
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

692/’16 

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

(අ) (i) �3තල ආ6ත 7ෂප්ාදන ක'මා(තය :;කාව කරග3 �<ස ෙ> වන;ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව3 ෙවA( BCන බව3; 

 (ii)  අFදව- හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටL පව න බව3; 

 (iii) ෙමය රටට ;ශාල ;ෙ�ශ ;7මය ෙගන ආ හැM ක'මා(තය බව3; 

එ�මා ද(ෙනNද? 

(ආ) (i) �3තල 7ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii)  එෙසේ න>, 2015 ව'ෂය �ළ ලබාග3 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න>, අපනයනය MSමට කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv)  එෙසේ න>, ඒ කවර Uනයක Bටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) (i) රට �ළ �3තල ක'මා(තයට අවශ- ෙවෙළඳෙපොළ WXY MSමට රජය 
�යවර ෙගන  ෙZද; 

 (ii)  එෙසේ න>, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

2. 
1229/’16 

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

(අ) (i) යාපනය Uස_්කෙ` �Nටා ඇ  Wරා;ද-ා3මක වCනාකමM( ,3 සථ්ාන 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

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

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

 (iv) එY. g. g. ඊ. තසත්වාf( ;B( ;නාශ කරන ලද Wරා;ද-ා3මක 
වCනාකමM( ,3 සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (v) එම ;නාශය( ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ3න>, තෙසේ	 වCනාකම 
ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද;  

(අටවැ7 පා'jෙ>(�ව - පළFවැ7 සභාවාරය) 
අංක 249.] 
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 (vi) එම ;නාශය( ස>බ(ධෙය( l මය �යවර ෙගන  ෙZද; 

 (vii) ඉහත BයYෙලNම m'ණ වා'තාව ඉU<ප3 කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

3. 
1425/’16 

ග	 බ(dල ]ණව'ධන මහතා,— සංව'ධන උපායමා'ග හා ජාත-(තර ෙවළඳ 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයN අංක 200 ෙයෝජනාවට අeව අපනයන සැකq> කලාප 
නrකරණය සඳහා අeගමනය කළ sයාමා'ග කවෙ'ද; 

 (ii) අප රෙටN දැනට sයා3මක අපනයන සැකq> කලාපය(N පග ය කවෙ'ද; 

 (iii) නව අපනයන සැකq> කලාප ඇරtම  සඳහා u ලංකා ආෙයෝජන මvඩලය 
මැUහ3 r BC(ෙ(ද; 

 (iv) ව'ෂ 2000 Bට 2016 දවා u ලංකා ආෙයෝජන මvඩලෙයN කා'ය සාධනය 
කවෙ'ද; 

 (v) u ලංකා ආෙයෝජන මvඩලෙයN අධ-ෂව	( කy	(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

4. 
1665/’17 

ග	 චA(ද ; ෙ|B< මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා3 සභාව යටෙ3 පාලනය වන පාසY කවෙ'ද; 

 (ii) ව3ම( ඌව පළා3 පධාන අමාත-වරයා එම ~රයට ප3rෙම( අන�	ව, 
එම පාසYවලට පළා3 සභා ප පාදන මත ලබාd( ෙගොඩනැ�j සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙගොඩනැ�j ලබාd( පාසYවල න> හා j�නය( කවෙ'ද;  

 (iv) එම ඉUMS> ලබාd( W�ගලය(ෙ� හා සමාග>වල න> හා j�නය( 
කවෙ'ද; 

 (v) එම ඉUMS> ෙවeෙව( පළා3 සභාව වැය කරe ලැ� FදY පමාණය ෙව( 
ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

5. 
2005/’17 

ග	 �මY ර3නායක මහතා,— අ�කරණ අමාත-�Aයෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) අ�කරණ අමාත-ව<යෙ� අමාත- කා'යාලවල j�නය( කවෙ'ද; 

 (ii) එම කා'යාල ෙවeෙව( �� ෙහෝ බd ෙගව(ෙ( න>, එම මාBක ��/බd 
Fදල ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (iii) ව'ෂ 2015 Bට 2017 දවා ෙගවා ඇ  FX ��/බd Fදල ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�Aය ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) (i) අමාත-ව<යෙ� ෙපෞ�ගjක කා'ය මvඩලෙ` 7ලධා<( සංඛ-ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගjක කා'ය මvඩලය සඳහා ෙව(කර ඇ  වාහන සංඛ-ාව; 

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

 එ එ අමාත-ාංශය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න3 එ�Aය ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

6. 
2112/’17 

ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන(ද මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමා'ග අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ‘පාල> දහස සංව'ධනය MSෙ> වැඩසටහන’ යටෙ3 මා'ග සංව'ධන 
අ�කා<ය ;B( M�ෙනො��ය Uස_්කෙ` �NC ඌ�	�Wල>, 
වYLව'ප(ෙන� ග>මානය කරා Uෙවන පධාන මා'ගෙ` �Nටා  ෙබන 
පාලෙමN ඉUMS> කට,�,  2016 අෙගෝස�් මස 25 Uන ආර>භ කරන ලද 
බව3; 

 (ii)  ෙමN ෙකො(තා3 කාලය 2017 මැ� මස 21 Uන අවස( � බව3; 

 (iii) එෙහ3, ඉහත පාලෙමN ඉUMS> කට,� ෙ> දවා ස>m'ණ කර ෙනොමැ  
බව3; 

එ�මා ද(ෙනNද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාලෙමN ඉUMS> කට,� ස>m'ණ MSම සඳහා MBය> 
sයාමා'ගය ෙගන  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ න>, එම ඉUMS> කට,� ස>m'ණ කරe ලබන Uනය කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

7. 
2136/’17 

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

(අ) (i) 2015 ව'ෂෙ`f අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) ;භාගය සඳහා :ව ;ද-ා ;ෂය 
ධාරාෙව( අeරාධWර සහ ෙපොෙලො(න	ව Uස_්කවj( ෙපl BC 
�ෂ-ය( සංඛ-ාව; 

 (ii) එම සංඛ-ාෙව(, ;ශව්;ද-ාල පෙ�ශය සඳහා qdqක> ලැ� �ෂ-ය( 
සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iii) ෛවද- �ඨ සඳහා qdqක> ලැ� �ෂ-ය( සංඛ-ාව සහ ප ශතය; 

 (iv) ෛවද- �ඨය සඳහා qdqක> ලැ� �ෂ-යා ෙහෝ �ෂ-ාවෙ� අවම ප ඵලය, Z 
අගය, ඉෙගlම ලැ� පාසල හා ෙතෝරා ගe ලැ� ෛවද- �ඨය; 

  එ එ Uස_්කය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 
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8. 
2152/’17 

ග	 අෙශෝක �ය(ත මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා3 මා'ග සංව'ධන අ�කා<යට අය3 මා'ග Mෙලෝ�ට' සංඛ-ාව 
එ එ Uස_්කය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (ii) එම සංඛ-ාව, පළා3 මා'ග සංව'ධන අ�කා<ෙ` ෙශේ)ගත MS>වලට අeව 
ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන ව'ෂය(N වයඹ පළා3 මා'ග 
සංව'ධන අ�කා<යට අය3 W3තලම Uස_්කෙ` කාප� අ�රන ලද මා'ග 
සංඛ-ාව, එ එ ව'ෂය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iv) වයඹ පළා3 සභාවට අය3 මා'ග සංව'ධනය MSමට හා නඩ3� MSමට 
ප පාදන සපයe ලබන පභවය( කවෙ'ද; 

 (v) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන ව'ෂය(N ඉහත පභවය( යටෙ3 
W3තලම Uස_්කෙ`, පළා3 මා'ග සංව'ධනය සඳහා වැය කරe ලැ� FදY 
පමාණය එ එ පභවය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

9. 
2183/’17 

ග	 උදය පභා3 ග>ම(�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ)  2015.09.01 Uන Bට 2017.07.31 Uන දවා ජනා�ප වරයා, අගාමාත-වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත-ව	( සමඟ ෙයde ;ෙ�ශ සංචාර ද ඇ�Xව එ එ 
පා'jෙ>(� ම(�වරයා ෙයd� 7ල ;ෙ�ශ සංචාර සංඛ-ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කර(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

10. 
2293/’17 

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

(අ) (i) සබරගFව පළා3 සභාව යටෙ3 පාලනය වන ර3නWර Uස_්කෙ` පාසY 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසYවල න> කවෙ'ද; 

 (iii) සබරගFව පළා3 සභාෙ� ව3ම( පධාන අමාත-වරයා එම ~රයට ප3rෙම( 
අන�	ව අX ( ආර>භ කරe ලැ� පාසY  ෙZද; 

 (iv) එෙසේ න>, එම පාසYවල න> හා දැනට ෙසේවෙ` 7,� ]	ව	( සහ 
ඉෙගeම ලබන �ෂ-ය( සංඛ-ාව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (v) සබරගFව පළා3 සභාෙ� ව3ම( පධාන අමාත-වරයා එම ~රයට ප3rෙම( 
පqව Uස_්කය �ළ වැ/�ය පාසY  ෙZද; 

 (vi) එෙසේ න>, එම පාසYවල න> කවෙ'ද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (vii) එෙසේ වසා දමe ලැ� පාසYවල ස>ප3වj( පෙයෝජන ගැlම සඳහා 
අමාත-ාංශය ෙගන ඇ  �යවර කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

11. 
2325/’17 

ග	 ෙරෝN� �මා< ;ෙ|ර3න මහ3Aය,—පළා3 සභා සහ පළා3 පාලන 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මධ-ම පළා3 සභාවට අය3 මාතෙY Uස_්කෙ` �NC වා<මා'ග සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වා<මා'ගවල න> කවෙ'ද; 

 (iii) එම එ එ වා<මා'ග කමෙය( ප ලාභ ලබන පyY සංඛ-ාව ෙව( ෙව( 
වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ එ වා<මා'ග කම ම�( වගා කරන ඉඩ> අකර පමාණය ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව'ෂෙ` Bට ෙ> දවා මධ-ම පළා3 සභාව ;B( මාතෙY 
Uස_්කෙ` වා<මා'ග සංව'ධන කට,� සඳහා වැය කළ FදY පමාණය   
ව'ෂය අeව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

  ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

12. 
2340/’17 

ග	 g. රං�3 ද ෙසො�සා මහතා,— කෘ¡ක'ම අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) /මාසNත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ> ව'තමාන සභාප වරයාෙ� නම 
කවෙ'ද; 

 (ii) එම තන�රට අදාළ අධ-ාපන qdqක> කවෙ'ද; 

 (iii) ව'තමාන සභාප වරයා ;B(, එම තන�රට අදාළ අධ-ාපන qdqක>වලට 
අමතරව, ෙවන3 වෘ3¢ය qdqක> සWරා  ෙZද;  

 (iv) එෙසේ න>, ඒ කවෙ'ද; 

 (v) /මාසNත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ> අධ-ෂ මvඩල සාමා�කය( 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) අධ-ෂ මvඩල සාමා�කය(ෙ� න> සහ j�නය( කවෙ'ද; 

 (vii) සභාප වරයා සහ අධ-ෂ මvඩලය ලබන වැ£� සහ fමනා ෙව( ෙව( 
වශෙය( කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 
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13. 
2369/’17 

ග	 වාqෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) අමාත- සර3 ෙෆො(ෙසේකා ¥Y¦ මා'ෂYවරෙය� ෙලස ෙ> වන;ට3 u 
ලංකා ,ද හFදාවට අe,තව BC(ෙ(ද; 

 (ii) ඔ¨ට ස>බ(ධ ;ය හැM හFදා sයාකා<3වෙ` කට,� කවෙ'ද; 

 (iii) ඔ¨ට හFදා 7ළ ඇ©A( සහභාª ;ය හැM කට,� කවෙ'ද; 

 (iv) හFදා කට,�වලf ඔ¨ට ලැෙබන ෙහෝ ලැ�ය හැM බලතල කවෙ'ද; 

 (v) හFදාෙ� 7ලධරෙය� ෙලස ඔ¨ට පා'jෙ>(�ෙ� ම(�~රය ඉBjය 
හැMද; 

 (vi) හFදාෙ� 7ලධරෙය� ෙලස BCA( ඔ¨ට අමාත-~රය දැ<ය හැMද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

14. 
2397/’17 

ග	 �ෂාර ඉ©7Y අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�«ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව'ෂෙ` Bට අද දවා �	ණෑගල Uස_්කෙය( වා'තා � තැල/Aයා 
ෙරෝª( සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙරෝª( වා'තා � පාෙ�«ය ෙYක> ෙකො�ඨාස කවෙ'ද; 

 (iii) වයඹ පළාත �ළ තැල/Aයා ෙරෝª(ට අවශ- ප කාර Bd කරe ලබන 
ෙරෝහY කවෙ'ද; 

  (iv) එම ෙරෝගයට අවශ- ප කාර පහqක> අෙන�3 ෙරෝහY සඳහාද ලබාfමට 
අමාත-ාංශය ගe ලබන �යවර කවෙ'ද; 

 (v) එම ෙරෝª( සඳහා ශල-ාගාරය සහ ජාන බැං�ව �	ණෑගල Uස_්කය 
�ළ  ෙZද; 

 (vi) ෙමම ෙරෝª( සඳහා අවශ- ප කාර හා ෛවද- පහqක> ලබා fමට 
අමාත-ාංශය ෙගන ඇ  �යවර කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

15. 
2463/’17 

ග	 ඉෂා ර¨මා( මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක කට,� 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැව Bට  සාවැව දවා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැ>ම හා සමඟ ඇ  
මා'ගය මහවැj සංව'ධන හා ප<සර අමාත-ාංශයට අය3 බව3; 

 (ii) ෙමම මා'ගෙ` ග>මාන 6ක පUං�ක	ව( ගම( ග(නා අතර, ෙමය     
අy	d 30ක පමණ කාලය ප සංසක්රණය ෙනොMSම ෙහේ�ෙව( ඉතාම3 
අබල( ත33වෙ` පව න බව3; 

 එ�මා ද(ෙනNද?  



( 7 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම මා'ගය ෙ> වනෙත ප සංසක්රණය ෙනොMSමට ෙහේ�ව කවෙ'ද;  

 (ii) ෙමම මා'ගය ප සංසක්රණය කරන Uනය කවෙ'ද;      

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම(ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැe>fම සහ Uනට 7යAත කට,� 

*1. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— 

අග ;7ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප<මා�කරණ ;7ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ£� හා fමනා 
ප ෙශෝධනය MSම සඳහා ආv®ක ම ව-වස්ථාව යටෙ3 ¢රණය,— දහනව වැ7 
ආv®ක ම ව-වස්ථා සංෙශෝධනෙය( සංෙශෝ�ත u ලංකා ප ජාතා(_ක සමාජවාf 
ජනරජෙ` ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 108 (1) ව-වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ` 
;7ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද අ¯යාචනා�කරණෙ` ;7ශ්චයකාරවරය(ෙ� ද වැ£� 
පා'jෙ>(�ව ;B( ¢රණය කරe ලබන ෙහ�(ද;  

ජනා�ප වරයා ;B( 2018.02.17 වැ7 Uන ඉU<ප3 කරන ලද අමාත- මvඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Uනැ  අමාත- මvඩලෙ` ¢රණය අeව 
අග ;7ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප<මා�කරණ ;7ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ£� හා fමනා 
2018.01.01 Uන Bට පහත ප<U ප ෙශෝධනය MSමට අeම ය ලබා f ඇ  ෙහ�(ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙYඛ අංක 3/2017N දවා ඇ  අග ;7ශ්චයකාරවරයාෙ�, 
ෙශේෂඨ්ා�කරණ ;7ශච්යකාරවරය(ෙ�, අ¯යාචනා�කරණෙ` සභාප වරයාෙ� 
සහ අ¯යාචනා�කරණෙ` ;7ශච්යකාරවරය(ෙ� වැ£�, ජා ක වැ£� හා ෙසේවක 
සංඛ-ා ෙකොAෂ( සභාව ;B( ��ෙයළ කර ඇF�> අංක I ෙලස ඉU<ප3 කර ඇ  
ෙYඛනෙ` සඳහ( ප<U 2018.01.01 Uන Bට sයා3මක වන ප<U ප ෙශෝධනය 
MSම සහ වැ£� ප<ව'තනය �යවෙර( �යවර පදනම මත Bd MSම; 

(ආ) ෙමෙත වැ£ෙප( 25%  වශෙය( ෙගවe ලැ� ;ශාම වැ£� සNත fමනාව 
2018.01.01 Uන Bට sයා3මක වන ප<U 50% දවා වැ³ MSම3, එම fමනාව නව 
වැ£ප අeව ලබන වැ£� �යවර පදන> කර ගණනය MSම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය( ෙගවe ලැ� ;ශාම වැ£� රNත ;ෙශේෂ fමනාව 
ෙවeවට, මසකට 	. 150,000/- ක ;ශාම වැ£පට ගණ( ගැෙනන වෘ3¢ය fමනාව 
ෙගrම.  

ඊට  අe´ලව, u ලංකා ප ජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 
108 (1) ව-වස්ථාව පකාරව අග ;7ශ්චයකාරවරයාෙ� සහ උප<මා�කරණ 
;7ශ්චයකාරවරය(ෙ� වැ£� හා fමනා ඉහත සඳහ( ප<U ප ෙශෝධනය කරe ලැ�ය 
,� යැ� ෙමම පා'jෙ>(�ව ¢රණය කර�.   
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*2. 
සµය බැරක> කළමනාකරණය MSෙ> පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 
*3. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනත යටෙ3 

7යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනෙ3             
3 වග( ය යටෙ3 7ෂ්පාදන බd ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා ;B( 
සාදන ලdව, 2017 ෙනොවැ>බ' 09 Uනැ  අංක 2044/32 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ` පළ 
කරe ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අeමත කළ ,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*4. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනත යටෙ3 

7යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනෙ3        
3 වග( ය යටෙ3 7ෂ්පාදන බd ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලdව, 2017 ෙනොවැ>බ' 15 Uනැ  අංක 2045/32 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ` පළ කරe ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අeමත කළ ,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

 



( 9 ) 

 

 

*5. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනත යටෙ3 

7යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනෙ3         
3 වග( ය යටෙ3 7ෂ්පාදන බd ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලdව, 2017 ෙනොවැ>බ' 15 Uනැ  අංක 2045/33 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ` පළ කරe ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අeමත කළ ,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*6. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනත යටෙ3 

7යමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනෙ3         
3 වග( ය යටෙ3 7ෂ්පාදන බd ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලdව, 2017 ෙනොවැ>බ' 22 Uනැ  අංක 2046/14 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ` පළ කරe ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අeමත කළ ,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*7. 
FදY හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනත යටෙ3 

7යමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන 7ෂ්පාදන බd (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පනෙ3         
3 වග( ය යටෙ3 7ෂ්පාදන බd ස>බ(ධෙය( FදY හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 
;B( සාදන ලdව, 2017 ෙනොවැ>බ' 28 Uනැ  අංක 2047/25 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ` පළ කරe ලැබ, 2018.02.22 Uන ඉU<ප3 කරන ලද 7යමය අeමත කළ ,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*8. 
ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� ;7මය ස්ථානය අසාFNකරණය MSෙ> පන3 ෙක£>පත — 

කාරක සභාව. 

*9. 
අපරාධ න® ;ධාන සංගහය (;ෙශේෂ ;�;ධාන) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක£>පත — 

ෙදවැ7වර Mයrම.  
(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*10. 
u ලංකා වා)ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර 

Mයrම.  
(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*11.  
q¶�>ප3 ;7මය පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 
*12.  
අ�කරණ සං;ධාන (සංෙශෝධන) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 
*13. 
පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත-�මා,—  පළා3 සභා මැ වරණ ෙකො�ඨාස /මා 

7'ණය MSෙ> කA£ වා'තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන ( සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා3 සභා ඡ(ද ;ම/> පනෙ3 3අ. (11) වග( ය පකාරව /මා 7'ණය කA£ව ;B( 
අමාත-වරයා ෙවත ඉU<ප3 කරන ලdව 2018.03.06 Uන පා'jෙ>(�ෙ�f සභාගත කරන ලද 
එ¸ කA£ෙ� වා'තාව අeමත කළ ,� ය. 
 
 
 



( 10 ) 

 

 

*14. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— ආv®කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ3 ¢රණය,— u ලංකා ප ජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®ක ම 
ව-වසථ්ාෙ� 153 ව-වසථ්ාව පකාරව ජනා�ප වරයා ;B( ආv®කම ව-වසථ්ා සභාෙ� 
අeම යට යට3ව 2015.11.27 වැ7 Uන Bට බලපැවැ3ෙවන ප<U එ�. එ>. ගාA� 
;ෙ|Bංහ මහතා ;ගණකා�ප වරයා වශෙය( ප3කර ඇ  ෙහ�(ද; 

;ගණකා�ප වරයාෙ�  වැ£ප  u  ලංකා ප ජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®ක ම 
ව-වසථ්ාෙ� 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පා'jෙ>(�ව ;B( 7ශච්ය කරe ලැ�ය ,� 
අතර රජෙ` ඒකාබ�ධ අරFදලට වැය බර වන ෙහ�(ද;  

ජනා�ප වරයා ;B( 2017.11.14 වැ7 Uන ඉU<ප3 කරන ලද අමාත- මvඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Uනැ  අමාත- මvඩල ¢රණය අeව ;ගණකා�ප ,   
එ�. එ>. ගාA� ;ෙ|Bංහ මහතාට පහත ප<U වැ£� හා fමනා ෙගrමට අeම ය ලබා f 
ඇ  ෙහ�(ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ7 Uන Bට රාජ- ප<පාලන චකෙYඛ අංක 6/2006 අeව  
SL - 4 වැ£� ප<මාණෙ` 08 වැ7 වැ£� �යවෙ' �N£වා වැ£� ෙගrම 
හා තන�රට NA අෙන�3 fමනා ෙගrමට; 

(ආ) රාජ- ප<පාලන චකෙYඛ අංක 3/2016 අeව 2016.01.01 වැ7 Uන Bට 
වැ£ප ප<ව'තනය MSෙ> f SL – 4 වැ£� ක මය යටෙ3 එම 
චකෙYඛෙ` උපෙදස් ප<U වැ£� ප<ව'තනය කර ෙගrමට; සහ 

 (ඇ) එ¸ වැ£� ප<මාණයට අදාළ වා'¡ක වැ£� ව'ධක ෙගrමට. 
 

ඊට අe´ලව, u ලංකා ප ජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, ;ගණකා�ප , එ�. එ>. ගාA� ;ෙ|Bංහ මහතා ෙවත 
රජෙ` ඒකාබ�ධ අරFදලට වැය බර වන ප<U ඉහත සඳහ( මාBක වැ£ප හා fමනා 
ෙගrම කළ ,� යැ� ෙමම පා'jෙ>(�ව 7ශ්චය කර�.  

*15. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— 

හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( (Hydroflurocarbons – HFC) අUයර ගතව /මා MSම 
��බඳ ෙමො(ÌයY ස(ධානය Bd කළ Mගාj සංෙශෝධනය සඳහා u ලංකාව අeගත 
rම සඳහා ෙයෝජනා ස>මතය,— ෙගෝ�ය උ�qම අවම MSම �)ස ෙමො(ÌයY 
ස(ධානය ;B( 1990 f ල(ඩ( සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප(ෙහේග( සංෙශෝධනය, 
1997 ෙමො(ÌයY සංෙශෝධනය, 1999 Í�ං සංෙශෝධනය ෙලස ;;ධ ඉලක සWරා 
ගැlමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක f හ©(වා f ඇ  අතර u ලංකාව 7යAත කාල 
වකවාeවල එම සංෙශෝධනය(ට අe´ලතාවය දවා ඇ  ෙහ�(ද; 

2016 ව'ෂෙ` සංෙශෝධනය ෙලස Mගාj සංෙශෝධනය හ©(වා f ඇ  අතර 
එම�( 2050 වන;ට කාබ(ඩෙයොස�¦ ෙටො( �jයන 100 කට සමාන ෙගෝ�ය 
උ�qමට දායක වන «තකාරක ප මාණය භා;තෙය( ඉව3 MSමට හැMයාව 
ලැෙබන බැ;( ෙගෝ�ය උ�qම ෙස(Cෙගේ¦ අංශක 0.5 M( වැ³ rම වළවා�මට 
අවස්ථාව උදා කරන ෙහ�(ද;  

ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(2)(ඌ) යටෙ3 ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� ෙහෝ ෙවන3 
ය> jÎත l යකට ෙහෝ ;�;ධාන වලට පටහැ7 ෙනොව(නා �ද ජාත-(තර l ය, 
චා<ත  වා<ත  ෙහෝ භා;තය අeව ඉ£ MSමට ජනා�ප වරයාට බලය ලැÍ ඇ  බැ;( 
Mගාj සංෙශෝධනය සඳහා අeගත rමට එකඟතාවය පළ MSම ද ජනා�ප වරයාෙ� 
පරමා�කාරය වන ෙහ�(ද; 

ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(අ) ව-වස්ථාව යටෙ3 මහජන ආරෂාව 
ස>බ(ධෙය( ත3 කාලෙ` බල පව3නා l ය ඇ�X ය> jÎත l ය යටෙ3 ද 
ස්ව¸ය බලතල, කා'ය සහ ක'තව- යථා ප<U sයා3මක MSම සහ ඉ£ MSම 
ස>බ(ධෙය( ද ජනා�ප වරයා පා'jෙ>(�වට වග Mව ,� ෙහ�(ද;  



( 11 ) 

 

 

2017 සැ�තැ>බ' 29 වැ7 Uන ජනා�ප වරයා, මහවැj සංව'ධන හා ප<සර 
අමාත-වරයා ෙලස ඉU<ප3 කළ අමාත- මvඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගe ලැ� 2017 
ඔෙතෝබ' මස 10 Uනැ  අමාත- මvඩල ¢රණය අeව, ෙමො(ÌයY ස(ධානෙ` 
නවතම සංෙශෝධනය වන Mගාj සංෙශෝධනයට අeගත rමට අeම ය ලැÍ ඇ  
ෙහ�(ද;  

ඊට අe´ලව, ආv®ක ම ව-වස්ථාෙ� 33(අ) ව-වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප වරයාෙ� ෙයෝජනාව ෙලස හ�ෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ( අUයර ගතව /මා 
MSම ��බඳ ෙමො(ÌයY ස(ධානය Bd කළ Mගාj සංෙශෝධනය සඳහා u ලංකාව 
අeගත rමට ෙමම පා'jෙ>(�ව ෙයෝජනා ස>මත කර�. 

*16.  
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප3  හා ආ'�ක කට,� අමාත-�මා,— ආv®කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ3 ෙයෝජනාව,— u ලංකා පජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®කම 
ව-වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ ෙකොAෂ( සභාව ;B( සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ>බ' 04 Uනැ  අංක 2048/1 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ` පළ කරන ලdව, 
2018.01.23 Uන ඉU<ප3 කරන ලද ජනමත;චාරණයකf ෙහෝ ඡ(ද ;ම/මකට අදාළ 
කාල/මාව �ළ ;දÏ3 හා FÐත ජනමාධ- ;B( ��පැUය ,�, මාධ- උපමාන අeමත කළ   
,� ය. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*17. 
;Bවන ආv®කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*18. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලග> (සංෙශෝධන) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම. 

(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*19. 
ෙථේරවාf ¯Ñ ක කාව3 (jයාපUං� MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර 

Mයrම. 
(අමාත- මvඩලෙ` අeම ය ද(වා  ෙZ.) 

*20. 
ආv®කම ව-වස්ථාව යටෙ3 ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කY තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Ò7 22),— “u ලංකා පජාතා(_ක සමාජවාf ජනරජෙ` ආv®කම 
ව-වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ� ;�;ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොAෂ( සභාව 
;B( 2016 ෙපබරවා< 25 Uනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ` පළ 
කරe ලැබ, 2016.05.06 Uන ඉU<ප3 කරන ලද, ජනමත;චාරණයකf ෙහෝ ඡ(ද 
;ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ;දÏ3 හා FÐත ජනමාධ- ;B( ��පැUය ,� 
උපමාන ෙහව3 මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,> ප ප3  අeමත කළ ,� ය.” යeෙව( 
ෙයෝජනා කරන ලU(, පශ්නය සභා¯Fඛ කරන ලf.  

21. 
u ලංකා ෙසේවා �<ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක£>පත — 

ෙදවැ7වර Mයrම.  

22. 
ළමා Wන	3ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

23. 
u ලංකා එස3 sස ්යා7 සෙහෝදර3වය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — 

ෙදවැ7වර Mයrම.  

24. 
u ලංකා කා(තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර 

Mයrම.  
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25. 
ෙමොනරාගල Uස_් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — 

ෙදවැ7වර Mයrම.  

26. 
ලසාjය( සමාජÕය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — 

ෙදවැ7වර Mයrම.  

27. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ�¢( q¶¸ෙ> සභාව (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 

ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

28. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත MSෙ>) පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර 

Mයrම.  

29. 
ද ඉ(සC්C,� ඔෆ ්ස'Cෆ�¦ පZj එකy(ට(�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත MSෙ>) 

පන3 ෙක£>පත — ෙදවැ7වර Mයrම.  

 
* සල!ෙණ� හ+�ව, ලබ�ෙ� ආ/0ෙ� කට1� ය. 

 

 


