වා ��ක	ෙව� | ��ම 
ෙහේ�ෙව, ෙමම තYYවය ඇ� | ඇ� බවY; 

  එ�මා ��ග,ෙනSද? 

(ආ) (i) ෙB වනOට බැෙකෝ ය,ත ෙයොදාෙගන කැwB ?@මට මහා පXමාණ පත( 
කGමා,තය සඳහා බලපත M�Y කර �ෙQද; 

 (ii)  එෙසේ නB, බලපතලා~,ෙF නB හා c�නය, කවෙGද; 

 (iii) පාරBපXක පත( කGමා,තය සඳහා බැෙකෝ ය,ත ෙයොදා ගැwෙම, 
සාBපදා�ක පත(ක	වාට අසාධාරණය ෙම,ම, Oශාල පාXසXක 
හාMයද P;වන බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iv)  ෙමම තYYවය වැළැ|ම සඳහා ගත හැ? eයාමාGග කවෙGද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1710/’17 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැOc කGමා,ත අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) රජය OP, ෙපො( ෙගොOයාට එ ගසකට 	. 52/- බැ�,, ගස ්8 Pට අකර 
5 දවා “ක�	 Eරවර” නz, සහනාධාරය ලබා ;, බවY; එම 
සහනාධාරය වGතමානෙmr ෙනොලැෙබන බවY ද,ෙ,ද; 

 (ii)  සහනාධාර ෙනොලැ�� ෙපො( වගාක	ව,, එම සහනාධාරය ඉ(ලා 2016 
වGෂෙm ෙදසැBබG මස ෙපො( වගා?@ෙB ම�ඩලෙm රYනEර  
කාGයාලයට ඉ(^BපY භාර;, න&Y, ෙB දවා එයට ?P; ප�චාරය 
ලැ� ෙනොමැ� බව ��ග,ෙ,ද;  

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ආ) ෙB සBබ,ධෙය, ෙසොයා බලා වහාම ෙපො( ෙගොOයාට ෙපර පXC එම සහනාධාරය 
ලබාrමට කට`� කර,ෙ,ද ය,නY එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද?  

6. 
1754/’17 

ග	 ල� ජයවGධන මහතා,— සංචාරක සංවGධන හා eස්�යාM ආගzක කට`� 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) උK�වර පාෙ�Zය ෙ(කB බලපෙ�ශෙm �Sටා ඇ� ගඩලාෙද�ය, 
ලංකා�ලක සහ ඇBබැක යන P�ධසථ්ාන ඉතා වැදගY ෙපෞරා�ක 
ෙලෝක පකට සථ්ාන බව ��ග,ෙ,ද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැර�ම සඳහා Cනපතා ෙ�Zය හා Oෙ�Zය සංචාරකය, දහස ්
ගණන පැzෙණන බව ද,ෙ,ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපො; පහtකB ෙනොමැ� |ම ෙහේ�ෙව, ෙ�Zය හා Oෙ�Zය 
සංචාරකය, දැ� අ.	තාවය,ට ලවන බව ��ග,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අKපාKව පව�න ෙපො; පහtකB ලබාrම සඳහා  ඔබ 
අමාත+ාංශය යටෙY ක�නz, වැඩ��ෙවළ සකස ්කර,ෙ,ද; 

 (ii)  එෙසේනB, ඒ කවර ආකාරෙය,ද; 

 ය,නY එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 

7. 
1799/’17 

ග	 o. රං�Y ද ෙසො�සා මහතා,— ඉඩB සහ පාGcෙB,� ප�සංස්කරණ 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩB ගැට^ MරJ( ?@ ෙB අර&�, “�BසOය” නz, වැඩසටහන 
eයාYමක ව,ෙ,ද; 

 (ii) එය ෙB වනOට � ලංකාෙ[ Pය^ම Cසl්කවල eයාYමක ව,ෙ,ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නB, “�BසOය” වැඩසටහන eයාYමකවන Cසl්ක කවෙGද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙB වනOට එම “�BසOය” වැඩසටහන ක�නB ?@ෙB ෙයෝජනාව 
ඉCXපY | �ෙQද; 

  (ii) එම වැඩසටහන ක�නB ?@ම සඳහා Oෙ�Zය ආධාර ලබා ග,ෙ,ද; 

  (iii) එෙසේ නB, එය Oෙ�ශ ආධාරයද; එෙසේ නැතෙහොY, ණය &දලද;  

 (iv) එම ආධාරෙm �ල+මය ව5නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) “�BසOය” වැඩසටහන සඳහා ඇසත්ෙB,� කර ඇ� &� &දල ෙකොපමණද;  

 ය,නY එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 

8. 
2435/’17 

ග	 උදය පභාY ගBම,�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පY� හා 
ආG�ක කට`� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) දහනව වැM ආ�Kකම ව+වසථ්ා සංෙශෝධනය ෙක�BපY ?@මට සහ සංක(�ය 
පlකා සැක.මට අගාමාත+ කාGයාලය මb, ෙග|B කළ තැනැYත,ෙF නB සහ 
එම එ එ E�ගලයාට ෙගD &ද( පමාණය ෙකොපමණද ය,න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද,ව,ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නB, ඒ ම,ද? 
 

 

පධාන කට`� ආරBභෙm r 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ-�.ම 

1. 

&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— OසGජන (සංෙශෝධන),— 2016 අංක 24 දරන 
OසGජන පනත සංෙශෝධනය ?@ම සඳහා D පනY ෙක�Bපත?. 

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

2. 

Oෙ�ශ �?යා අමාත+�zය සහ අ�කරණ අමාත+�zය,— අපරාධ නK Oධාන 
සංගහය (Oෙශේෂ O�Oධාන) (සංෙශෝධන),— 2013 අංක 2 දරන අපරාධ නK Oධාන 
සංගහය (Oෙශේෂ O�Oධාන) පනත සංෙශෝධනය ?@ම සඳහා D පනY ෙක�Bපත?. 

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Brම සහ Cනට Mයzත කට`� 

*අ1.  
OසGජන පනY ෙක�Bපත (2018) — (දහනවවැM ෙව, කළ Cනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැBබG 30 Cන පග�ය) 
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*2.  
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— ජා�ක ඖෂධ Mයාමන 

අ�කාXය පනත යටෙY Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාXය පනෙY 118 වග,�ය සමඟ ?යOය `� 142 වග,�ය යටෙY ෛවද+ 
උපකරණ zල Mයම ?@ම සBබ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ 
අමාත+වරයා OP, සාදන ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 04 Cනැ� අංක 2030/47 දරන අ� 
Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� ලැබ, 2017.11.13 Cන ඉCXපY කරන ලද Mෙයෝග 
අ�මත කළ `� ය.  

*3. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ w�ගත සංසථ්ාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාGzක w�ගත සංසථ්ා 
පනෙY 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙY 14(3) වග,�ය යටෙY 
2016.07.08 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2013.12.31 වැM Cෙන, අවස, D වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@�ණ ඇ�ළY රාජ+ ඖෂධ w�ගත සංසථ්ාෙ[ 
වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 

*4. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— � ජයවGධනEර මහ ෙරෝහෙ( 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයවGධනEර මහෙරෝහ( 
ම�ඩල පනෙY 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙY 14(2)(C) වග,�ය 
යටෙY 2016.07.21 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2013.12.31 වැM Cෙන, අවස, D වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@�ණ ඇ�ළY � ජයවGධනEර මහ 
ෙරෝහෙ( වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 

*5. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ Mෂප්ාදන සංසථ්ාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාGzක w�ගත සංසථ්ා 
පනෙY 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙY 14(3) වග,�ය යටෙY 
2016.08.11 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2013.12.31 වැM Cෙන, අවස, D වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@�ණ ඇ�ළY රාජ+ ඖෂධ Mෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ[ වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 

*6.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— Oජය �මාර�ංග අ�සම්රණ 

ෙරෝහෙ( වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Oජය �මාර�ංග 
අ�සම්රණ ෙරෝහ( ම�ඩල පනෙY 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙY 14
(2) . වග,�ය යටෙY 2016.08.12 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2013.12.31 වැM Cෙන, 
අවස, D වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ ඇ�ළY Oජය 
�මාර�ංග අ�සම්රණ ෙරෝහෙ( වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ ̀ � ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 

*7.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— � ලංකා ආ`Gෙ[ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාGzක w�ගත සංසථ්ා  
පනෙY 30 වග,�ය යටෙY 2017.01.09 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද 2013.12.31 Cෙන, 
අවස, D වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ ඇ�ළY 
� ලංකා ආ`Gෙ[ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ[ වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tබසාධන සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 
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*8.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�Zය ෛවද+ අමාත+�මා,— ෙහෝzෙයෝප� ෛවද+ සභාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝzෙයෝප� පනෙY 40 
වග,�ය යටෙY 2017.01.25 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද 2011.12.31 Cෙන, අවස, D 
වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ ඇ�ළY ෙහෝzෙයෝප� 
ෛවද+ සභාෙ[ වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව tබසාධන සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලr.) 

*9.  
Mවාස හා ඉC?@B අමාත+�මා,— ජා�ක Mවාස සංවGධන අ�කාXෙm වාG�ක වාGතාව 

හා ��B - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Mවාස සංවGධන අ�කාXය පනත අ�ව 
2016.10.25 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2012.12.31 වැM Cෙන, අවස, D වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ ඇ�ළY ජා�ක Mවාස සංවGධන 
අ�කාXෙm වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ සහ මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලr.) 

*10.   
Mවාස හා ඉC?@B අමාත+�මා,— ඉC?@B අභ+ාස සංවGධන ආයතනෙm වාG�ක 

වාGතාව හා ��B - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙm කාGzක සංසථ්ා පනෙY 2 වැM 
වග,�ෙm 1 වැM උප වග,�ය යටෙY හා 1992 £M මස 10 Cනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
Oෙශේෂ ගැස9පතය අ�ව 2016.10.25 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 2013.12.31 වැM Cෙන, 
අවස, D වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ ඇ�ළY  
ඉC?@B අභ+ාස සංවGධන ආයතනෙm වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ සහ මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලr.) 

*11.   
Mවාස හා ඉC?@B අමාත+�මා,— රාජ+ සංවGධන හා MGමාණ w�ගත සංසථ්ාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාGzක සංසථ්ා පනෙY          
2 වැM වග,�ෙm 1 වැM උප වග,�ය යටෙY 2017.01.24 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද, 
2012.12.31 වැM Cෙන, අවස, D වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF 
M@ෂණ ඇ�ළY රාජ+ සංවGධන හා MGමාණ w�ගත සංසථ්ාෙ[ වාG�ක වාGතාව හා ��B 
අ�මත කළ `� ය.  
(ෙසෞඛ+ සහ මානව tභසාධනය, සමාජ සOබලගැ,|ම ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක 

සභාව OP, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලr.) 

*12.   
ඛMජ ෙත( සBපY සංවGධන අමාත+�මා,— ලංකා ඛMජ ෙත( w�ගත සංසථ්ාෙ[ 

වාG�ක වාGතාව හා ��B - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛMජ ෙත( w�ගත සංසථ්ා 
පනෙY 32 (3) වග,�ය යටෙY 2016.04.05 වැM Cන ඉCXපY කරන ලද 2013.12.31 
Cෙන, අවස, D වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Oගණකා�ප�වරයාෙF M@ෂණ 
ඇ�ළY ලංකා ඛMජ ෙත( w�ගත සංසථ්ාෙ[ වාG�ක වාGතාව හා ��B අ�මත කළ `� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං ක අ¡ෂණ කාරක සභාව OP, 2016.10.07 Cන සලකා බලන 

ලr.) 

*13.  
&ද( හා ජනමාධ+  අමාත+�මා,— tරාබ; ආඥාපනත යටෙY Mෙ[දනය,— tරාබ; 

ආඥාපනෙY (52 අ�කාරය D) 12, 14 සහ 22 වග,� සමඟ ?යOය `�, 32 වග,�ය යටෙY, 
tරාබ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන ල;ව, 2017 £c 28 Cනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� ලැබ, 2017.10.09 Cන ඉCXපY කරන 
ලද Mෙ[දනය අ�මත කළ `� ය. 
(අංක 996 දරන tරාබ; Mෙ[දනය)  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
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*14. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Mෂ්පාදන බ; (Oෙශේෂ O�Oධාන)  පනත යටෙY 

Mයමය,— 1989 අංක 13 දරන Mෂ්පාදන බ; (Oෙශේෂ O�Oධාන)  පනෙY 3 වග,�ය 
යටෙY Mෂ්පාදන බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 17 Cනැ� අංක 2032/31 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*15. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 මැ� 30 Cනැ� අංක 2021/7 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*16. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 £M 06 Cනැ� අංක 2022/7 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*17. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 5 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 £M 06 Cනැ� අංක 2022/8  දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9  පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*18. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය 
යටෙY Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
OP, සාදන ල;ව, 2017 £M 30 Cනැ� අංක 2025/44 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 
පතෙm පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*19 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 £c 19 Cනැ� අංක 2028/44 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*20. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 £c 26 Cනැ� අංක 2029/25 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*21. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 £c 31 Cනැ� අංක 2030/10 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
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*22. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද(  හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, 
සාදන ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 01 Cනැ� අංක 2030/20 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm 
පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*23. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 15  Cනැ� අංක 2032/11 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*24. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 16 Cනැ� අංක 2032/24 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*25. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 අෙගෝස්� 23 Cනැ� අංක 2033/31 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*26. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය යටෙY 
Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා OP, සාදන 
ල;ව, 2017 සැ�තැBබG 08 Cනැ� අංක 2035/28 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ `� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*27. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනත යටෙY Mයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; පනෙY 2 වග,�ය 
යටෙY Oෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ; සBබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
OP, සාදන ල;ව, 2017 ඔෙතෝබG 02 Cනැ� අංක 2039/2 දරන අ� Oෙශේෂ 
ගැස9 පතෙm පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCXපY කරන ලද Mයමය අ�මත කළ 
`� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*28.  
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ෙGk ආඥා පනත යටෙY ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙGk ආඥා පනෙY 10 වග,�ය යටෙY ආනයන ¥	 ගාස්� 
සBබ,ධෙය,, 2017.11.18 Cන ඉCXපY කරන ලද  ෙයෝජනාව අ�මත කළ `� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Cනැ� අංක 2031/49 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතය) 

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*29. 
� ලංකා වා�ජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර 

?ය|ම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
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*30. 
පපාතන Oෙරෝ¡ සහ ප�ෙතෝලන බ; පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*31. 
ආරෂණ �යවර පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*32. 
¡වර (Oෙ�Zය ¡වර ෙබෝ9� O�මY ?@ෙB) (සංෙශෝධන) පනY ෙක�Bපත — 

ෙදවැMවර ?ය|ම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*33. 
පාGcෙB,�ෙ[ ස්ථාවර Mෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Bපත,— පාGcෙB,�ෙ[ 

ස්ථාවර Mෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Bපත සBබ,ධෙය, 2017 ෙනොවැBබG මස 07 
වැM අඟහ	වාදා ��ග,වන ලද ස්ථාවර Mෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ[ වාGතාව,—
සලකා බැ�ම. 

*34. 
OPවන ආ�Kකම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 
*35. 
බලහYකාරෙය, අ�	දහ, ?@Bවc, Pය^ තැනැYත, ආරෂා ?@B සඳහා D 

ජාත+,තර සB&� පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*36. 
ෙබෞ�ධ Oහාර ෙ�වාලගB (සංෙශෝධන) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*37. 
ෙථේරවාr ¦§ ක�කාවY (cයාපCං� ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර 

?ය|ම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙm අ�ම�ය ද,වා �ෙQ.) 

*38. 
ආ�Kකම ව+වසථ්ාව යටෙY ෙයෝජනාව,— Oවාදය  ක( තබන ලද පශන්ය                   

(2016 £M 22),— “� ලංකා පජාතා,lක සමාජවාr ජනරජෙm ආ�Kකම ව+වසථ්ාෙ[ 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ[ O�Oධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොzෂ, සභාව OP, 2016 ෙපබරවාX 25 
Cනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Oෙශේෂ ගැස9 පතෙm පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 Cන ඉCXපY 
කරන ලද, ජනමතOචාරණයකr ෙහෝ ඡ,ද Oම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ Oද©Y හා &ªත 
ජනමාධ+ OP, ��පැCය `� උපමාන ෙහවY මාGෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ`B ප�පY� අ�මත 
කළ `� ය.” ය�ෙව, ෙයෝජනා කරන ලC,, පශන්ය සභා¦&ඛ කරන ලr.  

39. 
� ලංකා ෙසේවා �Xස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනY ෙක�Bපත — 

ෙදවැMවර ?ය|ම.  

40. 
ළමා Eන	Yථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර 

?ය|ම.  

41. 
� ලංකා එසY eස�්යාM සෙහෝදරYවය (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — 

ෙදවැMවර ?ය|ම.  
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42. 
� ලංකා කා,තා සBෙBලනය (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර 

?ය|ම.  

43. 
ෙමොනරාගල Cසl් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — 

ෙදවැMවර ?ය|ම.  

44. 
ලසාcය, සමාජ¬ය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — 

ෙදවැMවර ?ය|ම.  

45. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අ�¥, t��ෙB සභාව (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY 

ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම.  

46. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ?@ෙB) පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර 

?ය|ම.  

47. 
ද ඉ,ස5්5`9 ඔෆ ්සG5ෆ�® පQc එකJ,ට,9ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ?@ෙB) 

පනY ෙක�Bපත — ෙදවැMවර ?ය|ම.  

 
 

* සල1ෙණ� හ �ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

Cනට Mයzත කට`�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැ�Brම  
අ1. 
OසGජන පනY ෙක�Bපත (2018) නමැ� පනY ෙක�Bපතට කාරක සභාෙ[r ඉCXපY 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම M�Y කළ “Cනට Mයzත කට`�වලට අදාළ අ�ෙGකය” 
නමැ� පlකාව බල,න. 
 

 

 


