
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

21/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) මහ/වර 0ස2්කෙ3 ඇ4 ජා4ක පාස6 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස6වල න> හා ?�නය� කවෙAද; 

 (iii) එම එ එ පාසෙ6 ඉෙග/ම ලබන Dෂ' සංඛ'ාව සහ ෙසේවෙ3 FG� 
H	ව	� සංඛ'ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස6වල පව4න H	 Iර�පාJ සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ/වර 0ස2්කෙ3 පව4න ජා4ක පාස6 සංඛ'ාව වැM NOම ෙකෙරP 
අමාත'ාංශෙ3 අවධානය ෙයොQ R 4ෙSද; 

 (vi) මහ/වර 0ස2්කෙ3 පව4න ජා4ක පාස6වල  ෙභෞ4ක හා මානව ස>ප� 
සංවAධනය NOමට අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර කවෙAද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

2. 
46/’18 

ග	 (ආචාAය) බ�[ල HණවAධන මහතා,— සමාජ \බසාධන හා පාථ^ක කAමා�ත 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයP අංක 183 වැF ෙයෝජනාවට අ/ව, අගාමාත'�මාෙ! 
ප4ප�4 පකාශනෙ3 සඳහ� කර ඇ4 පd0, �PeRමට ෙයෝජනා කරන ලද 
fෙශේgත කෘgකාA^ක හා iවර අපනයන කලාපව?�, 2016 වAෂය �ළ 
�Pටව/ ලැk කලාප සංඛ'ාව සහ ඒවා �Pටl සථ්ාන කවෙAද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ/ව �Pටl එ එ කලාපය ෙව/ෙව� රජය fn� 
දර/ ලැk Qo fයදම ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘgකාA^ක හා iවර අපනයන කලාපය�P වගpම දර�ෙ� කවර 
රාජ' ආයතනය fn�ද;  

 (iv) 2016 වAෂය �ළ එවැF කලාප �Pටව/ ලැkෙq න>, එම එ එ 
කලාපයක අපනයන ඉපG> කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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( 2 ) 

 

3. 
163/’18 

ග	 (ෛවද') න?�ද ජය4ස්ස මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා 
ආAsක කටG� අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) tෂණ මAදන ක^e ෙ6ක> කාAයාලය �Peවන ලද 0නය කවෙAද; 

 (ii) එය පව�වාෙගන uය කාල වකවා/ව කවෙAද; 

 (iii) එම කාAයාලයට අ/Gතව ෙසේවය කළ කාAය මvඩලය  ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ කාල*මාව �ළ එම කාAයාලයට ලැxy පැ^z? සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) වැM[ර fමAශනය සඳහා එ එ ආයතනයට එම පැ^z? ෙයොQ කළ 
ආකාරය කවෙAද; 

 (vi) අදාළ කාල *මාව �ළ එම කාAයාලෙ3 නඩ�� සඳහා දරන ලද fයදම 
ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

4. 
200/’18 

ග	 උදය පභා� ග>ම��ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආAsක 
කටG� අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ආvJකම ව'වසථ්ා ප4සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්fම*ෙ>  ක^eව 
ෙව/ෙව� රජය fn� දරන ලද Qo fයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක^eෙq සාමා|කය�ෙ! න> කවෙAද; 

 (iii) එp ක^eවට සාමා|කය� ප� NOෙ> } සලකා බැ~ FAණායක කවෙAද; 

 (iv) x�ධාගම ��බඳ ආvJකම ව'වසථ්ාෙq ඇ4 ෙදවන පd�ෙ�දය ඒ අGd�ම 
පව�වා ෙගන යෑමට FAෙ�ශ කර ඇ4 ක^e සාමා|කය� සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

5. 
220/’18 

ග	 ඩ!ලස ්ෙ�වාන�ද මහතා,— fද'ා, තාෂණ, පAෙ3ෂණ, FIණතා සංවAධන හා 
වෘ��ය I�y සහ ක�ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය 0ස2්කෙ3 �P� රජෙ3 කාA^ක f[හලට, වෘ��ය I�yව සඳහා 
වාAgකව ඉ6�>ප� fශාල සංඛ'ාව ලැෙබන අතර ෙතෝරාග/ ලබ�ෙ� 
ඉතා *^ත අෙ�ෂකය� සංඛ'ාව පමණ බව�; 

 (ii) යාපනය 0ස2්කෙ3 �Nයා අවසථ්ාව� ෙනොමැ4 ත	ණ ත	zය� දහස ්
ගණනකට ෙමම කාA^ක f[හෙල� I�yව ලැ�මට අවසථ්ාව ෙනොලැෙබන 
බව�; 

 (iii) එp ත	ණ ත	zය�ෙ! යහපත උෙදසා යාපනය 0ස2්කය �ළ තව� 
කාA^ක f[හල ඉ0NOම සඳහා ෙත�මර�� පෙ�ශෙ3, ^සාෙ6 Rරnංග> 
මධ' මහ f[හලට අය� ඉඩ> අකර 06 පdත'ාග කර ඇ4 බව�; 

 



( 3 ) 

 

 (iv) ඉහත ඉඩම FOෂණය කළ වෘ��ය I�y ෙදපාAතෙ>��ෙq බලධාd� 
fn�, ජා4ක සැල\> ෙදපාAතෙ>��ව ෙවත ෙයොQ කරන ලද ව'ාපෘ4 
ෙයෝජනාව අ/මත R ඇ4 බව�;  

එ�මා ද�ෙනPද? 

(ආ) (i)  ^සාෙ6 නව කාA^ක f[හල ඉ0NOම සඳහා �?ක වැඩ කටG� හා �ල' 
ප4පාදන ෙව� කර 4ෙSද; 

 (ii) එෙසේ න>, ඉහත f[හෙ6 ඉ0NO> කටG� ආර>භ කර/ ලබන 0නය 
කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

6. 
235/’18 

ග	 එස්. එ>. මdකාA මහතා,— නගර සැල\> හා ජල ස>පාදන අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො�නාව නගර සභා *මාව �ළ }Aඝ කාලයක nට 0නකට පැය 02  
ජලය කපා හdන  බව�; 

 (ii)  එෙසේම, දවෙසේ ෙබොෙහෝ ෙqලාව නල ජලෙ3 �ඩනය අJ ම�ටමක  පව4න 
බව�; 

 එ�මා  ද�ෙනPද?   

(ආ) (i) ෙමෙලස ජලය කපා හැOමට සහ ජල �ඩනය අJRමට ෙහේ� කවෙAද; 

 (ii) ෙ> සඳහා දැනට පව4න fක6ප fස�> කවෙAද;  

 (iii) එම fස�> ක �යිාවට නැංRම සඳහා Nnය> වැඩ��ෙවළ සකසා 4ෙSද; 

 (iv) ඉහත (i)P සඳහ� ගැටo සඳහා fස�> ලබාෙදන Fශ�්ත 0න වකවා/ 
කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

7. 
245/’18 

ග	 ෙහේෂා fතානෙ! මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගQව පළා� ව�ම� පධාන අමාත'වරයා එම �රයට ප�l 0නය 
කවෙAද; 

 (ii)  �රයට ප� l 0නෙ3 nට අද දවා ඔ� Fරත R ඇ4 fෙ�ශ සංචාර කවෙAද; 

 (iii) එම එ එ fෙ�ශ සංචාරෙ3 අරQy කවෙAද; 

 (iv)  ඒ සඳහා වැය l Qද6 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එම සංචාර ��� සබරගQව පළාෙ� ජනතාවට අ�l ප4ලාභ කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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8. 
417/’18 

ග	 ප�ම උදයශා�ත Hණෙසේකර මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 වAෂෙ3 අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) fභාගය සඳහා ෙමොණරාගල 
0ස2්කෙය� ෙප� n� Qo Dෂ' සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Dෂ' සංඛ'ාෙව� අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) fභාගය සම� l Dෂ' සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වAෂෙ3 ඉහත 0ස2්කෙය� අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) fභාගය සඳහා ෙප� 
n� Qo Dෂ' සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Dෂ' සංඛ'ාෙව� fශව්fද'ාල පෙqශය ලැk Dෂ' සංඛ'ාව, එ එ 
පාඨමාලාව අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) 5 ෙශේzය Dෂ'�ව fභාගය, අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) යන fභාග 
�ෙනP ෙමොණරාගල 0ස2්කෙ3 ප4ඵලය, සමසත් ජා4ක ප4ඵලය සමඟ 
සංස�දනා�මක වාAතාව ඉ0dප� කර�ෙ�ද ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද�ව�ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

9. 
427/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— තැපැ6, තැපැ6 ෙසේවා හා Qස්?> ආග^ක කටG� 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) 1994 වAෂෙ3 fවෘත කරන ලද f|තIර තැපැ6 කාAයාල ෙගොඩනැu6ල 
ප4සංසක්රණය ෙනොNOම ෙහේ�ෙව�, දැMෙසේ අබල�R, කඩා වැ�ෙ> 
අවදානමක පව4න බව ද�ෙ�ද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැu6ල ප4සංසක්රණය NOමට කටG� කර/ ලබන 0නය 
කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

10. 
470/’18 

ග	 ච^�ද f ෙ�nd මහතා,— f[?බල හා IනAජන�ය බලශ4 අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වAෂෙ3 nට ෙ> දවා ලංකාව �ළ �යා�මක වන ෙපෞ�ග?ක 
f[?බල ජනන සමාග> සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග>වල න>, ?�නය� හා අධ'ෂ මvඩල සාමා|කය�ෙ! න> 
කවෙAද; 

 (iii) 2010 වAෂෙ3 nට එම එ එ සමාගම fn� ලංකා f[?බල මvඩලයට 
ලබා [� f[? ඒකක සංඛ'ාව සහ එම එ සමාගමකට ලංකා f[?බල 
මvඩලය fn� ෙගවන ලද Qදල, එ එ වAෂය අ/ව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

 

 

 



( 5 ) 

 

 (iv) ව�ම� යහපාලන රජය යටෙ� ලංකා f[?බල මvඩලය ම�� n[ කර/ 
ලබන f[? ජනනය වැM NOමට ග/ ලබන �යවර කවෙAද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

11. 
554/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) වAෂ 2020 } වයඹ පළාත �ළ තැල*^යා ෙරෝගය ස>¡Aණෙය�ම �ර� 
NOම ෙව/ෙව� fෙශේෂ අරQදල 2009 වAෂෙ3} �Peව/ ලැk බව�; 

 (ii)  එම අරQද?� 	�ය6 ^?යන දහයකට අ¢ක Qදල අයථා ෙලස පdහරණය 
NOම ��බඳව ෙසොයා බැ£මට fෙශේෂ fමAශන ක^eව ප� කරන ලද 
නQ� ෙ> දවා එP වාAතාව පකාශයට ප� R ෙනොමැ4 බව�; 

එ�මා ද�ෙනPද? 

(ආ) එෙසේ න>, ෙමම fමAශන වාAතාව පකාශයට ප� කර, අදාළ I�ගලය�ට එෙරPව 
අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර කවෙAද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

12. 
573/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F6 අමරෙසේන මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� මාAගසථ් ම¤ පවාහන අ¢කාdෙ3 දැනට ෙසේවෙ3 FG� 
ෙසේවකය�ෙ! න> කවෙAද; 

 (ii)  එP අධ'ෂ මvඩලෙ3 න>, ?�නය� හා අධ'ාපන \[\ක> කවෙAද; 

 (iii) දැනට එම අ¢කාdෙය� F¥� කර ඇ4 ම¤ පවාහන බලපත සංඛ'ාව, එ 
එ මාAග අංකය අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙAද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ආ) (i)  එම අ¢කාdෙ3 ම¤ පවාහන ධාවන බලපත  ෙපො� 4 අසථ්ානගත R ඇ4 බව 
ද�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න>, ඒ ස>බ�ධෙය� ෙගන ඇ4 �4මය �යවර කවෙAද; 

ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ඇ) වAතමානෙ3} වයඹ පළා� මාAගසථ් ම¤ පවාහන අ¢කාdය tgත ආයතනය බවට 
ෙචෝදනා නැ¤ ඇ4 බැf�, එය ව�ම� යහපාලන රජෙ3 ප4ප�4වලට අ/ව 
පාලනය NOමට අමාත'ාංශය ග�නා �යවර කවෙAද ය�න තව[රට� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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පධාන කටG� ආර>භෙ3 } 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ./ම 

1.  

පාA?ෙ>��ෙq සභානායක�මා,— පාA?ෙ>��ෙq �සR්>,— පාA?ෙ>��ෙq සථ්ාවර 
Fෙයෝග අංක 8P f¢fධානවල සහ 2018.06.20 වැF 0න පාA?ෙ>��ව fn� ස>මත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙq ¥ම සඳහ�ව 4xණද, අද 0න �සR්> පැවැ�ෙවන කාල ෙqලාව            
¡.භා. 10.00 nට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 nට අ. භා. 6.30 දවා ද fය G� ය.               
¡. භා. 11.00 ට පාA?ෙ>��ෙq සථ්ාවර Fෙයෝග අංක 8(5) �යා�මක fය G� ය.                  
අ. භා. 6.30 ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොfමසා පාA?ෙ>��ව ක6 තැ¨ය G� ය.   

 

2.  

පාA?ෙ>��ෙq සභානායක�මා,— වරපසාද,— පාA?ෙ>�� ම�©                     
ග	 (ආචාAය) fජයදාස රාජපª මහතා fn� තම�ෙ! වරපසාද කඩR ඇ4 බවට   
2018  «F මස 22 වැF 0න පාA?ෙ>��ෙq } ම� කරන ලද ක	y, පාA?ෙ>��ෙq 
ස්ථාවර Fෙයෝග අංක 118 යටෙ� ආචාර ධAම සහ වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට ෙයොQ 
කළ  G� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ/>}ම සහ 0නට Fය^ත කටG� 
1.  

පා. 1/’18 
ග	 ෙරෝP¬ ¥මාd fෙ�ර�න මහ�^ය, — පාස6 Dෂ' fනය ක^e පOෂණ f¢ම� 

පd0 n[NOම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා�මක NOම,— ඇතැ> පාස6වල 
Dෂ'ය�ෙ! fනය ගැට�වල} f¢ම� fනය පOෂණ n[ ෙනොෙකොට Dෂ'ය� පාසෙල� 
ඉව� NOමට කටG� කරන අතර එම�� එම Dෂ'ය�ෙ! අධ'ාපන කටG� අඩාල R fශාල 
අසාධාරණයකට ලRම�, ෙබොෙහෝ ද	ව� දැM මානnක �ඩනයකට ප� R, මානnක 
ෙරෝ¤� Rම�, ඇතැ> ද	ව� සමසත් H	 පජාවට ෙම�ම, සමාජයටම ෛවර කර^� සමාජ 
fෙරෝi අපරාධක	ව� l අවසථ්ා ද දනට ඇ4 ෙහ�, පාස6 Dෂ'ය�ෙ! fනය fෙරෝi 
�යාවල} වඩා� f¢ම� පd0 හා අපෂපා� fනය පOෂණ පැවැ�Rමට කටG� NOම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර �යා�මක කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.  

 

2.  
පා. 2/’18 

ග	 (ෛවද') න?�ද ජය4සස් මහතා,— බ[6ල මහ ෙරෝහල Dෂණ ෙරෝහල ෙලස 
භාfතා කර^� ඌව ෙව6ලසස් fශව්fද'ාලයට අ/බ�ධව රජෙ3 ෛවද' �ඨය ආර>භ 
NOම,— අප රට �ළ පශසත් ෙසෞඛ' ෙසේවාව පව�වාෙගන යාම සඳහා අවශ' ෛවද'ව	� 
පමාණෙය� දැනට n��ෙ� 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) °ව fද'ා fෂය 
ධාරාෙව� ඉහළම සාමාAථ ලබා ග�නා Dෂ'කය� �සකට රජෙ3 ෛවද' �ඨවලට 
පෙqශRෙ> අවසථ්ාව අP^ R ඇ4 අතර රජෙ3 අධ'ාපන හා ෙසෞඛ' ෙසේවාව� ශ4ම� NOම 
සඳහා බ[6ල මහ ෙරෝහල Dෂණ ෙරෝහල ෙලස භාfතා කර^� ඌව ෙව6ලසස් 
fශව්fද'ාලයට අ/බ�ධව රජෙ3 ෛවද' �ඨය ආර>භ කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව 
ෙයෝජනා කර.   
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3.  
පා. 3/’18 

ග	 (ෛවද') න?�ද ජය4සස් මහතා,— ෙමොරeව fශව්fද'ාලය සඳහා ෙයෝ|ත ෛවද' 
�ඨය සඳහා Dෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවAධනය NOම,— 2018 අයවැය 
ම�� ෙමොරeව fශව්fද'ාලයට අ/බ�ධව ෛවද' �ඨය ඉ0NOමට ෙයෝජනා කර ඇ4 අතර 
එම ෙයෝ|ත ෛවද' �ඨය සඳහා Dෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවAධනය 
කළ  G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.   

4.  
 පා.  4/’18 

  ග	 එස.් එ>. මdකාA මහතා,— දහ> පාස6 අධ'ාපනය අFවාAය NOම,— Dෂ්ඨ 
ස>ප�න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අGd� රට �ළ ව'ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මAදනය NOම හා ස්වයං fනය ඇ4 NOම උෙදසා nය�ම  ද	ව�ට, 9 ෙශේzය දවා 
ඔ±�ෙ! ආගමට අ/²ල  දහ> පාස6 අධ'ාපනය අFවාAය NOම \[\ යැ ෙමම 
පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර. 
5. 

පා. 15/’18 
ග	 ච^�ද f ෙ�nd මහතා,— පාස6 හා �ඩා සමාජ �ක� තරඟාව?වල ත��වය 

ඉහළ නැංRම සඳහා වැඩසටහන සකස් NOම,— ප\uය වසර NPපයක nටම ³ 
ලංකාෙq �ක� �ඩාව දැM කඩාවැ�මකට ල R ඇ4 බැf�, ජා4ක කvඩායමට දෂ 
�ඩකය� ෙසොයා ගැ�ම සඳහා පාස6 හා �ඩා සමාජ ම�ට^� �ක� තරඟාව?වල 
ත��වය ඉහළ නැංRම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව 
ෙයෝජනා කර.   
6. 

පා. 16/’18 
ග	 ච^�ද f ෙ�nd මහතා,— ගා´ය පළා�වල ෙබෞ�ධ ප�ස6වල වැඩn�න 

වෙයෝවෘ�ධ µ¶�වහ�ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් NOම,— 
³ ලංකාෙq ෙබොෙහෝ ගා´ය පළා�වල ෙබෞ�ධ ප�ස6 ඉතා අJ ආAsක ම�ටමක පව4න 
බැf�, එවැF ප�ස6වල වැඩn�න වෙයෝවෘ�ධ µ¶�වහ�ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර. 
7. 

පා.20/’18 
ග	 P	zකා ෙපේමච�ද මහ�^ය,— nය�ම fශ්වfද'ාලවල දැනට පව4න නවක 

වදය ස>¡Aණෙය� නැවැ�Rම සඳහා පව4න �4 �යා�මක NOම,— fශ්වfද'ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ� �ටත නවක n\�ට Q�ණ }මට n[වන නවක වදය ස>¡Aණෙය�ම වැළැRම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ'ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන� සව්¸පෙ3 සාහnක 
�යා තහන> NOෙ> පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා�මක කරන nය�ම 
පාAශ්වය�ට �4ය �යා�මක කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර. 

8. 

පා.21/’18 
ග	 P	zකා ෙපේමච�ද මහ�^ය,— අ�තAජාලය �ළ අසභ' RMෙයෝ පට 

සංසරණය Rම වැළැRෙමPලා fෙශේෂ ඒකකය �PeRම,— වAතමානෙ3 බ�ල 
වශෙය� අ�තAජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය¥� අසභ' RMෙයෝ දAශන සංසරණය Rම ම�� 
I�ගලය�ෙ! I�ග?ක�වය fනාශවන අතර fෙශේෂෙය�ම, කා�තා පාAශ්වය එම�� 
fශාල අපහ\තාවයකට ප�වන බැf�, ෙමව� RMෙයෝ දAශන ළඟ තබාෙගන n�න, 
ෙබදා හdන හා FAමාණය කරන I�ගලය� ��බඳව fමAශනය NOමට ප4ඵලදා¹ 
fෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පOෂණ ෙදපාAතෙ>��ව �ළ �Pefය  G�යැ ෙමම 
පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර. 
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9. 
පා.22/’18 

ග	 P	zකා ෙපේමච�ද මහ�^ය,— fශ්වfද'ාල හා අෙන¥� nය�ම උසස ්
අධ'ාපන ආයතනවලට fෙශේෂ I�yවල� මානnක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ/ශාසකව	 
ප�NOම,— වAතමානෙ3 බ�ල වශෙය� දනට ලැෙබන ත	ණ ත	zය�, n\ 
n\fය� nය0f හාFකර ගැ�ෙ> පවණතාවය මැඩපැවැ�Rම සඳහා nය�ම රජෙ3 
අධ'ාපන ආයතන සඳහා I�yවල� මානnක උපෙ�ශකව	, අ/ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ'ාපන ආයතනවල දැනට n�න H	වර H	වdය�ට මානnක උපෙ�ශනය ��බඳ 
fෙශේෂ I�yව ලබා0ය  G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.   
10. 

 පා.23/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— I�තලම 0ස්2කෙ3 ෙවරළ �රය ආරෂා කර 
ගැ�ම සඳහා කMන> වැඩසටහන 0ය� NOම,— I�තලම 0ස්2කය අ4ශය \�දර 
ෙවරළ �රයකට P^ක> pවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන fනාශ Rම, අනවසර ඉ0NO> 
වැF ෙහේ� Fසා ෙවරළ �රය tෂණයට ලR ඇ4 බැf�, I�තලම 0ස්2කෙ3 ෙවරළ 
�රය ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා කMන> වැඩසටහන 0ය� කළ G�යැ ෙමම 
පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.   

11. 

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— I�තලම 0ස්2කය ස�ව 4k ෙවො?ෙබෝ6 �ඩාෙq 
අµමානය නැවත ෙගොඩනැ¤මට වැඩසටහන 0ය� NOම,— ´ට දශකයකට පමණ ෙපර 
I�තලම 0ස්2කෙ3 පාස6 ව?� ¨Pl දෂ ෙවො?ෙබෝ6 �ඩක �Mකාව� ජා4ක හා 
ජාත'�තර තරඟ වල} දැl දෂතා Fසා I�තලම 0ස්2කයට ෙවො?ෙබෝ6 
�ඩාෙව� ඉතා අµමානව� ස්ථානය P^ ±වද, අද වනfට එම ත��වෙ3 ය> ¨ඳ 
වැ�ම ඇ4 බැf�, නැවත එම අµමානය I�තලම 0ස්2කයට  ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන 0ය� කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.   

12. 

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— I�තලම 0ස්2කය �ළ �� මාo 
කAමා�තශාලාව ස්ථා�ත NOම,— ජනතාවෙ! ෙපෝෂණ අවශ'තා සIරා£ම සඳහා 
අවශ' ෙපෝ�� ලබා}මට�, වාAgකව �� මාo ආනයනය ෙව/ෙව� fෙ�ශ රටව6 කරා 
ඇ} යන fෙ�ශ fFමය ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙම�ම, �� මාo කAමා�තශාලාව 
ස්ථා�ත NOමට අවශ' nය�ම ස>ප� I�තලම 0ස්2කය �ළ පව4න බැf� ද, එම 
0ස්2කය �ළ �� මාo කAමා�තශාලාව ස්ථා�ත NOමට කටG� කළ G�යැ ෙමම 
පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.   

13. 

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— ෙකොළඹ - කeනායක අ¢ෙq¤ මාAගය හලාවත දවා 
}Aඝ NOම,— රටක සංවAධනය සඳහා අ¢ෙq¤ මාAග ඉතා වැදග� වන බැf� ද, ව�ම� 
යහපාලන රජය යටෙ� I�තලම 0ස්2කය ඉතා ෙqගෙය� සංවAධනය වන බැf� ද, 
එම සංවAධන ෙqගය තව[රට� ඉහළ නැංRම සඳහා දැනට ෙකොළඹ nට කeනායක දවා 
l අ¢ෙq¤ මාAගය හලාවත දවා }Aඝ  කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා 
කර.   
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14. 

පා.27/’18 
ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා, — වයඹ පළාෙ� වැq, ගංඟා සහ ඇළ මාAග ආ»තව 

¥¼ ශාඛ neRෙ> ව'ාපෘ4ය ආර>භ NOම,— පෙසේ පව4න ජලය ආරෂා NOෙ> 
හැNයාව ෙම�ම, පාං½ ඛාදනය අවම NOෙ> Hණාංග සPත l 0H ආG කාලය ඇ4 
¥¼ ශාඛ,  වයඹ පළාෙ� වැq, ගංඟා සහ ඇළ මාAග ආ»තව neRෙ> ව'ාපෘ4ය 
ආර>භ කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර. 
15. 

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— බ�තලංHvJව tප�වා* iවර ජනතාවෙ! �?ක 

අවශ'තා සIරා£ම සඳහා කMන> �යවර ගැ�ම,— වයඹ පළාෙ�, I�තලම 
0ස්2කෙ3, ක6��ය අAධ�Rපය අසල ඇ4 පධාන tපත වන බ�තලංHvJව tපෙ� 
iවර පජාවෙ! �?ක අවශ'තා ��බඳව ෙමෙත Fn අවධානයට ල ෙනොR ඇ4 
බැf�, ව�ම� යහපාලන රජය යටෙ�  එම ජනතාවෙ! �?ක අවශ'තා සIරා } 
ඔ±�ෙ! °වන ත��වය උසස් කර£ම සඳහා කMන> �යවර ගත G�යැ ෙමම 
පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.  
16. 

 පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F6 අමරෙසේන මහතා,— ¥¥o ෙගොfපළ P^ය� භාfතා කරන බැටd 
ෙ� කමය නව�වා£ම,— ³ ලංකාව අ�තෙ3 පට�ම ස�ව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞ�ධ රට ±වද,  අද වනfට සමහර ¥¥o ෙගොfපළ P^ය� භාfතා කරන බැටd ෙ� 
කමය Fසා ස�� දැM Pංසාවකට ලRම�, අ¢ක ¨�තර Fෂ්පාදනය ��� \o පdමාණ 
¥¥o ෙගොfපළ P^ය�ෙ! �Nයා අන�	දායක ත��වයකට ප�ව ඇ4 බැf�, ෙමම 
අ4 අමා/¾ය කමය නව�වා£ම සඳහා අවශ' �යවර ගත G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව 
ෙයෝජනා කර.   
17. 

  පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F6 අමරෙසේන මහතා,— Nd කAමා�තෙ3 FGත ෙ��ය Nd 
ෙගොR�ෙ! ගැට� fස¿මට කMන> වැඩසටහන 0ය� NOම,— වාAgකව අෙ� රටට 
Nd �� ආනයනය සඳහා fශාල Qදල වැයවන අතර එම Qද6 අප රට �ළම ඉ4d 
කරගත හැNන>, එය රෙ� ආAsකයට fශාල �eබලය වන බැf�, Nd කAමා�තෙ3 
FGත ෙ��ය Nd ෙගොR�ෙ! ගැට� fස¿මට කMන> වැඩසටහන 0ය� කළ G�යැ 
ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර 
18. 

    පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F6 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Pටා ඇ4 Iරාfද'ා 
ව�නාකම සPත ස්ථාන සංරෂණය NOම සඳහා කMන> වැඩසටහන 0ය� NOම,—  
වයඹ පළාෙ� ¥	ණෑගල 0ස2්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ4හාසයකට P^ක> Nයන Iරාfද'ා 
ව�නාකම ඇ4 ස්ථාන �ස සPත 0ස්2කය වන අතර අ�තෙ3} ¥	ණෑගල, 
දඹෙදzය සහ යාප�ව වැF රාජධාF �Pටා 4xෙ�ද ¥	ණෑගල 0ස්2කය �ළ ±ව�, 
අද වනfට එම ෙපෞරාzක සථ්ානවල ආරෂාව ස>බ�ධෙය� බලව� ගැට� ම�R ඇ4 
බැf�, එම Iරාfද'ා ස්ථාන සංරෂණය NOම සඳහා කMන> වැඩසටහන 0ය� කළ 
G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.  
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19. 

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F6 අමරෙසේන මහතා,— nය� ෙෂේත ආවරණය වන පd0 Io6 සමාජ 
ආරෂණ ජාලය �යා�මක NOම,— ඕනෑම රටක සාAථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව�ම එම රෙ� °ව� වන Iරවැnය�ට වැදග� වන අතර ³ ලංකාෙq රාජ' අංශෙ3 හා 
ෙපෞ�ග?ක අංශෙ3 ෙසේවකය� සඳහා fශාම වැe� කමය ෙහෝ අAථ සාධක කමය 
�යා�මක ±වද, රෙ� අf¢ම� අංශෙ3 ෙසේවකය� සඳහා Nn[ සමාජ ආරෂණ කමය 
�යා�මක ෙනොවන බැf�, nය� ෙෂේත ආවරණය වන පd0 Io6 සමාජ ආරෂණ 
ජාලය �යා�මක කළ G�යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව ෙයෝජනා කර.  

*20. 

ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'�මා,—  ජා4ක ඖෂධ Fයාමන 
අ¢කාdය පනත යටෙ� Fෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා4ක ඖෂධ Fයාමන 
අ¢කාdය පනෙ� 59 සහ 63 වග�4 සමඟ Nයfය G�, 142(2) වග�4ෙ3 (ද) ෙ�දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ?යාප0ං� NOම (ගාස්�) Fෙයෝග ස>බ�ධෙය� 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද' අමාත'වරයා fn� සාදන ල[ව, 2018 ජනවාd 05 
0නැ4 අංක 2052/33 දරන අ4 fෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.04.03 0න 
ඉ0dප� කරන ලද Fෙයෝග අ/මත කළ G� ය.  

*21. 

Qද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— \රාබ[ ආඥාපනත යටෙ� Fෙqදනය (අංක 1),— 
\රාබ[ ආඥාපනෙ� (52 අ¢කාරය l) 25 වග�4ය යටෙ� \රාබ[ ස>බ�ධෙය� Qද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා fn� පනවන ල[ව, 2018 ජනවාd 18 0නැ4 අංක 2054/42 දරන අ4 
fෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.05.22 0න ඉ0dප� කරන ලද Fෙqදනය අ/මත 
කළ G� ය. 

(අංක 04/2018 දරන \රාබ[ Fෙqදනය)  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*22. 
Qද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— \රාබ[ ආඥාපනත යටෙ� F ෙqදනය (අංක 2),— 

\රාබ[ ආඥාපනෙ� (52 අ¢කාරය l) 32 වග�4ය සමඟ Nයfය G� 25 
වග�4ය යටෙ� වාAgක ම�පැ� බලපත ගාස්� ස>බ�ධෙය� Qද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා fn� පනවන ල[ව, 2017 ෙදසැ>බA 11 0නැ4 අංක 
2049/4 දරන අ4 fෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.03.20 0න ඉ0dප� 
කරන ලද Fෙqදනය අ/මත කළ G� ය. 

(අංක 1004 දරන \රාබ[ Fෙqදනය)  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*23. 
තැපැ6, තැපැ6 ෙසේවා හා Qස?්> ආග^ක කටG� අමාත'�මා,— තැපැ6 කාAයාල 

ආඥාපනත යටෙ� ව'වසථ්ා,— (190 වැF අ¢කාරය l) තැපැ6 කාAයාල ආඥාපනෙ�           
7 වැF වග�4ය යටෙ� තැපැ6 ගාස�් ස>බ�ධෙය� Qද6 හා ජනමාධ' අමාත'වරයාෙ! 
එකඟතාවය ඇ4ව තැපැ6 තැපැ6 ෙසේවා හා Qස?්> ආග^ක කටG� අමාත'වරයා fn� 
සාදන ල[ව, 2018 ÅF 07 0නැ4 අංක 2074/32 දරන අ4 fෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 
2018.06.20 0න ඉ0dප� කරන ලද ව'වසථ්ා අ/මත කළ G� ය. 

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*24. 

ෙකොළඹ ව'ාපාර වස්� fFමය ස්ථානය අසාQPකරණය NOෙ> පන� ෙකe>පත — 
කාරක සභාව. 
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*25. 
අපරාධ නJ fධාන සංගහය (fෙශේෂ f¢fධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — 

ෙදවැFවර NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*26. 
සාපරාi කාරණාවල } අෙන'ෝන' සහෙයෝ¤තාව දැRෙ> (සංෙශෝධන) පන� 

ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*27. 

³ ලංකා වාzජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 
NයRම.  

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*28.  

\�¥>ප� fFමය පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*29. 
පාෙ��ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*30. 

කාලාවෙරෝධ (fෙශේෂ f¢fධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*31. 
පOෂණ ෙකො^ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*32. 

අ6ලස් (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*33. 
ඉඩ> (ස�තකය පැවOම *මා NOෙ>) (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 

NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*34. 
ජා4ය ෙගොඩනැ¤ෙ> බ[ (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*35. 

බ�ධ Fවාස අ4ක> (fෙශේෂ f¢fධාන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  
(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 

*36. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— මහජන බැං¥ෙq වාAgක 

වාAතාව හා ඒකාබ�ධ �ල' පකාශන (2016),— Qද6 �4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Qද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.16 වැF 0න ඉ0dප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� මහජන බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා ඒකාබ�ධ 
�ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල}.) 
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*37. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— ³ ලංකා කÅ සංසථ්ාෙq 

වාAgක වාAතාව හා ඒකාබ�ධ �ල' පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Qද6 පනෙ�       
14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.24 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 2015.12.31 වැF 0ෙන� 
අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� ³ 
ලංකා කÅ සංසථ්ාෙq වාAgක වාAතාව හා ඒකාබ�ධ �ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල}.) 
*38. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— ලංකා බැං¥ෙq වාAgක 
වාAතාව හා ඒකාබ�ධ �ල' පකාශන (2016),— Qද6 �4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Qද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැF 0න ඉ0dප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා ඒකාබ�ධ 
�ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*39. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— පාෙ��ය සංවAධන බැං¥ෙq 
වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන (2015),— Qද6 �4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Qද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැF 0න ඉ0dප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� පාෙ��ය සංවAධන බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා 
�ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*40. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Qද6  පනෙ� 14
(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 2014.12.31 වැF 0ෙන� අවස� 
l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� රාජ' උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*41. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Qද6  පනෙ� 14
(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 2015.12.31 වැF 0ෙන� අවස� 
l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� රාජ' උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*42. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංවAධන අමාත'�මා,— ³ ලංකා ඉ4dNOෙ> බැං¥ෙq 
වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Qද6  පනෙ� 14(3) 
වග�4ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 2014.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l 
වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාiන fගණකව	�ෙ! FOෂණ ඇ�ල� ³ ලංකා 
ඉ4dNOෙ> බැං¥ෙq වාAgක වාAතාව හා �ල' පකාශන අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල}.) 
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*43. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ³ ලංකා ආෙයෝජන 
මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආAsක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැF වග�4ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 
2012.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! 
FOෂණ ඇ�ල� ³ ලංකා ආෙයෝජන මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> අ/මත කළ 
G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2017.11.10 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*44. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ³ ලංකා ආෙයෝජන 
මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආAsක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැF වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 
2013.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! 
FOෂණ ඇ�ල� ³ ලංකා ආෙයෝජන මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> අ/මත කළ 
G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*45. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ³ ලංකා ආෙයෝජන 
මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආAsක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැF වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 
2014.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! 
FOෂණ ඇ�ල� ³ ලංකා ආෙයෝජන මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> අ/මත කළ 
G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*46. 

සංවAධන උපාය මාAග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ³ ලංකා අපනයන සංවAධන 
මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> (2014),— 1979 අංක 40 දරන ³ ලංකා අපනයන 
සංවAධන පනෙ� 16 වැF වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන Qද6 පනෙ� වග�4 II ට අ/ව 
2017.10.20 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද 2014.12.31 වැF 0ෙන� අවස� l වAෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද fගණකා¢ප4වරයාෙ! FOෂණ ඇ�ල� ³ ලංකා අපනයන සංවAධන 
මvඩලෙ3 වාAgක වාAතාව හා uy> අ/මත කළ G� ය.  

(ආAsක සංවAධන ��බඳ ආංDක අiෂණ කාරක සභාව fn� 2018.02.20 0න සලකා 
බලන ල}.) 

*47. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත'�මා,—  පළා� සභා මැ4වරණ ෙකො�ඨාස 
*මා FAණය NOෙ> ක^e වාAතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන4� සංෙශෝ¢ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද fම*> පනෙ� 3අ. (11) වග�4ය පකාරව *මා FAණය ක^eව fn� 
අමාත'වරයා ෙවත ඉ0dප� කරන ල[ව 2018.03.06 0න පාA?ෙ>��ෙq} සභාගත කරන ලද 
එp ක^eෙq වාAතාව අ/මත කළ G� ය. 

*48. 
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආAsක කටG� අමාත'�මා,— ආvJකම 

ව'වසථ්ාව යටෙ� �රණය,— ³ ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා} ජනරජෙ3 ආvJක ම 
ව'වසථ්ාෙq 153 ව'වස්ථාව පකාරව ජනා¢ප4වරයා fn� ආvJකම ව'වසථ්ා සභාෙq 
අ/ම4යට යට�ව 2015.11.27 වැF 0න nට බලපැවැ�ෙවන පd0 එ�. එ>. ගා^¬ 
fෙ�nංහ මහතා fගණකා¢ප4වරයා වශෙය� ප�කර ඇ4 ෙහ�ද; 

 

fගණකා¢ප4වරයාෙ!  වැeප  ³  ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා} ජනරජෙ3 ආvJක ම 
ව'වසථ්ාෙq 153 (2) ව'වසථ්ාව පකාරව පාA?ෙ>��ව fn� Fශ්චය කර/ ලැ¨ය G� 
අතර රජෙ3 ඒකාබ�ධ අරQදලට වැය බර වන ෙහ�ද;  
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ජනා¢ප4වරයා fn� 2017.11.14 වැF 0න ඉ0dප� කරන ලද අමාත' මvඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 0නැ4 අමාත' මvඩල �රණය අ/ව fගණකා¢ප4,   
එ�. එ>. ගා^¬ fෙ�nංහ මහතාට පහත පd0 වැe� හා }මනා ෙගRමට අ/ම4ය ලබා } 
ඇ4 ෙහ�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැF 0න nට රාජ' පdපාලන චකෙ6ඛ අංක 6/2006 අ/ව  
SL - 4 වැe� පdමාණෙ3 08 වැF වැe� �යවෙA �Peවා වැe� ෙගRම 
හා තන�රට P^ අෙන¥� }මනා ෙගRමට; 

(ආ) රාජ' පdපාලන චකෙ6ඛ අංක 3/2016 අ/ව 2016.01.01 වැF 0න nට 
වැeප පdවAතනය NOෙ> } SL – 4 වැe� ක මය යටෙ� එම 
චකෙ6ඛෙ3 උපෙදස් පd0 වැe� පdවAතනය කර ෙගRමට; සහ 

 (ඇ) එp වැe� පdමාණයට අදාළ වාAgක වැe� වAධක ෙගRමට. 
 

ඊට අ/²ලව, ³ ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා} ජනරජෙ3 ආvJක ම ව'වස්ථාෙq 
153 (2) ව'වස්ථාව පකාරව, fගණකා¢ප4, එ�. එ>. ගා^¬ fෙ�nංහ මහතා ෙවත 
රජෙ3 ඒකාබ�ධ අරQදලට වැය බර වන පd0 ඉහත සඳහ� මාnක වැeප හා }මනා 
ෙගRම කළ G� යැ ෙමම පාA?ෙ>��ව Fශ්චය කර.  

*49.  
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආAsක කටG� අමාත'�මා,— ආvJකම 

ව'වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— ³ ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා} ජනරජෙ3 
ආvJකම ව'වස්ථාෙq 104ආ (5) (අ) ව'වස්ථාව පකාරව මැ4වරණ ෙකො^ෂ� සභාව 
fn� සාදන ලද, 2017 ෙදසැ>බA 04 0නැ4 අංක 2048/1 දරන අ4 fෙශේෂ ගැස� 
පතෙ3 පළ කරන ල[ව, 2018.01.23 0න ඉ0dප� කරන ලද ජනමතfචාරණයක} ෙහෝ 
ඡ�ද fම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ fදÍ� හා QÎත ජනමාධ' fn� ��පැ0ය G�, 
මාධ' උපමාන අ/මත කළ   G� ය. 

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*50. 

ෙබෞ�ධ fහාර ෙ�වාලග> (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම. 

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*51. 

ෙථේරවා} µÏ ක4කාව� (?යාප0ං� NOෙ>) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 
NයRම. 

(අමාත' මvඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙS.) 
*52. 

ආvJකම ව'වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— fවාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   
(2016 «F 22),— “³ ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා} ජනරජෙ3 ආvJකම 
ව'වස්ථාෙq 104ආ (5)(අ) ව'වස්ථාෙq f¢fධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකො^ෂ� සභාව 
fn� 2016 ෙපබරවාd 25 0නැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 fෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ 
කර/ ලැබ, 2016.05.06 0න ඉ0dප� කරන ලද, ජනමතfචාරණයක} ෙහෝ ඡ�ද 
fම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ fදÍ� හා QÎත ජනමාධ' fn� ��පැ0ය G� 
උපමාන ෙහව� මාAෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහG> ප4ප�4 අ/මත කළ G� ය.” ය/ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල0�, පශ්නය සභාµQඛ කරන ල}.  

53. 
³ ලංකා ෙසේවා �dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකe>පත — 

ෙදවැFවර NයRම.  

54. 
ළමා Iන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 

NයRම.  

 



( 15 ) 

 

55. 
³ ලංකා එස� �ස4්යාF සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — 

ෙදවැFවර NයRම.  

56. 

³ ලංකා කා�තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 
NයRම.  

57. 
ෙමොනරාගල 0ස2් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — 

ෙදවැFවර NයRම.  

58. 
ලසා?ය� සමාජ¹ය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — 

ෙදවැFවර NයRම.  

59. 
ජාත'�තර කා�තා සහ ළමා අ�� \�pෙ> සභාව (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� 

ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

60. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර 

NයRම.  

61. 
ද ඉ�ස�්�G� ඔෆ ්සA�ෆÓ පS? එක±�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත NOෙ>) 

පන� ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

62. 

³ ශාක'nංහාරාම fහාරසථ් කාAයය සාධක සංfධානය (සංසථ්ාගත NOෙ>) පන� 
ෙකe>පත — ෙදවැFවර NයRම.  

 
 

* සල&ෙණ� හ5�ව. ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 
 


