
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

45/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .රසර සංව�ධන, වන12 සහ පාෙ34ය 
සංව�ධන අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අ@ව, අA - CDස ්ගැEමට ඉලකගත GසHම 
ලබාIම සඳහා ව�ෂ 3 �ළ පෙයෝජනයට ගැMමට ෙව# කරන ලද 	�යO CAයන 
4000ක ප.පාදනෙය# 2016 ව�ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද RදO පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ RදෙලU ඵලදාWXවය කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාව \යාXමක ]^ෙ_ වග`ම දරන අමාත5ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ�ද; 

 (ii) 1977 cට ෙ_ දවා අA - CDස ් ගැEෙම# වා�තා d මරණ සංඛ5ාව හා 
ෙ3පළ හාDය එ එ ව�ෂය අ@ව කවෙ�ද; 

 (iii) ඉහත එ එ ව�ෂෙfI අA - CDස ් ගැEෙම# Cයgය පා�ශවය# 
ෙව@ෙව# රජය මh# ව#i RදO ෙගව@ ලැjෙkද;  

 (iv) එෙසේ න_, එම ව#i RදO පමාණය එ එ ව�ෂය අ@ව කවෙ�ද; 

 (v) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවU සඳහ# අA - CDස ් ගැEම සඳහා ලබා Iමට 
අෙ�mත ඉලකගත GසHම පැහැiA කර#ෙ#ද; 

 ය#නX එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

2. 
135/’18 

ග	 ෙරෝUp qමාr GෙsරXන මහXCය,— පළාX සභා, පළාX පාලන සහ tඩා 
අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)  දvOල, iග_පතන පෙ3ශෙf රmත වනා#තරය �Uටා .ෙබන බවX; 

 (ii) පෙ3ශෙf පළාX පාලන ආයතන Gc# එම සථ්ානයට qx බැහැර කරන 
බවX; 

 (iii) qx බැහැර ]^ම ෙහේ�ෙව# පෙ3ශෙf වන අA# ෙමම සථ්ානෙf Dතර 
ගැවෙසන බවX;  

 (iv) එU ආහාර ෙනොමැ. අවසථ්ාවල එම අA# අවට ග_මානවලට කඩා වiන 
බවX; 

 එ�මා ද#ෙනUද? 
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( 2 ) 

 

(ආ) CDy#ෙz හා අA#ෙz ආරෂාව සඳහා ෙමම සථ්ානයට qx බැහැර ]^ම 
නැවැX2මට අමාත5ාංශය ග@ ලබන �යවර කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

3. 
162/’18 

ග	 (ෛවද5) නA#ද ජය.සස් මහතා,— අ|කරණ හා බ#ධනාගාර ප.සංස්කරණ 
අමාත5�Cයෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2018.05.01 වැD iන වනGට }ල5 අපරාධ Gම�ශන ෙකො~ඨාශය (FCID) 
මh# Gම�ශන අවස# කර M.ප. ෙදපා�තෙ_#�ව ෙවත ෙයොR කරන ලද 
එ එ Gම�ශන වා�තා M.ප. ෙදපා�තෙ_#�වට ලැjx iන ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (ii) ඒ අතr# ෙ_ වනGට න� ෙගො@ කර ඇ. පැC�A සංඛ5ාව කවෙ�ද; 

 (iii) ඒ එ එ න�ව ෙගො@ කළ iනය හා න�ව Gභාග වන අ|කරණය ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 ය#න එ�Cය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

4. 
199/’18 

ග	 උදය පභාX ග_ම#�ල මහතා,— RදO හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග# 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 iනට සමසත් ෙකොටස ්Cල ද�ශකෙf අගය කවෙ�ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 iනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 iනට සමසත් 
ෙකොටස ්Cල ද�ශකෙf අගය ෙකොපමණ ප.ශතය]# ෙවනස ්2 .ෙ�ද; 

 (iii) 2016 ව�ෂය �ළI �3ධ Gෙ34ය CලI ගැM_වල අගය ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

5. 
244/’18 

ග	 ෙහේෂා Gතානෙz මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) කෑගOල iස�්කෙf එ එ මැ.වරණ බලපෙ3ශෙf ඇ. ජා.ක පාසO 
සංඛ5ාව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙf න_ කවෙ�ද; 

 (iii) කෑගOල iස�්කෙf ජා.ක පාසO සංඛ5ාව වැ� ]^මට සහ දැනට ඇ. 
ජා.ක පාසO තව$රටX i�x ]^මට අමාත5ාංශය ග@ ලබන �යවර 
කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

 

 

 



( 3 ) 

 

6. 
395/’18 

ග	 �. රං�X ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා.ක ප.පX. හා ආ��ක 
කට�� අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ජනා|ප.වරයාෙz කා�ය ම�ඩලයට අ@මත කර ඇ. 
ස_බ#�කරණ ෙOක_ව	# සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02 iන cට වXම# ජනා|ප.වරයා යටෙX පX කර ඇ. 
ස_බ#�කරණ ෙOක_ව	# සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස_බ#�කරණ ෙOක_ව	# පX කර ඇ. ෙෂේත කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ)  (i) එම එ එ ස_බ#�කරණ ෙOක_වරයාෙz නම, අධ5ාපන y$yක_ හා 
ෙවනX y$yක_ ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද;  

 (ii) එ ස_බ#�කරණ ෙOක_වරෙය සඳහා ෙගවන වැEප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ@ව පygය ව�ෂ ෙදක �ළ එම ස_බ#�කරණ ෙOක_ව	# සඳහා දරා 
ඇ. සමසත් �rවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස_බ#�කරණ ෙOක_ව	# Gc# එම �rවැයට සාෙ�ෂව 
පමාණවX කා�යභාරය  ඉEකර .ෙ�ද; 

 ය#නX එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

7. 
416/’18 

ග	 ප3ම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— පළාX සභා, පළාX පාලන සහ tඩා 
අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) ]Aෙනො��ය iස�්කය �ළ 1983 ව�ෂය වනGට .�, 

 (i) වාrමා�ග සංඛ5ාව; 

 (ii)  qඩා වැk, අRx සහ ඇළ මා�ග සංඛ5ාව; 
 (iii) අසව්3දන ලද ෙගොG�_ පමාණය; 

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

(ආ) (i)  1983 cට 2009 ව�ෂෙf �දමය තXXවය Dම වනෙත වාrමා�ග, වැk, 
අRx සහ ඇළ මා�ග ප.සංසක්රණය සඳහා ෙව# කරන ලද Rදල; 

 (ii)  �දමය තXXවය Dම 2ෙම# පy 2015 ව�ෂය දවා, සමසත් වාrමා�ග, වැk, 
අRx සහ ඇළ මා�ග ප.සංසක්රණයට රජය Gc# ෙව# කරන ලද Rදල; 

එ එ ව�ෂය අ@ව ෙකොපමණද ය#නX එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

8. 
442/’18 

ග	 ජය#ත සමර2ර මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත5�මාෙග# 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 iන ඇ.d ගංව�ර හා නායයෑෙම#, jලXcංහල පාෙ34ය 
 ෙOක_ ෙකො~ඨාසෙf, ෙපොෙOෙගොඩ cට ඉහළ ෙවOගම දවා iෙවන 
මා�ගෙf 1 කxව නමැ. පෙ3ශය නායයෑෙම# ෙ_ වනGට එම මා�ගය 
භාGතා කළ ෙනොහැ] තXXවයට පX2 ඇ. බවX; 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙමම තXXවය ෙහේ�ෙව# එ` මා�ගය පrහරණය කළ අංක 819G R$න, 
819H ගමෙz වXත, 824 තැ#නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවOගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකො~ඨාසවල �U� ඕමXත ජනපදය, ඕමXත ෙකොළ�ය, 
ග_පලක#ද, ව�ලාක#ද, R$න, බෙ~ගOල, තැ#ෙහේන, සමh�ර, ඉහල 
ෙවOගම, ගOලනROල, ෙහේ#යාය සහ අටහ�Oෙහේන යන පෙ3ශවල  
10,000 - 15,000  අතර ජනතාව බරපතල �ඩාවකට පX2 ඇ. බවX; 

 (iii) ෙමම මා�ගය යථාවX ]^මට දැනට ]c$ \යාමා�ගය ෙගන ෙනොමැ. 
බවX; 

එ�මා ද#ෙනUද? 

(ආ) (i) භාGතා කළ ෙනොහැ] ෙසේ Gනාශ 2 ඇ. උත මා�ගය ක�නC# 
ප.සංසක්රණය ]^මට �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න_, ප.සංසක්රණ කට�� ආර_භ කරන iන වකවා@ හා අවස# 
කරන iන වකවා@ කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

9. 
453/’18 

ග	 �මO රXනායක මහතා,— සමාජ yබසාධන හා පාථCක ක�මා#ත 
අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) සමාජ yබසාධන හා පාථCක ක�මා#ත අමාත5�මාෙz ෙපෞ3ගAක කා�ය 
ම�ඩලයට අ@�ත Dල වාහන සපයා ඇ. එ එ Dලධාrයාෙz නම, තන�ර, 
ෙව#කර ඇ. වාහනෙf ව�ගය, Aයාපiං� අංකය සහ එම ෙව# ]^ම සඳහා 
අ@ම.ය ලබා $#ෙ# ක�	# Gc#ද ය#න ෙව# ෙව# වශෙය# එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

10. 
469/’18 

ග	 චC#ද G ෙscr මහතා,— පළාX සභා, පළාX පාලන සහ tඩා අමාත5�මාෙග# 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) කැ�කසළ පශන්ය Gශාල ගැට ව 2 .ෙබන බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම කැ�කසළ ගැට ව Gස¡මට පළාX පාලන ආයතන ෙවත අමාත5ාංශය 
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙ�ද; 

 (iii) පළාX සභා හා පළාX පාලන අමාත5ාංශෙf }ල5 ප.පාදන මත ව5ාපෘ. 
\යාXමක කර@ ලබන පළාX පාලන ආයතන කවෙ�ද; 

 (iv)  කැ�කසළ පශන්ය Gස¡මට අමාත5ාංශය ග@ ලබන �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

11. 
519/’18 

ග	 ඉ#iක අ@	3ධ ෙහේරX මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) iව�ෙ# ඇ. R£ රජෙf පාසO සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) iව�ෙ# ඇ. R£ ජාත5#තර පාසO සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 (iii) 2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂවලI iව�ෙ# ජා.ක පාසO සඳහා බඳවාගX 
&	ව	# සංඛ5ාව  ව�ෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂවලI iව�ෙ# ඇ. පළාX පාසO සඳහා බඳවාගX 
&	ව	# සංඛ5ාව  ව�ෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

 (v) 2016 ව�ෂෙf පළR භාගය �ළ බාUර හා අභ5#තර ඇගW_ ප3ධ. මh# 
ඇගWමට ල කළ &	ව	# සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2016 අයවැෙය# ගා¤ය හා පාෙ34ය පාසOවල &	 Dල Dවාස/ Gෙkකාගාර 
සථ්ා�ත ]^ම ෙව@ෙව# ෙව# කළ Rදල  ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව5ාපෘ.ෙf ව�තමාන පග.ය කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

12. 
529/’18 

ග	 වාyෙ3ව නානායකාර මහතා,— RදO හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග# 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) 2015 ව�ෂෙf cට ෙ_ දවා ෙපො¥ අ@පාත වැ� 2ම, 	�යල අවපමාණ 2ම සහ 
Gෙ3ශ GDමය පාලනය AUO ]^ම ෙහේ�ෙව# � ලංකාෙව# බැහැර d  ෙඩොල� 
පමාණෙf ව�නාකම ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

13. 
553/’18 

ග	 අෙශෝක ¦ය#ත මහතා,— කා#තා හා ළමා කට�� අමාත5�Cයෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙf cට වයඹ පළාෙX, �Xතලම හා q	ණෑගල iස්�කවA# 
වා�තා d ළමා අපෙයෝජන c3|# සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම c$2_ වා�තා d පාෙ34ය ෙOක_ ෙකො~ඨාසවල න_ කවෙ�ද; 

 (iii) එම c$2_ ස_බ#ධව ජා.ක ළමාරෂක අ|කාrය ෙගන ඇ. �යවර 
කවෙ�ද; 

 (iv) ඉirෙfI වයඹ පළාත �ළ c$වන ළමා අපෙයෝජන අවම ]^ම සඳහා 
අමාත5ාංශය ගැMමට බලාෙපොෙරොX� වන �යවර කවෙ�ද; 

 ය#න එ�Cය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 

14. 
572/’18 

ග	 �ෂාර ඉHDO අමරෙසේන මහතා,— කෘmක�ම අමාත5�මාෙග# ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) පව.න Dයඟය ෙහේ�ෙව# කෘmකා�Cක හා ෙගොGජන රෂණ 
ම�ඩලෙය# ව#i ලබා$# ෙගො2# සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) q	ණෑගල iස�්කෙf එෙලස ව#i ලබා$# ෙගොG මහ�#ෙz නාම 
ෙOඛනය එ එ පාෙ34ය ෙOක_ ෙකො~ඨාසය අ@ව ඉirපX කර#ෙ#ද; 

 (iii) q	ණෑගල iස�්කෙf එ එ ෙගොG මහතාට ලබා$# ව#i Rදල ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 

 



( 6 ) 

 

 (iv) ෙමම ව#i ලබා Iෙ_I සලකා බලන ලද D�ණායක කවෙ�ද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනUද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න_, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කට�� ආර_භෙf I 
ෙය+ජනා -.බඳ දැ12ම 

1.  

පා�Aෙ_#�ෙk සභානායක�මා,— වරපසාද,— පා�Aෙ_#� ම#©                     
ග	 අ�X �. ෙපෙ�රා මහතා Gc# පා�Aෙ_#� ම#©වරය#ෙz වරපසාද කඩ2 ඇ. 
බවට 2018  ªA මස 04 වැD iන පා�Aෙ_#�ෙk I ම� කරන ලද ක	x, 
පා�Aෙ_#�ෙk ස්ථාවර Dෙයෝග අංක 118 යටෙX ආචාර ධ�ම සහ වරපසාද ��බඳ 
කාරක සභාවට ෙයොR කළ �� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ@_Iම සහ iනට DයCත කට�� 

*1. 

ජා.ක Gගණන පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*2. 

ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙ34ය ෛවද5 අමාත5�මා,—  ජා.ක ඖෂධ Dයාමන 
අ|කාrය පනත යටෙX Dෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා.ක ඖෂධ Dයාමන 
අ|කාrය පනෙX 59 සහ 63 වග#. සමඟ ]යGය ��, 142(2) වග#.ෙf (ද) ෙදය 
යටෙX 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Aයාපiං� ]^ම (ගාස්�) Dෙයෝග ස_බ#ධෙය# 
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙ34ය ෛවද5 අමාත5වරයා Gc# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාr 05 
iනැ. අංක 2052/33 දරන අ. Gෙශේෂ ගැස~ පතෙf පළ කර@ ලැබ, 2018.04.03 iන 
ඉirපX කරන ලද Dෙයෝග අ@මත කළ �� ය.  

*3. 

RදO හා ජනමාධ5 අමාත5�මා,— yරාබ$ ආඥාපනත යටෙX Dෙkදනය (අංක 1),— 
yරාබ$ ආඥාපනෙX (52 අ|කාරය d) 25 වග#.ය යටෙX yරාබ$ ස_බ#ධෙය# RදO හා 
ජනමාධ5 අමාත5වරයා Gc# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාr 18 iනැ. අංක 2054/42 දරන අ. 
Gෙශේෂ ගැස~ පතෙf පළ කර@ ලැබ, 2018.05.22 iන ඉirපX කරන ලද Dෙkදනය අ@මත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන yරාබ$ Dෙkදනය)  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*4. 
RදO හා ජනමාධ5 අමාත5�මා,— yරාබ$ ආඥාපනත යටෙX D ෙkදනය (අංක 2),— 

yරාබ$ ආඥාපනෙX (52 අ|කාරය d) 32 වග#.ය සමඟ ]යGය �� 25 
වග#.ය යටෙX වා�mක මXපැ# බලපත ගාස්� ස_බ#ධෙය# RදO හා 
ජනමාධ5 අමාත5වරයා Gc# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ_බ� 11 iනැ. අංක 
2049/4 දරන අ. Gෙශේෂ ගැස~ පතෙf පළ කර@ ලැබ, 2018.03.20 iන ඉirපX 
කරන ලද Dෙkදනය අ@මත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන yරාබ$ Dෙkදනය)  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
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*5. 
තැපැO, තැපැO ෙසේවා හා RසA්_ ආගCක කට�� අමාත5�මා,— තැපැO කා�යාල 

ආඥාපනත යටෙX ව5වසථ්ා,— (190 වැD අ|කාරය d) තැපැO කා�යාල ආඥාපනෙX           
7 වැD වග#.ය යටෙX තැපැO ගාස�් ස_බ#ධෙය# RදO හා ජනමාධ5 අමාත5වරයාෙz 
එකඟතාවය ඇ.ව තැපැO තැපැO ෙසේවා හා RසA්_ ආගCක කට�� අමාත5වරයා Gc# 
සාදන ල$ව, 2018 ¯D 07 iනැ. අංක 2074/32 දරන අ. Gෙශේෂ ගැස~ පතෙf පළ කර@ ලැබ, 
2018.06.20 iන ඉirපX කරන ලද ව5වසථ්ා අ@මත කළ �� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*6. 
ෙකොළඹ ව5ාපාර වස්� GDමය ස්ථානය අසාRUකරණය ]^ෙ_ පනX ෙකE_පත — 

කාරක සභාව. 

*7. 
අපරාධ න� Gධාන සංගහය (Gෙශේෂ G|Gධාන) (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — 

ෙදවැDවර ]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*8. 
සාපරා� කාරණාවල I අෙන5ෝන5 සහෙයෝ°තාව දැ2ෙ_ (සංෙශෝධන) පනX 

ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*9. 

� ලංකා වා�ජ සමථ මධ5ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර 
]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*10.  

y±q_පX GDමය පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*11. 
පාෙ34ය සභා (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*12. 

කාලාවෙරෝධ (Gෙශේෂ G|Gධාන) (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*13. 
ප^ෂණ ෙකොCෂ# සභා (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*14. 

අOලස් (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*15. 
ඉඩ_ (ස#තකය පැව^ම 7මා ]^ෙ_) (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර 

]ය2ම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 

*16. 
ජා.ය ෙගොඩනැ°ෙ_ බ$ (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*17. 

බ3ධ Dවාස අ�.ක_ (Gෙශේෂ G|Gධාන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
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*18. 
රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— මහජන බැංqෙk වා�mක 

වා�තාව හා ඒකාබ3ධ }ල5 පකාශන (2016),— RදO M. පනෙX 35(3) වග#.ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන RදO පනෙX 14(3) වග#.ය යටෙX 2017.11.16 වැD iන ඉirපX කරන 
ලද 2016.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX මහජන බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා ඒකාබ3ධ 
}ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.06 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*19. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— � ලංකා ක¯ සංසථ්ාෙk 
වා�mක වා�තාව හා ඒකාබ3ධ }ල5 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන RදO පනෙX       
14(3) වග#.ය යටෙX 2017.11.24 වැD iන ඉirපX කරන ලද 2015.12.31 වැD iෙන# 
අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX � 
ලංකා ක¯ සංසථ්ාෙk වා�mක වා�තාව හා ඒකාබ3ධ }ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.06 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*20. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— ලංකා බැංqෙk වා�mක 
වා�තාව හා ඒකාබ3ධ }ල5 පකාශන (2016),— RදO M. පනෙX 35(3) වග#.ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන RදO පනෙX 14(3) වග#.ය ය ටෙX 2017.12.04 වැD iන ඉirපX කරන 
ලද 2016.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX ලංකා බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා ඒකාබ3ධ 
}ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.06 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*21. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— පාෙ34ය සංව�ධන බැංqෙk 
වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන (2015),— RදO M. පනෙX 35(3) වග#.ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන RදO පනෙX 14(3) වග#.ය ය ටෙX 2017.11.07 වැD iන ඉirපX කරන 
ලද 2015.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX පාෙ34ය සංව�ධන බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා 
}ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.06 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*22. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන RදO  පනෙX 14
(3) වග#.ය ය ටෙX 2017.06.23 වැD iන ඉirපX කරන ලද 2014.12.31 වැD iෙන# අවස# 
d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX රාජ5 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2017.09.21 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*23. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන RදO  පනෙX 14
(3) වග#.ය ය ටෙX 2017.11.11 වැD iන ඉirපX කරන ලද 2015.12.31 වැD iෙන# අවස# 
d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX රාජ5 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.06 iන සලකා 
බලන ලI.) 
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*24. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ@වර නගර සංව�ධන අමාත5�මා,— � ලංකා ඉ.r]^ෙ_ බැංqෙk 
වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන RදO  පනෙX 14(3) 
වග#.ය ය ටෙX 2017.08.08 වැD iන ඉirපX කරන ලද 2014.12.31 වැD iෙන# අවස# d 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න Gගණකව	#ෙz D^ෂණ ඇ�ලX � ලංකා 
ඉ.r]^ෙ_ බැංqෙk වා�mක වා�තාව හා }ල5 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2017.09.21 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*25. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5#තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොCසම පනෙX 31 වැD වග#.ය ය ටෙX 2017.10.19 වැD iන ඉirපX කරන ලද 
2012.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz 
D^ෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ අ@මත කළ 
�� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2017.11.10 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*26. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5#තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොCසම පනෙX 31 වැD වග#.ය ය ටෙX 2017.12.07 වැD iන ඉirපX කරන ලද 
2013.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz 
D^ෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ අ@මත කළ 
�� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.20 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*27. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5#තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොCසම පනෙX 31 වැD වග#.ය ය ටෙX 2017.12.07 වැD iන ඉirපX කරන ලද 
2014.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz 
D^ෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ අ@මත කළ 
�� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.03.20 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*28. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත5#තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙX 16 වැD වග#.ය සහ 1971 අංක 38 දරන RදO පනෙX වග#. II ට අ@ව 
2017.10.20 වැD iන ඉirපX කරන ලද 2014.12.31 වැD iෙන# අවස# d ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකා|ප.වරයාෙz D^ෂණ ඇ�ලX � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම�ඩලෙf වා�mක වා�තාව හා gx_ අ@මත කළ �� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ�ෂණ කාරක සභාව Gc# 2018.02.20 iන සලකා 
බලන ලI.) 

*29. 

පළාX සභා, පළාX පාලන සහ tඩා අමාත5�මා,—  පළාX සභා මැ.වරණ ෙකො~ඨාස 
7මා D�ණය ]^ෙ_ කCE වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන.# සංෙශෝ|ත 1988 අංක 2 
දරන පළාX සභා ඡ#ද Gම7_ පනෙX 3අ. (11) වග#.ය පකාරව 7මා D�ණය කCEව Gc# 
අමාත5වරයා ෙවත ඉirපX කරන ල$ව 2018.03.06 iන පා�Aෙ_#�ෙkI සභාගත කරන ලද 
එ` කCEෙk වා�තාව අ@මත කළ �� ය. 
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*30. 
අගාමාත5�මා සහ ජා.ක ප.පX. හා ආ��ක කට�� අමාත5�මා,— ආ��කම 

ව5වසථ්ාව යටෙX µරණය,— � ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාI ජනරජෙf ආ��ක ම 
ව5වසථ්ාෙk 153 ව5වස්ථාව පකාරව ජනා|ප.වරයා Gc# ආ��කම ව5වසථ්ා සභාෙk 
අ@ම.යට යටXව 2015.11.27 වැD iන cට බලපැවැXෙවන පri එ�. එ_. ගාCp 
Gෙscංහ මහතා Gගණකා|ප.වරයා වශෙය# පXකර ඇ. ෙහ�#ද; 

 

Gගණකා|ප.වරයාෙz  වැEප  �  ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාI ජනරජෙf ආ��ක ම 
ව5වසථ්ාෙk 153 (2) ව5වසථ්ාව පකාරව පා�Aෙ_#�ව Gc# Dශ්චය කර@ ලැ�ය �� 
අතර රජෙf ඒකාබ3ධ අරRදලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  
 

ජනා|ප.වරයා Gc# 2017.11.14 වැD iන ඉirපX කරන ලද අමාත5 ම�ඩල 
සංෙ3ශයට අදාළව 2017.12.05 iනැ. අමාත5 ම�ඩල µරණය අ@ව Gගණකා|ප.,   
එ�. එ_. ගාCp Gෙscංහ මහතාට පහත පri වැE� හා Iමනා ෙග2මට අ@ම.ය ලබා I 
ඇ. ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැD iන cට රාජ5 පrපාලන චකෙOඛ අංක 6/2006 අ@ව  
SL - 4 වැE� පrමාණෙf 08 වැD වැE� �යවෙ� �UEවා වැE� ෙග2ම 
හා තන�රට UC අෙනqX Iමනා ෙග2මට; 

 
(ආ) රාජ5 පrපාලන චකෙOඛ අංක 3/2016 අ@ව 2016.01.01 වැD iන cට 

වැEප පrව�තනය ]^ෙ_ I SL – 4 වැE� ක මය යටෙX එම 
චකෙOඛෙf උපෙදස් පri වැE� පrව�තනය කර ෙග2මට; සහ 

 (ඇ) එ` වැE� පrමාණයට අදාළ වා�mක වැE� ව�ධක ෙග2මට. 
 

ඊට අ@»ලව, � ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාI ජනරජෙf ආ��ක ම ව5වස්ථාෙk 
153 (2) ව5වස්ථාව පකාරව, Gගණකා|ප., එ�. එ_. ගාCp Gෙscංහ මහතා ෙවත 
රජෙf ඒකාබ3ධ අරRදලට වැය බර වන පri ඉහත සඳහ# මාcක වැEප හා Iමනා 
ෙග2ම කළ �� යැ� ෙමම පා�Aෙ_#�ව Dශ්චය කර�.  

*31.  
අගාමාත5�මා සහ ජා.ක ප.පX. හා ආ��ක කට�� අමාත5�මා,— ආ��කම 

ව5වස්ථාව යටෙX ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාI ජනරජෙf 
ආ��කම ව5වස්ථාෙk 104ආ (5) (අ) ව5වස්ථාව පකාරව මැ.වරණ ෙකොCෂ# සභාව 
Gc# සාදන ලද, 2017 ෙදසැ_බ� 04 iනැ. අංක 2048/1 දරන අ. Gෙශේෂ ගැස~ 
පතෙf පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 iන ඉirපX කරන ලද ජනමතGචාරණයකI ෙහෝ 
ඡ#ද Gම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ Gද¼X හා R½ත ජනමාධ5 Gc# ��පැiය ��, 
මාධ5 උපමාන අ@මත කළ   �� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*32. 

ෙබෞ3ධ Gහාර ෙ3වාලග_ (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම. 

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
*33. 

ෙථේරවාI ¾¿ ක.කාවX (Aයාපiං� ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර 
]ය2ම. 

(අමාත5 ම�ඩලෙf අ@ම.ය ද#වා .ෙ�.) 
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*34. 
ආ��කම ව5වස්ථාව යටෙX ෙයෝජනාව,— Gවාදය  කO තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ªD 22),— “� ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාI ජනරජෙf ආ��කම 
ව5වස්ථාෙk 104ආ (5)(අ) ව5වස්ථාෙk G|Gධාන පකාරව මැ.වරණ ෙකොCෂ# සභාව 
Gc# 2016 ෙපබරවාr 25 iනැ. අංක 1955/19 දරන අ. Gෙශේෂ ගැස~ පතෙf පළ 
කර@ ලැබ, 2016.05.06 iන ඉirපX කරන ලද, ජනමතGචාරණයකI ෙහෝ ඡ#ද 
Gම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ Gද¼X හා R½ත ජනමාධ5 Gc# ��පැiය �� 
උපමාන ෙහවX මා�ෙගෝපෙ3ශ/ ෙමෙහ�_ ප.පX. අ@මත කළ �� ය.” ය@ෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලi#, පශ්නය සභා¾Rඛ කරන ලI.  

35. 
� ලංකා ෙසේවා �rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනX ෙකE_පත — 

ෙදවැDවර ]ය2ම.  

36. 
ළමා �න	Xථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

37. 
� ලංකා එසX \ස.්යාD සෙහෝදරXවය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — 

ෙදවැDවර ]ය2ම.  

38. 

� ලංකා කා#තා ස_ෙ_ලනය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර 
]ය2ම.  

39. 
ෙමොනරාගල iස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — 

ෙදවැDවර ]ය2ම.  

40. 
ලසාAය# සමාජWය අධ5ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — 

ෙදවැDවර ]ය2ම.  

41. 
ජාත5#තර කා#තා සහ ළමා අ�µ# y±`ෙ_ සභාව (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX 

ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

42. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර 

]ය2ම.  

43. 
ද ඉ#ස�්��~ ඔෆ ්ස��ෆ�Å ප�A එක�#ට#~ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) 

පනX ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

44. 

� ශාක5cංහාරාම Gහාරසථ් කා�යය සාධක සංGධානය (සංසථ්ාගත ]^ෙ_) පනX 
ෙකE_පත — ෙදවැDවර ]ය2ම.  

 
 

* සල6ෙණ� හ8�ව1 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 
 


