
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

690/’16 

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

(අ) (i) ෙ4වැ6 ආ8ත 9ෂප්ාදන ක'මා(තය <=කාව කරග> �?ස ෙA වන=ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව> ෙවD( EFන බව>; 

 (ii)  අIදව- හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැටN පව න බව>; 

 (iii) ෙමම ක'මා(තය මO( රටට =ශාල =ෙ�ශ =9මය ෙගන ආ හැQ බව>; 

එ�මා ද(ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙ4වැ6 9ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග> ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එV 9ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකර(ෙ( නA, අපනයනය QWම සඳහා 
කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ නA, ඒ කවර Yනයක Eටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ෙ4වැ6 ක'මා(තයට අවශ- ෙවළඳෙපොළ [\6 QWමට රජය �යවර 
ෙගන  ෙ]ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න> එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

2. 
1227/’16 

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

(අ) (i) [>තලම Yසc්කෙd �Rටා ඇ  [රා=ද-ා>මක වFනාකමQ( ,> සථ්ාන 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත?( දැනට සංරෂණ කට,� Ehකරi ලබන සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව'ෂවලj ෙව( කරන ලද Iද6 පමාණය ෙව( ෙව( 
වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iv) එ6. k. k. ඊ. තසත්වාj( =E( =නාශ කරන ලද [රා=ද-ා>මක 
වFනාකමQ( ,> සථ්ාන කවෙ'ද; 

 

(අටවැ9 පා'nෙA(�ව - පළIවැ9 සභාවාරය) 
අංක 247.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) එම =නාශය( ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ>නA, තෙසේ	 වFනාකම 
ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද;  

 (vi) එම =නාශය( සAබ(ධෙය( p මය �යවර ෙගන  ෙ]ද; 

 (vii) ඉහත Eය6ෙලRම q'ණ වා'තාව ඉY?ප> කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

3. 
1421/’16 

ග	 බ(hල aණව'ධන මහතා,— =hn සංෙ�ශ, tuට6 යFතල පහvකA හා =ෙ�ශ 
wQයා අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 189 ෙයෝජනාවට අiව, =ෙශේෂ අරIz සඳහා වන 
සමාගම (Special Purpose Company) �Rටවi ලැ�ෙ4ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, එම සමාගම කවෙ'ද;  

 (iii) උත සමාගෙමR සාංගDක සංසථ්ා පතෙයR සඳහ( වන අරIz කවෙ'ද; 

 (iv) එම සමාගෙමR සාංගDක ව-වසථ්ාවnෙයR පධාන 9යමය( කවෙ'ද; 

 (v) උත සමාගෙමR අධ-ෂව	(ෙ� නA කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

4. 
1662/’17 

ග	 චD(ද = ෙ�E? මහතා,— පළා> සභා හා පළා> පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) බh6ල Yසc්කය �ළ �යා>මක ෙපර පාස6 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ෙපර පාසෙ6 නම හා n�නය ෙව( ෙව( වශෙය( කව ෙ'ද; 

 (iii) ව>ම( ඌව පළා> පධාන අමාත-වරයා =E( ෙපර පාස6 සඳහා පාස6 
බෑ� ලබාjෙA ව-ාපෘ ය යටෙ> ෙA දවා එම ප ලාභය ලබාෙගන ඇ  
ෙපර පාස6 �ෂ- සංඛ-ාව හා ඔ�(ෙ� නA කවෙ'ද; 

 (iv)  ෙA සඳහා වැය � Iද6 පමාණය හා ඒ සඳහා Iද6 සපයාග> �ලාශ කවෙ'ද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

5. 
2003/’17 

ග	 �ම6 ර>නායක මහතා,— අභ-(තර කට,�, වයඹ සංව'ධන හා සංස්කෘ ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) අභ-(තර කට,�, වයඹ සංව'ධන හා සංසක්ෘ ක කට,� අමාත-වරයාෙ� 
අමාත- කා'යාලවල n�නය( කවෙ'ද; 

 (ii) එම කා'යාල ෙවiෙව( �� ෙහෝ බh ෙගව(ෙ( නA, එම මාEක ��/බh 
Iදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Eට 2017 ව'ෂය දවා ෙගවා ඇ  I\ ��/බh Iදල ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i) අමාත-වරයාෙ� ෙපෞ�ගnක කා'ය ම�ඩලෙd 9ලධා?( සංඛ-ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගnක කා'ය ම�ඩලය සඳහා ෙව(කර ඇ  වාහන සංඛ-ාව; 

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

 එ එ අමාත-ාංශය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න> එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

6. 
2071/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන(ද මහතා,— කෘ�ක'ම අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) Q�ෙනො �ය Yසc්කෙd, qනහ? ෙගො=ජන ෙසේවා මධ-සථ්ානෙd 
ෙදපා'තෙA(�වට අය> ටැට' 23 හා අ> ටැට' 8 QEම 
නඩ>�ව ෙහෝ පෙයෝජනය ෙනොෙගන අතහැර දමා   ෙබන බව>; 

 (ii) ෙමම ටැට' අනාර�තව ව'ෂ 4ක කාලය [රා එ�මහෙ(  ෙබන 
බව>; 

එ�මා ද(ෙනRද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ( ටැට' අN>වැtයා කර භා=තයට ෙයොදාගැpම 
සAබ(ධෙය( QEයA �යවර ෙගන  ෙ]ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒවා අN>වැtයා කරi ලබන කාලය සහ අN>වැtයාෙව( පv  
භා=තයට ගi ලබන ආකාරය කවෙ'ද; 

    (iii) ෙනොඑෙසේ නA, එම ටැට' අN>වැtයා කර සාධාරණ Dළ ගණ( යටෙ> 
ෙගො= සං=ධානවලට බhjෙA හැQයාව  ෙ]ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

7. 
2134/’17 

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

(අ) (i) 2015 ව'ෂෙdj අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) =භාගය සඳහා <ව =ද-ා =ෂය 
ධාරාෙව( ර>න[ර සහ කෑග6ල Yසc්කවn( ෙපp EF �ෂ-ය( 
සංඛ-ාව; 

 (ii) එම සංඛ-ාෙව(, =ශව්=ද-ාල පෙ4ශය සඳහා vhvකA ලැ£ �ෂ-ය( 
සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iii) ෛවද- ¤ඨ සඳහා vhvකA ලැ£ �ෂ-ය( සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iv) ෛවද- ¤ඨය සඳහා vhvකA ලැ£ �ෂ-යා ෙහෝ �ෂ-ාවෙ� අවම ප ඵලය, Z 
අගය, ඉෙගpම ලැ£ පාසල හා ෙතෝරා ගi ලැ£ ෛවද- ¤ඨය; 

  එ එ Yසc්කය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 
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8. 
2144/’17 

ග	 අෙශෝක ¨ය(ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ> ෙසේවය කරන a	ව	 සංඛ-ාව, එ එ අධ-ාපන 
ෙකො©ඨාසය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (ii) 2015 ව'ෂෙd Eට ෙA  දවා a	ව	(ට ආපදා ණය ෙගªම සඳහා 9දහස ්
කර ඇ  Iද6 පමාණය එ එ ව'ෂය අiව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Eට ෙA දවා ආපදා ණය ඉ6NA කළ a	ව	( සංඛ-ාව, එ එ 
අධ-ාපන ෙකො©ඨාසය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙA වන=ට ආපදා ණය ෙගවා ඇ  a	ව	 සංඛ-ාව, එ එ අධ-ාපන 
ෙකො©ඨාසය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැ  a	ව	(ට එම ණය ෙගªමට 
අමාත-ාංශය ග(නා �යවර කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

9. 
2181/’17 

ග	 උදය පභා> ගAම(�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව'ධන 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ)  2015.08.18 Yන Eට 2017.07.31 Yන දවා කාලය �ළ නාග?ක සංව'ධන 
අ�කා?යට බඳවා ග> උපෙ�ශකය(ෙ�, සAබ(�කාරකවරය(ෙ� සහ ව-ාපෘ  
අධ-ෂවරය(ෙ�,  

 (i) නA; 

 (ii) අධ-ාපන vhvකA; 

 (iii) වෘ>«ය vhvකA; 

 (iv) වැ¬� සහ jමනා; 

 (v) කා'ය ම�ඩල පහvකA; සහ 

 (vi) වාහන ඇ�\ ෙවන> පහvකA; 

කවෙ'ද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

10. 
2226/’17 

ග	 ඉ. චා6ස ්9'මලනාද( මහතා,— උසස ්අධ-ාපන හා මහාමා'ග අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මා'ග සංව'ධන අ�කා?යට අය> Qnෙනො � - Iල 4 A-50 පධාන 
මා'ගෙd �Rටා ඇ  පධාන පාලම වන ®ට' 402 Yගැ  ව©¬වාක6 පාලම 
එ වාහනය පමණ ගම( කළ හැQ තරA ප¬ ªම සහ QEh 
ප සංසක්රණය ෙනොQWම ෙහේ�ෙව( ගමනාගමනයට අවRරය ª ඇ  
බව>; 

 (ii) ෙමම ව©¬වාක6 පාලම ප සංසක්රණය QWමට අදාළව, ම=E( 2017.07.31 
Yනැ  n¯ත ඉ6�ම ඉY?ප> කර ඇ  බව>; 

  එ�මා ද(ෙනRද? 
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(ආ) එෙසේ නA, ව©¬වාක6 පාලම, 9ශ�්ත කාලය �ළ වාහන ෙදක ගම( කළ හැQ 
වන ප?Y [\6 කර ප සංසක්රණය QWමට �යවර ග(ෙ(ද ය(න  එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

11. 
2291/’17 

ග	 ෙහේෂා( =තානෙ� මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ර>න[ර Yසc්කෙd �RF [රා =ද-ා>මක වFනාකD( ,� ස්ථාන 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ානවල නA කවෙ'ද; 

 (iii) ව>ම( යහපාලන රජය බලයට ප>ªෙම( අන�	ව, එම සථ්ාන 
සංරෂණය QWම සඳහා ෙගන ඇ  �යවර කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

12. 
2316/’17 

ග	 ජය(ත සමරªර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ° 27 වැ9 Yන ඇ � ගංව�ර හා නායයෑෙA ආපදාෙව( ක\තර 
Yසc්කෙd q'ණ, අ'ධ  හා v\ හා9 Eh � ව-ාපාර සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව-ාපා?ක සථ්ාන සංඛ-ාව, පාෙ�±ය ෙ6කA  ෙකො©ඨාසය අiව ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව-ාපාර v\ හා මධ- ප?මාණ ව-ාපාර සහ  සව්යං wQයා වශෙය( ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව-ාපාර ස>ව පාලන, කා'Dක, ෙවළඳ හා ෙවන> ෙලස ෙව( ෙව( 
වශෙය(  ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනRද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර( හා නායයෑෙම( =නාශ � ව-ාපාර අ°  [�ගලයාෙ� නම, 
n�නය, හා9ෙd තෙසේ	ගත වFනාකම, එම ව-ාපාරය �RF ගාම 9ලධා? 
ෙකො©ඨාසය හා පාෙ�±ය ෙ6කA ෙකො©ඨාසය ෙව( ෙව( වශෙය( 
ඉY?ප> කර(ෙ(ද; 

 (ii) ක\තර Yසc්කෙd එෙසේ හා9� ව-ාපාර සඳහා ෙA වන=ට රජෙය( ව(Y 
ෙගවා  ෙ]ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ව(Y RD� ව-ාපා?කයාෙ� නම, n�නය, ව-ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව(Y Iදල ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iv)  ක\තර Yසc්කෙd ෙA වන=ට ව(Y ෙගවා ඇ  ව-ාපාර සංඛ-ාව සහ I\ 
ව(Y Iදල ෙකොපමණද;    

 ය(න> එ�මා සඳහ( කර(ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 
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13. 
2323/’17 

ග	 ෙරෝR³ �මා? =ෙ�ර>න මහ>Dය,— ´ඩා අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) දµ6ල ජාත-(තර �ක© ´ඩාංගණය =වෘත කළ Yනය කවෙ'ද; 

 (ii) එම ´ඩාංගණය ඉYQWම සඳහා වැයකළ සAq'ණ Iදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Iද6 සපයාග> �ලාශ කවෙ'ද; 

 (iv) ´ඩාංගණය =වෘත කළ Yනෙd Eට අද දවා එම ´ඩාංගණෙd පැව  ෙටස©් 
තරඟ, එYන තරඟ සහ 20 - 20 තරඟ සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම තරඟවn( ඉපැ· ආදායම ෙකොපමණද; 

 (vi) එR ෙසේවෙd 9,� ෙසේවක සංඛ-ාව හා එම ෙසේවකය( අත?(, ¸ ලංකා 
�ක© ආයතනයට සෘ¹ව අය> ෙසේවකය( හා Yසc්ක �ක© සංගමයට 
අය> ෙසේවකය( සංඛ-ාව, ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (vii) එම EයN ෙසේවකය( ¸ ලංකා �ක© ආයතනයට අi,ත QWම සඳහා ගi 
ලබන �යවර කවෙ'ද; 

  ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

14. 
2327/’17 

ග	 වාvෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමා'ග 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වැ6ලA�Fය, අ=සස්ාෙ46ල පාෙ', අංක 137 දරන n� නෙd පYං� ෙ. º. 
ෙපේමE? යන අයට මා'ග සංව'ධනය සඳහා ඉඩA අ>කර ගැpෙAj Eh � 
අසාධාරණය ෙවiෙව( ඔ» =E( උසස ් අධ-ාපන හා මහාමා'ග 
අමාත-ාංශෙd ෙ6කAවරයා ෙවත ඉY?ප> කළ අ¼යාචනය භාර ෙනොෙගන 
ආපv හරවා එවා ඇ  බව ද(ෙ(ද; 

 (ii) Eh � යA අසාධාරණය ��බඳව යA [�ගලෙය� අ¼යාචනය ඉY?ප> 
කළ=ට, එය භාරගැpම සාමාන- සAපදාය �වද, එය ප ෙෂේප කර ආපv 
එªම රාජ- ෙසේවකෙය� =E( ෙනොකළ ,>ත බව ��ග(ෙ(ද; 

 (iii) එෙසේ නA, එම අ¼යාචනය භාරෙගන ඒ සඳහා සාධාරණ �යාමා'ගය ෙගන 
ඒ ��බඳව අ¼යාචනාක	ට දැiA ෙද(ෙ(ද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 

15. 
2398/’17 

ග	 �ෂාර ඉ½96 අමරෙසේන මහතා,— Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) “pෙරෝගා ෙලොතw°ය” ආරAභ කළ Yනය කවෙ'ද; 

 (ii) එම ෙලොතw°ෙd ආරAභක අරIz කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ආ) එම ෙලොතw°ය ආරAභෙd Eට ෙA දවා, 

  (i) ලැ£ ආදායම; 
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 (ii) ත-ාග වශෙය( ලබාh( Iදල; 

  (iii) ව�ගÀ ෙරෝÁ( සAබ(ධෙය( ලබාh( Iදල;  

  එ එ ව'ෂය අiව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න> එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනRද?  

(ඇ) (i) වයඹ පළාෙ>, �	ණෑගල Yසc්ක ය �ළ ව�ගÀ ෙරෝගය ව-ා�ත වන 
බැ=( එම Yසc්කයට ලබාෙදන ප පාදන වැt QWෙA හැQයාව   ෙ]ද; 

  (ii) එෙසේ නA, ඒ ��බඳ =සත්ර කවෙ'ද;  

 ය(න තවhරට> එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම(ද? 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැiAjම සහ Yනට 9යDත කට,� 
*1. 
ස´ය බැරකA කළමනාකරණය QWෙA පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
*2. 
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� =9මය ස්ථානය අසාIRකරණය QWෙA පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*3. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-�මා,— =ෙ�ශ =9මය 

පනත යටෙ> 9ෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන =ෙ�ශ =9මය පනෙ> 7 වග( ය සමඟ Qය=ය 
,� 29 වග( ය යටෙ> ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-වරයා =E( සාදන ලhව, 
2017 ෙනොවැAබ' 17 Yනැ  අංක 2045/56 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© පතෙd පළ කරi ලැබ, 
2018.02.19 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9ෙයෝග අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*4.  
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද- අමාත-�මා,— ජා ක ඖෂධ 9යාමන අ�කා?ය 

පනත යටෙ> 9ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ 9යාමන අ�කා?ය පනෙ>         
118 වග( ය සමඟ Qය=ය ,�, 142 වග( ය යටෙ> 2016 අංක 2 දරන ජා ක ඖෂධ 
9යාමන අ�කා? (Dල ඉහළ /මා) 9ෙයෝග සAබ(ධෙය( ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය 
ෛවද- අමාත-වරයා =E( සාදන ලhව, 2017 ෙදසැAබ' 14 Yනැ  අංක 2049/31 දරන අ  
=ෙශේෂ ගැස© පතෙd පළ කරi ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9ෙයෝග අiමත කළ 
,� ය. 

*5. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
*6. 
Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනත යටෙ> 

9යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනෙ>             
3 වග( ය යටෙ> 9ෂ්පාදන බh සAබ(ධෙය( Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා =E( 
සාදන ලhව, 2017 ෙනොවැAබ' 09 Yනැ  අංක 2044/32 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© පතෙd පළ 
කරi ලැබ, 2018.02.22 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9යමය අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
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*7. 
Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනත යටෙ> 

9යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනෙ>        
3 වග( ය යටෙ> 9ෂ්පාදන බh සAබ(ධෙය( Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
=E( සාදන ලhව, 2017 ෙනොවැAබ' 15 Yනැ  අංක 2045/32 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© 
පතෙd පළ කරi ලැබ, 2018.02.22 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9යමය අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*8. 
Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනත යටෙ> 

9යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනෙ>         
3 වග( ය යටෙ> 9ෂ්පාදන බh සAබ(ධෙය( Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
=E( සාදන ලhව, 2017 ෙනොවැAබ' 15 Yනැ  අංක 2045/33 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© 
පතෙd පළ කරi ලැබ, 2018.02.22 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9යමය අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*9. 
Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනත යටෙ> 

9යමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනෙ>         
3 වග( ය යටෙ> 9ෂ්පාදන බh සAබ(ධෙය( Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
=E( සාදන ලhව, 2017 ෙනොවැAබ' 22 Yනැ  අංක 2046/14 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© 
පතෙd පළ කරi ලැබ, 2018.02.22 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9යමය අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*10. 
Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනත යටෙ> 

9යමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන 9ෂ්පාදන බh (=ෙශේෂ =�=ධාන) පනෙ>         
3 වග( ය යටෙ> 9ෂ්පාදන බh සAබ(ධෙය( Iද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
=E( සාදන ලhව, 2017 ෙනොවැAබ' 28 Yනැ  අංක 2047/25 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© 
පතෙd පළ කරi ලැබ, 2018.02.22 Yන ඉY?ප> කරන ලද 9යමය අiමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*11. 
අපරාධ නÀ =ධාන සංගහය (=ෙශේෂ =�=ධාන) (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  
(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*12. 
¸ ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර 

Qයªම.  
(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*13.  
vw�Aප> =9මය පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
*14.  
අ�කරණ සං=ධාන (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
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*15. 
පළා> සභා හා පළා> පාලන අමාත-�මා,—  පළා> සභා මැ වරණ ෙකො©ඨාස /මා 

9'ණය QWෙA කD¬ වා'තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන ( සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා> සභා ඡ(ද =ම/A පනෙ> 3අ. (11) වග( ය පකාරව /මා 9'ණය කD¬ව =E( 
අමාත-වරයා ෙවත ඉY?ප> කරන ලhව 2018.03.06 Yන පා'nෙA(�ෙ4j සභාගත කරන ලද 
එV කD¬ෙ4 වා'තාව අiමත කළ ,� ය. 

*16. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-�මා,— ආ�Àකම 

ව-වසථ්ාව යටෙ> «රණය,— ¸ ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àක ම 
ව-වසථ්ාෙ4 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප වරයා =E( ආ�Àකම ව-වසථ්ා සභාෙ4 
අiම යට යට>ව 2015.11.27 වැ9 Yන Eට බලපැවැ>ෙවන ප?Y එ . එA. ගාD³ 
=ෙ�Eංහ මහතා =ගණකා�ප වරයා වශෙය( ප>කර ඇ  ෙහ°(ද; 

=ගණකා�ප වරයාෙ�  වැ¬ප  ¸  ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àක ම 
ව-වසථ්ාෙ4 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පා'nෙA(�ව =E( 9ශච්ය කරi ලැ�ය ,� 
අතර රජෙd ඒකාබ�ධ අරIදලට වැය බර වන ෙහ°(ද;  

ජනා�ප වරයා =E( 2017.11.14 වැ9 Yන ඉY?ප> කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Yනැ  අමාත- ම�ඩල «රණය අiව =ගණකා�ප ,   එ . 
එA. ගාD³ =ෙ�Eංහ මහතාට පහත ප?Y වැ¬� හා jමනා ෙගªමට අiම ය ලබා j ඇ  
ෙහ°(ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ9 Yන Eට රාජ- ප?පාලන චකෙ6ඛ අංක 6/2006 අiව  
SL - 4 වැ¬� ප?මාණෙd 08 වැ9 වැ¬� �යවෙ' �R¬වා වැ¬� ෙගªම 
හා තන�රට RD අෙන�> jමනා ෙගªමට; 

(ආ) රාජ- ප?පාලන චකෙ6ඛ අංක 3/2016 අiව 2016.01.01 වැ9 Yන Eට 
වැ¬ප ප?ව'තනය QWෙA j SL – 4 වැ¬� ක මය යටෙ> එම 
චකෙ6ඛෙd උපෙදස් ප?Y වැ¬� ප?ව'තනය කර ෙගªමට; සහ 

 (ඇ) එV වැ¬� ප?මාණයට අදාළ වා'�ක වැ¬� ව'ධක ෙගªමට. 
 

ඊට අiÊලව, ¸ ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 
153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව, =ගණකා�ප , එ . එA. ගාD³ =ෙ�Eංහ මහතා ෙවත රජෙd 
ඒකාබ�ධ අරIදලට වැය බර වන ප?Y ඉහත සඳහ( මාEක වැ¬ප හා jමනා ෙගªම කළ 
,� යැ° ෙමම පා'nෙA(�ව 9ශ්චය කර°.  

*17. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-�මා,— 

අග =9ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප?මා�කරණ =9ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ¬� හා jමනා 
ප ෙශෝධනය QWම සඳහා ආ�Àක ම ව-වස්ථාව යටෙ> «රණය,— දහනව වැ9 
ආ�Àක ම ව-වස්ථා සංෙශෝධනෙය( සංෙශෝ�ත ¸ ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාj 
ජනරජෙd ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 108 (1) ව-වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙd 
=9ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද අ¼යාචනා�කරණෙd =9ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද වැ¬� 
පා'nෙA(�ව =E( «රණය කරi ලබන ෙහ°(ද;  

ජනා�ප වරයා =E( 2018.02.17 වැ9 Yන ඉY?ප> කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Yනැ  අමාත- ම�ඩලෙd «රණය අiව 
අග =9ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප?මා�කරණ =9ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ¬� හා jමනා 
2018.01.01 Yන Eට පහත ප?Y ප ෙශෝධනය QWමට අiම ය ලබා j ඇ  ෙහ°(ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙ6ඛ අංක 3/2017R දවා ඇ  අග =9ශ්චයකාරවරයාෙ�, 
ෙශේෂඨ්ා�කරණ =9ශච්යකාරවරය(ෙ�, අ¼යාචනා�කරණෙd සභාප වරයාෙ� සහ 
අ¼යාචනා�කරණෙd =9ශච්යකාරවරය(ෙ� වැ¬�, ජා ක වැ¬� හා ෙසේවක සංඛ-ා 
ෙකොDෂ( සභාව =E( ��ෙයළ කර ඇIzA අංක I ෙලස ඉY?ප> කර ඇ  
ෙ6ඛනෙd සඳහ( ප?Y 2018.01.01 Yන Eට �යා>මක වන ප?Y ප ෙශෝධනය QWම 
සහ වැ¬� ප?ව'තනය �යවෙර( �යවර පදනම මත Eh QWම; 
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(ආ) ෙමෙත වැ¬ෙප( 25%  වශෙය( ෙගවi ලැ£ =ශාම වැ¬� සRත jමනාව 
2018.01.01 Yන Eට �යා>මක වන ප?Y 50% දවා වැt QWම>, එම jමනාව නව 
වැ¬ප අiව ලබන වැ¬� �යවර පදනA කර ගණනය QWම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය( ෙගවi ලැ£ =ශාම වැ¬� රRත =ෙශේෂ jමනාව 
ෙවiවට, මසකට 	. 150,000/- ක =ශාම වැ¬පට ගණ( ගැෙනන වෘ>«ය 
jමනාව ෙගªම.  

ඊට  අiÊලව, ¸ ලංකා ප ජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 
108 (1) ව-වස්ථාව පකාරව අග =9ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප?මා�කරණ 
=9ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ¬� හා jමනා ඉහත සඳහ( ප?Y ප ෙශෝධනය කරi 
ලැ�ය ,� යැ° ෙමම පා'nෙA(�ව «රණය කර°.   

*18. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-�මා,— 

හ°ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( (Hydroflurocarbons – HFC) අYයර ගතව /මා QWම 
��බඳ ෙමො(Ôය6 ස(ධානය Eh කළ Qගාn සංෙශෝධනය සඳහා ¸ ලංකාව අiගත 
ªම සඳහා ෙයෝජනා සAමතය,— ෙගෝ�ය උzvම අවම QWම �)ස ෙමො(Ôය6 
ස(ධානය =E( 1990 j ල(ඩ( සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප(ෙහේග( සංෙශෝධනය, 
1997 ෙමො(Ôය6 සංෙශෝධනය, 1999 Õuං සංෙශෝධනය ෙලස ==ධ ඉලක ස[රා 
ගැpමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක j හ½(වා j ඇ  අතර ¸ ලංකාව 9යDත කාල 
වකවාiවල එම සංෙශෝධනය(ට අiÊලතාවය දවා ඇ  ෙහ°(ද; 



( 11 ) 

 

 

2016 ව'ෂෙd සංෙශෝධනය ෙලස Qගාn සංෙශෝධනය හ½(වා j ඇ  අතර එමO( 
2050 වන=ට කාබ(ඩෙයොස°Ö ෙටො( �nයන 100 කට සමාන ෙගෝ�ය උzvමට 
දායක වන ±තකාරක ප මාණය භා=තෙය( ඉව> QWමට හැQයාව ලැෙබන බැ=( 
ෙගෝ�ය උzvම ෙස(FෙගේÖ අංශක 0.5 Q( වැt ªම වළවා�මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහ°(ද;  

ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 33(2)(ඌ) යටෙ> ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 ෙහෝ ෙවන> 
යA n¯ත p යකට ෙහෝ =�=ධාන වලට පටහැ9 ෙනොව(නා �ද ජාත-(තර p ය, 
චා?ත  වා?ත  ෙහෝ භා=තය අiව ඉ¬ QWමට ජනා�ප වරයාට බලය ලැÕ ඇ  බැ=( 
Qගාn සංෙශෝධනය සඳහා අiගත ªමට එකඟතාවය පළ QWම ද ජනා�ප වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහ°(ද; 

ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 33(අ) ව-වස්ථාව යටෙ> මහජන ආරෂාව සAබ(ධෙය( 
ත> කාලෙd බල පව>නා p ය ඇ�\ යA n¯ත p ය යටෙ> ද ස්වVය බලතල, 
කා'ය සහ ක'තව- යථා ප?Y �යා>මක QWම සහ ඉ¬ QWම සAබ(ධෙය( ද 
ජනා�ප වරයා පා'nෙA(�වට වග Qව ,� ෙහ°(ද;  

2017 සැ�තැAබ' 29 වැ9 Yන ජනා�ප වරයා, මහවැn සංව'ධන හා ප?සර 
අමාත-වරයා ෙලස ඉY?ප> කළ අමාත- ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගi ලැ£ 2017 
ඔෙතෝබ' මස 10 Yනැ  අමාත- ම�ඩල «රණය අiව, ෙමො(Ôය6 ස(ධානෙd 
නවතම සංෙශෝධනය වන Qගාn සංෙශෝධනයට අiගත ªමට අiම ය ලැÕ ඇ  
ෙහ°(ද;  

ඊට අiÊලව, ආ�Àක ම ව-වස්ථාෙ4 33(අ) ව-වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප වරයාෙ� ෙයෝජනාව ෙලස හ°ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( අYයර ගතව /මා 
QWම ��බඳ ෙමො(Ôය6 ස(ධානය Eh කළ Qගාn සංෙශෝධනය සඳහා ¸ ලංකාව 
අiගත ªමට ෙමම පා'nෙA(�ව ෙයෝජනා සAමත කර°. 

*19.  
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආ'Ãක කට,� අමාත-�මා,— ආ�Àකම 

ව-වසථ්ාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— ¸ ලංකා පජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àකම 
ව-වසථ්ාෙ4 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ ෙකොDෂ( සභාව =E( සාදන ලද, 
2017 ෙදසැAබ' 04 Yනැ  අංක 2048/1 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© පතෙd පළ කරන ලhව, 
2018.01.23 Yන ඉY?ප> කරන ලද ජනමත=චාරණයකj ෙහෝ ඡ(ද =ම/මකට අදාළ 
කාල/මාව �ළ =ද×> හා IØත ජනමාධ- =E( ��පැYය ,�, මාධ- උපමාන අiමත කළ   
,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*20. 
=Eවන ආ�Àකම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*21. 
ෙබෞ�ධ =හාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම. 

(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 

*22. 
ෙථේරවාj ¼Ù ක කාව> (nයාපYං� QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර 

Qයªම. 
(අමාත- ම�ඩලෙd අiම ය ද(වා  ෙ].) 
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*23. 
ආ�Àකම ව-වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— =වාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Ú9 22),— “¸ ලංකා පජාතා(cක සමාජවාj ජනරජෙd ආ�Àකම 
ව-වස්ථාෙ4 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ4 =�=ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොDෂ( සභාව 
=E( 2016 ෙපබරවා? 25 Yනැ  අංක 1955/19 දරන අ  =ෙශේෂ ගැස© පතෙd පළ 
කරi ලැබ, 2016.05.06 Yන ඉY?ප> කරන ලද, ජනමත=චාරණයකj ෙහෝ ඡ(ද 
=ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ =ද×> හා IØත ජනමාධ- =E( ��පැYය ,� 
උපමාන ෙහව> මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,A ප ප>  අiමත කළ ,� ය.” යiෙව( 
ෙයෝජනා කරන ලY(, පශ්නය සභා¼Iඛ කරන ලj.  

24. 
¸ ලංකා ෙසේවා �?ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  

25. 
ළමා [න	>ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර 

Qයªම.  

26. 
¸ ලංකා එස> �ස ්යා9 සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  

27. 
¸ ලංකා කා(තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර 

Qයªම.  

28. 
ෙමොනරාගල Yසc් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  

29. 
ලසාnය( සමාජÛය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — 

ෙදවැ9වර Qයªම.  

30. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ°«( vwVෙA සභාව (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> 

ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  

31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත QWෙA) පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර 

Qයªම.  

32. 
ද ඉ(සF්F,© ඔෆ ්ස'Fෆ°Ö ප]n එක�(ට(©ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත QWෙA) 

පන> ෙක¬Aපත — ෙදවැ9වර Qයªම.  
 

 
* සල%ෙණ� හ(�ව) ලබ�ෙ� ආ+,ෙ� කට-� ය. 

 

 


