
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

839/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පවාහන හා ()* +ව, ෙසේවා අමාත/�මාෙග, 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඇතැ7 නගරා,තර 8රගම, ෙසේවා 1ඝ :ගා; 87<යවල ?දන මැA< ජරාCDණ 
E ඇ! බවG; 

 (ii) ඇතැ7 87<යවල ආපනශාලා පහJක7 ෙනොමැ! බවG; 

 (iii) පව!න ආපනශාලා )�මG ෙනොවන බවG; 

 (iv) 87<ය ආපනශාලාවල ප :M!ෙය, බාල ආහාරපාන අ�ක Mල ගණ,වලට  
)NණO ලබන බවG; 

 (v) ඉහත සඳහ, ක	R ෙහේ�ෙකොට ෙගන 87<ය මS, අපහJතාවයට පGවන 
බවG; 

එ�මා ද,ෙනUද? 

(ආ) (i) උත 87<යවල පහJක7 ඉහළ නැංEමට ගO ලබන �යවර කවෙDද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවන [දල ඇසත්ෙ7,�ගත කර !ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න7, එම [දල ෙකොපමණද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

2. 
1386/’16 

ග	 බ,8ල +ණවDධන මහතා,— `වර හා ජලජ ස7පG සංවDධන අමාත/�මාෙග, 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 144 යටෙG, d ලංකාෙe වාDfක මGස/ 
අපනයන වgනාකම ඇ.එ.ජ.ෙඩොලD Miයන 150  පමණ වන බව සඳහ, 
කර ඇ! බැ),, 1977 (ට ෙ7 දවා d ලංකාෙe වාDfක මGස/ අපනයන 
පමාණය හා අපනයන වgනාකම දැෙවන ලැlස�්ව ඉA<පG කර,ෙ,ද; 

 (ii) mෙරෝපා ෙවළඳෙපොළට මGස/ අපනයන තහන7 noමට �p 8, ෙහේ� 
සාධක කවෙDද; 

 (iii) තහනම ඉවG කරවා ගැqම සඳහා, එවකට `වර අමාත/ ග	 රාrත 
ෙසේනාරGන මහතා )(, ගO ලැs tයාමාDග කවෙDද; 

 (iv) mෙරෝපා ෙවෙළඳෙපොළට මGස/ අපනයන තහනම ඉවG කර ගැqම සඳහා d 
ලංකා ව අOගමනය කළ tයාමාDග ක වෙDද; 

 

(අටවැ? පාDiෙ7,�ව - පළ[වැ? සභාවාරය) 
අංක 232.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) ඒ අOව මGස/ අපනයන ෙvේතෙයU ඇ! x පධාන ෙවනසක්7 කවෙDද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

3. 
1469/’16 

ග	 චM,ද ) ෙz(< මහතා,— ස්වෙ�ශ කටm� අමාත/�මාෙග, ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) බ8*ල Aස{්කෙ| ඇ! ගාම ?ලධා< වස7 සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගාම ?ලධා< වස7වල න7 කවෙDද; 

 (iii) දැනට ස�්ර ගාම ?ලධා<ෙයN (gන ගාම?ලධාo වස7 හා එU ෙසේවෙ| 
?m� ගාම ?ලධා<,ෙ� න7 කවෙDද; 

 (iv) බ8*ල Aස{්කෙ| පව!න ගාම ?ලධා< �ර�පාp �රEමට අමාත/ාංශය 
ග,නා �යවර කවෙDද; 

 ය,න  එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
4. 

1743/’17 

ග	 �. රංrG ද ෙසොlසා මහතා,— බ,ධනාගාර ප!සංස්කරණ, �න	Gථාපන, 
නැවත පAං� noම හා U,8 ආගMක කටm� අමාත/�මාෙග, ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බ,ධනාගාර ?යාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැqමට බ,ධනාගාර 
ෙදපාDතෙ7,�ව )(, 2016 වDෂෙ| ස7[ඛ පoෂණය පැවැGx බව 
ද,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ න7, 2016.10.19 (ට 2016.10.27දවා පැවැGx ස7[ඛ පoෂණ සහ 
2016.11.03 (ට 2016.11.12 දවා පවGවන ලද ව�හගත ස7[ඛ 
පoෂණෙ| ප!ඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග,නා ලද 
අය87ක	ව, සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැq7 කර ඇ! බව හා අදාළ �)J7 2016.11.24 
Aන අGස, කරන ෙලස J8Jක7ලා�,ට බ,ධනාගාර ෙදපාDතෙ7,�ව 
ම�, දැO7 � නැවත එය ක* දැ[ෙe ම,ද; 

 (iv) එෙසේ ක* දැ� පGE7 ෙ7 වන)ටG ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙDද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ආ) (i) පGE7 ලබා �ෙ7 ගැට� සහගත තGGවය !�ය�, පGE7ලා�, 
අපහJතාවයට පGවන අm<, ඔ�,ට �)J7 i� ලබා 8,ෙ, ම,ද; 

  (ii) J8Jක7 ස�රන ලද පGE7ලා�,ට පGE7 ලබා ෙනො�ෙම, ඔ�, දැ� 
අපහJතාවයකට පGව (gන බව ��ග,ෙ,ද; 

  (iii) එෙසේ න7, පGE7 නැවත ලබා�මට කටm� කර,ෙ,ද; 

 (iv) එෙසේ න7, එම Aනය කවෙDද;  

 ය,නG එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1872/’17 

ග	 �ම* රGනායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාUර සංවDධන අමාත/�මාෙග, 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ක�බැ�ද, බ�ඩාරනායක මාවෙG දNR පස �Ug ජලාශය වටා ඇ)Aන 
මං�	ව ඉAකරM, !�ය� එU වැඩ අතරමග නවතා දැ� බවG; 

 (ii)  නැවත මං �	ෙe වැඩ අරඹා )ශාල වැඩ ෙකොටස ?මකර !�ය�, එU 
ෙකො,තාGක	 )(, වැඩ නවතා 2016.09.12 Aන ය,ත�ත ද ඉවG 
කරෙගන යෑෙම, ය�G එU වැඩ ඇණ Uට ඇ! බවG; 

 (iii) ෙ7 වන)ට එම ජලාශයට සහ ඒ අවට පෙ�ශයට NR බැහැර noම සඳහා 
භා)තා noම ෙහේ�ෙව, )ශාල ප<සර �ෂණය (8E ම8	 ගහනයද )ශාල 
වශෙය, වැ� E ඇ! බවG; 

 (iv)  මං�	ව ඉAnoම නවතා දැ;ම ෙහේ�ෙව, ප)ත කළ ජලාශය හා ඇළ 
මාDගය ෙ7 වන)ට [�ම?,ම ව*�UE ඇ! බවG;  

එ�මා ද,ෙනUද? 

(ආ) (i) ෙමම මං�	ව ඉAnoමට සහ අ�කව අප)ත E ඇ! ජලාශය ප)ත noමට 
�යවර ග,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ න7, එU වැඩ ය� ආර7භ කරO ලබන Aනය කවෙDද; 

 (iii) ෙමෙත (8කළ කටm� ෙවOෙව, දැ� )යදම වගnවmGත,ෙග, 
අයකර ගැqමට �යවර ග,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

6. 
2109/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන,ද මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග, ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර Aස{්කෙ|, ම�ගම අධ/ාපන කලාපෙ| �Ug කෛලමග* ෙදමළ 
)ද/ාලෙ| �ෂ/ය, හාර(යයකට අ�ක �<ස අධ/ාපන ෙපො8 සහ!ක පත 
(සාමාන/ ෙපළ) දවා අධ/ාපනය ලබM, (gන බවG; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙG සංවDධනය 
noම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර [*ග* තැs බවG; 

එ�මා ද,ෙනUද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(ii)U සඳහ, සංවDධන කටm� ආර7භ කරO ලබන Aනය කවෙDද; 

 (ii) ඉහත පාසෙලU අධ/යන ෙපො8 සහ!ක පත (උසස ් ෙපළ) ප,! ආර7භ 
noමට සැලJ7 කර !ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න7, එම ප,! ආර7භ කරO ලබන Aනය කවෙDද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

 
 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
2148/’17 

ග	 අෙශෝක �ය,ත මහතා,— වා<මාDග හා ජලස7පG කළමනාකරණ 
අමාත/�මාෙග, ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වGම, යහපාලන රජය බලයට පGEෙම, අන�	ව, වයඹ පළාත �ළ AයG 
කරන ලද වා< ව/ාපෘ! සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වා< ව/ාපෘ!වල න7 කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ ව/ාපෘ!ය යටෙG ප!ලාභ ලබන ගාම ?ලධා< වස7 හා ප�* 
සංඛ/ාව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව/ාපෘ!වල අර[R කවෙDද; 

 (v) ජල Uඟෙය,  ඩා )¡න වයඹ ජනතාව ෙවOෙව, අමාත/ාංශය ඉA<ෙ|� 
tයාවට නැංEමට අෙ�fත ව/ාපෘ! කවෙDද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

8. 
2284/’17 

ග	 J?* හ¢,ෙනG! මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග, ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) d ලංකා +	 ෙසේවෙ| 3(1) ෙශේ¤යට උපා�ධා<, බඳවා ගැqම සඳහා   
2017 වDෂෙ| )භාගය පැව! Aනය කවෙDද; 

 (ii) ජා!ක පාස*වල පව!න +	 �ර�පාp �රEම සඳහා Aස{් ම¥ටM, පැව! 
ෙමම )භාගය (ංහල, ෙදමළ සහ ඉං¦( මාධ/ෙය, පැව! බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iii) එම ?සා, )භාග අෙ�ෂකය,ට ඉහත  ඕනෑම භාෂාවn, ���	 සැපlය 
හැn x බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iv) ඉං¦( මාධ/ +	 �ර�පාp සඳහා (ංහල භාෂාෙව, ���	 සැප¨ 
අෙ�ෂකය,ට ෙGo පGEමට අවසථ්ාව ලබා ෙනො� !ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ න7, (ංහල මාධ/ පශන් පතයටද ඉං¦( මාධ/ෙය, ���	 සැපlය 
m�යැl අදාළ )භාගය සඳහා අය87පG කැඳx ගැස¥ පතෙ| ෙහෝ ෙවනG 
ආකාරයn, ©Dව දැO7�ම කර !�ෙ,ද; 

 (vi) ඉං¦( +	 �ර�පාp සඳහා (ංහල මාධ/ෙය, ���	 සැපªම OJ8Jකම 
ව,ෙ, යැl ©Dව දැO7�ම කර ෙනො!�ය�, (ංහල මාධ/ෙය, ���	 
සැප¨ අෙ�ෂකය, ෙතෝරා ෙනොගැqෙම, අසාධාරණය (8E ඇ! බව 
��ග,ෙ,ද; 

 (vii) එෙසේ න7, ඒ සඳහා ගO ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
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පධාන කටm� ආර7භෙ| � 
ෙය&ජනා ()බඳ දැ+�,ම 

1.  
පාDiෙ7,�ෙe සභානායක�මා,— පාDiෙ7,�ෙe කටm� (අංක 1),— න/ාය පතෙ| 

පධාන කටm�වල අංක 1 (ට 23 දවා )ෂයය, ��බඳ වැඩ අද Aන 
«සE්ෙ7� පාDiෙ7,�ෙe  අංක 7 දරන සථ්ාවර ?ෙයෝගෙයU  සහ 2016.03.08 හා 
2017.11.15 යන Aනය,U පාDiෙ7,�ව )(, ස7මත කරන ලද ෙයෝජනාවල 
)�)ධානය,ෙග, ?දහස ්)ය m� ය. 

2.  

පාDiෙ7,�ෙe සභානායක�මා,— පාDiෙ7,�ෙe කටm� (අංක 2),—  න/ාය 
පතෙ| පධාන කටm�වල අංක 22 දරන )ෂය ��බඳ වැඩ අද Aන «සE්ෙ7� අංක 23 දරන 
පාDiෙ7,�ෙe සථ්ාවර ?ෙයෝ ගෙයU )�)ධානය,ෙග, ?දහස ් )ය m� ය. 

3. 

පාDiෙ7,�ෙe සභානායක�මා,— පාDiෙ7,�ෙe «සE්7 (අංක1),— 
පාDiෙ7,�ෙe අංක 7 දරන සථ්ාවර ?ෙයෝගෙයU )�)ධානවල සහ 2016.03.08 වැ? 
Aන පාDiෙ7,�ව )(, ස7මත කරන ලද ෙයෝජනාෙe Nම සඳහ, �වද, 2017.12.11 
වැ? ස¢දා පාDiෙ7,�ව «සව්න Aනය )ය m� ය. එAන «සE්7 පැවැGෙවන කාල 
ෙeලාව ©. භා. 9.30 (ට ©. භා. 10.30 දවා )ය  m� ය. ©. භා. 10.30ට කථානායක�මා 
පශන්ය ෙනො)මසා පාDiෙ7,�ව ක* තැ�ය m� ය. 

4. 

පාDiෙ7,�ෙe සභානායක�මා,— පාDiෙ7,�ෙe «සE්7 (අංක 2),— අද Aන )(ර 
යෑෙ7� ෙමම පාDiෙ7,�ව 2017 ෙදසැ7බD මස 11 වැ? ස¢දා ©. භා. 9.30 වන ෙත ක* 
තැ�ය m� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැO7�ම සහ Aනට ?යMත කටm� 

*අ1.  

)සDජන පනG ෙක�7පත (2018) — ()(හතරවැ? ෙව, කළ Aනය) — කාරක සභාව 
(ෙදසැ7බD 08 Aන පග!ය) 

*2.  
[ද* හා ජනමාධ/  අමාත/�මා,— Jරාබ8 ආඥාපනත යටෙG ?ෙeදනය,— Jරාබ8 

ආඥාපනෙG (52 අ�කාරය x) 12, 14 සහ 22 වග,! සමඟ nය)ය m�, 32 වග,!ය යටෙG, 
Jරාබ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 ®i 28 
Aනැ! අංක 2029/51 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.10.09 Aන ඉA<පG 
කරන ලද ?ෙeදනය අOමත කළ m� ය. 

(අංක 996 දරන Jරාබ8 ?ෙeදනය)  
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*3. 
[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ?ෂප්ාදන බ8 ()ෙශේෂ )�)ධාන)  පනත යටෙG 

?යමය,— 1989 අංක 13 දරන ?ෂප්ාදන බ8 ()ෙශේෂ )�)ධාන)  පනෙG 3 වග,!ය යටෙG 
?ෂප්ාදන බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 
අෙගෝස�් 17 Aනැ! අංක 2032/31 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 
2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
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*4. 
[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG )ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 
මැl 30 Aනැ! අංක 2021/7 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන 
ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*5. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG )ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 
®? 06 Aනැ! අංක 2022/7 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන 
ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*6. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 5 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 ®? 06 Aනැ! අංක 2022/8  දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥  පතෙ| පළ කරO 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*7. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය 
යටෙG )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා 
)(, සාදන ල8ව, 2017 ®? 30 Aනැ! අංක 2025/44 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ 
පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*8. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 ®i 19 Aනැ! අංක 2028/44 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*9. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 ®i 26 Aනැ! අංක 2029/25 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*10. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 ®i 31 Aනැ! අංක 2030/10 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*11. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද*  හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, 
සාදන ල8ව, 2017 අෙගෝස්� 01 Aනැ! අංක 2030/20 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| 
පළ කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
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*12. 
[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 අෙගෝස්� 15  Aනැ! අංක 2032/11 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ 
කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*13. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 අෙගෝස්� 16 Aනැ! අංක 2032/24 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ 
කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*14. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 අෙගෝස්� 23 Aනැ! අංක 2033/31 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ 
කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*15. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය යටෙG 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, සාදන 
ල8ව, 2017 සැ�තැ7බD 08 Aනැ! අංක 2035/28 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ 
කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*16. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙG ?යමය 
(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙG 2 වග,!ය 
යටෙG )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා 
)(, සාදන ල8ව, 2017 ඔෙතෝබD 02 Aනැ! අංක 2039/2 දරන අ! )ෙශේෂ 
ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉA<පG කරන ලද ?යමය අOමත කළ 
m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*17.  

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ෙD+ ආඥා පනත යටෙG ෙයෝජනාව,—                    
(235 අ�කාරය වන) ෙD+ ආඥා පනෙG 10 වග,!ය යටෙG ආනයන �	 ගාස්� 
ස7බ,ධෙය,, 2017.11.18 Aන ඉA<පG කරන ලද  ෙයෝජනාව අOමත කළ m� ය.  

(2017 අෙගෝස�් 11 Aනැ! අංක 2031/49 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතය) 
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*18.  
[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Jරාබ8 ආඥාපනත යටෙG ?ෙeදනය (අංක 1),— 

Jරාබ8 ආඥාපනෙG (52 අ�කාරය x) 22 වග,!ය යටෙG, මGපැ, සඳහා x Jරාබ8 
ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, පනවන ල8ව, 2017 
ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/34 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ,  
2017.11.30 Aන ඉA<පG කරන ලද ?ෙeදනය අOමත කළ m� ය.  

(අංක 1000 දරන Jරාබ8 ?ෙeදනය)  
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
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*19.  
[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Jරාබ8 ආඥාපනත යටෙG ?ෙeදනය (අංක 2),— 

Jරාබ8 ආඥාපනෙG (52 අ�කාරය x) 2 වග,!ය යටෙG, Jරාබ�දට යටG භා�ඩ 
ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, පනවන ල8ව, 2017 
ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/35 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ,  
2017.11.30 Aන ඉA<පG කරන ලද ?ෙeදනය අOමත කළ m� ය.  

(අංක 1001 දරන Jරාබ8 ?ෙeදනය)  
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*20.  

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Jරාබ8 ආඥාපනත යටෙG ?ෙeදනය (අංක 3),—
Jරාබ8 ආඥාපනෙG (52 අ�කාරය x) 22 වග,!ය යටෙG, එතෙනෝ* ?ෂ්පාදනය 
සඳහා භා)තා කරන අ[දව/ මත Jරාබ8 අOපාත ස7බ,ධෙය, [ද* හා ජනමාධ/ 
අමාත/වරයා )(, පනවන ල8ව,   2017 ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/36 දරන 
අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ,  2017.11.30 Aන ඉA<පG කරන ලද 
?ෙeදනය අOමත කළ m� ය.  

(අංක 1002 දරන Jරාබ8 ?ෙeදනය)  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*21. 

 [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Jරාබ8 ආඥාපනත යටෙG ?ෙeදනය (අංක 4),—
Jරාබ8 ආඥාපනෙG (52 අ�කාරය x) 22 වග,!ය යටෙG, 2015 ෙදසැ7බD 04 
Aනැ! අංක 1943/16 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැs අංක 981 දරන 
Jරාබ8 ?ෙeදනය අවලං+ කරM, [ද* හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා )(, පනවන 
ල8ව,  2017 ෙනොවැ7බD 15 Aනැ! අංක 2045/15 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ 
කරO ලැබ,  2017.11.30 Aන ඉA<පG කරන ලද ?ෙeදනය අOමත කළ m� ය.  

(අංක 1003 දරන Jරාබ8 ?ෙeදනය)  
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*22. 

[ද* හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ෙD+ ආඥා පනත ය ටෙG ෙයෝජනාව,—                   
(235 අ�කාරය) ෙD+ ආඥා පනෙG 10 වග,!ය යටෙG ආනයන �	 ගාස්� ස7බ,ධෙය,, 
2017.12.08 Aන ඉA<පG කරන ලද  ෙයෝජනාව අOමත කළ m� ය.  

(2017 ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/31 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතය)  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*23.  

පළාG පාලන ආයතන ඡ,ද )ම17 (සංෙශෝධන) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 
nයEම.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*24. 

පපාතන )ෙරෝ` සහ ප!ෙතෝලන බ8 පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*25. 
ආරෂණ �යවර පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
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*26. 
සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත/,තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙG ?ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පනG ම�, සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙG 4 වග,!ෙ| (3) උපවග,!ය සහ 14 වග,!ය සමඟ nය)ය m�  එ± 
පනෙG 20 වග,!ය යටෙG සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත/,තර ෙවළඳ 
අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/40 දරන අ! 
)ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.29 Aන ඉA<පG කරන ලද ?ෙයෝග 
අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*27. 

සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත/,තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙG ?ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පනG ම�, සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙG 4 වග,!ෙ| (3) උපවග,!ය සහ 14 වග,!ය සමඟ nය)ය m�  එ± 
පනෙG 20 වග,!ය යටෙG සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත/,තර ෙවළඳ 
අමාත/වරයා )(, සාදන ල8ව, 2017 ෙනොවැ7බD 09 Aනැ! අංක 2044/41 දරන අ! 
)ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 2017.11.29 Aන ඉA<පG කරන ලද ?ෙයෝග 
අOමත කළ m� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*28. 

පාDiෙ7,�ෙe ස්ථාවර ?ෙයෝග ප!ෙශෝ�ත ෙක�7පත,— පාDiෙ7,�ෙe 
ස්ථාවර ?ෙයෝග ප!ෙශෝ�ත ෙක�7පත ස7බ,ධෙය, 2017 ෙනොවැ7බD මස 07 
වැ? අඟහ	වාදා ��ග,වන ලද ස්ථාවර ?ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙe වාDතාව,—
සලකා බැ²ම. 

*29. 
`වර ()ෙ�³ය `වර ෙබෝ¥� )�මG noෙ7) (සංෙශෝධන) පනG ෙක�7පත — 

ෙදවැ?වර nයEම.  

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*30. 
d ලංකා වා¤ජ සමථ මධ/ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 

nයEම.  
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*31. 
)(වන ආ�pකම ව/වස්ථා සංෙශෝධනය පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
*32. 

බලහGකාරෙය, අ�	දහ, no7වi, (ය� තැනැGත, ආරෂා no7 සඳහා x 
ජාත/,තර ස7[! පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*33. 
ෙබෞ�ධ )හාර ෙ�වාලග7 (සංෙශෝධන) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 

*34. 
ෙථේරවා� ¶· ක!කාවG (iයාපAං� noෙ7) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 

nයEම. 
(අමාත/ ම�ඩලෙ| අOම!ය ද,වා !ෙ\.) 
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*35. 
ආ�pකම ව/වසථ්ාව යටෙG ෙයෝජනාව,— )වාදය  ක* තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ®? 22),— “d ලංකා පජාතා,{ක සමාජවා� ජනරජෙ| ආ�pකම ව/වසථ්ාෙe 
104ආ (5)(අ) ව/වසථ්ාෙe )�)ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොMෂ, සභාව )(, 2016 
ෙපබරවා< 25 Aනැ! අංක 1955/19 දරන අ! )ෙශේෂ ගැස¥ පතෙ| පළ කරO ලැබ, 
2016.05.06 Aන ඉA<පG කරන ලද, ජනමත)චාරණයක� ෙහෝ ඡ,ද )ම1මකට අදාළ 
කාල1මාව �ළ )ද�G හා [¸ත ජනමාධ/ )(, ��පැAය m� උපමාන ෙහවG 
මාDෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහm7 ප!පG! අOමත කළ m� ය.” යOෙව, ෙයෝජනා කරන ලA,, 
පශන්ය සභා¶[ඛ කරන ල�.  

36. 
d ලංකා ෙසේවා �<ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනG ෙක�7පත — 

ෙදවැ?වර nයEම.  

37. 
ළමා �න	Gථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 

nයEම.  

38. 
d ලංකා එසG tස!්යා? සෙහෝදරGවය (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — 

ෙදවැ?වර nයEම.  

39. 
d ලංකා කා,තා ස7ෙ7ලනය (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 

nයEම.  

40. 
ෙමොනරාගල Aස{් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — 

ෙදවැ?වර nයEම.  

41. 
ලසාiය, සමාජªය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — 

ෙදවැ?වර nයEම.  

42. 
ජාත/,තර කා,තා සහ ළමා අl�, J«±ෙ7 සභාව (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG 

ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම.  

43. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත noෙ7) පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර 

nයEම.  

44. 
ද ඉ,සg්gm¥ ඔෆ ්සDgෆlº ප\i එක�,ට,¥ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත noෙ7) 

පනG ෙක�7පත — ෙදවැ?වර nයEම.  

 
* සල/ෙණ� හ2�ව+ ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 

Aනට ?යMත කටm�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැO7�ම  
අ1. 

)සDජන පනG ෙක�7පත (2018) නමැ! පනG ෙක�7පතට කාරක සභාෙe� ඉA<පG 
කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම ?NG කළ “Aනට ?යMත කටm�වලට අදාළ අ!ෙDකය” 
නමැ! ප{කාව බල,න. 
 

 

 


