
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

689/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) උණ 5 ආ7ත 8ෂප්ාදන ක'මා(තය ;<කාව කරග= �>ස ෙ@ වන<ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව= ෙවC( DEන බව=; 

 (ii)  අHදව- හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැටN පව න බව=; 

 (iii) ෙමම ක'මා(තය මO( රටට <ශාල <ෙ�ශ <8මය ෙගන ආ හැQ බව=; 

එ�මා ද(ෙනRද? 

(ආ) (i) උණ 5 8ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, එමO( 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග= ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එW 8ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න@, අපනයනය QXම සඳහා 
කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න@, ඒ කවර Zනයක Dටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) (i) රට �ළ උණ 5 ක'මා(තයට අවශ- ෙවළඳෙපොළ \]^ QXමට රජය �යවර 
ෙගන  ෙ_ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න= එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

2. 
1224/’16 

ග	 ප�ම උදයශා(ත bණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) cdණාමල Zසc්කෙe �Rටා ඇ  රාජ- ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ^. h. h. ඊ. තසත්වාk( <D( ව'ෂ 1983( පmව <නාශ කරන ලද රාජ- 
ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) <නාශ n එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙe ��ග= තෙසේ	ව කර  ෙ_ද;  

 (iv) එෙසේ න@, එම ෙ�පළවල ස@p'ණ වEනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) <නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගQව ,� තසත්වාk(ට 
<	�ධව r මය �යවර ෙගන  ෙ_ද;  

(අටවැ8 පා'sෙ@(�ව - පළHවැ8 සභාවාරය) 
අංක 246.] 
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 (vi) එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ'ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා <මසා ඇ  ෙතොර�	 ස@බ(ධෙය( p'ණ වා'තාව 
ඉZ>ප= කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

3. 
1420/’16 

ග	 බ(uල bණව'ධන මහතා,— <us සංෙ�ශ, vwට^ යEතල පහmක@ හා <ෙ�ශ 
xQයා අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 187 ෙයෝජනාෙව( හ{(වාkමට ෙයෝජනා කරන ලද 
vwට^ හැ{|@පෙතR දළ සැලැසම් ඉZ>ප= කර(ෙ(ද; 

 (ii) එම හැ{|@පත 8d= QXෙ@ බලධා>යා ක}	(ද; 

 (iii) \රවැDය(ට හැ{|@ප= ලබාkම ෙව|ෙව( ඇසත්ෙ@(� �>වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �>වැය දර| ලබ(ෙ( ක}	( <D(ද; 

 (v) 2017 ව'ෂය �ළk vwට^ හැ{|@ප= ෙයෝජනා කමය �යා=මක QXම 
සඳහා රාජ- අයවැෙය( ෙව(කළ ප පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

4. 
1752/’17 

ග	 ලW ජයව'ධන මහතා,— පවාහන හා D<^ bව( ෙසේවා අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකා u@>ය ෙදපා'තෙ@(�ව ස� u@>ය මැZ> ෙපෞ�ගsක ආයතනවලට  
ලබා k  ෙ_ද; 

 (ii) එෙසේ න@, u@>ය මැZ> ලබා k ඇ  කාලය, පදනම, ලබා k ඇ  ආයතන, 
සළකා බැ� 8'ණායක, එම මැZ> ස@බ(ධ කළ u@>ය සහ මැZ> සංඛ-ාව 
ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙකො(ෙ�D පකාරව, u@>ය මැZ> පවරා ඇ  ආයතනවs( u@>ය 
ෙදපා'තෙ@(�වට අය<ය ,� DයN Hද^ ෙ@ වන<ට ලබාෙගන  ෙ_ද; 

 (ii) Rඟ Hද^ අය<ය ,� ආයතන කවෙ'ද; 

 (iii) එ එ ආයතනෙය( අය<ය ,� Rඟ Hද^ ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 ය(න= එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) (i) u@>ය මැZ> ලබාkෙම( ෙ@ වන<ට u@>ය ෙදපා'තෙ@(�වට අලාභය 
Du�  ෙ_ද; 

 (ii) එෙසේ න@, H] අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය u@>ය ෙදපා'තෙ@(�වට කvනC( අයකර ගැrමට කට,� 
කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
1898/’17 

ග	 චC(ද < ෙ�D> මහතා,— පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) ඌව පළා= සභාව �ළ Du � ඇ  සහ DuෙවC( පව න අකCකතා ස@බ(ධෙය( 
<ගණකා�ප වරයා <D( අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 Zනැ  
<ම'ශන වා'තාව ඌව පළා= පධාන ෙ^ක@ ෙවත යවා ඇ  බව එ�මා 
ද(ෙනRද? 

(ආ) (i) එම වා'තාෙ� ඌව පළා= සභාෙ� මහජන 8ෙයෝwතය( හා මා�ඩsක 
ෙශේ)ෙe 8ලධා>( සඳහා n <ෙ�ශ අධ-යන චා>කා ස@බ(ධෙය(  
අනාවරණය කර ඇ  ෙ�ද අංක 3 (අ) (i) Dට (x) දවා ක	� ෙමම සභාවට 
ඉZ>ප= කර(ෙ(ද; 

 (ii) එම අනාවරණය(ට අදාළ වා'තාෙ� (ආ) (i) Dට (iii) දවා Du කර ඇ  
8Xෂණ ඉZ>ප= කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

6. 
1998/’17 

ග	 �ම^ ර=නායක මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) මහා ප>මාණ වංචා �ෂණ ��බඳව ෙසොයා බැ5ෙ@ ජනා�ප  <ම'ශන ෙකොCසමට 
2015 Dට 2017 ව'ෂෙe �8 මස 30 Zන දවා ලැ�� පැC)s සංඛ-ාව, ව'ෂය 
අ|ව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනRද? 

(ආ) 2015 Dට 2017 �8 මස 30 දවා, 

 (i) <භාග කර අවස( කර ඇ , <භාග කරC( පව න සහ <භාග QXම ආර@භ 
ෙනොකළ පැC)s සංඛ-ාව;   

 (ii) අ�කරණය(R න� පවරා ඇ  පැC)s සංඛ-ාව;  

 (iii) න� පැවXමට ෙහෝ r ප  උපෙදස ්සඳහා ෙයොHකර ඇ  පැC)s සංඛ-ාව; 

 (iv) ෙ@ වනෙත r ප  උපෙදස ්ෙනොලැ�� පැC)s සංඛ-ාව; 

 (v) පවරා ඇ  න�වs( ෙ�ශපාලනඥය( හා ස@බ(ධ න� සංඛ-ාව; 

 එ එ  ව'ෂය අ|ව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද ය(න එ�මා සඳහ( 
කර(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

7. 
2070/’17 

ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන(ද මහතා,— බ(ධනාගාර ප සංස්කරණ, \න	=ථාපන, නැවත 
පZං� QXම හා R(u ආගCක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව'ෂෙek cdණාමලය, H�' පාෙ��ය ෙ^ක@ ෙකො ඨාසයට අය= 
මන¢ෙ¢න£ ඉ	දය\ර@ ග@මානෙe ප}^ 125කට අ�ක සංඛ-ාව නැවත 
පZං� කරන ලද බව=; 
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 (ii)  එම ජනතාව එම ග@මානවල නැවත පZං� කළ කාලෙe Dට ¤sක පහmක@ 
හා ස�්ර 8වාස ලබා ෙනොkම ෙහේ�ෙව( දැv ¥ඩාවට ප=� ඇ  බව=; 

එ�මා ද(ෙනRද? 

(ආ) (i) එම ග@මානවලට ¤sක පහmක@ සහ ස�්ර 8වාස පහmක@ ලබාkමට  �යවර 
ග(ෙ(ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම Zනය කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

8. 
2133/’17 

ග	 (ෛවද-) නs(ද ජය ස්ස මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමා'ග 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව'ෂෙek අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) <භාගය සඳහා ;ව <ද-ා <ෂය 
ධාරාෙව( ගා^ල, මාතර සහ හ@බ(ෙතොට Zසc්කවs( ෙපr DE 
§ෂ-ය( සංඛ-ාව;  

 (ii) එම සංඛ-ාෙව(, <ශව්<ද-ාල පෙ�ශය සඳහා mumක@ ලැ¨ §ෂ-ය( 
සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iii) ෛවද- ¥ඨ සඳහා mumක@ ලැ¨ §ෂ-ය( සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iv) ෛවද- ¥ඨය සඳහා mumක@ ලැ¨ §ෂ-යා ෙහෝ §ෂ-ාවෙ� අවම ප ඵලය, Z 
අගය, ඉෙගrම ලැ¨ පාසල හා ෙතෝරා ග| ලැ¨ ෛවද- ¥ඨය; 

  එ එ Zසc්කය අ|ව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

9. 
2143/’17 

ග	 අෙශෝක «ය(ත මහතා,— ¬වර හා ජලජ ස@ප= සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� C>Zය ජලජ වගාව සඳහා mum සථ්ාන හ{නාගැrෙ@ 
සෂණය ඔබ අමාත-ාංශය <D( �යා=මක කෙළේද; 

 (ii) එෙසේ න@, වයඹ පළාත �ළ C>Zය ¬වර ක'මා(තයට mum සථ්ාන ෙලස 
හ{නාෙගන ඇ  සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (iii) එම සථ්ාන අත>(, C>Zය ¬වර ක'මා(තය දැනටම= ආර@භ කර ඇ  
සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (iv) ෙසm සථ්ානවල C>Zය ¬වර ක'මා(තය ආර@භ QXම සඳහා අමාත-ාංශය 
ග| ලබන �යවර කවෙ'ද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 
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10. 
2180/’17 

ග	 උදය පභා= ග@ම(�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.07.31 Zනට ආ��ෙ� xQයා දස ලෂෙe ව-ාපෘ ය යටෙ= ලබා k 
ඇ  xQයා සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ-ාව, එ එ Zසc්කය අ|ව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

11. 
2223/’17 

ග	 ඉ. චා^ස් 8'මලනාද( මහතා,— ස්වෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ම(නාරම Zසc්කෙe, නානා ටා( පාෙ��ය ෙ^ක@ කා'යාලය k'ඝ 
කාලය H]^ෙ^ පැර) ෙගොඩනැ²^ලක �යා=මක�ම 
ෙහේ�ෙව(, ෙසේවාව( ලබා ගැrමට පැCෙණන ජනතාව ෙම(ම, එR ෙසේවය 
කරන 8ලධාX(ද <<ධ uෂක්රතාව(ට H³ණ ෙදන බව=; 

 (ii)  නානා ටා( පාෙ��ය ෙ^ක@ කා'යාලය සඳහා නව ෙගොඩනැ²^ල 
ඉZQXම ස@බ(ධෙය( ම’<D( ෙයොH කරන ලද 2017.07.06 Zනැ  s�ය 
��බඳව=; 

එ�මා ද(ෙනRද?   

(ආ) එෙසේ න@, ඉZ>ෙek නානා ටා( පාෙ��ය ෙ^ක@ කා'යාලය සඳහා නව 
ෙගොඩනැ²^ල ඉZQXම ෙව|ෙව( ප පාදන ෙව( QXමට කට,� කර(ෙ(ද 
ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

12. 
2232/’17 

ග	 වාmෙ�ව නානායකාර මහතා,— පවාහන හා D<^ bව( ෙසේවා 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞ�ගsක බසර්ථවs( ගම( ග(නා ම´( අතර ජන«ය හා ලාභදාµ n 
ෙපර ෙග}@ කා¶ප= මO( ගාස�් ෙග�ෙ@ කමය පm²ය කාලෙek 
�යා=මක n බව=; 

 (ii) මා'ග අංක 122, 138, 177 සහ 03 දරන ෙපෞ�ගsක බසර්ථ �ළ �යා=මක n 
ෙමම කමය ම´( අතර /ඝෙය( ජන«ය �ෙම( ගම( ගාස�්ෙව( 20%ක 
ව ටමද ම´(ට ලැ�| බව=; 

 (iii) ෙමම කමය ෙහේ�ෙව( කලට ෙ�ලාවට බස ්ධාවනය n අතර ම´(ට රාජකා> 
කට,� සඳහා 8යCත ෙ�ලාවට වා'තා කළ හැQ n බව=; 

 (iv) බසR්Cය(ටද තම ආදායම කvනC( හා 8වැරZව ලැ�| අතර 
ෙකො(ෙදොසත්ර හා >යu	ටද ෙමමO( QDu අසාධාරණය Du ෙනොn 
බව=; 
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 (v) නH= දැනට මාස QRපයක Dට ඉහත (ii) R සඳහ( මා'ග අංකවලට අය= 
බසර්ථය(R එම කා¶ප= භාර ෙනොග(නා අතර එම කා¶ ය(ත කැ¹ ඇ  
බව ඇතැ@ ෙකො(ෙදොසත්රව	( පවසන බව=; 

 එ�මා ��ග(ෙනRද? 

(ආ) වහාම �යා=මක වන ප>Z එම ෙපර ෙග}@ කා¶ප= කමය ඉහත W මා'ගය(R හා 
අෙනd= මා'ගවලද �යා=මක QXමට �යවර ග(ෙ(ද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

13. 
2290/’17 

ග	 ෙහේෂා( <තානෙ� මහතා,— පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගHව පළා= ව=ම( පධාන අමාත-වරයා එම ºරයට ප=n Zනය 
කවෙ'ද; 

 (ii)  ºරයට ප= n Zනෙe Dට අද දවා ඔ³ 8රත � ඇ  <ෙ�ශ සංචාර කවෙ'ද; 

 (iii) එම එ එ <ෙ�ශ සංචාරෙe අරH� කවෙ'ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා වැය n Hද^ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එම සංචාර ��( සබරගHව පළාෙ= ජනතාවට අ=n ප ලාභ කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

14. 
2315/’17 

ග	 ජය(ත සමර�ර මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමා'ග අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වා�uව හ(Zෙe Dට, ෙමොෙරො(��ව හ(Zය දවා Zෙවන වා�uව 
ෙමොෙරො(��ව මා'ගය \]^ කර සංව'ධනය QXෙ@ ව-ාපෘ ය ආර@භ 
QXමට සහ අවස( QXමට ෙයෝwත Zන කවෙ'ද; 

 (ii) එම මා'ගෙe Zග, දැනට තාර ෙයොදා ඇ  පමාණෙe පළල හා H] පළල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) කාප  ඇ Xමට බලාෙපොෙරො=� වන පළල සහ සංව'ධනෙය( අන�	ව, 
පාෙ' H] පළල ෙකොපමණද; 

 (iv) සංව'ධනය කර| ලබන පාල@ සංඛ-ාව සහ  ෙබෝd සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ)  (i) එම මා'ග ව-ාපෘ ය සඳහා ඇසත්ෙ@(� කර ඇ  H] Hදල ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම Hදs( ඉඩ@ හා ෙ�පළ ව(Z ෙලස ෙව(කර ඇ  Hදල ෙකොපමණද; 

  (iii)  ඉZQX@ කා'යය සඳහා ෙව(කර ඇ  Hදල ෙකොපමණද; 

  (iv)  ඉZQX@ කා'ය Duකර(ෙ( ක}	( <D(ද;   

 ය(න= එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ, න@ ඒ ම(ද? 
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15. 
2322/’17 

ග	 ෙරෝR» dමා> <ෙ�ර=න මහ=Cය,— කෘ¼ක'ම අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව'ෂෙek, කෘ¼ක'ම අමාත-ාංශෙe, මාතෙ^ ෙගො<ජන සංව'ධන 
ෙකොමසා>ස ් කා'යාලය මO( ආර@භ කළ ව-ාපෘ ය යටෙ= ගෙ^ෙවල 
පාෙ��ය ෙ^ක@ ෙකො ඨාසය �ළ  ප සංසක්රණය කළ එ එ වැවට 
ෙව( කළ ප පාදන Hදල සහ ෙපෝ¼ත d½	 අකර පමාණය කවෙ'ද; 

 (ii)  ප සංසක්රණය සඳහා ෙකො(තා=�ව ලබා ග= එ එ ෙගො< සං<ධානය, 
ගාම 8ලධා> වසම අ|ව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iii) එ එ ෙකො(තා=�ෙව( එම ෙගො< සං<ධානවලට ලැ�� ලාභය ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගො< සං<ධානෙe ²�මට ලාභය බැර �  ෙ_ න@, එම ෙතොර�	 සභාගත 
කර(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙගො< සං<ධාන <D( ලබාග= ව-ාපෘ  ෙකො(තා=� උප 
ෙකො(තා=ක	ව(ට ලබා k  ෙ_ න@, එම උප ෙකො(තා= ²<m@ සභාගත 
කර(ෙ(ද; 

 (ii) ²<m@ගත ෙනො� වා�ක එකඟතාවෙය( උප ෙකො(තා= ලබාkමට ෙගො<ජන 
සංව'ධන 8ලධා>( එකඟ=වය ලබා k  ෙ_ද; 

 (iii) එ එ ව-ාපෘ ෙය( ෙගො< සං<ධානවලට ලැ¾ ඇ  ප ලාභ, ෙකොCස ්Hදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගො< සං<ධානවලට උප ෙකො(තා= ලබාkෙම( ලැ�� ප ලාභ, ෙකොCස් 
Hද^ හා එය ෙකො(තා=�ෙ� ප ශතය ව ශෙය( ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම(ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ|@kම සහ Zනට 8යCත කට,� 
*1. 
භාර (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*2. 
අ�කරණ අමාත-�Cය,— අ�කරණ සං<ධාන පනත යටෙ= 8ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන 

අ�කරණ සං<ධාන පනෙ= 60 වග( ය සමඟ Qය<ය ,� එW පනෙ= 61 වග( ය යටෙ=, 
අග<8ශච්යකාරවරයාෙ� එකඟ=වය ඇ ව, අ�කරණ අමාත-වරයා <D( සාදන ලuව 2017 
ෙදසැ@බ' 21 Zනැ  අංක 2050/34  දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.20 
Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8ෙයෝග අ|මත කළ ,� ය. 

*3. 
අ�කරණ අමාත-�Cය,— r  අධ-ාපන සභා ආඥාපනත යටෙ= X ,— (276 වැ8 

අ�කාරය n) r  අධ-ාපන සභා ආඥාපනෙ= 7 වග( ය ය ටෙ=, අ�කරණ අමාත-වරයාෙ� 
එකඟ=වය ඇ ව සංසථ්ාගත r  අධ-ාපන සභාව <D( සාදන ලuව 2017 ෙනොවැ@බ' 28 
Zනැ  අංක 2047/27 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.20 Zන ඉZ>ප= 
කරන ලද X  අ|මත කළ ,� ය.  
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*4. 
සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා අපනයන සංව'ධන 

පනත යටෙ= 8ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව'ධන පනෙ=                
14 වග( ය යටෙ= ෙසස ්බu ස@බ(ධෙය( සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ 
අමාත-වරයා <D( සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 27 Zනැ  අංක 2047/2 දරන අ  <ෙශේෂ 
ගැස  පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.01.23 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8ෙයෝගය අ|මත කළ     
,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
*5. 
සÁය බැරක@ කළමනාකරණය QXෙ@ පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
*6. 
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස�් <8මය ස්ථානය අසාHRකරණය QXෙ@ පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*7. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— <ෙ�ශ <8මය 

පනත යටෙ= 8ෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන <ෙ�ශ <8මය පනෙ= 7 වග( ය සමඟ Qය<ය 
,� 29 වග( ය යටෙ= ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-වරයා <D( සාදන ලuව, 
2017 ෙනොවැ@බ' 17 Zනැ  අංක 2045/56 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ කර| ලැබ, 
2018.02.19 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8ෙයෝග අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*8.  
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— ජා ක ඖෂධ 8යාමන අ�කා>ය 

පනත යටෙ= 8ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ 8යාමන අ�කා>ය පනෙ=         
118 වග( ය සමඟ Qය<ය ,�, 142 වග( ය යටෙ= 2016 අංක 2 දරන ජා ක ඖෂධ 
8යාමන අ�කා> (Cල ඉහළ /මා) 8ෙයෝග ස@බ(ධෙය( ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය 
ෛවද- අමාත-වරයා <D( සාදන ලuව, 2017 ෙදසැ@බ' 14 Zනැ  අංක 2049/31 දරන අ  
<ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.01.23 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8ෙයෝග අ|මත කළ 
,� ය. 

*9. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
*10. 
Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙ= 

8යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙ=             
3 වග( ය යටෙ= 8ෂ්පාදන බu ස@බ(ධෙය( Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා <D( 
සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 09 Zනැ  අංක 2044/32 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ 
කර| ලැබ, 2018.02.22 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8යමය අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*11. 
Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙ= 

8යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙ=        
3 වග( ය යටෙ= 8ෂ්පාදන බu ස@බ(ධෙය( Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 15 Zනැ  අංක 2045/32 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  
පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.22 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8යමය අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
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*12. 
Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙ= 

8යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙ=         
3 වග( ය යටෙ= 8ෂ්පාදන බu ස@බ(ධෙය( Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 15 Zනැ  අංක 2045/33 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  
පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.22 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8යමය අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*13. 
Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙ= 

8යමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙ=         
3 වග( ය යටෙ= 8ෂ්පාදන බu ස@බ(ධෙය( Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 22 Zනැ  අංක 2046/14 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  
පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.22 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8යමය අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*14. 
Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙ= 

8යමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන 8ෂ්පාදන බu (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙ=         
3 වග( ය යටෙ= 8ෂ්පාදන බu ස@බ(ධෙය( Hද^ හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
<D( සාදන ලuව, 2017 ෙනොවැ@බ' 28 Zනැ  අංක 2047/25 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  
පතෙe පළ කර| ලැබ, 2018.02.22 Zන ඉZ>ප= කරන ලද 8යමය අ|මත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*15. 
අපරාධ න� <ධාන සංගහය (<ෙශේෂ <�<ධාන) (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*16. 
� ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර 

Qය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*17.  
mxd@ප= <8මය පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
*18.  
අ�කරණ සං<ධාන (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 
*19. 

පළා= සභා හා පළා= පාලන අමාත-�මා,—  පළා= සභා මැ වරණ ෙකො ඨාස /මා 
8'ණය QXෙ@ කCÀ වා'තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන ( සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා= සභා ඡ(ද <ම/@ පනෙ= 3අ. (11) වග( ය පකාරව /මා 8'ණය කCÀව <D( 
අමාත-වරයා ෙවත ඉZ>ප= කරන ලuව 2018.03.06 Zන පා'sෙ@(�ෙ�k සභාගත කරන ලද 
එW කCÀෙ� වා'තාව අ|මත කළ ,� ය. 

*20. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— ආ��කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ= Äරණය,— � ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��ක ම 
ව-වසථ්ාෙ� 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප වරයා <D( ආ��කම ව-වසථ්ා සභාෙ� 
අ|ම යට යට=ව 2015.11.27 වැ8 Zන Dට බලපැවැ=ෙවන ප>Z එ¢. එ@. ගාC» 
<ෙ�Dංහ මහතා <ගණකා�ප වරයා වශෙය( ප=කර ඇ  ෙහ£(ද; 



( 10 ) 

 

 

<ගණකා�ප වරයාෙ�  වැÀප  �  ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��ක ම 
ව-වසථ්ාෙ� 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පා'sෙ@(�ව <D( 8ශච්ය කර| ලැ�ය ,� 
අතර රජෙe ඒකාබ�ධ අරHදලට වැය බර වන ෙහ£(ද;  

ජනා�ප වරයා <D( 2017.11.14 වැ8 Zන ඉZ>ප= කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Zනැ  අමාත- ම�ඩල Äරණය අ|ව <ගණකා�ප ,   
එ¢. එ@. ගාC» <ෙ�Dංහ මහතාට පහත ප>Z වැÀ� හා kමනා ෙග�මට අ|ම ය ලබා k 
ඇ  ෙහ£(ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ8 Zන Dට රාජ- ප>පාලන චකෙ^ඛ අංක 6/2006 අ|ව  
SL - 4 වැÀ� ප>මාණෙe 08 වැ8 වැÀ� �යවෙ' �RÀවා වැÀ� ෙග�ම 
හා තන�රට RC අෙනd= kමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ- ප>පාලන චකෙ^ඛ අංක 3/2016 අ|ව 2016.01.01 වැ8 Zන Dට 
වැÀප ප>ව'තනය QXෙ@ k SL – 4 වැÀ� ක මය යටෙ= එම 
චකෙ^ඛෙe උපෙදස් ප>Z වැÀ� ප>ව'තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එW වැÀ� ප>මාණයට අදාළ වා'¼ක වැÀ� ව'ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අ|Èලව, � ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, <ගණකා�ප , එ¢. එ@. ගාC» <ෙ�Dංහ මහතා ෙවත 
රජෙe ඒකාබ�ධ අරHදලට වැය බර වන ප>Z ඉහත සඳහ( මාDක වැÀප හා kමනා 
ෙග�ම කළ ,� යැ£ ෙමම පා'sෙ@(�ව 8ශ්චය කර£.  

*21. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— 

අග <8ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප>මා�කරණ <8ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැÀ� හා 
kමනා ප ෙශෝධනය QXම සඳහා ආ��ක ම ව-වස්ථාව යටෙ= Äරණය,— දහනව 
වැ8 ආ��ක ම ව-වස්ථා සංෙශෝධනෙය( සංෙශෝ�ත � ලංකා ප ජාතා(cක 
සමාජවාk ජනරජෙe ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 108 (1) ව-වස්ථාව ප කාරව 
ෙශේෂ්ඨා�කරණෙe <8ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද අÉයාචනා�කරණෙe 
<8ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද වැÀ� පා'sෙ@(�ව <D( Äරණය කර| ලබන ෙහ£(ද;  

ජනා�ප වරයා <D( 2018.02.17 වැ8 Zන ඉZ>ප= කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Zනැ  අමාත- ම�ඩලෙe Äරණය අ|ව 
අග <8ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප>මා�කරණ <8ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැÀ� හා kමනා 
2018.01.01 Zන Dට පහත ප>Z ප ෙශෝධනය QXමට අ|ම ය ලබා k ඇ  ෙහ£(ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙ^ඛ අංක 3/2017R දවා ඇ  
අග <8ශච්යකාරවරයාෙ�, ෙශේෂඨ්ා�කරණ <8ශච්යකාරවරය(ෙ�, 
අÉයාචනා�කරණෙe සභාප වරයාෙ� සහ අÉයාචනා�කරණෙe 
<8ශච්යකාරවරය(ෙ� වැÀ�, ජා ක වැÀ� හා ෙසේවක සංඛ-ා ෙකොCෂ( සභාව 
<D( ��ෙයළ කර ඇH�@ අංක I ෙලස ඉZ>ප= කර ඇ  ෙ^ඛනෙe සඳහ( ප>Z 
2018.01.01 Zන Dට �යා=මක වන ප>Z ප ෙශෝධනය QXම සහ වැÀ� ප>ව'තනය 
�යවෙර( �යවර පදනම මත Du QXම; 

(ආ) ෙමෙත වැÀෙප( 25%  වශෙය( ෙගව| ලැ¨ <ශාම වැÀ� සRත kමනාව 
2018.01.01 Zන Dට �යා=මක වන ප>Z 50% දවා වැv QXම=, එම kමනාව නව 
වැÀප අ|ව ලබන වැÀ� �යවර පදන@ කර ගණනය QXම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය( ෙගව| ලැ¨ <ශාම වැÀ� රRත <ෙශේෂ kමනාව 
ෙව|වට, මසකට 	. 150,000/- ක <ශාම වැÀපට ගණ( ගැෙනන වෘ=Äය 
kමනාව ෙග�ම.  

 



( 11 ) 

 

 

ඊට  අ|Èලව, � ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 
108 (1) ව-වස්ථාව පකාරව අග <8ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප>මා�කරණ 
<8ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැÀ� හා kමනා ඉහත සඳහ( ප>Z ප ෙශෝධනය කර| ලැ�ය 
,� යැ£ ෙමම පා'sෙ@(�ව Äරණය කර£.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*22. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— 

හ£ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( (Hydroflurocarbons – HFC) අZයර ගතව /මා QXම ��බඳ 
ෙමො(Ûය^ ස(ධානය Du කළ Qගාs සංෙශෝධනය සඳහා � ලංකාව අ|ගත �ම 
සඳහා ෙයෝජනා ස@මතය,— ෙගෝ5ය උ�mම අවම QXම �)ස ෙමො(Ûය^ 
ස(ධානය <D( 1990 k ල(ඩ( සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප(ෙහේග( සංෙශෝධනය, 
1997 ෙමො(Ûය^ සංෙශෝධනය, 1999 ¾wං සංෙශෝධනය ෙලස <<ධ ඉලක ස\රා 
ගැrමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක k හ{(වා k ඇ  අතර � ලංකාව 8යCත කාල 
වකවා|වල එම සංෙශෝධනය(ට අ|Èලතාවය දවා ඇ  ෙහ£(ද; 

2016 ව'ෂෙe සංෙශෝධනය ෙලස Qගාs සංෙශෝධනය හ{(වා k ඇ  අතර එමO( 
2050 වන<ට කාබ(ඩෙයොස£¶ ෙටො( �sයන 100 කට සමාන ෙගෝ5ය උ�mමට 
දායක වන �තකාරක ප මාණය භා<තෙය( ඉව= QXමට හැQයාව ලැෙබන බැ<( 
ෙගෝ5ය උ�mම ෙස(Eෙගේ¶ අංශක 0.5 Q( වැv �ම වළවා5මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහ£(ද;  
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ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(2)(ඌ) යටෙ= ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� ෙහෝ ෙවන= 
ය@ sÜත r යකට ෙහෝ <�<ධාන වලට පටහැ8 ෙනොව(නා nද ජාත-(තර r ය, 
චා>ත  වා>ත  ෙහෝ භා<තය අ|ව ඉÀ QXමට ජනා�ප වරයාට බලය ලැ¾ ඇ  බැ<( 
Qගාs සංෙශෝධනය සඳහා අ|ගත �මට එකඟතාවය පළ QXම ද ජනා�ප වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහ£(ද; 

ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(අ) ව-වස්ථාව යටෙ= මහජන ආරෂාව 
ස@බ(ධෙය( ත= කාලෙe බල පව=නා r ය ඇ�] ය@ sÜත r ය යටෙ= ද 
ස්වWය බලතල, කා'ය සහ ක'තව- යථා ප>Z �යා=මක QXම සහ ඉÀ QXම 
ස@බ(ධෙය( ද ජනා�ප වරයා පා'sෙ@(�වට වග Qව ,� ෙහ£(ද;  

2017 සැ�තැ@බ' 29 වැ8 Zන ජනා�ප වරයා, මහවැs සංව'ධන හා ප>සර 
අමාත-වරයා ෙලස ඉZ>ප= කළ අමාත- ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ග| ලැ¨ 2017 
ඔෙතෝබ' මස 10 Zනැ  අමාත- ම�ඩල Äරණය අ|ව, ෙමො(Ûය^ ස(ධානෙe 
නවතම සංෙශෝධනය වන Qගාs සංෙශෝධනයට අ|ගත �මට අ|ම ය ලැ¾ ඇ  
ෙහ£(ද;  

ඊට අ|Èලව, ආ��ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(අ) ව-වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප වරයාෙ� ෙයෝජනාව ෙලස හ£ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( අZයර ගතව /මා 
QXම ��බඳ ෙමො(Ûය^ ස(ධානය Du කළ Qගාs සංෙශෝධනය සඳහා � ලංකාව 
අ|ගත �මට ෙමම පා'sෙ@(�ව ෙයෝජනා ස@මත කර£. 

*23.  
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප=  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— ආ��කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��කම 
ව-වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ ෙකොCෂ( සභාව <D( සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ@බ' 04 Zනැ  අංක 2048/1 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ කරන ලuව, 
2018.01.23 Zන ඉZ>ප= කරන ලද ජනමත<චාරණයකk ෙහෝ ඡ(ද <ම/මකට අදාළ 
කාල/මාව �ළ <දÝ= හා HÞත ජනමාධ- <D( ��පැZය ,�, මාධ- උපමාන අ|මත කළ   
,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*24. 
<Dවන ආ��කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*25. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලග@ (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*26. 
ෙථේරවාk Éß ක කාව= (sයාපZං� QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර 

Qය�ම. 
(අමාත- ම�ඩලෙe අ|ම ය ද(වා  ෙ_.) 

*27. 
ආ��කම ව-වස්ථාව යටෙ= ෙයෝජනාව,— <වාදය  ක^ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �8 22),— “� ලංකා පජාතා(cක සමාජවාk ජනරජෙe ආ��කම 
ව-වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ� <�<ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොCෂ( සභාව 
<D( 2016 ෙපබරවා> 25 Zනැ  අංක 1955/19 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස  පතෙe පළ 
කර| ලැබ, 2016.05.06 Zන ඉZ>ප= කරන ලද, ජනමත<චාරණයකk ෙහෝ ඡ(ද 
<ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ <දÝ= හා HÞත ජනමාධ- <D( ��පැZය ,� 
උපමාන ෙහව= මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,@ ප ප=  අ|මත කළ ,� ය.” ය|ෙව( 
ෙයෝජනා කරන ලZ(, පශ්නය සභාÉHඛ කරන ලk.  
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28. 
� ලංකා ෙසේවා �>ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  

29. 
ළමා \න	=ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර 

Qය�ම.  

30. 
� ලංකා එස= �ස ්යා8 සෙහෝදර=වය (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  

31. 
� ලංකා කා(තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර 

Qය�ම.  

32. 
ෙමොනරාගල Zසc් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  

33. 
ලසාsය( සමාජµය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — 

ෙදවැ8වර Qය�ම.  

34. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ£Ä( mxWෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= 

ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  

35. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත QXෙ@) පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර 

Qය�ම.  

36. 
ද ඉ(සE්E,  ඔෆ ්ස'Eෆ£¶ ප_s එක}(ට( ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත QXෙ@) 

පන= ෙකÀ@පත — ෙදවැ8වර Qය�ම.  
 
 
* සල'ෙණ� හ)�ව* ලබ�ෙ� ආ-.ෙ� කට/� ය. 

 

 


