
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

157/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� 
අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය ��බඳ අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා+තෙ=4�වට අය) වනා4තර ඉඩ= පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වනා4තරය4C න= කවෙ+ද; 

 (iii) එ එ වනානතරෙයC Dශාල)වය ෙව4 ෙව4 වශෙය4 අකර 
ෙකොපමණද;     

ය4න එ�මා සභාගත කර4ෙනCද?  

(ආ) (i) උත වනා4තරය4C 6මා මාI= ලJK කර �ෙLද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම 6මා N+ණය කරO ලැQ Rනය කවෙ+ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න=, 6මා N+ණය STමට �යවර ග4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ න=, එම Rනය කවෙ+ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii)C සඳහ4 වනා4තර �ළ ෙ= වනDට Nවාස, සංචාරක 
ක+මා4තයට අදාළ ෙහෝටY ෙහෝ ෙවන) ඉRST= �ෙLද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම ඉRST= ෙහේ�ෙව4 වනා4තරයට Z[ වන බලපෑම ��බඳව 
අධ'යනය Z[ කර �ෙLද; 

ය4න) එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

2. 
1216/’16 

ග	 ප�ම උදයශා4ත aණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට.� අමාත'�මාෙග4 
ඇ6මට,— (3) 

(අ) (i) අ=පාර Rසc්කෙd �Cටා ඇ� රාජ' ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එY. f. f. ඊ. තසත්වාi4 DZ4 ව+ෂ 19834 පlව Dනාශ කරන ලද රාජ' 
ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Dනාශ m එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙd ��ග) තෙසේ	ව කර �ෙLද; 

 (iv) එෙසේ න=, එම ෙ�පළවල ස=n+ණ වoනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Dනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගSව .� තසත්වාi4ට 
D	�ධව 0�මය �යවර ෙගන �ෙLද; 

(අටවැN පා+pෙ=4�ව - පළrවැN සභාවාරය) 
අංක 244.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vi) එෙසේ න=, එම �යවර කවෙ+ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Dමසා ඇ� ෙතොර�	 ස=බ4ධෙය4 n+ණ වා+තාව 
ඉRsප) කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

3. 
1403/’16 

ග	 බ4[ල aණව+ධන මහතා,— අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� 
අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය ��බඳ අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයC අංක 174 ෙයෝජනාවට අOව, ජා�ක පාsසsක සංරෂණ 
වැඩසටහන යටෙ) අමතර වැඩසටහ4 සඳහා ෙව4කළ 	�යY vpයන 
2000ක ප�පාදන 2016 ව+ෂය �ළi වැයකළ ආකාරය පැහැRp කර4ෙ4ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අOව wල' ප�පාදන ලබා [4 “අමතර වැඩසටහ4” 
කවෙ+ද; 

 (iii) ෙමz අමතර වැඩසටහ4 සඳහා වගzම දරන ලද ආයතන කවෙ+ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අOව, 2016 ව+ෂය �ළi, 

 (i) පාsසsක සම�pත බව ආරෂා STම, �රසර ඉඩ= කළමනාකරණය; 

 (ii) {ව ස=ප) සංරෂණය; 

 (iii) පsසර |ෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස=පත ආරෂා STම; 

 සඳහා වැය කර ලද rදY පමාණය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ+ද ය4න) 
එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

4. 
1497/’16 

ග	 (ෛවද') නp4ද ජය�ස්ස මහතා,— රාජ' පsපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) ~ ලංකාෙ� Zනමාශාලා ��ටY STෙ= අවශ'තාවය ��ග4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න=, Zනමාශාලා ��ටY STමට රජය මැRහ) ෙනොව4ෙ4 ම4ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

5. 
1650/’17 

ග	 චv4ද D ෙ�Zs මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) පl�යදා පැවැ)m D[හYප� ෙසේවෙd III වැN පං�යට බඳවා ගැ0ෙ= 
Dභාගෙය4 සම) m �sස අතs4 Dෙ�ශ ��Kව සඳහා ෙතෝරාග) සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) Dෙ�ශ ��Kව සඳහා බඳවා ග) අයෙ� න= හා p�නය4 කවෙ+ද; 

 (iii) Dෙ�ශ ��Kව සඳහා ෙතෝරා ගැ0ෙ=i අOගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ+ද; 



( 3 ) 

 

 

 (iv) Dශාල Dයදම දරා Dභාග පව)වා, ��Kව ලබා[4 ෙමම �sස ෙමෙත 
D�ම) ෙලස පළා) සභා ම�4 සථ්ානගත කර ෙනොමැ� බව ද4ෙ4ද;  

 (v) ෙමම ගැට�ව Dස�මට �යවර ග4ෙ4ද;  

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

6. 
1754/’17 

ග	 ලz ජයව+ධන මහතා,— සංචාරක සංව+ධන හා �ස්�යාN ආගvක කට.� 
අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) උ�Oවර පාෙ��ය ෙYක= බලපෙ�ශෙd �Cටා ඇ� ගඩලාෙද�ය, 
ලංකා�ලක සහ ඇ=බැක යන Z�ධසථ්ාන ඉතා වැදග) ෙපෞරා�ක ෙලෝක 
පකට සථ්ාන බව ��ග4ෙ4ද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැර�ම සඳහා Rනපතා ෙ��ය හා Dෙ��ය සංචාරකය4 දහස ්
ගණන පැvෙණන බව ද4ෙ4ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපො[ පහlක= ෙනොමැ� �ම ෙහේ�ෙව4 ෙ��ය හා Dෙ��ය 
සංචාරකය4 දැ� අ6	තාවය4ට ලවන බව ��ග4ෙ4ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අ�පා�ව පව�න ෙපො[ පහlක= ලබාiම සඳහා  ඔබ 
අමාත'ාංශය යටෙ) ක�නv4 වැඩ��ෙවළ සකස ්කර4ෙ4ද; 

 (ii)  එෙසේන=, ඒ කවර ආකාරෙය4ද; 

 ය4න) එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

7. 
2073/’17 

ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන4ද මහතා,— බ4ධනාගාර ප�සංස්කරණ, �න	)ථාපන, නැවත 
පRං� STම හා C4[ ආගvක කට.� අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව+ෂෙdi ව�Nයාව, ෙන�4ක+� පා ෙ��ය ෙYක= ෙකො�ඨාසෙd, 
මා4Jල= ගාම Nලධාs වසෙ= �Co, �[Dලා4Jල=, ��Jල=, Jං�Jල=, 
ම4නJල=, ෙකොYල+ �pය4Jල= යන ග=මාන 05ක ප�Y 270 පමණ 
නැවත පRං� කරන ලද බව); 

 (ii) ෙමම ග=මාන rල�� සහ ව�Nයාව යන Rසc්කවලට මාI=ව පව�න 
බව); 

 (iii) නැවත පRං� කරන ලද කාලෙd Zට ෙ= දවා ෙමම ජනතාවට SZ[ wpක 
පහlක= ෙහෝ ෙනොමැ�ව දැ� �ඩාව4ට r�ණ පා Zoන බව); 

 (iv) A - 9 මා+ගයට පැv�ම සඳහා පෙ�ශ මා+ග ෙනොමැ� �ම සහ ග=මාන 
හරහා �ෙබන [=sය මා+ගයට හරසව් වැf ඇ� පාරවY සඳහා ආරෂාකාs 
[=sය ෙ���  ෙනොමැ� �ෙම4 ෙමම ජනතාව DDධ [ෂක්රතාවය4ට r�ණ 
පා Zoන බව); 

එ�මා ද4ෙනCද? 

(ආ) (i) ඉහත ග=මානවලට අවශ' wpක පහlක= ලබා iමට �යවර ග4ෙ4ද;  

 (ii) එෙසේ න=, එම පහlක= ලබා ෙදන Rනය කවෙ+ද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
2120/’17 

ග	 ජය4ත සමර�ර මහතා,— අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� 
අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය ��බඳ අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) 2015.01.09 Rනට සහ 2017.06.30 Rනට, 

 (i) යාපනය Rසc්කෙd සථ්ා�ත කර �Q ~ ලංකා නාDක හrදා කඳ�	 
සංඛ'ාව; 

 (ii)  එම කඳ�	වලට අO.තව ෙසේවය කළ r� Nලධාs4 සංඛ'ාව හා 
ෙසබ�4 සංඛ'ාව; 

 (iii) එ එ කඳ�ෙරC නම, �Cටා �Q පාෙ��ය ෙYක= ෙකො�ඨාසය සහ 
අO.තව Zo Nලධාs4 සහ ෙසබ�4 සංඛ'ාව ෙව4 ෙව4 වශෙය4; 

 ෙකොපමණද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) 2015.01.09 Rන Zට 2017.06.30 දවා යාපනය Rසc්ක ෙය4, 

 (i) ඉව) කර ඇ� නාDක හrදා කඳ�	 සංඛ'ාව;  

 (ii) නාDක හrදා කඳ�	වp4 ඉව) කර ඇ� Nලධාs4 හා ෙසබ�4 සංඛ'ාව;  

 ෙකොපමණද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනCද? 

(ඇ) යාපනය Rසc්කෙය4 නාDක හrදා කඳ�	 හා ඒවාෙd ෙසේවෙd N.� Nලධාs4 
හා ෙසබ�4 ඉව) කර හrදාව [+වල STම ජා�ක ආරෂාවට බලව) ත+ජනය 
බව ��ග4ෙ4ද ය4න) එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

9. 
2126/’17 

ග	 ආන4ද අ�)ගමෙ� මහතා,— කෘ�ක+ම අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) මහOවර Rසc්කෙd, ගඟ ඉහළ ෙගොDජන බලපෙ�ශෙd, �sඋYල 
Dහාරසථ්ානයට අය) ජ=�ගහrලෙදNය නැම� J ර NZ අවසරයS4 
ෙතොරව �රවා ෙපෞ�ගpක මා+ගය ඉRකර ඇ� බව); 

 (ii) ෙ= සඳහා ¡ඨ ෙYඛන සකස ්STමට රජ ෙd rදY Dයද= කර ඇ� බව); 

 (iii) ඉහත මා+ගය ඉRකර ඇ)ෙ) කෘ�ක+ම ප+ෙdෂණ Nෂප්ාදන 
සහයකවරෙයJෙ� Nවස සඳහා පෙ�ශ මා+ගය වශෙය4 බව); 

 (iv) ඉහත මා+ගෙd ආර=භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉRකර ඇ� බව); 

 (v) ෙමම සථ්ානෙd අ�පාර ෙහෝ ෙනො��O බව); පාෙ��ය සභාවට අය) 
ෙනොවන බව); 

එ�මා ද4ෙනCද? 

(ආ) මහජන rදY අවභාDතා කරන ෙමවැN Nලධාs4 ස=බ4ධෙය4 ගO ලබන �යවර 
කවෙ+ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

10. 
2187/’17 

ග	 පස4න රණ�ංග මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) a	ව	4 නව දැOෙම4 ෙපෝෂණය STමට a	 ��K වැඩසටහ4 ඉවහY 
වන බව ��ග4ෙ4ද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව+ෂවලi අධ'ාපන අමාත'ාංශය DZ4 කලාප හා Dෂය 
ම�ටv4 a	 ��K වැඩසටහ4 සංDධානය කරO ලැ�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ සංDධානය කළ a	 ��K වැඩසටහ4 සංඛ'ාව, Dෂයය4 හා ඊට වැය 
m rදල, එ එ ව+ෂය අOව ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනCද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 Rනට බසන්ාCර පළාෙ), vOව4ෙගොඩ අධ'ාපන කලාපෙd 
a	ව	4 සංඛ'ාව එ එ පාසල අOව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව+ෂවලi ඔ�4 ��K STමට පව)වා ඇ� 
වැඩසටහ4 සංඛ'ාව සහ ඊට වැය m rදල, එ එ Dෂය අOව ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 ෙකොපමණද;   

 (iii)  ෙ= සඳහා ෙව4කළ rදල හා �යා)මක කළ a	 ��K වැඩසටහ4 
සංඛ'ාව පමාණව) ව4ෙ4ද; 

 (iv)  a	 ��K වැඩසටහ4වලට පා+pෙ=4� ම4¢වරය4ෙ� Dමධ'ගත 
අරrදp4 ප�පාදන ෙව4 STමට ෙනොහැS බව ද4ෙ4ද; 

 (v) ජා�ක අවශ'තාවය ෙසේ සලකා පා+pෙ=4� ම4¢වරය4ෙ� Dමධ'ගත 
අරrදp4 a	 ��K වැඩසටහ4වලට ප�පාදන ෙව4 STමට හැSවන පsR 
ප�ප)�මය £4[ව ග4ෙ4ද; 

 ය4න) එ�මා සඳහ4 කර4ෙනCද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

11. 
2189/’17 

ග	 f. රං�) ද ෙසොIසා මහතා,— අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක 
කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය ��බඳ අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) පl�ය අමාත' ම¤ඩල සංෙශෝධනයට අOව ව+තමාන රජෙd ස=n+ණ 
කැ¥න� අමාත'ව	4 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ' අමාත'ව	4 හා Nෙයෝජ' අමාත'ව	4 සංඛ'ාව ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත'ාංශ අ¦ෂණ කට.� පැව§ ම4¢ව	4 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ¥න� අමාත'වරෙයJ සඳහා වා+�කව වැය වන r� rදල ෙකොපමණද; 

 (v) අමාත' ම¤ඩල සංෙශෝධනෙdi අ��4 වැ� කරන ලද අමාත'ාංශ සඳහා 
2017 අයවැය ම�4 ප�පාදන ෙව4 කර �ෙLද; 

 (vi) එෙසේ න=, ෙව4 කරන ලද rදල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

12. 
2192/’17 

ග	 මC4ද යාපා අෙLව+ධන මහතා,— රාජ' ව'වසාය හා මහOවර සංව+ධන 
අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) 6/ස vC4 ලංකා (ෙපෞ�ගpක) සමාගම පව)වාෙගන යO ලැQ aව4 ගම4 
වැඩසටහ4, 2016.10.30 Rන Zට 6/ස ~ලංක4 එයා+ ලI4ස ්ෙවත පවරා 
ග) බව ද4ෙ4ද; 

 



( 6 ) 

 

 

 (ii) ඊට සමගා¨ව 6/ස ~ලංක4 එයා+ ලI4ස ් ෙවත බඳවා ග) vC4 ලංකා 
ෙසේවකය4 සංඛ'ාව ෙකොපමණද, ඔ�4ෙ� න= හා තන�	 කවෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස4 කළ vC4 ලංකා ෙසේවකය4 සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�4ෙ� න= හා තන�	 කවෙ+ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස4 කළ එ එ ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව4R rදY පමාණය 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ+ද; 

 (v) 2016.12.31 Rෙන4 පlව ෙසේවෙd ෙයොදවා Zoන අයෙ� න= හා තන�	 
කවෙ+ද; 

 (vi) 2016.12.31 Rන ෙත උපෙ�ශක තන�	 දරv4 ෙසේවය කළ �sස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) C සඳහ4 �sස අතs4 ඉRs මාස සඳහා වැ�� ෙගවා ඇ� සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�4ට ෙගවන ලද ව4R rදY සහ වැ�� ෙහෝ iමනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව) ව4R ෙනොලැ©ම Nසා අªයාචනා ඉRs ප) කර ඇ� සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ�4ට Cඟ ව4R rදY ලබා ෙද4ෙ4ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

13. 
2194/’17 

ග	 Dමල�ර Rසානායක මහතා,— rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන [=ෙකොළ හා මධ'සාර ��බඳ ජා�ක අ�කාsය පනතට අOව 
ම)පැ4 හා [=පානය STෙ= ද+ශන ඇ�ළ) ෙටpනාට', �තපට ෙහෝ දැ4�= 
පචාරය තහන= බව එ�මා ද4ෙනCද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න=, ජනමාධ' අමාත'ාංශය DZ4 පාලනය ෙකෙරන සව්ා¦න 
§පවාC0 නාpකාව 2017.02.11 වැN Rන ප.ව. 7.30) 8.00 ) අතර Dකාශය 
කළ “සේ�ත ගං�ර” ෙටp නාට'ෙd ජවNකාවක, N�යක [=පානය කරන 
අ.	 ඉතා පැහැRp ෙලස පද+ශනය කළ බව); 

 (ii) Dෙශේෂෙය4 කා4තාව [=පානය කරන ද+ශන Dකාශය STම ෙහේ�ෙව4 
[=පානය සඳහා උ)ෙ)ජනය ඇ� DයහැS බව); 

 (iii)  පා+pෙ=4�ව DZ4 ස=මත කරන ලද පනතක D�Dධාන රජෙd ජනමාධ' 
ආයතනය DZ4ම කඩ කර ඇ� බව); 

 එ�මා ��ග4ෙනCද? 

(ඇ) එම Dකාශය ��බඳව D�ම) පTෂණය Z[කර v4 ඉRsයට එවැN Z[�= 
වැළැ�ම සඳහා �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

14. 
2196/’17 

ග	 මC4දාන4ද අ�)ගමෙ� මහතා,— රාජ' ව'වසාය හා මහOවර සංව+ධන 
අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) රජයට අය) ජනතා ව� සංව+ධන ම¤ඩලයට සහ රාජ' වැDp සංසථ්ාවට 
අය) ව�වල ෙසේවය කරන ක=ක	ව4ෙ� වැ�ෙප4 අ�කරO ලබන 
ෙසේවක අ+ථසාධක අරrදY, ෙසේවා N.තය4ෙ� භාර අරrදY හා 
පාsෙතෝ�ක iමනා 2016 ව+ෂය අවසාන වනDට), වසර ගණනාවක Zට එම 
ක=ක	ව4ට ෙගවා නැ� බව ��ග4ෙ4ද; 



( 7 ) 

 

 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙd ෙයi Zoන ක=ක	ව4 සංඛ'ාව හා ෙ= වනDට 
ඔ�4ට ෙගDය .� Cඟ rදY පමාණය ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (iii) අරrදY ලැ¥ය .� සමහර ක=ක	ව4 ෙ= වනDට vයෙගොස ්ඇ� අතර ෙමම 
rදY ඔ�4 ෙවත ෙනොෙග�ෙම4 ඔ�4ෙ� ප�Yවල සාමා�කය4 හට  
බරපතල අසාධාරණය  Z[ � ඇ� බව ��ග4ෙ4ද; 

 (iv) ෙමම rදY වහාම ක=ක	ව4ට ෙග�මට �යවර ග4ෙ4ද; 

 (v) එෙසේ න=, එම Rනය කවෙ+ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද?  

15. 
2233/’17 

ග	 ¬. �. චානක මහතා,— වරාය හා නාDක කට.� අමාත'�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) හ=බ4ෙතොට වරාය ෙපෞ�ගකරණය සඳහා සමාග= ෙද කS4 ෙයෝජනා 
ඉRsප) කර ��ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම සමාග=වp4 එ සමාගම ෙතෝරාග4නා ලද පදනම 
කවෙ+ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ0ම සඳහා තාෂ�ක ඇග®= කv�ව සහ අමාත' 
ම¤ඩල පස=පාදන කv�ව ම�4 ලබා[4 N+ෙ�ශ කවෙ+ද; 

 (iv) ෙතෝරාග) සමාගම සමඟ අ)ස4 කරන �Dl= ෙදක කවෙ+ද; 

 (v) එම �Dl= ම�4 සථ්ාපනය කරන සමාග= ෙදෙකC ෙකොටස ් ෙබiයන 
ආකාරය කවෙ+ද; 

 (vi) එම සමාග= ෙදකට පැවෙරන කා+යය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ+ද; 

 (vii) එම සමාග=වලට ලැෙබන ආදාය= මා+ග කවෙ+ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකය4ෙ� ¯Sයා lර�තතාවය ස=බ4ධෙය4 
ගO ලබන �යවර කවෙ+ද; 

 (ix) වරාෙd නඩ)� කට.� පැවෙරන සමාගම කවෙ+ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞ�ගකරණය හරහා රජයට හා ~ ලංකා වරාය අ�කාsයට ලැෙබන 
ආදාය= පභවය4 කවෙ+ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම4ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැO=iම සහ Rනට Nයvත කට.� 
 

*1.  

lරාබ[ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  
(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

 

 



( 8 ) 

 

 

*2.  
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— rදY පනත යටෙ) Nෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

rදY පනෙ) 8 වග4�ය සමඟ SයDය .�, එz පනෙ) 6 (2) වග4�ය යටෙ) ෙටpනාට', 
�තපට සහ වා�ජ වැඩසටහ4 බ�ද ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා DZ4  
පනවන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 07 Rනැ� අංක 2044/21 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ 
කරO ලැබ, 2018.01.23 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝග අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*3. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— lරාබ[ ආඥාපනත යටෙ) Nෙ�දනය,— lරාබ[ 

ආඥාපනෙ) (52 අ�කාරය m) 32 වග4�ය සමඟ SයDය .� 2, 12, 22 සහ 25 වග4� 
යටෙ) පා0ය ෙනොවන ස²්� ආනයනය සඳහා m lරාබ�ද ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' 
අමාත'වරයා DZ4 පනවන ල[ව, 2017 ෙදසැ=බ+ 19 Rනැ� අංක 2050/11 දරන අ� Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.19 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙ�දනය අOමත කළ 
.� ය. 
(අංක 1005 දරන lරාබ[ Nෙ�දනය)  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*4.  
වරාය හා නාDක කට.� අමාත'�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ) Nෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ) 44 වග4�ය සමඟ SයDය .� එz පනෙ) 321 
වග4�ය යටෙ) 2017 ෙවළඳ නැ� (Jඩා වා�ජ යාතා) Nෙයෝග ස=බ4ධෙය4 වරාය හා 
නාDක කට.� අමාත'වරයා DZ4 සාදන ල[ව, 2017 මැI 04 Rනැ� 2017/31 දරන අ� 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.01.23 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝග අOමත 
කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*5. 
අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා�ක අධ'ාපන ෙකොvෂ4 සභාෙ� සභාප�වරයාෙ� 
සහ උප සභාප�වරයාෙ� පාsශvක හා ෙකොvෂ4 සභා සාමා�කය4ෙ� iමනා 
ප�ෙශෝධනය STම,— 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ'ාපන ෙකොvෂ4 සභා පන�4 
ස්ථා�ත ෙමම ෙකොvෂ4 සභාෙ� සාමා�කය4ෙ� පාsශvක හා iමනා එz පනෙ) 4
(8) වග4�ය පකාරව පා+pෙ=4�ව DZ4 Nශ්චය කරO ලැ¥ය .� ෙහI4ද; 

2017.11.14 Rනැ� අමාත' ම¤ඩල £රණය පදන= කර ගNv4 ජා�ක අධ'ාපන 
 ෙකොvෂ4 සභාෙ� සභාප�වරයාෙ� සහ උප සභාප�වරයාෙ� පාsශvක සහ 
ෙකොvෂ4 සභාෙ� සාමා�කය4ෙ� iමනා පහත පsR ප�ෙශෝධනය STමට අOම�ය 
ලබා i ඇ� ෙහI4 ද; 

 (i) ෙකොvෂ4 සභාෙ� සභාප�වරයාට සහ උප සභාප�වරයාට ��ෙව�4               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය4 මාZක පාsශvකය4 ෙග�මට); 

 

 (ii) ෙකොvෂ4 සභාෙ� සාමා�කය4ට එ ¯ස�්= වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
iමනාව ෙග�මට); 

 

 (iii) රාජ' පsපාලන චකෙYඛ අංක 13/2008 (iv)C D�Dධාන පsR සභාප�වරයා 
සඳහා ට+ 225ක vලට සමාන මාZක ඉ4ධන iමනාව සහ උප 
සභාප�වරයා සඳහා ට+ 170ක vලට සමාන මාZක ඉ4ධන iමනාව ලබා 
iමට); 

 

ඊට අO¡ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ'ාපන ෙකොvෂ4 සභා පනෙ) 4(8) 
වග4�ය පකාරව ජා�ක අධ'ාපන ෙකොvෂ4 සභාෙ� සභාප�වරයාට, උප 
සභාප�වරයාට සහ සාමා�කය4 ෙවත රජෙd ඒකාබ�ධ අරrදලට වැය බර වන පsR 
ඉහත සඳහ4 පාsශvක හා iමනා ෙගවO ලැ©මට  ෙමම පා+pෙ=4�ව ෙයෝජනා 
ස=මත කරI. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 



( 9 ) 

 

 

*6. 

අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය 
��බඳ අමාත'�මා,— ආ¤�කම ව'වස්ථාව යටෙ) £රණය,— ~ ලංකා ප ජාතා4cක 
සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 153 ව'වස්ථාව පකාරව ජනා�ප�වරයා 
DZ4 ආ¤�කම ව'වසථ්ා සභාෙ� අOම�යට යට)ව 2015.11.27 වැN Rන Zට 
බලපැවැ)ෙවන පsR එ´. එ=. ගාv� Dෙ�Zංහ මහතා Dගණකා�ප�වරයා වශෙය4 
ප)කර ඇ� ෙහI4ද; 

Dගණකා�ප�වරයාෙ�  වැ�ප  ~  ලංකා ප ජාතා4cක සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�ක ම 
ව'වසථ්ාෙ� 153 (2) ව'වසථ්ාව පකාරව පා+pෙ=4�ව DZ4 Nශච්ය කරO ලැ¥ය .� 
අතර රජෙd ඒකාබ�ධ අරrදලට වැය බර වන ෙහI4ද;  

ජනා�ප�වරයා DZ4 2017.11.14 වැN Rන ඉRsප) කරන ලද අමාත' ම¤ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Rනැ� අමාත' ම¤ඩල £රණය අOව Dගණකා�ප�,   එ´. 
එ=. ගාv� Dෙ�Zංහ මහතාට පහත පsR වැ�� හා iමනා ෙග�මට අOම�ය ලබා i ඇ� 
ෙහI4ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැN Rන Zට රාජ' පsපාලන චකෙYඛ අංක 6/2006 අOව  
SL - 4 වැ�� පsමාණෙd 08 වැN වැ�� �යවෙ+ �C�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට Cv අෙනJ) iමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ' පsපාලන චකෙYඛ අංක 3/2016 අOව 2016.01.01 වැN Rන Zට 
වැ�ප පsව+තනය STෙ= i SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ) එම 
චකෙYඛෙd උපෙදස් පsR වැ�� පsව+තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එz වැ�� පsමාණයට අදාළ වා+�ක වැ�� ව+ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අO¡ලව, ~ ලංකා ප ජාතා4cක සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 
153 (2) ව'වසථ්ාව පකාරව, Dගණකා�ප�, එ´. එ=. ගාv� Dෙ�Zංහ මහතා ෙවත රජෙd 
ඒකාබ�ධ අරrදලට වැය බර වන පsR ඉහත සඳහ4 මාZක වැ�ප හා iමනා ෙග�ම කළ 
.� යැI ෙමම පා+pෙ=4�ව Nශ්චය කරI.  

*7.  
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත'4තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ~ ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ) Nෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ~ ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ)                
14 වග4�ය යටෙ) ෙසස ්බ[ ස=බ4ධෙය4 සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත'4තර ෙවළඳ 
අමාත'වරයා DZ4 සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 27 Rනැ� අංක 2047/2 දරන අ� Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.01.23 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝගය අOමත කළ     
.� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*8.  
අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය 

��බඳ අමාත'�මා,— Dෙ�ශ DNමය පනත යටෙ) Nෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන Dෙ�ශ 
DNමය පනෙ) 7 වග4�ය සමඟ SයDය .� 29 වග4�ය යටෙ) ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක 
කට.� අමාත'වරයා DZ4 සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 17 Rනැ� අංක 2045/56 දරන අ� 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.19 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝග අOමත කළ 
.� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

 

 

 

 



( 10 ) 

 

 

*9. 
අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත'�මා,— අග DNශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උපsමා�කරණ 
DNශ්චයකාරවරය4ෙ� වැ�� හා iමනා ප�ෙශෝධනය STම සඳහා ආ¤�ක ම 
ව'වස්ථාව යටෙ) £රණය,— දහනව වැN ආ¤�ක ම ව'වස්ථා සංෙශෝධනෙය4 
සංෙශෝ�ත ~ ලංකා ප ජාතා4cක සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 108 
(1) ව'වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙd DNශ්චයකාරවරය4ෙ� ද 
අªයාචනා�කරණෙd DNශ්චයකාරවරය4ෙ� ද වැ�� පා+pෙ=4�ව DZ4 £රණය 
කරO ලබන ෙහI4ද;  

ජනා�ප�වරයා DZ4 2018.02.17 වැN Rන ඉRsප) කරන ලද අමාත' ම¤ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Rනැ� අමාත' ම¤ඩලෙd £රණය අOව 
අග DNශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උපsමා�කරණ DNශ්චයකාරවරය4ෙ� වැ�� හා iමනා 
2018.01.01 Rන Zට පහත පsR ප�ෙශෝධනය STමට අOම�ය ලබා i ඇ� ෙහI4ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙYඛ අංක 3/2017C දවා ඇ� 
අග DNශච්යකාරවරයාෙ�, ෙශේෂඨ්ා�කරණ DNශච්යකාරවරය4ෙ�, 
අªයාචනා�කරණෙd සභාප�වරයාෙ� සහ අªයාචනා�කරණෙd 
DNශච්යකාරවරය4ෙ� වැ��, ජා�ක වැ�� හා ෙසේවක සංඛ'ා ෙකොvෂ4 සභාව 
DZ4 ��ෙයළ කර ඇrK= අංක I ෙලස ඉRsප) කර ඇ� ෙYඛනෙd සඳහ4 පsR 
2018.01.01 Rන Zට �යා)මක වන පsR ප�ෙශෝධනය STම සහ වැ�� පsව+තනය 
�යවෙර4 �යවර පදනම මත Z[ STම; 

(ආ) ෙමෙත වැ�ෙප4 25%  වශෙය4 ෙගවO ලැQ Dශාම වැ�� සCත iමනාව 
2018.01.01 Rන Zට �යා)මක වන පsR 50% දවා වැ� STම), එම iමනාව නව 
වැ�ප අOව ලබන වැ�� �යවර පදන= කර ගණනය STම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය4 ෙගවO ලැQ Dශාම වැ�� රCත Dෙශේෂ iමනාව 
ෙවOවට, මසකට 	. 150,000/- ක Dශාම වැ�පට ගණ4 ගැෙනන වෘ)£ය 
iමනාව ෙග�ම.  

ඊට  අO¡ලව, ~ ලංකා ප ජාතා4cක සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 
108 (1) ව'වස්ථාව පකාරව අග DNශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උපsමා�කරණ 
DNශ්චයකාරවරය4ෙ� වැ�� හා iමනා ඉහත සඳහ4 පsR ප�ෙශෝධනය කරO 
ලැ¥ය .� යැI ෙමම පා+pෙ=4�ව £රණය කරI.   
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*10. 
අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා 

සාමය ��බඳ අමාත'�මා,— හIෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ4 (Hydroflurocarbons – HFC) 
අRයර ගතව 6මා STම ��බඳ ෙමො4ËයY ස4ධානය Z[ කළ Sගාp සංෙශෝධනය 
සඳහා ~ ලංකාව අOගත �ම සඳහා ෙයෝජනා ස=මතය,— ෙගෝය උKlම අවම STම 
��ස ෙමො4ËයY ස4ධානය DZ4 1990 i ල4ඩ4 සංෙශෝධනය, 1992 
ෙකෝප4ෙහේග4 සංෙශෝධනය, 1997 ෙමො4ËයY සංෙශෝධනය, 1999 ©�ං සංෙශෝධනය 
ෙලස DDධ ඉලක ස�රා ගැ0මට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක i හÌ4වා i ඇ� අතර 
~ ලංකාව Nයvත කාල වකවාOවල එම සංෙශෝධනය4ට අO¡ලතාවය දවා ඇ� 
ෙහI4ද; 

2016 ව+ෂෙd සංෙශෝධනය ෙලස Sගාp සංෙශෝධනය හÌ4වා i ඇ� අතර එම�4 
2050 වනDට කාබ4ඩෙයොසIÍ ෙටො4 ¥pයන 100 කට සමාන ෙගෝය උKlමට 
දායක වන �තකාරක ප මාණය භාDතෙය4 ඉව) STමට හැSයාව ලැෙබන බැD4 
ෙගෝය උKlම ෙස4oෙගේÍ අංශක 0.5 S4 වැ� �ම වළවාමට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහI4ද;  

ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 33(2)(ඌ) යටෙ) ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� ෙහෝ ෙවන) 
ය= pÏත 0�යකට ෙහෝ D�Dධාන වලට පටහැN ෙනොව4නා mද ජාත'4තර 0�ය, 
චාsත  වාsත  ෙහෝ භාDතය අOව ඉ� STමට ජනා�ප�වරයාට බලය ලැ© ඇ� බැD4 
Sගාp සංෙශෝධනය සඳහා අOගත �මට එකඟතාවය පළ STම ද ජනා�ප�වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහI4ද; 
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ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 33(අ) ව'වස්ථාව යටෙ) මහජන ආරෂාව 
ස=බ4ධෙය4 ත) කාලෙd බල පව)නා 0�ය ඇ�� ය= pÏත 0�ය යටෙ) ද 
ස්වzය බලතල, කා+ය සහ ක+තව' යථා පsR �යා)මක STම සහ ඉ� STම 
ස=බ4ධෙය4 ද ජනා�ප�වරයා පා+pෙ=4�වට වග Sව .� ෙහI4ද;  

2017 සැ�තැ=බ+ 29 වැN Rන ජනා�ප�වරයා, මහවැp සංව+ධන හා පsසර 
අමාත'වරයා ෙලස ඉRsප) කළ අමාත' ම¤ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගO ලැQ 2017 
ඔෙතෝබ+ මස 10 Rනැ� අමාත' ම¤ඩල £රණය අOව, ෙමො4ËයY ස4ධානෙd 
නවතම සංෙශෝධනය වන Sගාp සංෙශෝධනයට අOගත �මට අOම�ය ලැ© ඇ� 
ෙහI4ද;  

ඊට අO¡ලව, ආ¤�ක ම ව'වස්ථාෙ� 33(අ) ව'වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප�වරයාෙ� ෙයෝජනාව ෙලස හIෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ4 අRයර ගතව 6මා 
STම ��බඳ ෙමො4ËයY ස4ධානය Z[ කළ Sගාp සංෙශෝධනය සඳහා ~ ලංකාව 
අOගත �මට ෙමම පා+pෙ=4�ව ෙයෝජනා ස=මත කරI. 
 

*11. 
~ ලංකා වා�ජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර 

Sය�ම.  
(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*12. 
අපරාධ න� Dධාන සංගහය (Dෙශේෂ D�Dධාන) (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  
(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*13.  
l¯J=ප) DNමය පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*14. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*15. 
භාර (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*16. 
සÐය බැරක= කළමනාකරණය STෙ= පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*17 
ෙකොළඹ ව'ාපාර වස්� DNමය ස්ථානය අසාrCකරණය STෙ= පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
*18. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යටෙ) 

Nයමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ)            
3 වග4�ය යටෙ) Nෂ්පාදන බ[ ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා DZ4 
සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 09 Rනැ� අංක 2044/32 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙd 
පළ කරO ලැබ, 2018.02.22 Rන ඉRsප) කරන ලද Nයමය අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 
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*19. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යටෙ) 

Nයමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ)       
3 වග4�ය යටෙ) Nෂ්පාදන බ[ ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා 
DZ4 සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 15 Rනැ� අංක 2045/32 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� 
පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.22 Rන ඉRsප) කරන ලද Nයමය අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*20. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යටෙ) 

Nයමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ) 3 
වග4�ය යටෙ) Nෂ්පාදන බ[ ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා DZ4 
සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 15 Rනැ� අංක 2045/33 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� 
පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.22 Rන ඉRsප) කරන ලද Nයමය අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*21. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යටෙ) 

Nයමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ) 3 
වග4�ය යටෙ) Nෂ්පාදන බ[ ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා DZ4 
සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 22 Rනැ� අංක 2046/14 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� 
පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.22 Rන ඉRsප) කරන ලද Nයමය අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*22. 
rදY හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යටෙ) 

Nයමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන Nෂ්පාදන බ[ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ) 3 
වග4�ය යටෙ) Nෂ්පාදන බ[ ස=බ4ධෙය4 rදY හා ජනමාධ' අමාත'වරයා DZ4 
සාදන ල[ව, 2017 ෙනොවැ=බ+ 28 Rනැ� අංක 2047/25 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� 
පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.22 Rන ඉRsප) කරන ලද Nයමය අOමත කළ .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*23.  
අගාමාත'�මා, ජා�ක ප�ප)� හා ආ+,ක කට.� අමාත'�මා සහ 0�ය හා සාමය 

��බඳ අමාත'�මා,— ආ¤�කම ව'වසථ්ාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— ~ ලංකා පජාතා4cක 
සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�කම ව'වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව'වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ 
ෙකොvෂ4 සභාව DZ4 සාදන ලද, 2017 ෙදසැ=බ+ 04 Rනැ� අංක 2048/1 දරන අ� Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙd පළ කරන ල[ව, 2018.01.23 Rන ඉRsප) කරන ලද ජනමතDචාරණයකi ෙහෝ 
ඡ4ද Dම6මකට අදාළ කාල6මාව �ළ DදÓ) හා rÔත ජනමාධ' DZ4 ��පැRය .�, මාධ' 
උපමාන අOමත කළ   .� ය. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*24.  
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,— ජා�ක ඖෂධ Nයාමන අ�කාsය 

පනත යටෙ) Nෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Nයාමන අ�කාsය පනෙ)         
118 වග4�ය සමඟ SයDය .�, 142 වග4�ය යටෙ) 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ 
Nයාමන අ�කාs (vල ඉහළ 6මා) Nෙයෝග ස=බ4ධෙය4 ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය 
ෛවද' අමාත'වරයා DZ4 සාදන ල[ව, 2017 ෙදසැ=බ+ 14 Rනැ� අංක 2049/31 දරන අ� 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.01.23 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝග අOමත කළ 
.� ය. 
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*25. 
අ�කරණ අමාත'�vය,— 0� අධ'ාපන සභා ආඥාපනත යටෙ) T�,— (276 වැN 

අ�කාරය m) 0� අධ'ාපන සභා ආඥාපනෙ) 7 වග4�ය ය ටෙ), අ�කරණ අමාත'වරයාෙ� 
එකඟ)වය ඇ�ව සංසථ්ාගත 0� අධ'ාපන සභාව DZ4 සාදන ල[ව 2017 ෙනොවැ=බ+ 28 
Rනැ� අංක 2047/27 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 2018.02.20 Rන ඉRsප) 
කරන ලද T� අOමත කළ .� ය.  

*26. 
අ�කරණ අමාත'�vය,— අ�කරණ සංDධාන පනත යටෙ) Nෙයෝග,— 1978 අංක 2 

දරන අ�කරණ සංDධාන පනෙ) 60 වග4�ය සමඟ SයDය .� එz පනෙ) 61 වග4�ය 
යටෙ), අගDNශච්යකාරවරයාෙ� එකඟ)වය ඇ�ව, අ�කරණ අමාත'වරයා DZ4 සාදන ල[ව 
2017 ෙදසැ=බ+ 21 Rනැ� අංක 2050/34  දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරO ලැබ, 
2018.02.20 Rන ඉRsප) කරන ලද Nෙයෝග අOමත කළ .� ය. 

*27. 
DZවන ආ¤�කම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*28. 
ෙබෞ�ධ Dහාර ෙ�වාලග= (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම. 

(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*29. 
ෙථේරවාi ªÖ ක�කාව) (pයාපRං� STෙ=) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර 

Sය�ම. 
(අමාත' ම¤ඩලෙd අOම�ය ද4වා �ෙL.) 

*30. 
ආ¤�කම ව'වස්ථාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— Dවාදය  කY තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ×N 22),— “~ ලංකා පජාතා4cක සමාජවාi ජනරජෙd ආ¤�කම 
ව'වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව'වස්ථාෙ� D�Dධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොvෂ4 සභාව 
DZ4 2016 ෙපබරවාs 25 Rනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Dෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ 
කරO ලැබ, 2016.05.06 Rන ඉRsප) කරන ලද, ජනමතDචාරණයකi ෙහෝ ඡ4ද 
Dම6මකට අදාළ කාල6මාව �ළ DදÓ) හා rÔත ජනමාධ' DZ4 ��පැRය .� 
උපමාන ෙහව) මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.= ප�ප)� අOමත කළ .� ය.” යOෙව4 
ෙයෝජනා කරන ලR4, පශ්නය සභාªrඛ කරන ලi.  

31. 
~ ලංකා ෙසේවා �sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  

32. 
ළමා �න	)ථාපන ෙ4දය (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

33. 
~ ලංකා එස) �ස�්යාN සෙහෝදර)වය (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  

34. 
~ ලංකා කා4තා ස=ෙ=ලනය (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර 

Sය�ම.  

35. 
ෙමොනරාගල Rසc් කා4තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  

36. 
ලසාpය4 සමාජ®ය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — 

ෙදවැNවර Sය�ම.  
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37. 
ජාත'4තර කා4තා සහ ළමා අI£4 l¯zෙ= සභාව (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) 

ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  

38. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත STෙ=) පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර 

Sය�ම.  

39. 
ද ඉ4සo්o.� ඔෆ ්ස+oෆIÍ පLp එක�4ට4�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත STෙ=) 

පන) ෙක�=පත — ෙදවැNවර Sය�ම.  
 
 
* සල)ෙණ� හ+�ව, ලබ�ෙ� ආ/0ෙ� කට1� ය. 

 

 


