
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1230/’16 

ග	 ප�ම උදයශා#ත %ණෙසේකර මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 45ෙනො7�ය 8ස9්කෙ: �;ටා ඇ< =රා>ද-ා?මක ව@නාකම4# A? 
සථ්ාන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතG# දැනට සංරෂණ කටA� IJකරK ලබන සථ්ාන කවෙNද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වNෂවලR ෙව# කරන ලද SදT පමාණය ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එT. U. U. ඊ. තසත්වාR# >I# >නාශ කරන ලද =රා>ද-ා?මක 
ව@නාකම4# A? සථ්ාන කවෙNද; 

 (v) එම >නාශය# ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ?නX, තෙසේ	 ව@නාකම 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (vi) එම >නාශය# සXබ#ධෙය# Y<මය �යවර ෙගන <ෙZද; 

 (vii) ඉහත IයTෙල;ම \Nණ වාNතාව ඉ8Gප? කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

2. 
1419/’16 

ග	 බ#Jල %ණවNධන මහතා,— සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත-#තර ෙවළඳ 
අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය; අංක 195 ෙයෝජනාවට අKව, සෘf >ෙ�ශ ආෙයෝජන 8G 
ගැ#gෙX අරSh# “සංවNධනය සඳහා j kෙයෝlතායතනය” නX j 
සං>ධානය �;ටවK ලැnෙoද; 

 (ii) එෙසේ නX, එ; සංA<ය හා වගpX වqහය කවෙNද; 

 (iii) 1977 Iට ෙX දවා s ලංකාවට ලැnt Su >ෙ�ශ ආෙයෝජන, 
ආෙයෝජකය# ලබාග? ණය ද ඇ�ළ? සෘf >ෙ�ශ ආෙයෝජන සහ ණය 
ර;තව ලැnt සෘf >ෙ�ශ ආෙයෝජන එ එ වNෂය අKව දැෙවන 
ෙTඛනය  ඉ8Gප? කර#ෙ#ද; 

 (iv) 2009 Aධ ගැwX kමgෙම# පx s ලංකාෙo සෘf >ෙ�ශ ආෙයෝජන වNධනය 
j අA	 දැෙවන ද?ත හා පසථ්ාර සටහන සහ පSඛතා අK��ෙවළට 
අKව සෘf >ෙ�ශ ආෙයෝජන රටට ගලා ආ පධාන රටවT පහ කවෙNද;  

 

(අටවැk පාN5ෙX#�ව - පළSවැk සභාවාරය) 
අංක 250.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2018 අෙ��� මස 03 වැ! අඟහ$වාදා අ.භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 

 (v) 2015 සහ 2016 වNෂය#;R සාෙ�ෂව සෘf >ෙ�ශ අෙයෝජන පහත වැUමට 
ෙහේ� කවෙNද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

3. 
1666/’17 

ග	 ච{#ද > ෙ|IG මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා? සභාව යටෙ? පාලනය වන ෙරෝහT සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහTවල නX හා 5�නය# කවෙNද; 

 (iii) ව?ම# ඌව පළා? පධාන අමාත-වරයා එම ~රයට ප?gෙම# අන�	ව 
ෙX දවා ලබාR ඇ< ෙරෝහT xu ෙසේවක �4යා සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ �4යා ලබාJ# අයෙ� නX, 5�නය# හා �4යා ලබාJ# ෙරෝහT 
කවෙNද;  

 (v) එම �4යා ලබාRමට අKගමනය කළ කමෙoදය කවෙNද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

4. 
2006/’17 

ග	 �මT ර?නායක මහතා,— n�ධශාසන අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) n�ධශාසන අමාත-වරයාෙ� අමාත- කාNයාලවල 5�නය# කවෙNද; 

 (ii) එම කාNයාල ෙවKෙව# �� ෙහෝ බJ ෙගව#ෙ# නX, එම මාIක ��/බJ 
Sදල ෙකොපමණද; 

 (iii) වNෂ 2015 Iට 2017 දවා ෙගවා ඇ< Su ��/බJ Sදල ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) (i) අමාත-වරයාෙ� ෙපෞ�ග5ක කාNය ම�ඩලෙ: kලධාG# සංඛ-ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ග5ක කාNය ම�ඩලය සඳහා ෙව#කර ඇ< වාහන සංඛ-ාව; 

 (iii) අමාත-වරයා සඳහා ෙව#කර ඇ< වාහන සංඛ-ාව; 

 ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න? එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

5. 
2115/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන#ද මහතා,— බ#ධනාගාර ප<සංස්කරණ, =න	?ථාපන, නැවත 
ප8ං� 4�ම හා ;#J ආග{ක කටA� අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 4�ෙනො7�ය 8ස9්කෙ:, ක�ඩාමෙල� පාෙ��ය ෙTකX ෙකො�ඨාසයට 
අය? කTලා	 ගXමානෙ: xනා{ ව-සනය ෙහේ�ෙව# �ඩාවට ප? ජනතාව 
සඳහා j kවාස ෙයෝජනා කමය යටෙ? ස�්ර kවාස 143 ද, නැවත ප8ං� 
කරන ලද ජනතාව ෙවKෙව# >>ධ kවාස ෙයෝජනා කම යටෙ? ලද kවාස 
100 ද වශෙය# kවාස 243  ඉ8කර ඇ< බව?; 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii)  උත kවාස 243# ෙX වන>ට kවාස 186ක පමණ ජනතාව ප8ං� g ඇ< 
අතර ඉ<G kවාස 57; 4Iව� ප8ං� g ෙනොමැ< gෙම# ඒවා ;සව් පව<න 
බව?; 

 (iii) පාYය ජලය, kI පවාහන ෙසේවාව# සැප�ම හා මාNග ප<සංසක්රණ කටA� 
IJ ෙනොgෙම# ඉහත ගXමානෙය; දැනට ප8ං� g I@න ජනතාව දැ� 
අපහxතාවය#ට ප?g ඇ< බව?;  

එ�මා ද#ෙන;ද? 

(ආ) (i) ෙමම ගXමානෙ: ය@තල පහxකX සංවNධනය 4�මට �යවර  ග#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ නX, එම 8නය කවෙNද; 

 (iii)  දැනට ;සව් පව<න kවාස, kවාස ෙනොමැ< ප�T සඳහා ලබාRමට �යවර 
ග#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

6. 
2137/’17 

ග	 (ෛවද-) න5#ද ජය<ස්ස මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාNග 
අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වNෂෙ:R අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) >භාගය සඳහා �ව >ද-ා >ෂය 
ධාරාෙව# 9�ණාමලය, මඩකල=ව සහ අXපාර 8ස9්කව5# ෙපY I@ 
�ෂ-ය# සංඛ-ාව; 

 (ii) එම සංඛ-ාෙව#, >ශව්>ද-ාල පෙoශය සඳහා xJxකX ලැ� �ෂ-ය# 
සංඛ-ාව සහ ප<ශතය; 

 (iii) ෛවද- �ඨ සඳහා xJxකX ලැ� �ෂ-ය# සංඛ-ාව සහ ප<ශතය; 

 (iv) ෛවද- �ඨ සඳහා xJxකX ලැ� �ෂ-යා ෙහෝ �ෂ-යාවෙ� අවම ප<ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග? පාසල හා ෙතෝරා ගK ගැ� ෛවද- �ඨය; 

 එ එ 8ස9්කය අKව ෙව# ෙව#  වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

7. 
2184/’17 

ග	 උදය පභා? ගXම#�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ)  2017 වNෂෙ:R �ෙතොටSTල �t ක#ද කඩා වැUෙම#; 

 (i) {ය�ය සංඛ-ාව;  

 (ii) ආබා�ත j සංඛ-ාව; 

 (iii) >පතට ප?jව#ට රජය >I# ෙගj Su ව#8 Sදල; 

 (iv) {ය�ය =�ගලෙය� ෙවKෙව# ෙගj ව#8 Sදල; 

 (v) හාkයට ප? kවාස ෙවKෙව# ෙගj උපGම සහ අවම ව#8 Sදල; 

ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) (i) අවතැ# j Iය� ෙදනාට ස�්ර kවාස ලබා R  <ෙZද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) අවතැ# j ප�ලකට ස�්ර kවාසය ලබා J# ආස#නතම 8නය කවෙNද; 

ය#න? එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

8. 
2228/’17 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— �වර හා ජලජ සXප? සංවNධන අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ව?ම# යහපාලන රජය බලයට ප?j 8න Iට ෙX දවා >ෙ�ශ රටවල  
අ?අඩං%ෙo පxවන s ලාං4ක �වරය# සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වරය# දැනට අ?අඩං%ෙo පxවන රටවT කවෙNද; 

 (iii) එම �වරය#ෙ� නX හා 5�නය# කවෙNද; 

 (iv) එම �වරය# Sදා ගැYම සඳහා අමාත-ාංශය ෙගන ඇ< �යවර කවෙNද; 

 ( v) >ෙ�ශ රටවල අ?අඩං%ෙo පxවන �වරය#ෙ� ප�Tවල xභසාධනය 
ෙවKෙව# අමාත-ාංශය ෙගන ඇ< �යවර කවෙNද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

9. 
2294/’17 

ග	 ෙහේෂා# >තානෙ� මහතා,— පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ර?න=ර 8ස9්කෙ: �යා?මක ලංගම �ෙපෝ අතG# දැනට ලාභ ෙහෝ පා  
ලබන �ෙපෝ ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙNද; 

 (ii) 2010 වNෂෙ: Iට ෙX දවා ර?න=ර 8ස9්කෙ: එ එ �ෙපෝවට 
අ�<# ලබා J# බසර්ථ සංඛ-ාව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ එ �ෙපෝෙo පව<න ෙසේවක =ර�පා  සංඛ-ාව හා එම =ර�පා  
�රgමට අමාත-ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙNද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

10. 
2326/’17 

ග	 ෙරෝ;¡ �මාG >ෙ|ර?න මහ?{ය,— පාථ{ක කNමා#ත අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ගෙTවල පෙ�ශෙ: ඉහළ 5�ගල න{# ගම <ෙබන බව?; 

 (ii) ෙමම ගෙX බ¢තර ප�T සංඛ-ාව ග  ෙඩොT කපා �ව?වන බව?; 

 (iii) පව<න දැ� kයඟය, අSදව- {ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව# ෙX වන>ට එම ගXමානෙ: ජනතාව එම කNමා#තය කරෙගන 
යාෙXR දැ� Jෂක්රතාව#ට ලg I@න බව?; 

 එ�මා ද#ෙන;ද? 

 



( 5 ) 

 

 

(ආ) එෙසේ නX, එම ගXමානෙ: �ව?වන ජනතාවෙ� ගැට� >ස¦මට අමාත-ාංශය ගK 
ලබන �යවර කවෙNද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

11. 
2342/’17 

ග	 U. රංl? ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ ස>බලගැ#gX, xභසාධන හා ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙX වන>ට රට �ළ සමෘ�� සහනාධාරය ලබන ප<ලා§# සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සහනාධාරවල ව@නාකම ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට සමෘ�� සහනාධාර ලබන ප<ලා§# සංඛ-ාව අ  4�මට රජය 
ප<ප?<මය ¨රණය ෙගන <ෙZද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) (i) ෙX වන>ට පාෙ��ය ෙTකX කාNයාල හරහා ගාම kලධාG ෙකො�ඨාස 
ම�ට{# නව සමෘ�� සහනාධාර ලබාRම හා අ?;wgම සXබ#ධෙය# අදාළ 
නාමෙTඛන පI�ධ කර ඇ< බව?; 

 (ii)  සමෘ�� සහනාධාර අ?;wgමට අදාළ නාමෙTඛනය#; ඉතා 8�ª හා 
ආබා�ත =�ගලය# I@න බව?; 

 එ�මා ද#ෙන;ද? 

(ඇ) ඔ�# ෙවKෙව# ෙවන? කවර ෙහෝ සහනය සලස#ෙ#ද; ෙනොඑෙසේ නX, ඒ 
සXබ#ධෙය# ගK ලබන �යාමාNග කවෙNද ය#න? එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙන;ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

12. 
2370/’17 

ග	 වාxෙ�ව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නා>ක කටA� අමාත-�මාෙග# 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) Zමැ#ඩT වරාය �>xම ෙදපස ®{ය s ලංකා වරාය අ�කාGයට පවරාෙගන 
බහා�X ප�ෂා 4�මට භා>තා කර#ෙ# නX, දැනට බහා�X ප�ෂා කරන 
අංශය �;ටා ඇ< Kෙ� පාර යන සථ්ානය ෙවත ගම# 4�ෙXR ඇ<වන      
පැය 6 - 10 අතර >ශාල පමාදය වළවා ගත හැ4 බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) සමහර ආනයනක	ව# ඔ�#ෙ� ගබඩා ;සව්න�	 ආනයනය කර ඇ< 
භා�ඩ kදහස ්කර ගැYම පමාද කර{# පමාද ගාස�් ෙගgමට කටA� 4�ම 
ඔ�#ට ලාභය බව ද#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ නX, ඉහත (i) සහ (ii) සXබ#ධෙය# ගK ලබන ඉ8G �යාමාNග 
කවෙNද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

 

 

 



( 6 ) 

 

 

13. 
2399/’17 

ග	 �ෂාර ඉªkT අමරෙසේන මහතා,— කෘ¯කNම අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) පව<න kයඟය ෙහේ�ෙව# කෘ¯කාN{ක හා ෙගො>ජන රෂණ 
ම�ඩලෙය# ව#8 ලබාJ# ෙගොg# සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) �	ණෑගල 8ස9්කෙ: එෙලස ව#8 ලබාJ# ෙගො> මහ�#ෙ� නාම 
ෙTඛනය එ එ පාෙ��ය ෙTකX ෙකො�ඨාසය අKව ඉ8Gප? කර#ෙ#ද; 

 (iii) �	ණෑගල 8ස9්කෙ: එ එ ෙගො> මහතාට ලබාJ# ව#8 Sදල ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව#8 ලබා RෙXR සලකා බලන ලද kNණායක කවෙNද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

14. 
2464/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා# මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග# ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) අKරාධ=ර කලාප අධ-ාපන කාNයාලයට අය? අංක 309, ගX�Gසව්ැව ගාම 
kලධාG ෙකො�ඨාසෙ:, අ/මනා	T උ�X මහා >ද-ාලය “පාසT 1000 
ව-ාපෘ<ය” යටෙ? ඇ�ළ? කර ඇ< බව?;  

 (ii) ෙමම >JහෙT ළS# 700  පමණ ඉෙගKම ලබන බව?;  

 (iii) ෙමම ව-ාපෘ<ය යටෙ? ෙමම >ද-ාලයට එ ෙගොඩනැ�Tල පමණ ලබා 
R ඇ< අතර ෙX වනෙත ෙවන? 4IJ පහxකම ලබා R ෙනොමැ< බව?; 

 එ�මා ද#ෙන;ද? 

(ආ)  (i) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” යන ව-ාපෘ<ය යටෙ? ෙහෝ ෙමම පාසලට 
අවශ- පහxකX ලබා ෙද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නX, එම 8නය කවෙNද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම#ද? 

 

 
පධාන කටA� ආරXභෙ: R 

පන( ෙක)�ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ0�1ම 

1. 

අගාමාත-�මා සහ ජා<ක ප<ප?< හා ආN�ක කටA� අමාත-�මා,— ජා<ක 
>ගණන,— >ගණන ෙසේවා ෙකො{ෂ# සභාෙo බලතල, කාNය සහ කNතව- ��බඳ 
>�>ධාන සැලැස්gම සඳහා ද; ජා<ක >ගණන කාNයාලය සහ s ලංකා රාජ- >ගණන 
ෙසේවය �;wgම සඳහා ද; රාජ- °ල- ��බඳ >ගණකා�ප<වරයාෙ� කාNයභාරය 
kශ්�තව දැgම සඳහා ද; ඒ හා සXබ#ධ ෙහෝ ඊට ආKෂං�ක ක	t සඳහා >�>ධාන 
සැලැස්gම �hස ද j පන? ෙකwXපත4. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
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2. 

පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-�මා,— I>T %ව# ෙසේවා (සංෙශෝධන),—       
2010 අංක 14 දරන I>T %ව# ෙසේවා පනත සංෙශෝධනය 4�ම සඳහා j පන? 
ෙකwXපත4. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

3. 

අ�කරණ අමාත-�{ය,— කාලාවෙරෝධ (>ෙශේෂ >�>ධාන) (සංෙශෝධන),— 2016 
අංක 5 දරන කාලාවෙරෝධ (>ෙශේෂ >�>ධාන) පනත සංෙශෝධනය 4�ම සඳහා j පන? 
ෙකwXපත4. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
 

ෙය2ජනා *+බඳ දැ0�1ම 

4. 
ග	 නාමT රාජප± මහතා,— පන? ෙකwXපත ඉ8Gප? 4�ෙX අවසරය,—   

පහත සඳහ# පන? ෙකwXපත ඉ8Gප? 4�මට අවසර 8ය A�ය:—  

“ඡායා පදනම සංසථ්ාගත 4�ම සඳහා j පන? ෙකwXපත4.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැKXRම සහ 8නට kය{ත කටA� 

*1. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය      (අංක 

1),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ ෙවළඳ 
භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙනොවැXබN 06 8නැ< අංක 2044/6 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 
2018.03.22 8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*2. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙනොවැXබN 07 8නැ< අංක 2044/25 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 
2018.03.22 8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*3. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙනොවැXබN 08 8නැ< අංක 2044/26 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 
2018.03.22 8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
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*4. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙනොවැXබN 20 8නැ< අංක 2046/3 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*5. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ- අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙදසැXබN 13  8නැ< අංක 2049/20 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*6. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ- අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙදසැXබN 14 8නැ< අංක 2049/32 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*7. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2017 
ෙදසැXබN 31 8නැ< අංක 2051/45 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*8. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය       

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2018 
ජනවාG 18 8නැ< අංක 2054/40 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*9. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය      

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2018 
ජනවාG 31 8නැ< අංක 2056/33 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*10. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනත යටෙ? kයමය      

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බJ පනෙ? 2 වග#<ය යටෙ? >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බJ සXබ#ධෙය# SදT හා ජනමාධ-  අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2018 
ෙපබරවාG 15 8නැ< අංක 2058/30 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.22 
8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
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*11. 
අගාමාත-�මා සහ ජා<ක ප<ප?< හා ආN�ක කටA� අමාත-�මා,— 

හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ# (Hydroflurocarbons – HFC) අ8යර ගතව /මා 4�ම ��බඳ 
ෙමො#ÇයT ස#ධානය IJ කළ 4ගා5 සංෙශෝධනය සඳහා s ලංකාව අKගත gම සඳහා 
ෙයෝජනා සXමතය,— ෙගෝ�ය උtxම අවම 4�ම �hස ෙමො#ÇයT ස#ධානය 
>I# 1990 R ල#ඩ# සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප#ෙහේග# සංෙශෝධනය, 1997 
ෙමො#ÇයT සංෙශෝධනය, 1999 Èlං සංෙශෝධනය ෙලස >>ධ ඉලක ස=රා ගැYමට 
සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක R හª#වා R ඇ< අතර s ලංකාව kය{ත කාල වකවාKවල 
එම සංෙශෝධනය#ට අKÉලතාවය දවා ඇ< ෙහ�#ද; 

2016 වNෂෙ: සංෙශෝධනය ෙලස 4ගා5 සංෙශෝධනය හª#වා R ඇ< අතර එමÊ# 
2050 වන>ට කාබ#ඩෙයොස�Ë ෙටො# �5යන 100 කට සමාන ෙගෝ�ය උtxමට 
දායක වන �තකාරක ප මාණය භා>තෙය# ඉව? 4�මට හැ4යාව ලැෙබන බැ># 
ෙගෝ�ය උtxම ෙස#@ෙගේË අංශක 0.5 4# වැ� gම වළවා�මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහ�#ද;  

ආ� ක ම ව-වස්ථාෙo 33(2)(ඌ) යටෙ? ආ� ක ම ව-වස්ථාෙo ෙහෝ ෙවන? යX 
5Ìත Y<යකට ෙහෝ >�>ධාන වලට පටහැk ෙනොව#නා jද ජාත-#තර Y<ය, චාGත  
වාGත  ෙහෝ භා>තය අKව ඉw 4�මට ජනා�ප<වරයාට බලය ලැÈ ඇ< බැ># 4ගා5 
සංෙශෝධනය සඳහා අKගත gමට එකඟතාවය පළ 4�ම ද ජනා�ප<වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහ�#ද; 

ආ� ක ම ව-වස්ථාෙo 33(අ) ව-වස්ථාව යටෙ? මහජන ආරෂාව සXබ#ධෙය# 
ත? කාලෙ: බල පව?නා Y<ය ඇ�u යX 5Ìත Y<ය යටෙ? ද ස්වpය බලතල, 
කාNය සහ කNතව- යථා පG8 �යා?මක 4�ම සහ ඉw 4�ම සXබ#ධෙය# ද 
ජනා�ප<වරයා පාN5ෙX#�වට වග 4ව A� ෙහ�#ද;  

2017 සැ�තැXබN 29 වැk 8න ජනා�ප<වරයා, මහවැ5 සංවNධන හා පGසර 
අමාත-වරයා ෙලස ඉ8Gප? කළ අමාත- ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගK ලැ� 2017 
ඔෙතෝබN මස 10 8නැ< අමාත- ම�ඩල ¨රණය අKව, ෙමො#ÇයT ස#ධානෙ: 
නවතම සංෙශෝධනය වන 4ගා5 සංෙශෝධනයට අKගත gමට අKම<ය ලැÈ ඇ< 
ෙහ�#ද;  

ඊට අKÉලව, ආ� ක ම ව-වස්ථාෙo 33(අ) ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප<වරයාෙ� 
ෙයෝජනාව ෙලස හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ# අ8යර ගතව /මා 4�ම ��බඳ ෙමො#ÇයT 
ස#ධානය IJ කළ 4ගා5 සංෙශෝධනය සඳහා s ලංකාව අKගත gමට ෙමම 
පාN5ෙX#�ව ෙයෝජනා සXමත කර�. 

*12. 
පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-�මා,— ෙමෝටN වාහන පනත යටෙ? kෙයෝග    

(අංක 1),— (203 වැk අ�කාරය j) ෙමෝටN වාහන පනෙ? 8, 14 සහ 30 වග#< සමඟ 4ය>ය 
A�, එp පනෙ? 237 වග#<ය යටෙ? ෙමෝටN වාහන (ගාස�්) kෙයෝග සXබ#ධෙය# 
පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2018 ජනවාG 15 8නැ< අංක 
2054/6 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 8න ඉ8Gප? කරන ලද 
kෙයෝග අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*13. 
පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-�මා,— ෙමෝටN වාහන පනත යටෙ? kෙයෝග  

(අංක 2),— (203 වැk අ�කාරය j) ෙමෝටN වාහන පනෙ? 143 වග#<ය සමඟ 
4ය>ය A�, එp පනෙ? 237 වග#<ය යටෙ? ෙමෝටN වාහන (අ�ෙo� මහාමාNග) 
kෙයෝග සXබ#ධෙය# පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 
2018 ජනවාG 15 8නැ< අංක 2054/8 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 
2018.03.20 8න ඉ8Gප? කරන ලද kෙයෝග අKමත කළ A� ය. 
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*14. 
පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-�මා,— ෙමෝටN වාහන පනත යටෙ? 

kෙයෝග  (අංක 3),— (203 වැk අ�කාරය j) ෙමෝටN වාහන පනෙ? 215අ වග#<ය 
සමඟ 4ය>ය A�, එp පනෙ? 237 වග#<ය යටෙ? ස්ථාYය දඩ kෙයෝග 
සXබ#ධෙය# පවාහන හා I>T %ව# ෙසේවා අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2018 
ජනවාG 15 8නැ< අංක 2054/9 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 
2018.03.20 8න ඉ8Gප? කරන ලද kෙයෝග අKමත කළ A� ය. 

*15.  
අ�කරණ සං>ධාන (සංෙශෝධන) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම.  

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*16. 
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� >kමය ස්ථානය අසාS;කරණය 4�ෙX පන? ෙකwXපත — 

කාරක සභාව. 

*17. 
අපරාධ න  >ධාන සංගහය (>ෙශේෂ >�>ධාන) (සංෙශෝධන) පන? ෙකwXපත — 

ෙදවැkවර 4යgම.  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*18. 
s ලංකා වාhජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 

4යgම.  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*19.  
x��Xප? >kමය පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම.  

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*20. 
SදT හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— xරාබJ ආඥාපනත යටෙ? k ෙoදනය,— 

xරාබJ ආඥාපනෙ? (52 අ�කාරය j) 32 වග#<ය සමඟ 4ය>ය A� 25 
වග#<ය යටෙ? වාN¯ක ම?පැ# බලපත ගාස්� සXබ#ධෙය# SදT හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා >I# පනවන ලJව, 2017 ෙදසැXබN 11 8නැ< අංක 
2049/4 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 8න ඉ8Gප? 
කරන ලද kෙoදනය අKමත කළ A� ය. 

(අංක 1004 දරන xරාබJ kෙoදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*21. 

සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත-#තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංවNධන 
ව-ාපෘ< පනත යටෙ? kයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවNධන 
ව-ාපෘ< පනෙ? 3 (4) වග#<ය යටෙ? සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත-#තර ෙවළඳ 
අමාත-වරයා >I# සාදන ලJව, 2014 Ïk 16 8නැ< අංක 1867/5 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ: පළ කරන ලද kයමය සංෙශෝධනය කර{# 2017 ෙදසැXබN 29 8නැ< අංක 2051/38 
දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය 
අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
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*22. 

සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත-#තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංවNධන 
ව-ාපෘ< පනත යටෙ? kයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවNධන ව-ාපෘ< 
පනෙ? 3 (4) වග#<ය යටෙ? සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත-#තර ෙවළඳ අමාත-වරයා 
>I# සාදන ලJව, 2018 මාN� 16 8නැ< අංක 2062/47 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතය මÊ# 
සංෙශෝ�ත 2017 ෙදසැXබN 15 8නැ< අංක 2049/59 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරK 
ලැබ, 2018.03.23 8න ඉ8Gප? කරන ලද kයමය අKමත කළ A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
*23. 
පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත-�මා,—  පළා? සභා මැ<වරණ ෙකො�ඨාස /මා 

kNණය 4�ෙX ක{w වාNතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන<# සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා? සභා ඡ#ද >ම/X පනෙ? 3අ. (11) වග#<ය පකාරව /මා kNණය ක{wව >I# 
අමාත-වරයා ෙවත ඉ8Gප? කරන ලJව 2018.03.06 8න පාN5ෙX#�ෙoR සභාගත කරන ලද 
එp ක{wෙo වාNතාව අKමත කළ A� ය. 

*24. 
අගාමාත-�මා සහ ජා<ක ප<ප?< හා ආN�ක කටA� අමාත-�මා,— ආ� කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ? ¨රණය,— s ලංකා ප ජාතා#9ක සමාජවාR ජනරජෙ: ආ� ක ම 
ව-වසථ්ාෙo 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප<වරයා >I# ආ� කම ව-වසථ්ා සභාෙo 
අKම<යට යට?ව 2015.11.27 වැk 8න Iට බලපැවැ?ෙවන පG8 එ7. එX. ගා{¡ 
>ෙ|Iංහ මහතා >ගණකා�ප<වරයා වශෙය# ප?කර ඇ< ෙහ�#ද; 

>ගණකා�ප<වරයාෙ�  වැwප  s  ලංකා ප ජාතා#9ක සමාජවාR ජනරජෙ: ආ� ක ම 
ව-වසථ්ාෙo 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පාN5ෙX#�ව >I# kශ්චය කරK ලැ�ය A� 
අතර රජෙ: ඒකාබ�ධ අරSදලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  

ජනා�ප<වරයා >I# 2017.11.14 වැk 8න ඉ8Gප? කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 8නැ< අමාත- ම�ඩල ¨රණය අKව >ගණකා�ප<,   
එ7. එX. ගා{¡ >ෙ|Iංහ මහතාට පහත පG8 වැw� හා Rමනා ෙගgමට අKම<ය ලබා R 
ඇ< ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැk 8න Iට රාජ- පGපාලන චකෙTඛ අංක 6/2006 අKව  
SL - 4 වැw� පGමාණෙ: 08 වැk වැw� �යවෙN �;wවා වැw� ෙගgම 
හා තන�රට ;{ අෙන�? Rමනා ෙගgමට; 

(ආ) රාජ- පGපාලන චකෙTඛ අංක 3/2016 අKව 2016.01.01 වැk 8න Iට 
වැwප පGවNතනය 4�ෙX R SL – 4 වැw� ක මය යටෙ? එම 
චකෙTඛෙ: උපෙදස් පG8 වැw� පGවNතනය කර ෙගgමට; සහ 

 (ඇ) එp වැw� පGමාණයට අදාළ වාN¯ක වැw� වNධක ෙගgමට. 
 

ඊට අKÉලව, s ලංකා ප ජාතා#9ක සමාජවාR ජනරජෙ: ආ� ක ම ව-වස්ථාෙo 
153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව, >ගණකා�ප<, එ7. එX. ගා{¡ >ෙ|Iංහ මහතා ෙවත රජෙ: 
ඒකාබ�ධ අරSදලට වැය බර වන පG8 ඉහත සඳහ# මාIක වැwප හා Rමනා ෙගgම කළ 
A� යැ� ෙමම පාN5ෙX#�ව kශ්චය කර�.  

*25.  
අගාමාත-�මා සහ ජා<ක ප<ප?< හා ආN�ක කටA� අමාත-�මා,— ආ� කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ? ෙයෝජනාව,— s ලංකා පජාතා#9ක සමාජවාR ජනරජෙ: ආ� කම 
ව-වසථ්ාෙo 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ<වරණ ෙකො{ෂ# සභාව >I# සාදන ලද, 
2017 ෙදසැXබN 04 8නැ< අංක 2048/1 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරන ලJව, 
2018.01.23 8න ඉ8Gප? කරන ලද ජනමත>චාරණයකR ෙහෝ ඡ#ද >ම/මකට අදාළ 
කාල/මාව �ළ >දq? හා SÒත ජනමාධ- >I# ��පැ8ය A�, මාධ- උපමාන අKමත කළ   
A� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 
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*26. 
>Iවන ආ� කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*27. 
ෙබෞ�ධ >හාර ෙ�වාලගX (සංෙශෝධන) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*28. 
ෙථේරවාR ÓÔ ක<කාව? (5යාප8ං� 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 

4යgම. 
(අමාත- ම�ඩලෙ: අKම<ය ද#වා <ෙZ.) 

*29. 
ආ� කම ව-වස්ථාව යටෙ? ෙයෝජනාව,— >වාදය  කT තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Ïk 22),— “s ලංකා පජාතා#9ක සමාජවාR ජනරජෙ: ආ� කම 
ව-වස්ථාෙo 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙo >�>ධාන පකාරව මැ<වරණ ෙකො{ෂ# සභාව 
>I# 2016 ෙපබරවාG 25 8නැ< අංක 1955/19 දරන අ< >ෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ 
කරK ලැබ, 2016.05.06 8න ඉ8Gප? කරන ලද, ජනමත>චාරණයකR ෙහෝ ඡ#ද 
>ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ >දq? හා SÒත ජනමාධ- >I# ��පැ8ය A� 
උපමාන ෙහව? මාNෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහAX ප<ප?< අKමත කළ A� ය.” යKෙව# 
ෙයෝජනා කරන ල8#, පශ්නය සභාÓSඛ කරන ලR.  

30. 
s ලංකා ෙසේවා �Gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන? ෙකwXපත — 

ෙදවැkවර 4යgම.  

31. 
ළමා =න	?ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 

4යgම.  

32. 
s ලංකා එස? �ස<්යාk සෙහෝදර?වය (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — 

ෙදවැkවර 4යgම.  

33. 
s ලංකා කා#තා සXෙXලනය (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 

4යgම.  

34. 
ෙමොනරාගල 8ස9් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — 

ෙදවැkවර 4යgම.  

35. 
ලසා5ය# සමාජ�ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — 

ෙදවැkවර 4යgම.  

36. 
ජාත-#තර කා#තා සහ ළමා අ�¨# x�pෙX සභාව (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? 

ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම.  

37. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 4�ෙX) පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 

4යgම.  

38. 
ද ඉ#ස@්@A� ඔෆ ්සN@ෆ�Ë පZ5 එක�#ට#�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත 4�ෙX) 

පන? ෙකwXපත — ෙදවැkවර 4යgම.  
 

* සල6ෙණ� හ8�ව0 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 
 

 


