
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

135/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2)  

 (අ) (i) 	�ය( ෙකෝ6 400ක වැ: බ< &දල වංචා @Aම සCබ,ධෙය, 
වැරDක	ව, E F�ගලය,ෙG නC කවෙHද;  

 (ii) ඔK,ට ලබා <, දLවC එ එ F�ගලයාට ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (iii) එම F�ගලය,ට Nයම කරන ලද දඩ &ද( ඔK, PQ, ෙගවා �ෙRද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) (i) උත වැ: බ< වංචාවට සCබ,ධ ෙබොෙහෝ �Yස Q6න බවZ; 

 (ii) ෙ�[ය ආදායC ෙදපාHතෙC,�ෙ\ ඉහළ NලධාA, ෙමම වංචාවට සCබ,ධ 
බවZ; 

 (iii) ඇතැC �Yස ්ෙC වනPට ර6, පැන ෙගොස ්ඇ� බවZ;   

එ�මා ද,ෙනTද? 

(ඇ) (i) වැ: බ< වංචාවට අදාළ Qය_ F�ගලය, ��බඳව PමHශන කටa� 
Q<ව,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එමc, අනාවරණය කරගZ F�ගලය,ෙG නC, d�න, <රකථන 
අංක හා තරා�රම කවෙHද; 

 (iii) ඔK,ට එෙරTව ෙගන ඇ� fයාමාHග කවෙHද;  

  ය,නZ එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

2. 
1197/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත lණෙසේකර මහතා,— පළාZ සභා හා පළාZ පාලන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (3) 

(අ) යාපනය Dසm්කය �ළ 1983 වHෂය වනPට �o, 

 (i) වාYමාHග සංඛ+ාව; 

 (ii) qඩා වැ\, අ&r සහ ඇළ මාHග සංඛ+ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොPsC පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) (i)  1983 Qට 2009 වHෂෙt aදමය තZZවය Nමවන ෙත වාYමාHග, වැ\, 
අ&r සහ ඇළ මාHග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව, කරන ලද &දල; 

(අටවැN පාHdෙC,�ව - පළ&වැN සභාවාරය) 
අංක 242.] 
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 (ii)  aදමය තZZවය Nම vෙම, පw 2015 වHෂය දවා, සමසත් වාYමාHග, වැ\, 
අ&r සහ ඇළ මාHග ප�සංසක්රණයට රජය PQ, ෙව, කරන ලද &දල; 

එ එ වHෂය අxව ෙකොපමණද ය,නZ එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

3. 
1401/’16 

ග	 බ,<ල lණවHධන මහතා,— කෘzකHම අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයT අංක 173 ෙයෝජනාවට අxව, ගා|ය කෘzකHමා,තයට 
සහාය වx �}ස, qඩා වැ\ හා ඇළ මාHග ප�සංසක්රණ @Aම සඳහා ෙව, 
කරන ලද 	�ය( ~dයන 2000ක ප�පාදනය මc, 2016 වHෂය �ළ� 
ප�සංසක්රණය කරන ලද qඩා වැ\ හා ඇළ මාHග සහ ඒ ෙවxෙව, දරන 
ලද �Yවැය ඇ�ළZ ලැ�ස�්ව ඉDYපZ කර,ෙ,ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නC, ම,ද; 

 (iii) qඩා වැ\ හා ඇළ මාHග ප�සංසක්රණය ��බඳ වග�ම පවරන ලද  
අමාත+ාංශය සහ එම අමාත+ාංශයට 2016 වHෂය �ළ� මහා භා�ඩාගාරය 
PQ, &දා හYන ලද &ද( පමාණය කවෙHද; 

 (iv) 	�ය( ~dයන 2000 E ෙමම  දැවැ,ත ව+ාපෘ�ය අ�ෂණය @Aමට 
PPධ ම:ට~, දායක E ආයතන ෙහෝ සංPධාන කවෙHද; 

 (v) ව+ාපෘ�ෙයT අ�ෂණ කටa� ෙවxෙව, වැය කරන ලද &� &දල 
ෙකොපමණද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

4. 
1517/’17 

ග	 උදය පභාZ ගCම,�ල මහතා,— අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක 
කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා සාමය ��බඳ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ආ�Lකම ව+වසථ්ා ප�සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්Pම.ෙC  ක~�ව 
ෙවxෙව, රජය PQ, දරන ලද &� Pයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක~�ෙ\ සාමා�කය,ෙG නC කවෙHද; 

 (iii) එ� ක~�වට සාමා�කය, පZ @AෙC � සලකා බැ� NHණායක කවෙHද; 

 (iv) ��ධාගම ��බඳ ආ�Lකම ව+වසථ්ාෙ\ ඇ� ෙදවන පY�ෙ�දය ඒ අaY,ම 
පවZවා ෙගන යෑමට NHෙ�ශ කර ඇ� ක~� සාමා�කය, සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

5. 
1647/’17 

ග	 ච~,ද P ෙ�QY මහතා,— පළාZ සභා හා පළාZ පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළාZ සභාව PQ, ඉඩC ඔ�F ලබා�ෙC වැඩසටහන DයZ කර 
�ෙRද; 
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 (ii) එෙසේ නC, වZම, ඌව පධාන අමත+ාවරයා එම �රයට පZvෙම, අන�	ව 
ෙC දවා ලබා � ඇ� ඔ�F සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�F ලබා � ඇ� F�ගලය,ෙG නC, d�නය, සහ ඔK, පDං� ගාම NලධාY 
වසC කවෙHද; 

 (iv) ෙමම ඉඩC ඔ�F ලබා�මට පළාZ සභාව අxගමනය කළ කමෙ\දය කවෙHද; 

  ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

6. 
1728/’17 

ග	 sම( රZනායක මහතා,— සංවHධන උපාය මාHග හා ජාත+,තර ෙවළඳ 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අර&දෙ( අධ+ෂ ම�ඩල සාමා�කය, කK	,ද; 

 (ii) ඔK, පZ කරx ලබ,ෙ, කK	, PQ,ද; 

 (iii) වHෂ 2010 Qට 2017 දවා ෙමම අර&දලට ලැ�r &ද( පමාණය, සහ &ද( 
ලබා<, �ලාශය, වHෂය අxව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (iv) වHෂ 2010 Qට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර&දෙ( FනරාවHතන PයදC 
වHෂය අxව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (v) වHෂ 2005 Qට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර&දල මc, �ෂ+Zව 
පදානය, හා FනරාවHතන ෙනොවන කාHයය, සඳහා කරන ලද ෙගvC, එ 
එ වHෂය සහ කාHයය අxව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

7. 
1749/’17 

ග	 ල� ජයවHධන මහතා,— &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (3) 

(අ) (i) ෙC වනPට � ලංකාව �ළ පවZවාෙගන යx ලබන lව, P<d නාdකා 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම lව, P<d නාdකා පවZවාෙගන යx ලබන ආයතන කවෙHද; 

 (iii) එම lව, P<d නාdකාවල T~ක	ව, සහ එම නාdකා ආරCභ කර ඇ� 
Dනය, ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද;  

 (iv) ෙC වනPට � ලංකාව �ළ ආරCභකර Pකාශනය පවZවාෙගන ෙනොයන  
lව, P<d නාdකා �ෙRද;  

 (v) එෙසේ නC, එම නාdකා කවෙHද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) (i) lව, P<d නාdකා Nයාමනය කරx ලබන ආයතනය කවෙHද; 

 (ii) දැනට එම lව, P<d නාdකා Nයාමනය P�මZව Q< ෙනොවන බව  
��ග,ෙ,ද;  

 (iii) සමාජ හාNය, Q<වන අaY, යC යC lව, P<d නාdකා මc, Q< කරx 
ලබන පචාරය, Pකාශනය @Aම වැළැvම සඳහා lව, P<d නාdකා 
Nයාමනය @Aමට P�මZ කමෙ\දය ක�න~, සකස ්කර,ෙ,ද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ නC, ඒ කවර ආකාරෙය,ද; 

ය,නZ එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 
8. 

1814/’17 

ග	 (ෛවද+) නd,ද ජය�සස් මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) �ව Pද+ා හා ග}ත Pෂය ධාරාව, පැවැZෙවන 
පාස( සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Pෂය ධාරාවල එ එ Pෂය සඳහා, අවශ+ l	ව	, සංඛ+ාව, දැනට 
Q6න l	ව	, සංඛ+ාව සහ l	 Fර�පාL සංඛ+ාව ෙව, ෙව, වශෙය, 
කවෙHද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) Pද+ා Pෂය ධාරාව, සඳහා l	ව	, Tඟvමට බලපා ඇ� 
ෙහේ� කවෙHද ය,නZ එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 
9. 

1841/’17 

ග	 ශා,� �සක්,දරාසා මහZ~ය,— සව්ෙ�ශ කටa� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසේවා ලංකා ආයතනය මc, ‘හYත aගය කරා’ යන වැඩසටහන යටෙZ 
&ල�\ Dසm්කෙt ෙගොPෙපොළව( ආරCභ කළ බව ද,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එ එ පාෙ�[ය ෙ(කC ෙකො:ඨාසය අxව එම ෙගොPපළව( 
�T6 සථ්ාන ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (iii) ෙමම වැඩසටහ, සඳහා වැය E &දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොPෙපොළව( ෙC වනPට පෙයෝජනයට ෙනොග,නා බව ද,ෙ,ද; 

 (v) ෙමම පෙ�ශෙt �ෙබන dයාපDං� සංPධානවලට ෙමම ෙගොPපළව( 
භාර�මට කටa� කර,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

10. 
1862/’17 

ග	 එස්. එC. මYකාH මහතා,— මහානගර හා බස්නාTර සංවHධන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාTර සංවHධන අමාත+ාංශය PQ, ක �යිාZමක කරx 
ලබන  මහානගර සැලwම (Megapolis Plan) යටෙZ 2017 වHෂෙt Qට ඉDY 
වHෂ 03  දවා .තාවක ප �ාෙ�[ය ෙ(කC ෙකො:ඨාසය සඳහා සැලwC කර 
ඇ� සංවHධන වැඩසටහ, කවෙHද; 

 (ii)  දැනටමZ යC වැඩසටහ, ආරCභ කර ඇZනC, ඒවා කවෙHද; 

 (iii) ආරCභ @Aමට බලාෙපොෙරොZ� වන වැඩසටහ, Nශ�්ත වශෙය, පට, 
ග,නා Dන වකවාx කවෙHද; 

 (iv) ෙC සඳහා රාජ+ හා ෙපෞ�ගdක ආෙයෝජන Q< කර,ෙ,ද; 

 (v) එෙසේ නC, ඒවා ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 



( 5 ) 

 

 

(ආ) (i) දැනටමZ ආරCභ කර ඇ� ෙහෝ ආරCභ @Aමට බලාෙපොෙරොZ� වන                 
වැඩසටහ, සඳහා ෙව, කර ඇ� &දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ� &දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙC සඳහා ණය &ද( ලබා ග,ෙ,ද; 

 (iv) එෙසේ නC, ණය ලබා ග,නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නC, රජය PQ, ෙව, කර ඇ� &දල ෙකොපමණද; 

ය,නZ එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

11. 
1874/’17 

ග	 ඉCරා, මහ©ෆ ් මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාHග අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වHෂෙt ෙදසැCබH මාසෙt mqණාමලය Dසm්කෙt ඇ� E දැ� 
ගංව�ර තZZවය ෙහේ�ෙව, @,Nයා පෙ�ශෙt qY,ජෙN පාලම 
Pනාශ E  බවZ;  

(ii) ෙC දවා එම පාලම සC«Hණෙය, ප�සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකාdකව ප�සංසක්රණය කර ඇ� බවZ; 

 එ�මා ද,ෙනTද? 

(ආ) (i) ෛදNකව Pශාල ජනතාව PQ, භාPතා කරx ලබන ෙමම පාලම 
ප�සංසක්රණය @Aම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ාංශය PQ, ගx 
ලැo �යවර කවෙHද; 

 (ii)  ෙC දවා ෙමම පාලම ප�සංසක්රණය ෙනො@Aමට ෙහේ� කවෙHද;  

(iii) ෙමම පාලම හැ@ ඉමN, ප�සංසක්රණය @Aම සඳහා �යවර ග,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

12. 
1960/’17 

ග	 පPතාෙ�v ව,Nආර�� මහZ~ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) 2017 මැ� මස 26 Dන Qට N මස 05 Dන දවා ඇ�E ගංව�ර හා නායයාC 
ෙහේ�ෙව,, 

 (i) ~ය®ය F�ගලෙයq ෙවxෙව, ලබාෙදන ව,D &දල; 

 (ii) සC«Hණෙය, හා අHධ වශෙය, හාNE Nවාස සඳහා ලබාෙදන ව,D &දල 
ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iii) Nවාස ගංව�Y, යටvම ෙහේ�ෙව, Qය_ ෙ�පල අT~ E Nෙවස් T~ය, 
සඳහා ලබාෙදන ව,D &දල ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ව,D &ද( ලබා�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

 



( 6 ) 

 

 

13. 
1979/’17 

ග	 අxර Q¯N ජයරZන මහතා,— ඉඩC සහ පාHdෙC,� ප�සංස්කරණ 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) mqණාමලය Dසm්කෙt, �Yයාය පෙ�ශෙt �T6 ®Yහ° සෑය «ජා  ±~යට 
අයZ ඉඩC මැන අවස, කර �ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නC, මැන හ²නාගZ ±~ය මත සලqr ෙය�ම Q<කර  �ෙRද; 

 (iii) මැ�C මc, හ²නාෙගන ඇ� «ජා ±~යට අයZවන ඉඩC පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �³	පZ ��ධශාසන අමාත+ාංශයට ලබා �ම පමාද vමට ෙහේ� 
කවෙHද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

14. 
1981/’17 

ග	 ෙරෝT´ qමාY Pෙ�රZන මහZ~ය,— අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක 
කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා සාමය ��බඳ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මහවැd wරzතතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙZ වාYමාHග 
ෙදපාHතෙC,�ව මc, fයාZමක වයඹ ඇල ව+ාපෘ�ෙt පධාන ඇල 
මාHගය ගම, ග,නා ද³(ල, ගෙ(ෙවල පාෙ�[ය ෙ(කC ෙකො:ඨාසවල 
@.|. 20 ක <ර පමාණයක ඇලට පහ�, �T6 දැනට වැQ Dෙය, පමණ 
ෙපෝෂණය වන qඩා වැ\ අ&r පමාණය, එ එ ගාම NලධාY ෙකො:ඨාසය 
අxව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (ii) එම qඩා වැ\ අ&r ප�ධ� Qය(ලම ෙපෝෂණය @Aම සඳහා වයඹ ඇල 
මc, වාY ජලය සපයx ලබ,ෙ,ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙC වනPට සැලwC සකස ්කර �ෙRද; 

 (iv) ඉහත (i) T සඳහ, වැ\ අතY, වයඹ ඇල ව+ාපෘ�ෙය, ජලය සපයx ලබන 
හා සපයx ෙනොලබන වැ\වල නC  ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙHද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ�, ඇ� වැ\ අ&r ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැප¶ම ද³(ල, ගෙ(ෙවල ෙගොP ජනතාවට කරx ලබන 
අසාධාරණය ෙනොව,ෙ,ද; 

 (vi) එයට ��යම ෙලස ජලය සපයx ෙනොලබන වැ\ සඳහා ජලය සැප¶මට 
සැලwC සකස ්කර fයාZමක කර,ෙ,ද; 

 (vii) එෙසේ නC, එම Dනය කවෙHද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

15. 
1991/’17 

ග	 ම�(වාගනC �ලකරාජා මහතා,— පළාZ සභා හා පළාZ පාලන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ව�යායව( �T6 පෙ�ශවල �Tටා �ෙබන පාෙ�[ය සභාව,ට තම,ෙG 
ෙසේවාව, ඉ� @Aමට ෙනොහැ@වනෙසේ පාෙ�[ය සභා �� P�Pධානය, 
අ,තHගත v ඇ� බවZ; 



( 7 ) 

 

 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය @Aම සඳහා ෙයෝජනා ඉDYපZ කර ඇ� බවZ;  

 (iii) ෙC සඳහා අමාත+ ම�ඩල සංෙ�ශය ෙයො& කර ඇ� බවZ; 

එ�මා ද,ෙනTද? 

(ආ) (i) ෙමම ��, P�Pධාන සංෙශෝධනවල වZම, තZZවය කවෙHද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන Q< @Aම සඳහා @QයC බාධාව, �ෙRද; 

 (iii) ෙමම �� සංෙශෝධන පාHdෙC,�වට ඉDYපZ කරx ලබන Dනය කවෙHද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනTද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම,ද? 

 

 

පධාන කටa� ආරCභෙt � 
පන% ෙක&�ප% '(ගැ�*ම '(බඳ දැ-�.ම 

1. 

අ�කරණ අමාත+�~ය,— අ�කරණ සංPධාන (සංෙශෝධන),— 1978 අංක 2 දරන 
අ�කරණ සංPධාන පනත සංෙශෝධනය @Aම සඳහා E පනZ ෙක�Cපත@. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැxC�ම සහ Dනට Nය~ත කටa� 
 

*1. 
පපාතන Pෙරෝ� සහ ප�ෙතෝලන බ< පනZ ෙක�Cපත — Pවාදය ක( තබන ලද පශන්ය 

(2017 ෙදසැCබH 11) [1]. 

*2. 
ආරෂණ �යවර පනZ ෙක�Cපත — Pවාදය ක( තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැCබH 11) [1]. 

*3.  
සංවHධන උපාය මාHග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— � ලංකා අපනයන සංවHධන 

පනත යටෙZ Nෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංවHධන පනෙZ                
14 වග,�ය යටෙZ ෙසස ්බ< සCබ,ධෙය, සංවHධන උපාය මාHග හා ජාත+,තර ෙවළඳ 
අමාත+වරයා PQ, සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 27 Dනැ� අංක 2047/2 දරන අ� Pෙශේෂ 
ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.01.23 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝගය අxමත කළ     
a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*4.  
අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා සාමය 

��බඳ අමාත+�මා,— Pෙ�ශ PNමය පනත යටෙZ Nෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන Pෙ�ශ 
PNමය පනෙZ 7 වග,�ය සමඟ @යPය a� 29 වග,�ය යටෙZ ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක 
කටa� අමාත+වරයා PQ, සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 17 Dනැ� අංක 2045/56 දරන අ� 
Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.19 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝග අxමත කළ 
a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
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*5. 
බලහZකාරෙය, අ�	දහ, @ACවd, Qය_ තැනැZත, ආරෂා @AC සඳහා E 

ජාත+,තර සC&� පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*6. 
පාHdෙC,�ෙ\ ස්ථාවර Nෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Cපත,— Pවාදය  ක( තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාY 19),— “පාHdෙC,�ෙ\ ස්ථාවර Nෙයෝග ප�ෙශෝ�ත 
ෙක�Cපත සCබ,ධෙය, 2017 ෙනොවැCබH මස 07 වැN අඟහ	වාදා ��ග,වන ලද 
ස්ථාවර Nෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ\ වාHතාව සලකා බැ»ම.” යxෙව, ෙයෝජනා 
කරන ලD,, පශ්නය සභා½&ඛ කරන ල�. 

*7. 
පාHdෙC,� ම,¾ව	, සඳහා වන චHයා ධHම සංගහය,— Pවාදය  ක( තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාY 19),— “පාHdෙC,� ම,¾ව	,ෙG චHයා ධHම 
සCබ,ධෙය, 2017 ෙනොවැCබH මස 07 වැN අඟහ	වාදා ��ග,වන ලද 
පාHdෙC,� ම,¾ව	, සඳහා වන චHයා ධHම සංගහෙt අවස, ෙක�Cපත අxමත 
කළ a�ය.” යxෙව, ෙයෝජනා කරන ලD,, පශ්නය සභා½&ඛ කරන ල�.  

*8.  

wරාබ< (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*9.  
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— &ද( පනත යටෙZ Nෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

&ද( පනෙZ 8 වග,�ය සමඟ @යPය a�, එ� පනෙZ 6 (2) වග,�ය යටෙZ ෙටdනාට+, 
�තපට සහ වා}ජ වැඩසටහ, බ�ද සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා PQ,  
පනවන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 07 Dනැ� අංක 2044/21 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ 
කරx ලැබ, 2018.01.23 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝග අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*10. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— wරාබ< ආඥාපනත යටෙZ Nෙ\දනය,— wරාබ< 

ආඥාපනෙZ (52 අ�කාරය E) 32 වග,�ය සමඟ @යPය a� 2, 12, 22 සහ 25 වග,� 
යටෙZ පා�ය ෙනොවන සÀ්� ආනයනය සඳහා E wරාබ�ද සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ 
අමාත+වරයා PQ, පනවන ල<ව, 2017 ෙදසැCබH 19 Dනැ� අංක 2050/11 දරන අ� Pෙශේෂ 
ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.19 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙ\දනය අxමත කළ 
a� ය. 
(අංක 1005 දරන wරාබ< Nෙ\දනය)  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*11.  
වරාය හා නාPක කටa� අමාත+�මා,— ෙවළඳ නැ\ පනත යටෙZ Nෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ\ පනෙZ 44 වග,�ය සමඟ @යPය a� එ� පනෙZ 321 
වග,�ය යටෙZ 2017 ෙවළඳ නැ\ (qඩා වා}ජ යාතා) Nෙයෝග සCබ,ධෙය, වරාය හා 
නාPක කටa� අමාත+වරයා PQ, සාදන ල<ව, 2017 මැ� 04 Dනැ� 2017/31 දරන අ� 
Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.01.23 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝග අxමත 
කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*12. 
අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත+�මා,— ජා�ක අධ+ාපන ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සභාප�වරයාෙG 
සහ උප සභාප�වරයාෙG පාYශ~ක හා ෙකො~ෂ, සභා සාමා�කය,ෙG �මනා 
ප�ෙශෝධනය @Aම,— 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ+ාපන ෙකො~ෂ, සභා පන�, 
ස්ථා�ත ෙමම ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සාමා�කය,ෙG පාYශ~ක හා �මනා එ� පනෙZ 4
(8) වග,�ය පකාරව පාHdෙC,�ව PQ, Nශ්චය කරx ලැsය a� ෙහ�,ද; 



( 9 ) 

 

 

2017.11.14 Dනැ� අමාත+ ම�ඩල Áරණය පදනC කර ගN~, ජා�ක අධ+ාපන 
 ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සභාප�වරයාෙG සහ උප සභාප�වරයාෙG පාYශ~ක සහ ෙකො~ෂ, 
සභාෙ\ සාමා�කය,ෙG �මනා පහත පYD ප�ෙශෝධනය @Aමට අxම�ය ලබා � ඇ� 
ෙහ�, ද; 

 (i) ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සභාප�වරයාට සහ උප සභාප�වරයාට ��ෙව�,               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය, මාQක පාYශ~කය, ෙගvමටZ; 

 

 (ii) ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සාමා�කය,ට එ Âසv්C වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
�මනාව ෙගvමටZ; 

 

 (iii) රාජ+ පYපාලන චකෙ(ඛ අංක 13/2008 (iv)T P�Pධාන පYD සභාප�වරයා 
සඳහා »ටH 225ක ~ලට සමාන මාQක ඉ,ධන �මනාව සහ උප 
සභාප�වරයා සඳහා    »ටH 170ක ~ලට සමාන මාQක ඉ,ධන �මනාව ලබා 
�මටZ; 

ඊට අxÄලව, 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ+ාපන ෙකො~ෂ, සභා පනෙZ 4(8) 
වග,�ය පකාරව ජා�ක අධ+ාපන ෙකො~ෂ, සභාෙ\ සභාප�වරයාට, උප 
සභාප�වරයාට සහ සාමා�කය, ෙවත රජෙt ඒකාබ�ධ අර&දලට වැය බර වන පYD 
ඉහත සඳහ, පාYශ~ක හා �මනා ෙගවx ලැÅමට  ෙමම පාHdෙC,�ව ෙයෝජනා 
සCමත කර�. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*13. 

අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා සාමය 
��බඳ අමාත+�මා,— ආ�Lකම ව+වස්ථාව යටෙZ Áරණය,— � ලංකා ප ජාතා,mක 
සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 153 ව+වස්ථාව පකාරව ජනා�ප�වරයා 
PQ, ආ�Lකම ව+වසථ්ා සභාෙ\ අxම�යට යටZව 2015.11.27 වැN Dන Qට 
බලපැවැZෙවන පYD එ�. එC. ගා~´ Pෙ�Qංහ මහතා Pගණකා�ප�වරයා වශෙය, 
පZකර ඇ� ෙහ�,ද; 

Pගණකා�ප�වරයාෙG  වැ�ප  �  ලංකා ප ජාතා,mක සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lක ම 
ව+වසථ්ාෙ\ 153 (2) ව+වසථ්ාව පකාරව පාHdෙC,�ව PQ, Nශච්ය කරx ලැsය a� 
අතර රජෙt ඒකාබ�ධ අර&දලට වැය බර වන ෙහ�,ද;  

ජනා�ප�වරයා PQ, 2017.11.14 වැN Dන ඉDYපZ කරන ලද අමාත+ ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Dනැ� අමාත+ ම�ඩල Áරණය අxව Pගණකා�ප�,   එ�. 
එC. ගා~´ Pෙ�Qංහ මහතාට පහත පYD වැ�� හා �මනා ෙගvමට අxම�ය ලබා � ඇ� 
ෙහ�,ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැN Dන Qට රාජ+ පYපාලන චකෙ(ඛ අංක 6/2006 අxව  
SL - 4 වැ�� පYමාණෙt 08 වැN වැ�� �යවෙH �T�වා වැ�� ෙගvම 
හා තන�රට T~ අෙනqZ �මනා ෙගvමට; 

(ආ) රාජ+ පYපාලන චකෙ(ඛ අංක 3/2016 අxව 2016.01.01 වැN Dන Qට 
වැ�ප පYවHතනය @AෙC � SL – 4 වැ�� ක මය යටෙZ එම 
චකෙ(ඛෙt උපෙදස් පYD වැ�� පYවHතනය කර ෙගvමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� පYමාණයට අදාළ වාHzක වැ�� වHධක ෙගvමට. 
 

ඊට අxÄලව, � ලංකා ප ජාතා,mක සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 
153 (2) ව+වසථ්ාව පකාරව, Pගණකා�ප�, එ�. එC. ගා~´ Pෙ�Qංහ මහතා ෙවත රජෙt 
ඒකාබ�ධ අර&දලට වැය බර වන පYD ඉහත සඳහ, මාQක වැ�ප හා �මනා ෙගvම කළ 
a� යැ� ෙමම පාHdෙC,�ව Nශ්චය කර�.  

 

 



( 10 ) 

 

 

 

*14. 
අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත+�මා,— අග PNශ්චයකාරවරයාෙG සහ උපYමා�කරණ 
PNශ්චයකාරවරය,ෙG වැ�� හා �මනා ප�ෙශෝධනය @Aම සඳහා ආ�Lක ම 
ව+වස්ථාව යටෙZ Áරණය,— දහනව වැN ආ�Lක ම ව+වස්ථා සංෙශෝධනෙය, 
සංෙශෝ�ත � ලංකා ප ජාතා,mක සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 108 
(1) ව+වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙt PNශ්චයකාරවරය,ෙG ද 
අ½යාචනා�කරණෙt PNශ්චයකාරවරය,ෙG ද වැ�� පාHdෙC,�ව PQ, Áරණය 
කරx ලබන ෙහ�,ද;  

ජනා�ප�වරයා PQ, 2018.02.17 වැN Dන ඉDYපZ කරන ලද අමාත+ ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Dනැ� අමාත+ ම�ඩලෙt Áරණය අxව 
අග PNශ්චයකාරවරයාෙG සහ උපYමා�කරණ PNශ්චයකාරවරය,ෙG වැ�� හා �මනා 
2018.01.01 Dන Qට පහත පYD ප�ෙශෝධනය @Aමට අxම�ය ලබා � ඇ� ෙහ�,ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙ(ඛ අංක 3/2017T දවා ඇ� 
අග PNශච්යකාරවරයාෙG, ෙශේෂඨ්ා�කරණ PNශච්යකාරවරය,ෙG, 
අ½යාචනා�කරණෙt සභාප�වරයාෙG සහ අ½යාචනා�කරණෙt 
PNශච්යකාරවරය,ෙG වැ��, ජා�ක වැ�� හා ෙසේවක සංඛ+ා ෙකො~ෂ,  සභාව 
PQ, ��ෙයළ කර ඇ&rC අංක I ෙලස ඉDYපZ කර ඇ� ෙ(ඛනෙt සඳහ, පYD 
2018.01.01 Dන Qට fයාZමක වන පYD ප�ෙශෝධනය @Aම සහ වැ�� පYවHතනය 
�යවෙර, �යවර පදනම මත Q< @Aම; 

(ආ) ෙමෙත වැ�ෙප, 25%  වශෙය, ෙගවx ලැo Pශාම වැ�� සTත �මනාව 
2018.01.01 Dන Qට fයාZමක වන පYD 50% දවා වැ� @AමZ, එම �මනාව නව 
වැ�ප අxව ලබන වැ�� �යවර පදනC කර ගණනය @Aම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය, ෙගවx ලැo Pශාම වැ�� රTත Pෙශේෂ �මනාව 
ෙවxවට, මසකට 	. 150,000/- ක Pශාම වැ�පට ගණ, ගැෙනන වෘZÁය 
�මනාව ෙගvම.  

ඊට  අxÄලව, � ලංකා ප ජාතා,mක සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 
108 (1) ව+වස්ථාව පකාරව අග PNශ්චයකාරවරයාෙG සහ උපYමා�කරණ 
PNශ්චයකාරවරය,ෙG වැ�� හා �මනා ඉහත සඳහ, පYD ප�ෙශෝධනය කරx 
ලැsය a� යැ� ෙමම පාHdෙC,�ව Áරණය කර�.   
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*15. 
අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත+�මා,— හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ, (Hydroflurocarbons – HFC) 
අDයර ගතව .මා @Aම ��බඳ ෙමො,×ය( ස,ධානය Q< කළ @ගාd සංෙශෝධනය 
සඳහා � ලංකාව අxගත vම සඳහා ෙයෝජනා සCමතය,— ෙගෝ»ය උrwම අවම @Aම 
�}ස ෙමො,×ය( ස,ධානය PQ, 1990 � ල,ඩ, සංෙශෝධනය, 1992 
ෙකෝප,ෙහේග, සංෙශෝධනය, 1997 ෙමො,×ය( සංෙශෝධනය, 1999 Å�ං සංෙශෝධනය 
ෙලස PPධ ඉලක සFරා ගැ�මට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක � හ²,වා � ඇ� අතර 
� ලංකාව Nය~ත කාල වකවාxවල එම සංෙශෝධනය,ට අxÄලතාවය දවා ඇ� 
ෙහ�,ද; 

2016 වHෂෙt සංෙශෝධනය ෙලස @ගාd සංෙශෝධනය හ²,වා � ඇ� අතර එමc, 
2050 වනPට කාබ,ඩෙයොස�¯ ෙටො, sdයන 100 කට සමාන ෙගෝ»ය උrwමට 
දායක වන [තකාරක ප මාණය භාPතෙය, ඉවZ @Aමට හැ@යාව ලැෙබන බැP, 
ෙගෝ»ය උrwම ෙස,6ෙගේ¯ අංශක 0.5 @, වැ� vම වළවා»මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහ�,ද;  

ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 33(2)(ඌ) යටෙZ ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ ෙහෝ ෙවනZ 
යC dØත ��යකට ෙහෝ P�Pධාන වලට පටහැN ෙනොව,නා Eද ජාත+,තර ��ය, 
චාYත  වාYත  ෙහෝ භාPතය අxව ඉ� @Aමට ජනා�ප�වරයාට බලය ලැÅ ඇ� බැP, 
@ගාd සංෙශෝධනය සඳහා අxගත vමට එකඟතාවය පළ @Aම ද ජනා�ප�වරයාෙG 
පරමා�කාරය වන ෙහ�,ද; 
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ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 33(අ) ව+වස්ථාව යටෙZ මහජන ආරෂාව 
සCබ,ධෙය, තZ කාලෙt බල පවZනා ��ය ඇ�� යC dØත ��ය යටෙZ ද 
ස්ව�ය බලතල, කාHය සහ කHතව+ යථා පYD fයාZමක @Aම සහ ඉ� @Aම 
සCබ,ධෙය, ද ජනා�ප�වරයා පාHdෙC,�වට වග @ව a� ෙහ�,ද;  

2017 සැ�තැCබH 29 වැN Dන ජනා�ප�වරයා, මහවැd සංවHධන හා පYසර 
අමාත+වරයා ෙලස ඉDYපZ කළ අමාත+ ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගx ලැo 2017 
ඔෙතෝබH මස 10 Dනැ� අමාත+ ම�ඩල Áරණය අxව, ෙමො,×ය( ස,ධානෙt 
නවතම සංෙශෝධනය වන @ගාd සංෙශෝධනයට අxගත vමට අxම�ය ලැÅ ඇ� 
ෙහ�,ද;  

ඊට අxÄලව, ආ�Lක ම ව+වස්ථාෙ\ 33(අ) ව+වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප�වරයාෙG ෙයෝජනාව ෙලස හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ, අDයර ගතව .මා 
@Aම ��බඳ ෙමො,×ය( ස,ධානය Q< කළ @ගාd සංෙශෝධනය සඳහා � ලංකාව 
අxගත vමට ෙමම පාHdෙC,�ව ෙයෝජනා සCමත කර�. 
 

*16. 
� ලංකා වා}ජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර 

@යvම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*17. 
අපරාධ නL Pධාන සංගහය (Pෙශේෂ P�Pධාන) (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*18.  
wÂqCපZ PNමය පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*19. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*20. 
භාර (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*21. 
සÙය බැරකC කළමනාකරණය @AෙC පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*22. 
ෙකොළඹ ව+ාපාර වස්� PNමය ස්ථානය අසා&Tකරණය @AෙC පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
*23. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනත යටෙZ 

Nයමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනෙZ            
3 වග,�ය යටෙZ Nෂ්පාදන බ< සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා PQ, 
සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 09 Dනැ� අංක 2044/32 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: පතෙt 
පළ කරx ලැබ, 2018.02.22 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nයමය අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 
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*24. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනත යටෙZ 

Nයමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනෙZ       
3 වග,�ය යටෙZ Nෂ්පාදන බ< සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
PQ, සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 15 Dනැ� අංක 2045/32 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: 
පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.22 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nයමය අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*25. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනත යටෙZ 

Nයමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනෙZ 3 
වග,�ය යටෙZ Nෂ්පාදන බ< සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා PQ, 
සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 15 Dනැ� අංක 2045/33 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: 
පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.22 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nයමය අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*26. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනත යටෙZ 

Nයමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනෙZ 3 
වග,�ය යටෙZ Nෂ්පාදන බ< සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා PQ, 
සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 22 Dනැ� අංක 2046/14 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: 
පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.22 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nයමය අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*27. 
&ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනත යටෙZ 

Nයමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ< (Pෙශේෂ P�Pධාන) පනෙZ 3 
වග,�ය යටෙZ Nෂ්පාදන බ< සCබ,ධෙය, &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා PQ, 
සාදන ල<ව, 2017 ෙනොවැCබH 28 Dනැ� අංක 2047/25 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: 
පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.02.22 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nයමය අxමත කළ a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*28.  
අගාමාත+�මා, ජා�ක ප�පZ� හා ආH�ක කටa� අමාත+�මා සහ ��ය හා සාමය 

��බඳ අමාත+�මා,— ආ�Lකම ව+වසථ්ාව යටෙZ ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා,mක 
සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lකම ව+වසථ්ාෙ\ 104ආ (5) (අ) ව+වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ 
ෙකො~ෂ, සභාව PQ, සාදන ලද, 2017 ෙදසැCබH 04 Dනැ� අංක 2048/1 දරන අ� Pෙශේෂ 
ගැස: පතෙt පළ කරන ල<ව, 2018.01.23 Dන ඉDYපZ කරන ලද ජනමතPචාරණයක� ෙහෝ 
ඡ,ද Pම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ PදÛZ හා &Üත ජනමාධ+ PQ, ��පැDය a�, මාධ+ 
උපමාන අxමත කළ   a� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*29.  
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�[ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ජා�ක ඖෂධ Nයාමන අ�කාYය 

පනත යටෙZ Nෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Nයාමන අ�කාYය පනෙZ         
118 වග,�ය සමඟ @යPය a�, 142 වග,�ය යටෙZ 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 
Nයාමන අ�කාY (~ල ඉහළ .මා) Nෙයෝග සCබ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�[ය 
ෛවද+ අමාත+වරයා PQ, සාදන ල<ව, 2017 ෙදසැCබH 14 Dනැ� අංක 2049/31 දරන අ� 
Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 2018.01.23 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝග අxමත කළ 
a� ය. 
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*30. 
අ�කරණ අමාත+�~ය,— �� අධ+ාපන සභා ආඥාපනත යටෙZ A�,— (276 වැN 

අ�කාරය E) �� අධ+ාපන සභා ආඥාපනෙZ                   7  වග,�ය ය ටෙZ, අ�කරණ 
අමාත+වරයාෙG එකඟZවය ඇ�ව සංසථ්ාගත �� අධ+ාපන සභාව PQ, සාදන ල<ව 2017 
ෙනොවැCබH 28 Dනැ� අංක 2047/27 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 
2018.02.20 Dන ඉDYපZ කරන ලද A� අxමත කළ a� ය.  

*31. 
අ�කරණ අමාත+�~ය,— අ�කරණ සංPධාන පනත යටෙZ Nෙයෝග,— 1978 අංක 2 

දරන අ�කරණ සංPධාන පනෙZ 60 වග,�ය සමඟ @යPය a� එ� පනෙZ 61 වග,�ය 
යටෙZ, අගPNශච්යකාරවරයාෙG එකඟZවය ඇ�ව, අ�කරණ අමාත+වරයා PQ, සාදන ල<ව 
2017 ෙදසැCබH 21 Dනැ� අංක 2050/34  දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ කරx ලැබ, 
2018.02.20 Dන ඉDYපZ කරන ලද Nෙයෝග අxමත කළ a� ය. 

*32. 
PQවන ආ�Lකම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*33. 
ෙබෞ�ධ Pහාර ෙ�වාලගC (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*34. 
ෙථේරවා� ½Þ ක�කාවZ (dයාපDං� @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර 

@යvම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙt අxම�ය ද,වා �ෙR.) 

*35. 
ආ�Lකම ව+වස්ථාව යටෙZ ෙයෝජනාව,— Pවාදය  ක( තබන ලද පශ්නය                   

(2016 N 22),— “� ලංකා පජාතා,mක සමාජවා� ජනරජෙt ආ�Lකම 
ව+වස්ථාෙ\ 104ආ (5)(අ) ව+වස්ථාෙ\ P�Pධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො~ෂ, සභාව 
PQ, 2016 ෙපබරවාY 25 Dනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Pෙශේෂ ගැස: පතෙt පළ 
කරx ලැබ, 2016.05.06 Dන ඉDYපZ කරන ලද, ජනමතPචාරණයක� ෙහෝ ඡ,ද 
Pම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ PදÛZ හා &Üත ජනමාධ+ PQ, ��පැDය a� 
උපමාන ෙහවZ මාHෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහaC ප�පZ� අxමත කළ a� ය.” යxෙව, 
ෙයෝජනා කරන ලD,, පශ්නය සභා½&ඛ කරන ල�.  

36. 
� ලංකා ෙසේවා �Yස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  

37. 
ළමා Fන	Zථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

38. 
� ලංකා එසZ fස�්යාN සෙහෝදරZවය (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  

39. 
� ලංකා කා,තා සCෙCලනය (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර 

@යvම.  

40. 
ෙමොනරාගල Dසm් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  

41. 
ලසාdය, සමාජ¶ය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — 

ෙදවැNවර @යvම.  
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42. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අ�Á, wÂ�ෙC සභාව (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ 

ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  

43. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත @AෙC) පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර 

@යvම.  

44. 
ද ඉ,ස6්6a: ඔෆ ්සH6ෆ�¯ පRd එකK,ට,:ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත @AෙC) 

පනZ ෙක�Cපත — ෙදවැNවර @යvම.  
 
 
* සල1ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

[1] 
“පනZ ෙක�Cපත දැ, ෙදවැN වර @යPය a�ය” යxෙව, ෙයෝජනා කරන ලD,, 

පශන්ය සභා½&ඛ කරන ල�. 
 

 

 


