
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

691/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ක&මා'ත හා වා(ජ කට+� අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ප' ආ3ත 4ෂප්ාදන ක&මා'තය 78කාව කරග9 �:ස ෙ< වන8ට එම 
ක&මා'තෙය' ඉව9 ෙව?' @Aන බව9; 

 (ii) අDදව, හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටJ පව�න බව9; 

 (iii) ෙමය රටට 8ශාල 8ෙ�ශ 84මය ෙගන ආ හැL ක&මා'තය බව9; 

එ�මා ද'ෙනMද? 

(ආ) (i) ප' 4ෂප්ාදන අපනයනය කර'ෙ'ද; 

 (ii)  එෙසේ න<, 2015 ව&ෂය �ළ ලබාග9 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකර'ෙ' න<, අපනයනය LSමට කට+� කර'ෙ'ද; 

 (iv)  එෙසේ න<, ඒ කවර Uනයක @ටද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ප' ක&මා'තයට අවශ, ෙවෙළඳෙපොළ WXY LSමට රජය �යවර 
ෙගන �ෙZද; 

 (ii)  එෙසේ න<, එම �යවර කවෙ&ද;  

ය'න9 එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

2. 
1233/’16 

ග	 ප�ම උදයශා'ත ^ණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) Dල�` Uසa්කෙb �Mටා ඇ� Wරා8ද,ා9මක වAනාකමL' +9 සථ්ාන 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත:' දැනට සංරෂණ කට+� @fකරg ලබන සථ්ාන කවෙ&ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව&ෂවලh ෙව' කරන ලද DදY පමාණය ෙව' ෙව' 
වශෙය' ෙකොපමණද; 

 (iv) එY. i. i. ඊ. තසත්වාh' 8@' 8නාශ කරන ලද Wරා8ද,ා9මක 
වAනාකමL' +9 සථ්ාන කවෙ&ද; 

 (v) එම 8නාශය' ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ9න<, තෙසේ	 වAනාකම 
ෙව' ෙව' වශෙය' ෙකොපමණද;  

(අටවැ4 පා&lෙ<'�ව - පළDවැ4 සභාවාරය) 
අංක 230.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017 ෙදසැ�බ� මස 07 වැ�  හස්ප#�දා $. භා. 9.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (vi) එම 8නාශය' ස<බ'ධෙය' n�මය �යවර ෙගන �ෙZද; 

 (vii) ඉහත @යYෙලMම o&ණ වා&තාව ඉU:ප9 කර'ෙ'ද;  

 ය'න එ�මා ෙමම සභාව ට ද'ව'ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

3. 
1378/’16 

ග	 බ'fල ^ණව&ධන මහතා,— DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අgව, ෙපොෙලො'න	ව, Llෙනොs�ය 
සහ ර9නWර (ඇtl�Aය) Uසa්කය'M u8ශාල ගබඩා �න ඉULSමට 
සහ ම'නාර< Uසa්කෙb ඉUවන ගබඩාෙ` වැඩ 4ම LSමට 	�යY 
?lයන 1000  ෙව' කළ බව ��ග'ෙ'ද; 

 (ii) ම'නාරම Uසa්කෙයM ඉUෙකෙරන ගබඩාෙවM DY �:වැය 
ඇසත්ෙ<'�ව සහ ෙ< දවා w එM පග� සමාෙලෝචන වා&තාව ඉU:ප9 
කර'ෙ'ද;  

 (iii) L�ෙනොs�ය, ඇtl�Aය හා ෙපොෙලො'න	ෙවM නව ගබඩා සංy&ණ �න 
ඉULSෙ< කට+�වල පග�ය කවෙ&ද; 

 (iv) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙවgෙව' ෙව' කළ 	�යY ?lයන 
1000 ක Dදල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

4. 
1517/’17 

ග	 උදය පභා9 ග<ම'�ල මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප9� හා ආ&}ක 
කට+� අමාත,ා�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ආ~�කම ව,වසථ්ා ප�සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්8ම.ෙ<  ක?�ව 
ෙවgෙව' රජය 8@' දරන ලද DX 8යදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක?�ෙ` සාමා�කය'ෙ� න< කවෙ&ද; 

 (iii) එy ක?�වට සාමා�කය' ප9 LSෙ< h සලකා බැ� 4&ණායක කවෙ&ද; 

 (iv) ��ධාගම ��බඳ ආ~�කම ව,වසථ්ාෙ` ඇ� ෙදවන ප:sෙ�දය ඒ අ+:'ම 
පව9වා ෙගන යෑමට 4&ෙ�ශ කර ඇ� ක?� සාමා�කය' සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

5. 
1898/’17 

ග	 ච?'ද 8 ෙ�@: මහතා,— පළා9 සභා හා පළා9 පාලන අමාත,�මාෙග' 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) ඌව පළා9 සභාව �ළ @f � ඇ� සහ @fෙව?' පව�න අක?කතා ස<බ'ධෙය' 
8ගණකා�ප�වරයා 8@' අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 Uනැ� 
8ම&ශන වා&තාව ඌව පළා9 පධාන ෙYක< ෙවත යවා ඇ� බව එ�මා 
ද'ෙනMද? 

 



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i) එම වා&තාෙ` ඌව පළා9 සභාෙ` මහජන 4ෙයෝ�තය' හා මා~ඩlක 
ෙශේ(ෙb 4ලධා:' සඳහා w 8ෙ�ශ අධ,යන චා:කා ස<බ'ධෙය'  
අනාවරණය කර ඇ� ෙ�ද අංක 3 (අ) (i) @ට (x) දවා ක	� ෙමම සභාවට 
ඉU:ප9 කර'ෙ'ද; 

 (ii) එම අනාවරණය'ට අදාළ වා&තාෙ` (ආ) (i) @ට (iii) දවා @f කර ඇ� 
4Sෂණ ඉU:ප9 කර'ෙ'ද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

6. 
2189/’17 

ග	 i. රං�9 ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප9� හා ආ&}ක 
කට+� අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පu�ය අමාත, ම~ඩල සංෙශෝධනයට අgව ව&තමාන රජෙb ස<o&ණ 
කැ�න� අමාත,ව	' සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ, අමාත,ව	' හා 4ෙයෝජ, අමාත,ව	' සංඛ,ාව ෙව' ෙව' 
වශෙය' ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත,ාංශ අ�ෂණ කට+� පැව� ම'�ව	' සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ�න� අමාත,වරෙය� සඳහා වා&�කව වැය වන DX Dදල ෙකොපමණද; 

 (v) අමාත, ම~ඩල සංෙශෝධනෙbh අJ�' වැ� කරන ලද අමාත,ාංශ සඳහා 
2017 අයවැය ම�' ප�පාදන ෙව' කර �ෙZද; 

 (vi) එෙසේ න<, ෙව' කරන ලද Dදල ෙකොපමණද; 

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 

7. 
2198/’17 

ග	 මM'දාන'ද අJ9ගමෙ� මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමා&ග 
අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මහgවර, gවරඑ�ය සහ බfYල Uසa්කවල ව�කරෙb බසර්ථ ධාවනය 
වන ගා�ය මා&ග කාප� ඇ�Sමට ෙහෝ තාර දමා සංව&ධනය LSම සඳහා 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කර �ෙZද; 

 (ii) එෙසේ න<, 2015, 2016 සහ 2017 ව&ෂවලh ඒ සඳහා ෙව' කර �  Dදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම�' ඉUකරg ලබන මා&ග ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉU:ප9 කර'ෙ'ද; 

 (iv) ඉU:ෙbh ව�කරෙb මා&ග සංව&ධනයට ෙගන ඇ� �යවර කවෙ&ද; 

 ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද?  

8. 
2217/’17 

ග	 එස.් ¡තර' මහතා,— බ'ධනාගාර ප�සංස්කරණ, Wන	9ථාපන, නැවත පUං� 
LSම හා M'f ආග?ක කට+� අමාත,�මාෙග' ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) Llෙනොs�ය Uසa්කෙb, පs�ෛලපYl පාෙ�£ය සභා බලපෙ�ශයට 
අය9 Dහමාෙල� ග<මානය ��බඳව; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එම ග<මානෙb ¤? පමාණය සහ ජනගහනය ��බඳව; 

  (iii) එම පෙ�ශෙb �< ෙබෝ<බ වළලා ඇ� බව9, ඒවා ෙ< වන8ට ඉව9 කර?' 
@Aන වැඩසටහන සඳහා ¥ල,ාධාර සපයg ලබන අය ��බඳව9; 

එ�මා ද'ෙනMද? 

(ආ) (i) �< ෙබෝ<බ ස<o&ණෙය' ඉව9 LSම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පෙ�ශය මහජනතාවට පUං��ම සඳහා භාරhමට බලාෙපොෙරො9� වන 
Uනය කවෙ&ද;  

 (iii) නැවත පUං� LS<, 4වාස ෙයෝජනා කම පහuක< ඔ§'ට ලබා hමට කට+� 
කර'ෙ'ද;  

ය'න එ�මා ෙමම සභාවට ද'ව'ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම'ද? 
 

 

 

පධාන කට+� ආර<භෙb h 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

1. 
පා&lෙ<'�ෙ` සභානායක�මා,— පා&lෙ<'�ෙ` ¨ස�්< (අංක 1),— 

පා&lෙ<'�ෙ` සථ්ාවර 4ෙයෝග අංක 7M 8�8ධානවල සහ 2016.03.08 හා 2017.11.15 වැ4 
Uනය'M පා&lෙ<'�ව 8@' ස<මත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ'ව ��ණද,       
අද Uන පා&lෙ<'�ෙ` ¨ස�්< පැවැ9ෙවන කාල ෙ`ලාව  o. භා. 9.30 @ට අ. භා. 12.30 
දවා ද, අ.භා. 1.00 @ට අ.භා. 8.30 දවා ද 8ය  +� ය. අ. භා. 8.30ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනො8මසා පා&lෙ<'�ව කY තැ�ය +� ය.  

2. 
පා&lෙ<'�ෙ` සභානායක�මා,— පා&lෙ<'�ෙ` ¨ස�්< (අංක 2),— 

පා&lෙ<'�ෙ` සථ්ාවර 4ෙයෝග අංක 7M 8�8ධානවල සහ 2016.03.08 හා 2017.11.15 වැ4 
Uනය'M පා&lෙ<'�ව 8@' ස<මත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ'ව ��ණද,    
2017 ෙදසැ<බ& මස 08 වැ4 @�රාදා පා&lෙ<'�ෙ` ¨ස�්< පැවැ9ෙවන කාල ෙ`ලාව    
o. භා. 9.30 @ට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.00 @ට අ.භා. 9.30 දවා ද 8ය +� ය.                
අ. භා. 9.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො8මසා පා&lෙ<'�ව කY තැ�ය +� ය.  

3. 
ග	 ෙ. කාද& මස්තා' මහතා,— පන9 ෙක�<පත  ඉU:ප9 LSෙ<  අවසරය,— 

පහත සඳහ' පන9 ෙක�<පත ඉU:ප9 LSමට අවසර Uය +�ය:—  

“ආ�ෂා අධ,ාපන භාරය සංසථ්ාගත LSම සඳහා w පන9 ෙක�<පතL.” 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැg<hම සහ Uනට 4ය?ත කට+� 

*අ1.  
8ස&ජන පන9 ෙක�<පත (2018) — (8@ෙදවැ4 ෙව' කළ Uනය) — කාරක සභාව 

(ෙදසැ<බ& 06 Uන පග�ය) 

*2.  

පළා9 පාලන ආයතන ඡ'ද 8ම.< (සංෙශෝධන) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 
Lය�ම.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 



( 5 ) 

 

 

*3.  
DදY හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— uරාබf ආඥාපනත යටෙ9 4ෙ`දනය,— uරාබf 

ආඥාපනෙ9 (52 අ�කාරය w) 12, 14 සහ 22 වග'� සමඟ Lය8ය +�, 32 වග'�ය යටෙ9, 
uරාබf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන ලfව, 2017 °l 28 
Uනැ� අංක 2029/51 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරg ලැබ, 2017.10.09 Uන ඉU:ප9 
කරන ලද 4ෙ`දනය අgමත කළ +� ය. 
(අංක 996 දරන uරාබf 4ෙ`දනය)  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*4. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 4ෂ්පාදන බf (8ෙශේෂ 8�8ධාන)  පනත යටෙ9 

4යමය,— 1989 අංක 13 දරන 4ෂ්පාදන බf (8ෙශේෂ 8�8ධාන)  පනෙ9 3 වග'�ය 
යටෙ9 4ෂ්පාදන බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 17 Uනැ� අංක 2032/31 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*5. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 මැ� 30 Uනැ� අංක 2021/7 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*6. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 °4 06 Uනැ� අංක 2022/7 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*7. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 5 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 °4 06 Uනැ� අංක 2022/8  දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස�  පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*8. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය 
යටෙ9 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
8@' සාදන ලfව, 2017 °4 30 Uනැ� අංක 2025/44 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� 
පතෙb පළ කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*9. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 °l 19 Uනැ� අංක 2028/44 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*10. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 °l 26 Uනැ� අංක 2029/25 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
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*11. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 °l 31 Uනැ� අංක 2030/10 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරg 
ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*12. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY  හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' 
සාදන ලfව, 2017 අෙගෝස්� 01 Uනැ� අංක 2030/20 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb 
පළ කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*13. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 15  Uනැ� අංක 2032/11 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*14. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 16 Uනැ� අංක 2032/24 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*15. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 අෙගෝස්� 23 Uනැ� අංක 2033/31 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*16. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය යටෙ9 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 8@' සාදන 
ලfව, 2017 සැ�තැ<බ& 08 Uනැ� අංක 2035/28 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ +� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*17. 
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනත යටෙ9 4යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf පනෙ9 2 වග'�ය 
යටෙ9 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා~ඩ බf ස<බ'ධෙය' DදY හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
8@' සාදන ලfව, 2017 ඔෙතෝබ& 02 Uනැ� අංක 2039/2 දරන අ� 8ෙශේෂ 
ගැස� පතෙb පළ කරg ලැබ, 2017.11.07 Uන ඉU:ප9 කරන ලද 4යමය අgමත කළ 
+� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*18.  
DදY හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ෙ&^ ආඥා පනත යටෙ9 ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ&^ ආඥා පනෙ9 10 වග'�ය යටෙ9 ආනයන ±	 ගාස්� 
ස<බ'ධෙය', 2017.11.18 Uන ඉU:ප9 කරන ලද  ෙයෝජනාව අgමත කළ +� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Uනැ� අංක 2031/49 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
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*19. 
¡ ලංකා වා(ජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 

Lය�ම.  
(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*20. 
පපාතන 8ෙරෝ� සහ ප�ෙතෝලන බf පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*21. 
ආරෂණ �යවර පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*22. 
�වර (8ෙ�£ය �වර ෙබෝ�� 8�ම9 LSෙ<) (සංෙශෝධන) පන9 ෙක�<පත — 

ෙදවැ4වර Lය�ම.  

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*23. 
පා&lෙ<'�ෙ` ස්ථාවර 4ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�<පත,— පා&lෙ<'�ෙ` 

ස්ථාවර 4ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�<පත ස<බ'ධෙය' 2017 ෙනොවැ<බ& මස 07 
වැ4 අඟහ	වාදා ��ග'වන ලද ස්ථාවර 4ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ` වා&තාව,—
සලකා බැ²ම. 

*24. 
8@වන ආ~�කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම. 

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 
*25. 
බලහ9කාරෙය' අ�	දහ' LS<වl' @යJ තැනැ9ත' ආරෂා LS< සඳහා w 

ජාත,'තර ස<D� පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම. 
(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*26. 
ෙබෞ�ධ 8හාර ෙ�වාලග< (සංෙශෝධන) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම. 

(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*27. 
ෙථේරවාh ´µ ක�කාව9 (lයාපUං� LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 

Lය�ම. 
(අමාත, ම~ඩලෙb අgම�ය ද'වා �ෙZ.) 

*28. 
ආ~�කම ව,වසථ්ාව යටෙ9 ෙයෝජනාව,— 8වාදය  කY තබන ලද පශන්ය                   

(2016 °4 22),— “¡ ලංකා පජාතා'aක සමාජවාh ජනරජෙb ආ~�කම ව,වසථ්ාෙ` 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙ` 8�8ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො?ෂ' සභාව 8@' 2016 ෙපබරවා: 25 
Uනැ� අංක 1955/19 දරන අ� 8ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරg ලැබ, 2016.05.06 Uන ඉU:ප9 
කරන ලද, ජනමත8චාරණයකh ෙහෝ ඡ'ද 8ම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ 8ද¶9 හා D·ත 
ජනමාධ, 8@' ��පැUය +� උපමාන ෙහව9 මා&ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ+< ප�ප9� අgමත 
කළ +� ය.” යgෙව' ෙයෝජනා කරන ලU', පශන්ය සභා´Dඛ කරන ලh.  

29. 
¡ ලංකා ෙසේවා �:ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන9 ෙක�<පත — 

ෙදවැ4වර Lය�ම.  

30. 
ළමා Wන	9ථාපන ෙ'දය (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 

Lය�ම.  
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31. 
¡ ලංකා එස9 ¸ස�්යා4 සෙහෝදර9වය (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — 

ෙදවැ4වර Lය�ම.  

32. 
¡ ලංකා කා'තා ස<ෙ<ලනය (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 

Lය�ම.  

33. 
ෙමොනරාගල Uසa් කා'තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — 

ෙදවැ4වර Lය�ම.  

34. 
ලසාlය' සමාජ¹ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — 

ෙදවැ4වර Lය�ම.  

35. 
ජාත,'තර කා'තා සහ ළමා අ�±' u¨yෙ< සභාව (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 

ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම.  

36. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත LSෙ<) පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර 

Lය�ම.  

37. 
ද ඉ'සA්A+� ඔෆ ්ස&Aෆ�» පZl එක§'ට'�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත LSෙ<) 

පන9 ෙක�<පත — ෙදවැ4වර Lය�ම.  

 
 

* සල1ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

Uනට 4ය?ත කට+�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැg<hම  
අ1. 
8ස&ජන පන9 ෙක�<පත (2018) නමැ� පන9 ෙක�<පතට කාරක සභාෙ`h ඉU:ප9 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම 4�9 කළ “Uනට 4ය?ත කට+�වලට අදාළ අ�ෙ&කය” 
නමැ� පaකාව බල'න. 
 

 

 
 

 
 
 

 


