
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

138/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� 
අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය ��බඳ අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2)  

(අ) (i) < ලංකා ?ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සකස ් BCමට ප* කරන ලද ?�ව* 
කEFෙG සාමාHකය 5 කI	5ද; 

  (ii)  එම කEFව ප* කළ Mනය කවෙ,ද; 

 (iii) එම කEFව ෙමම ව(වසථ්ාව සකස ්කර අවස5 කළ Mනය කවෙ,ද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද?  

(ආ) (i) < ලංකා ?ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සQමත BCමට කට/� කර  ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නQ,  ඒ කවර MනයකTද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නQ, ?ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සQමත BCමට කට/� 
කර5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, ඒ කවර MනයකTද; 

 (v) ෙමම ෙසේවා ව(වසථ්ාව සQමත BCම පමාද Wමට ෙහේ� කවෙ,ද; 

ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

2. 
1199/’16 

ග	 ප�ම උදයශා5ත [ණෙසේකර මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන 
අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) B\ෙනො]�ය Mස්̂ කය �ළ 1983 ව,ෂය වන?ට  _, 

 (i) වා`මා,ග සංඛ(ාව; 

 (ii)  bඩා වැG, අef සහ ඇළ මා,ග සංඛ(ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො?gQ පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) (i)  1983 hට 2009 ව,ෂෙj /දමය ත**වය kම වනෙත වා`මා,ග, වැG, 
අef සහ ඇළ මා,ග ප සංසක්රණය සඳහා ෙව5 කරන ලද eදල; 

 (ii)  /දමය ත**වය kම Wෙම5 පl 2015 ව,ෂය දවා, සමසත් වා`මා,ග, වැG, 
අef සහ ඇළ මා,ග ප සංසක්රණයට රජය ?h5 ෙව5 කරන ලද eදල; 

එ එ ව,ෂය අmව ෙකොපමණද ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

(අටවැk පා,\ෙQ5�ව - පළeවැk සභාවාරය) 
අංක 243.] 
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3. 
1402/’16 

ග	 බ5pල [ණව,ධන මහතා,— පාථEක ක,මා5ත අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයO අංක 169 ෙයෝජනාවට අmව, b	s හා ඒ ආtත ප,ෙjෂණ 
සඳහා ෙව5 කරන ලද 	�යu E\යන 5ක ප පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය ?සත්රය ඉM`ප* කර5ෙ5ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අmව, 2016 ව,ෂය �ළT රාජ( wල( ප පාදන 
භා?තා කර hp කරන ලද ප,ෙjෂණ සංඛ(ාව, එම ප,ෙjෂණ hpකළ 
ප,ෙjෂකය5ෙx නQ සහ ඒවාෙj කා,ය සාධන වා,තාව ඉM`ප* 
කර5ෙ5ද; 

 (iii) byබz (ගQE`ස,් කරා� නැ{ සහ සාMකා) අපනයන සඳහා | ෙසස ්බp 
ඉව* BCම ෙහේ�ෙව5 2016 ව,ෂෙjT ෙසස ්බp ආදායQ අOEWෙQ පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

4. 
1508/’17 

ග	 උදය පභා* ගQම5�ල මහතා,— අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක 
කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය ��බඳ අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) (i) 2016.12.31 Mනට සමසත් ෙකොටස ්Eල ද,ශකෙj අගය කවෙ,ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Mනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Mනට සමසත් 
ෙකොටස ්Eල ද,ශකෙj අගය ෙකොපමණ ප ශතයB5 ෙවනස ්W  ෙRද; 

 (iii) 2016 ව,ෂය �ළT ~�ධ ?ෙ��ය EලT ගැ1Qවල අගය ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

5. 
1639/’17 

ග	 න\5 බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— ?p\බල හා �න,ජන1ය බලශ  
අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) (i) ෙනෝබu `ෙසෝසස ්\Eට� නමැ  සමාගම ?h5 ලංකා ?p\බල ම�ඩලය 
ෙවත ව`5 වර සපයා ඇ  ey ගu අ�	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගu අ�	 ෙවmෙව5 ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ  සQ�,ණ eදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම ?h5 kh ෙවලාවට ගu අ�	 සැප�මට අසම* Wම ෙහේ�ෙව5 
ෙනොෙරො]ෙචෝෙu ගu අ�	 බලාගාරෙj �යාකා`*වය අ*OFWමට hp | 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ ?p\ ජනක ය5ත අ*OFWම kසා ලංකා ?p\බල ම�ඩලයට hpW ඇ  
පාzව ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) (i) ෙනෝබu `ෙසෝසස ් \Eට� ආයතනය ?h5 ලබාෙගන ඇ                         
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට5ඩරවලට අදාළව 
< ලංකාෙG ෙ��ය kෙයෝHතය5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5  කI	5ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) පසQපාදන කා,යය ප{පා{ය ෙනොතකා ඉහත � ගu අ�	 සැප�Q එ� 
සමාගමට ලබාTමට ෙහේ�ව කවෙ,ද;  

 ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

6. 
1648/’17 

ග	 චE5ද ? ෙ�h` මහතා,— k�ණතා සංව,ධන හා වෘ*�ය ��f 
අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ර*මලාන වෘ*�ය ��f ?ශව්?ද(ාලෙj දැනට �යා*මක වන �ඨ සහ 
ෙදපා,තෙQ5� කවෙ,ද; 

 (ii) එම එ එ �ඨය ම�5 පව*වm ලබන වෘ*�ය ��f පාඨමාලා ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 කවෙ,ද; 

 (iii) දැනට ෙමO ෙසේවෙj k/� අධ(යන හා අනධ(යන ෙසේවක සංඛ(ාව, එ 
එ ෙදපා,තෙQ5�ව අmව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙ,ද; 

 (iv)  ෙමම ?ශව්?ද(ාලෙj පව න ෙසේවක �ර�පාz �රWමට අමාත(ාංශය ගm 
ලබන �යවර කවෙ,ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

7. 
1669/’17 

ග	 අෙශෝක �ය5ත මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත(�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා* සභාව යටෙ* �*තලම Mස්̂ කය �ළ �යා*මක වන පළා* 
පාලන ආයතන ?h5 අපදව( සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ,ද; 

 (ii) ඝන අපදව( කළමනාකරණය සඳහා ව(ාපෘ ය ෙමම පළා* පාලන 
ආයතන සඳහා හs5වා T  ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නQ, 2010 ව,ෂෙj hට ෙQ දවා එම ව(ාපෘ ය සඳහා එ එ පළා* 
පාලන ආයතනයකට ලබා T ඇ  පහlකQ හා eදu පමාණය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 කවෙ,ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

8. 
1690/’17 

ග	 ඩxලස් ෙ�වාන5ද මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05 Mනැ  අංක 1130/22 දරන ගැස� kෙGදනය ම�5 එස* 
ජා�5ෙx සං?ධානෙj, ෙකො5ෙ�h සOතව නකuස ් කs වැ{ය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම ත**වය ලැ�f බව*; 

 (ii) ඉහත ෙකො5ෙ�hවල පධාන ෙකො5ෙ�hය පකාරව, නකuස ්කsවැ{යට ඉතා 
ආස5නව �O{ Ekෙ�, ප5?ල, පාතpQබර, ලxගල, ?uගeව, ර*ෙතොට, 
උbෙවල හා මාතෙu යන පාෙ��ය ෙuකQ ෙකො�ඨාස 8ට අය* අකර 
2000ක ?ශාල*වෙය5 /* �E පමාණය උත කsවැ{ය සමඟ ඒකාබ�ධ 
කර ෙනොමැ  බව*; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) එබැ?5, නකuස ් කsවැ{ය ෙලෝක උ	ම ත**වෙය5 ඉව*BCෙQ 
අවදානමකට ලව ඇ  බව*;  

එ�මා ද5ෙනOද? 

(ආ) (i) නකuස ්කsවැ{ය ෙලෝක උ	ම ත**වෙය5 ඉව*BCම වළවා ගැ1ම 
සඳහා ඉහත සඳහ5 අකර 2000ක �E පමාණය නකuස ්කs වැ{ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ BCම සඳහා �යවර ග5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එO ව,තමාන ත**වය කවෙ,ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

9. 
1695/’17 

ග	 ෙමොෙහොම� නව? මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත(�මාෙග5 
ඇ7මට,— (3) 

(අ) (i) 2013 ව,ෂෙjT �*තලම Mස්̂ කෙj, කu�{ය පාෙ��ය සභාව, 
ෙනොෙරො]ෙචෝෙල� ගQමානය �ළ ළමා උද(ානය �OFWමට අmම ය 
ලබා T  ෙRද;  

 (ii) එෙසේ නQ, එබs ළමා උද(ානය �OFවා  ෙRද;  

ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනOද? 

(ආ) (i) එම කා,යය සඳහා ෙකොපමණ eදල ලැ�  ෙRද;  

 (ii) එම eදu ලැ� ඇ*ෙ* කා ෙවතද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

10. 
1697/’17 

ග	 gමu ර*නායක මහතා,— ?p\ සංෙ�ශ හා �Hටu ය{තල පහlකQ සහ ?ෙ�ශ 
�Bයා අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) < ලංකාව �ළ �යා*මක BCමට ෙයෝHතව  _ “ ගu ¡5” ව(ාපෘ ය 
සQබ5ධෙය5  ගu සමාගම හා < ලංකා රජය අතර ඇ කර ග* £?lම 
ෙහෝ එකඟතා \ය?uල  ෙRද; 

 (ii) ෙQ සඳහා  ගu සමාගම ෙතෝරා ගැ1මට රජය �රණය කළ පදනම කවෙ,ද; 

 (iii) එම ව(ාපෘ ය සඳහා < ලංකා රජය ලබාTමට එකඟ | හා ලබාp5 පහlකQ 
කවෙ,ද; 

 (iv) එම ව(ාපෘ ය සඳහා < ලංකා රජයට වැය | eදල ෙකොපමණද; 

 (v)  ගu සමාගම [ව5ගත කළ බැ¡නය කඩා වැ¤මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ,ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පCෂණය hpකර වා,තාව kb* කර  ෙRද; 

 (vii)  ගu සමාගම ෙමම ව(ාපෘ ය අතහැර ඇ  බවට පකාශ කර  ෙRද; 

 (viii) එෙසේ නQ, අදාළ £?lම හා එකඟතා කඩWම ෙහේ�ෙව5 ඇ  | wල(මය හා 
අkb* හාk කවෙ,ද; 

 (ix) එම හාkවල වග�ම පැවෙර5ෙ5 කාහටද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 



( 5 ) 

 

 

11. 
1732/’17 

ග	 ෙසj�� අ§ සා¨, මIලානා මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) (i) උ�	 හා නැෙගනOර පළා* �ළ �O{ එ එ අධ(ාපන කලාපයට අය* 
eස\්Q පාසu සංඛ(ාව කවෙ,ද; 

 (ii)  ඉසල්ාQ, ඉසල්ාQ අධ(යනය සහ අරාg ඉගැ5WQ කට/� අ©ෂණය hp 
කරන සහකාර අධ(ාපන අධ(ෂව	5ෙx (ඉසල්ාQ) නQ කවෙ,ද; 

 (iii) සහකාර අධ(ාපන අධ(ෂව	5 (ඉසල්ාQ) ෙනොමැ  අධ(ාපන කලාපවල 
නQ කවෙ,ද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත � ?ෂයය5 ඉගැ5Wම අ©ෂණය BCෙQ කා,යය 
පවරm ලැබ ඇ  අ©ෂකව	5 කI	5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) (i) < ලංකා අධ(ාපන ප`පාලන ෙසේවය (?ෙශේෂ කා�ඩය - ඉසල්ාQ) සඳහා 
�ර�පාz ෙදක පමණ ගැස� kෙGදනය �ළ පළ කරන ලද බව*; 

 (ii)  ?ෂයමාලාව �ළ ආගEක අධ(ාපනය අkවා,ය බව*; 

 (iii) ඉසල්ාQ ඉගැ5WQ කට/� අ©ෂණය ෙනොBCම, eස\්Q ªෂ(ය5ෙx 
ආගEක අධ(ාපනය ෙකෙරO අOතකර බලපෑම ඇ  කරන බව*;  

එ�මා ද5ෙනOද? 

(ඇ) (i) < ලංකා අධ(ාපන ප`පාලන ෙසේවෙයO (?ෙශේෂ කා�ඩය - ඉසල්ාQ) ෙසේවක 
සංඛ(ාව වැ� BCමට �යවර ගm ලබ5ෙ5ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නQ, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ(ාපන අධ(ෂව	5 
(ඉසල්ාQ) ප* BCමට �යවර ගm ලබ5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ නQ, එය hp කරm ලබන Mනය කවෙ,ද;  

ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

12. 
1743/’17 

ග	 ¤. රංH* ද ෙසො�සා මහතා,— බ5ධනාගාර ප සංස්කරණ, �න	*ථාපන, 
නැවත පMං� BCම හා O5p ආගEක කට/� අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) බ5ධනාගාර kයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැ1මට බ5ධනාගාර 
ෙදපා,තෙQ5�ව ?h5 2016 ව,ෂෙj සQeඛ පCෂණය පැවැ*| බව 
ද5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, 2016.10.19 hට 2016.10.27දවා පැවැ*| සQeඛ පCෂණ සහ 
2016.11.03 hට 2016.11.12 දවා පව*වන ලද ව¬හගත සQeඛ 
පCෂණෙj ප ඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග5නා ලද 
අයpQක	ව5 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැ1Q කර ඇ  බව හා අදාළ £?lQ 2016.11.24 
Mන අ*ස5 කරන ෙලස lplකQලා®5ට බ5ධනාගාර ෙදපා,තෙQ5�ව 
ම�5 දැmQ T නැවත එය කu දැeෙG ම5ද; 

 (iv) එෙසේ කu දැw ප*WQ ෙQ වන?ට* ලබා ෙනොTමට ෙහේ�ව කවෙ,ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

 



( 6 ) 

 

 

(ආ) (i) ප*WQ ලබා TෙQ ගැට¯ සහගත ත**වය  gයT, ප*WQලා®5 
අපහlතාවයට ප*වන අ/`5 ඔI5ට £?lQ \� ලබා p5ෙ5 ම5ද; 

  (ii) lplකQ ස�රන ලද ප*WQලා®5ට ප*WQ ලබා ෙනොTෙම5 ඔI5 දැ� 
අපහlතාවයකට ප*ව h{න බව ��ග5ෙ5ද; 

  (iii) එෙසේ නQ, ප*WQ නැවත ලබාTමට කට/� කර5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, එම Mනය කවෙ,ද;  

 ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

13. 
1750/’17 

ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) (i) < ලංකාව �ළ ෙQ වන?ට පව*වාෙගන යm ලබන ±පවාO1 නා\කා 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ එ ±පවාO1 නා\කාව පව*වාෙගන යm ලබන ආයතනය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 කවෙ,ද; 

 (iii) එ එ ±පවාO1 නා\කාවල OEක	ව5 සහ ඒවා ආරQභ කර ඇ  
Mනය5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙ,ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද?  

(ආ) (i) < ලංකාව �ළ ආරQභ කර ඇ  ±පවාO1 නා\කාව\5 දැනට ?කාශනය 
පව*වාෙගන ෙනොයන නා\කා  ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එම නා\කා කවෙ,ද; 

 (iii)  ±පවාOk නා\කා kයාමනය hp කරm ලබ5ෙ5 කI	5 ?h5ද; 

 (iv) එම kයාමනය kh අ/`5 �යා*මක ෙනොවන බව ��ග5ෙ5ද; 

 (v) �ෙGශ සහගතව හා උපහාසා*මකව යQ යQ නා\කා ම�5 hp කරන 
බරපතල සමාජ හාk වැළැWම සඳහා ±පවාO1 නා\කා kයාමනය BCමට 
ක�නE5 ?�ම* කමෙGදය සකස ්කර5ෙ5ද; 

 (vi) එෙසේ නQ, ඒ ෙකෙසේද; 

ය5න* එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 

14. 
1842/’17 

ග	 ශා5  <ස්ක5දරාසා මහ*Eය,— රාජ( ව(වසාය හා මහmවර සංව,ධන 
අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) eල G Mස්̂ කෙj, ඔ��l�ඩා5 පාෙ��ය ෙuකQ ෙකො�ඨාසෙj �Oටා 
ඇ  උy ක,මා5තශාලාව �යා*මක ෙනොවන බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) ෙමම ක,මා5තශාලාව සඳහා 2016 ව,ෂෙj අයවැෙය5 ෙව5 කළ eදu 
ප පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම eදල ?යදQ කරm ලැ�ෙG කI	5 හරහාද; 

 (iv) එම ෙව5 කරන ලද eද\5 hp කරන ලද කා,යය5 ��බඳ ෙතොර�	 
කවෙ,ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 
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15. 
1879/’17 

ග	 (ෛවද() න\5ද ජය සස් මහතා,— අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක 
කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය ��බඳ අමාත(�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 Mන hට ෙQ දවා කැgන� අමාත(වරය5, රාජ( අමාත(වරය5 
හා kෙයෝජ( අමාත(වරය5 සඳහා වාහන EලT ග* අවසථ්ා කවෙ,ද; 

 (ii) එ එ වාහනෙj ව,ගය හා Eල කවෙ,ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ ey eදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම5ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැmQTම සහ Mනට kයEත කට/� 
*1. 
පපාතන ?ෙරෝ© සහ ප ෙතෝලන බp පන* ෙකFQපත — ?වාදය කu තබන ලද පශන්ය 

(2017 ෙදසැQබ, 11) [1]. 

*2. 
ආරෂණ �යවර පන* ෙකFQපත — ?වාදය කu තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැQබ, 11) [1]. 

*3. 
බලහ*කාරෙය5 අ�	දහ5 BCQව\5 hය¯ තැනැ*ත5 ආරෂා BCQ සඳහා | 

ජාත(5තර සQe  පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම. 
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*4. 
පා,\ෙQ5�ෙG ස්ථාවර kෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙකFQපත,— ?වාදය  කu තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා` 19),— “පා,\ෙQ5�ෙG ස්ථාවර kෙයෝග ප ෙශෝ�ත 
ෙකFQපත සQබ5ධෙය5 2017 ෙනොවැQබ, මස 07 වැk අඟහ	වාදා ��ග5වන ලද 
ස්ථාවර kෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙG වා,තාව සලකා බැ§ම.” යmෙව5 ෙයෝජනා 
කරන ලM5, පශ්නය සභා·eඛ කරන ලT. 

*5. 
පා,\ෙQ5� ම5¸ව	5 සඳහා වන ච,යා ධ,ම සංගහය,— ?වාදය  කu තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා` 19),— “පා,\ෙQ5� ම5¸ව	5ෙx ච,යා ධ,ම 
සQබ5ධෙය5 2017 ෙනොවැQබ, මස 07 වැk අඟහ	වාදා ��ග5වන ලද 
පා,\ෙQ5� ම5¸ව	5 සඳහා වන ච,යා ධ,ම සංගහෙj අවස5 ෙකFQපත අmමත 
කළ /�ය.” යmෙව5 ෙයෝජනා කරන ලM5, පශ්නය සභා·eඛ කරන ලT.  

*6.  

lරාබp (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*7.  
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— eදu පනත යටෙ* kෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

eදu පනෙ* 8 වග5 ය සමඟ Bය?ය /�, එ� පනෙ* 6 (2) වග5 ය යටෙ* ෙට\නාට(, 
�තපට සහ වා¹ජ වැඩසටහ5 බ�ද සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා ?h5  
පනවන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 07 Mනැ  අංක 2044/21 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ 
කරm ලැබ, 2018.01.23 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝග අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
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*8. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— lරාබp ආඥාපනත යටෙ* kෙGදනය,— lරාබp 

ආඥාපනෙ* (52 අ�කාරය |) 32 වග5 ය සමඟ Bය?ය /� 2, 12, 22 සහ 25 වග5  
යටෙ* පා1ය ෙනොවන ස»්� ආනයනය සඳහා | lරාබ�ද සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( 
අමාත(වරයා ?h5 පනවන ලpව, 2017 ෙදසැQබ, 19 Mනැ  අංක 2050/11 දරන අ  ?ෙශේෂ 
ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.19 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙGදනය අmමත කළ 
/� ය. 

(අංක 1005 දරන lරාබp kෙGදනය)  
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*9.  
වරාය හා නා?ක කට/� අමාත(�මා,— ෙවළඳ නැG පනත යටෙ* kෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැG පනෙ* 44 වග5 ය සමඟ Bය?ය /� එ� පනෙ* 321 
වග5 ය යටෙ* 2017 ෙවළඳ නැG (bඩා වා¹ජ යාතා) kෙයෝග සQබ5ධෙය5 වරාය හා 
නා?ක කට/� අමාත(වරයා ?h5 සාදන ලpව, 2017 මැ� 04 Mනැ  2017/31 දරන අ  
?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.01.23 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝග අmමත 
කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*10. 
අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත(�මා,— ජා ක අධ(ාපන ෙකොEෂ5 සභාෙG සභාප වරයාෙx 
සහ උප සභාප වරයාෙx පා`ශEක හා ෙකොEෂ5 සභා සාමාHකය5ෙx Tමනා 
ප ෙශෝධනය BCම,— 1991 අංක 19 දරන ජා ක අධ(ාපන ෙකොEෂ5 සභා පන 5 
ස්ථා�ත ෙමම ෙකොEෂ5 සභාෙG සාමාHකය5ෙx පා`ශEක හා Tමනා එ� පනෙ* 4
(8) වග5 ය පකාරව පා,\ෙQ5�ව ?h5 kශ්චය කරm ලැgය /� ෙහ�5ද; 

2017.11.14 Mනැ  අමාත( ම�ඩල �රණය පදනQ කර ගkE5 ජා ක අධ(ාපන 
 ෙකොEෂ5 සභාෙG සභාප වරයාෙx සහ උප සභාප වරයාෙx පා`ශEක සහ 
ෙකොEෂ5 සභාෙG සාමාHකය5ෙx Tමනා පහත ප`M ප ෙශෝධනය BCමට අmම ය 
ලබා T ඇ  ෙහ�5 ද; 

 (i) ෙකොEෂ5 සභාෙG සභාප වරයාට සහ උප සභාප වරයාට ��ෙව�5               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය5 මාhක පා`ශEකය5 ෙගWමට*; 

 

 (ii) ෙකොEෂ5 සභාෙG සාමාHකය5ට එ �සW්Q වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
Tමනාව ෙගWමට*; 

 

 (iii) රාජ( ප`පාලන චකෙuඛ අංක 13/2008 (iv)O ?�?ධාන ප`M සභාප වරයා 
සඳහා §ට, 225ක Eලට සමාන මාhක ඉ5ධන Tමනාව සහ උප 
සභාප වරයා සඳහා    §ට, 170ක Eලට සමාන මාhක ඉ5ධන Tමනාව 
ලබා Tමට*; 

ඊට අm¾ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා ක අධ(ාපන ෙකොEෂ5 සභා පනෙ* 4(8) 
වග5 ය පකාරව ජා ක අධ(ාපන ෙකොEෂ5 සභාෙG සභාප වරයාට, උප 
සභාප වරයාට සහ සාමාHකය5 ෙවත රජෙj ඒකාබ�ධ අරeදලට වැය බර වන ප`M 
ඉහත සඳහ5 පා`ශEක හා Tමනා ෙගවm ලැ�මට  ෙමම පා,\ෙQ5�ව ෙයෝජනා 
සQමත කර�. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*11. 

අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය 
��බඳ අමාත(�මා,— ආ�zකම ව(වස්ථාව යටෙ* �රණය,— < ලංකා ප ජාතා5^ක 
සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 153 ව(වස්ථාව පකාරව ජනා�ප වරයා 
?h5 ආ�zකම ව(වස්ථා සභාෙG අmම යට යට*ව 2015.11.27 වැk Mන hට 
බලපැවැ*ෙවන ප`M එ]. එQ. ගාE¿ ?ෙ�hංහ මහතා ?ගණකා�ප වරයා වශෙය5 
ප*කර ඇ  ෙහ�5ද; 



( 9 ) 

 

 

?ගණකා�ප වරයාෙx  වැFප  <  ලංකා ප ජාතා5^ක සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zක ම 
ව(වසථ්ාෙG 153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව පා,\ෙQ5�ව ?h5 kශච්ය කරm ලැgය /� 
අතර රජෙj ඒකාබ�ධ අරeදලට වැය බර වන ෙහ�5ද;  

ජනා�ප වරයා ?h5 2017.11.14 වැk Mන ඉM`ප* කරන ලද අමාත( ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Mනැ  අමාත( ම�ඩල �රණය අmව ?ගණකා�ප ,   එ]. 
එQ. ගාE¿ ?ෙ�hංහ මහතාට පහත ප`M වැF� හා Tමනා ෙගWමට අmම ය ලබා T ඇ  
ෙහ�5ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැk Mන hට රාජ( ප`පාලන චකෙuඛ අංක 6/2006 අmව  
SL - 4 වැF� ප`මාණෙj 08 වැk වැF� �යවෙ, �OFවා වැF� ෙගWම 
හා තන�රට OE අෙනb* Tමනා ෙගWමට; 

(ආ) රාජ( ප`පාලන චකෙuඛ අංක 3/2016 අmව 2016.01.01 වැk Mන hට 
වැFප ප`ව,තනය BCෙQ T SL – 4 වැF� ක මය යටෙ* එම 
චකෙuඛෙj උපෙදස් ප`M වැF� ප`ව,තනය කර ෙගWමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැF� ප`මාණයට අදාළ වා,Ãක වැF� ව,ධක ෙගWමට. 
 

ඊට අm¾ලව, < ලංකා ප ජාතා5^ක සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 
153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව, ?ගණකා�ප , එ]. එQ. ගාE¿ ?ෙ�hංහ මහතා ෙවත රජෙj 
ඒකාබ�ධ අරeදලට වැය බර වන ප`M ඉහත සඳහ5 මාhක වැFප හා Tමනා ෙගWම කළ 
/� යැ� ෙමම පා,\ෙQ5�ව kශ්චය කර�.  

*12.  
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත(5තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— < ලංකා අපනයන සංව,ධන 

පනත යටෙ* kෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන < ලංකා අපනයන සංව,ධන පනෙ*                
14 වග5 ය යටෙ* ෙසස ්බp සQබ5ධෙය5 සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත(5තර ෙවළඳ 
අමාත(වරයා ?h5 සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 27 Mනැ  අංක 2047/2 දරන අ  ?ෙශේෂ 
ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.01.23 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝගය අmමත කළ     
/� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*13.  
අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය 

��බඳ අමාත(�මා,— ?ෙ�ශ ?kමය පනත යටෙ* kෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන ?ෙ�ශ 
?kමය පනෙ* 7 වග5 ය සමඟ Bය?ය /� 29 වග5 ය යටෙ* ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක 
කට/� අමාත(වරයා ?h5 සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 17 Mනැ  අංක 2045/56 දරන අ  
?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.19 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝග අmමත කළ 
/� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*14. 
අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත(�මා,— අග ?kශ්චයකාරවරයාෙx සහ උප`මා�කරණ 
?kශ්චයකාරවරය5ෙx වැF� හා Tමනා ප ෙශෝධනය BCම සඳහා ආ�zක ම 
ව(වස්ථාව යටෙ* �රණය,— දහනව වැk ආ�zක ම ව(වස්ථා සංෙශෝධනෙය5 
සංෙශෝ�ත < ලංකා ප ජාතා5^ක සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 108 (1) 
ව(වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙj ?kශ්චයකාරවරය5ෙx ද අ·යාචනා�කරණෙj 
?kශ්චයකාරවරය5ෙx ද වැF� පා,\ෙQ5�ව ?h5 �රණය කරm ලබන ෙහ�5ද;  

ජනා�ප වරයා ?h5 2018.02.17 වැk Mන ඉM`ප* කරන ලද අමාත( ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Mනැ  අමාත( ම�ඩලෙj �රණය අmව 
අග ?kශ්චයකාරවරයාෙx සහ උප`මා�කරණ ?kශ්චයකාරවරය5ෙx වැF� හා Tමනා 
2018.01.01 Mන hට පහත ප`M ප ෙශෝධනය BCමට අmම ය ලබා T ඇ  ෙහ�5ද:—  
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(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙuඛ අංක 3/2017O දවා ඇ  
අග ?kශච්යකාරවරයාෙx, ෙශේෂඨ්ා�කරණ ?kශච්යකාරවරය5ෙx, 
අ·යාචනා�කරණෙj සභාප වරයාෙx සහ අ·යාචනා�කරණෙj 
?kශච්යකාරවරය5ෙx වැF�, ජා ක වැF� හා ෙසේවක සංඛ(ා ෙකොEෂ5 සභාව 
?h5 ��ෙයළ කර ඇefQ අංක I ෙලස ඉM`ප* කර ඇ  ෙuඛනෙj සඳහ5 ප`M 
2018.01.01 Mන hට �යා*මක වන ප`M ප ෙශෝධනය BCම සහ වැF� ප`ව,තනය 
�යවෙර5 �යවර පදනම මත hp BCම; 

(ආ) ෙමෙත වැFෙප5 25%  වශෙය5 ෙගවm ලැ_ ?ශාම වැF� සOත Tමනාව 
2018.01.01 Mන hට �යා*මක වන ප`M 50% දවා වැ� BCම*, එම Tමනාව නව 
වැFප අmව ලබන වැF� �යවර පදනQ කර ගණනය BCම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය5 ෙගවm ලැ_ ?ශාම වැF� රOත ?ෙශේෂ Tමනාව 
ෙවmවට, මසකට 	. 150,000/- ක ?ශාම වැFපට ගණ5 ගැෙනන වෘ*�ය 
Tමනාව ෙගWම.  

ඊට  අm¾ලව, < ලංකා ප ජාතා5^ක සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 
108 (1) ව(වස්ථාව පකාරව අග ?kශ්චයකාරවරයාෙx සහ උප`මා�කරණ 
?kශ්චයකාරවරය5ෙx වැF� හා Tමනා ඉහත සඳහ5 ප`M ප ෙශෝධනය කරm 
ලැgය /� යැ� ෙමම පා,\ෙQ5�ව �රණය කර�.   
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*15. 
අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත(�මා,— හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ5 (Hydroflurocarbons – HFC) 
අMයර ගතව 7මා BCම ��බඳ ෙමො5Öයu ස5ධානය hp කළ Bගා\ සංෙශෝධනය 
සඳහා < ලංකාව අmගත Wම සඳහා ෙයෝජනා සQමතය,— ෙගෝ§ය උflම අවම BCම 
�¹ස ෙමො5Öයu ස5ධානය ?h5 1990 T ල5ඩ5 සංෙශෝධනය, 1992 
ෙකෝප5ෙහේග5 සංෙශෝධනය, 1997 ෙමො5Öයu සංෙශෝධනය, 1999 �Hං සංෙශෝධනය 
ෙලස ??ධ ඉලක ස�රා ගැ1මට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක T හs5වා T ඇ  අතර 
< ලංකාව kයEත කාල වකවාmවල එම සංෙශෝධනය5ට අm¾ලතාවය දවා ඇ  
ෙහ�5ද; 

2016 ව,ෂෙj සංෙශෝධනය ෙලස Bගා\ සංෙශෝධනය හs5වා T ඇ  අතර එම�5 
2050 වන?ට කාබ5ඩෙයොස�� ෙටො5 g\යන 100 කට සමාන ෙගෝ§ය උflමට 
දායක වන �තකාරක ප මාණය භා?තෙය5 ඉව* BCමට හැBයාව ලැෙබන බැ?5 
ෙගෝ§ය උflම ෙස5{ෙගේ� අංශක 0.5 B5 වැ� Wම වළවා§මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහ�5ද;  

ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 33(2)(ඌ) යටෙ* ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG ෙහෝ ෙවන* 
යQ \Øත 1 යකට ෙහෝ ?�?ධාන වලට පටහැk ෙනොව5නා |ද ජාත(5තර 1 ය, 
චා`ත  වා`ත  ෙහෝ භා?තය අmව ඉF BCමට ජනා�ප වරයාට බලය ලැ� ඇ  බැ?5 
Bගා\ සංෙශෝධනය සඳහා අmගත Wමට එකඟතාවය පළ BCම ද ජනා�ප වරයාෙx 
පරමා�කාරය වන ෙහ�5ද; 

ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 33(අ) ව(වස්ථාව යටෙ* මහජන ආරෂාව සQබ5ධෙය5 
ත* කාලෙj බල පව*නා 1 ය ඇ�y යQ \Øත 1 ය යටෙ* ද ස්ව�ය බලතල, 
කා,ය සහ ක,තව( යථා ප`M �යා*මක BCම සහ ඉF BCම සQබ5ධෙය5 ද 
ජනා�ප වරයා පා,\ෙQ5�වට වග Bව /� ෙහ�5ද;  

2017 සැ�තැQබ, 29 වැk Mන ජනා�ප වරයා, මහවැ\ සංව,ධන හා ප`සර 
අමාත(වරයා ෙලස ඉM`ප* කළ අමාත( ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගm ලැ_ 2017 
ඔෙතෝබ, මස 10 Mනැ  අමාත( ම�ඩල �රණය අmව, ෙමො5Öයu ස5ධානෙj 
නවතම සංෙශෝධනය වන Bගා\ සංෙශෝධනයට අmගත Wමට අmම ය ලැ� ඇ  
ෙහ�5ද;  

ඊට අm¾ලව, ආ�zක ම ව(වස්ථාෙG 33(අ) ව(වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප වරයාෙx ෙයෝජනාව ෙලස හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ5 අMයර ගතව 7මා 
BCම ��බඳ ෙමො5Öයu ස5ධානය hp කළ Bගා\ සංෙශෝධනය සඳහා < ලංකාව 
අmගත Wමට ෙමම පා,\ෙQ5�ව ෙයෝජනා සQමත කර�. 
 

*16. 
< ලංකා වා¹ජ සමථ මධ(ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර 

BයWම.  
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*17. 
අපරාධ නz ?ධාන සංගහය (?ෙශේෂ ?�?ධාන) (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*18.  
l�bQප* ?kමය පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
*19. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
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*20. 
භාර (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
*21. 
සÙය බැරකQ කළමනාකරණය BCෙQ පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
*22. 
ෙකොළඹ ව(ාපාර වස්� ?kමය ස්ථානය අසාeOකරණය BCෙQ පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
*23. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ* 

kයමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ*            
3 වග5 ය යටෙ* kෂ්පාදන බp සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා ?h5 
සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 09 Mනැ  අංක 2044/32 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� පතෙj 
පළ කරm ලැබ, 2018.02.22 Mන ඉM`ප* කරන ලද kයමය අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*24. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ* 

kයමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ*       
3 වග5 ය යටෙ* kෂ්පාදන බp සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා 
?h5 සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 15 Mනැ  අංක 2045/32 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.22 Mන ඉM`ප* කරන ලද kයමය අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*25. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ* 

kයමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ* 3 
වග5 ය යටෙ* kෂ්පාදන බp සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා ?h5 
සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 15 Mනැ  අංක 2045/33 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.22 Mන ඉM`ප* කරන ලද kයමය අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*26. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ* 

kයමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ* 3 
වග5 ය යටෙ* kෂ්පාදන බp සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා ?h5 
සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 22 Mනැ  අංක 2046/14 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.22 Mන ඉM`ප* කරන ලද kයමය අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*27. 
eදu හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ* 

kයමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන kෂ්පාදන බp (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ* 3 
වග5 ය යටෙ* kෂ්පාදන බp සQබ5ධෙය5 eදu හා ජනමාධ( අමාත(වරයා ?h5 
සාදන ලpව, 2017 ෙනොවැQබ, 28 Mනැ  අංක 2047/25 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.22 Mන ඉM`ප* කරන ලද kයමය අmමත කළ /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 
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*28.  
අගාමාත(�මා, ජා ක ප ප*  හා ආ,-ක කට/� අමාත(�මා සහ 1 ය හා සාමය 

��බඳ අමාත(�මා,— ආ�zකම ව(වසථ්ාව යටෙ* ෙයෝජනාව,— < ලංකා පජාතා5^ක 
සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zකම ව(වසථ්ාෙG 104ආ (5) (අ) ව(වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ 
ෙකොEෂ5 සභාව ?h5 සාදන ලද, 2017 ෙදසැQබ, 04 Mනැ  අංක 2048/1 දරන අ  ?ෙශේෂ 
ගැස� පතෙj පළ කරන ලpව, 2018.01.23 Mන ඉM`ප* කරන ලද ජනමත?චාරණයකT ෙහෝ 
ඡ5ද ?ම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ ?ද¬* හා eÛත ජනමාධ( ?h5 ��පැMය /�, මාධ( 
උපමාන අmමත කළ   /� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*29.  
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද( අමාත(�මා,— ජා ක ඖෂධ kයාමන අ�කා`ය 

පනත යටෙ* kෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ kයාමන අ�කා`ය පනෙ*         
118 වග5 ය සමඟ Bය?ය /�, 142 වග5 ය යටෙ* 2016 අංක 2 දරන ජා ක ඖෂධ 
kයාමන අ�කා` (Eල ඉහළ 7මා) kෙයෝග සQබ5ධෙය5 ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය 
ෛවද( අමාත(වරයා ?h5 සාදන ලpව, 2017 ෙදසැQබ, 14 Mනැ  අංක 2049/31 දරන අ  
?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.01.23 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝග අmමත කළ 
/� ය. 

*30. 
අ�කරණ අමාත(�Eය,— 1  අධ(ාපන සභා ආඥාපනත යටෙ* C ,— (276 වැk 

අ�කාරය |) 1  අධ(ාපන සභා ආඥාපනෙ* 7 වග5 ය ය ටෙ*, අ�කරණ අමාත(වරයාෙx 
එකඟ*වය ඇ ව සංසථ්ාගත 1  අධ(ාපන සභාව ?h5 සාදන ලpව 2017 ෙනොවැQබ, 28 
Mනැ  අංක 2047/27 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 2018.02.20 Mන ඉM`ප* 
කරන ලද C  අmමත කළ /� ය.  

*31. 
අ�කරණ අමාත(�Eය,— අ�කරණ සං?ධාන පනත යටෙ* kෙයෝග,— 1978 අංක 2 

දරන අ�කරණ සං?ධාන පනෙ* 60 වග5 ය සමඟ Bය?ය /� එ� පනෙ* 61 වග5 ය 
යටෙ*, අග?kශච්යකාරවරයාෙx එකඟ*වය ඇ ව, අ�කරණ අමාත(වරයා ?h5 සාදන 
ලpව 2017 ෙදසැQබ, 21 Mනැ  අංක 2050/34  දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ කරm ලැබ, 
2018.02.20 Mන ඉM`ප* කරන ලද kෙයෝග අmමත කළ /� ය. 

*32. 
?hවන ආ�zකම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*33. 
ෙබෞ�ධ ?හාර ෙ�වාලගQ (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම. 

(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*34. 
ෙථේරවාT ·Þ ක කාව* (\යාපMං� BCෙQ) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර 

BයWම. 
(අමාත( ම�ඩලෙj අmම ය ද5වා  ෙR.) 

*35. 
ආ�zකම ව(වස්ථාව යටෙ* ෙයෝජනාව,— ?වාදය  කu තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ßk 22),— “< ලංකා පජාතා5^ක සමාජවාT ජනරජෙj ආ�zකම 
ව(වස්ථාෙG 104ආ (5)(අ) ව(වස්ථාෙG ?�?ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොEෂ5 සභාව 
?h5 2016 ෙපබරවා` 25 Mනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ?ෙශේෂ ගැස� පතෙj පළ 
කරm ලැබ, 2016.05.06 Mන ඉM`ප* කරන ලද, ජනමත?චාරණයකT ෙහෝ ඡ5ද 
?ම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ ?ද¬* හා eÛත ජනමාධ( ?h5 ��පැMය /� 
උපමාන ෙහව* මා,ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ/Q ප ප*  අmමත කළ /� ය.” යmෙව5 
ෙයෝජනා කරන ලM5, පශ්නය සභා·eඛ කරන ලT.  
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36. 
< ලංකා ෙසේවා �`ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  

37. 
ළමා �න	*ථාපන ෙ5දය (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

38. 
< ලංකා එස* �ස ්යාk සෙහෝදර*වය (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  

39. 
< ලංකා කා5තා සQෙQලනය (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර 

BයWම.  

40. 
ෙමොනරාගල Mස්̂  කා5තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  

41. 
ලසා\ය5 සමාජ�ය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — 

ෙදවැkවර BයWම.  

42. 
ජාත(5තර කා5තා සහ ළමා අ��5 l��ෙQ සභාව (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* 

ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  

43. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත BCෙQ) පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර 

BයWම.  

44. 
ද ඉ5ස{්{/� ඔෆ ් ස,{ෆ�� පR\ එකI5ට5�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත BCෙQ) 

පන* ෙකFQපත — ෙදවැkවර BයWම.  
 
 
* සල&ෙණ� හ)�ව* ලබ�ෙ� ආ,-ෙ� කට.� ය. 

 

[1] 
“පන* ෙකFQපත දැ5 ෙදවැk වර Bය?ය /�ය” යmෙව5 ෙයෝජනා කරන ලM5, පශන්ය 

සභා·eඛ කරන ලT. 
 

 

 


