
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1/’18 

ග	 න�� බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— &'�බල හා )න*ජන+ය බලශ, 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනෝබ5 6ෙසෝසස ්�8ට9 නමැ, සමාගම &;� ලංකා &'�බල ම�ඩලය 
ෙවත ව6� වර සපයා ඇ, >? ග5 අ@	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ග5 අ@	 ෙවFෙව� ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ, සHI*ණ >දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම &;� J; ෙවලාවට ග5 අ@	 සැපKමට අසමL Mම ෙහේ�ෙව� 
ෙනොෙරොOෙචෝෙ5 ග5 අ@	 බලාගාරෙQ Rයාකා6Lවය අLSTMමට ;' U 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ &'� ජනක ය�ත අLSTMම Jසා ලංකා &'�බල ම�ඩලයට ;'M ඇ, 
පාXව ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) (i) ෙනෝබ5 6ෙසෝසස ් �8ට9 ආයතනය &;� ලබාෙගන ඇ,                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට�ඩරවලට අදාළව 
d ලංකාෙe ෙfgය Jෙයෝhතය� ෙව� ෙව� වශෙය�  කi	�ද; 

 (ii) පසHපාදන කා*යය පjපාjය ෙනොතකා ඉහත k ග5 අ@	 සැපKH එk 
සමාගමට ලබාlමට ෙහේ�ව කවෙ*ද;  

 ය�නL එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

2. 
9/’18 

ග	 කනක ෙහේරL මහතා,— වා6මා*ග සහ ජල සHපL හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ග�ග>ව මැ,වරණ ෙකොnඨාසෙQ, ෙහොෙලොHpව පෙfශෙQ ජලාශය ඉq 
කර�ෙ�ද; 

 (ii) එම ජලාශයට යටවන )රා&ද-ා වjනාක8� rL දැqගම  ෙකොටෙවෙහර, සs් 
)ර ග5ෙල� &හාරය ඇ�? ෙපෞරාuක ෙවෙහර &හාර හා ආග8ක සථ්ාන 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ජලාශයට යටවන ග�ග>ව හා දැqගම මැ,වරණ ෙකොnඨාසවල ගHමාන 
සංඛ-ාව සහ ඒවාෙQ නH කවෙ*ද; 

 (iv) එk ගHවල ඉඩකඩH අS8වන පi5 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 9.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 (v) ෙහොෙලොHpව ;ට උමං මා*ගය මy� මා ඔයට ජලය ෙගන යාෙH 
වැඩ��ෙවළ RයාLමක කර�ෙ�ද; 

 (vi) {;' සව්භා&ක ව-සනයකට ෙගො'	 ෙනොවන සෑම අංශය{�ම වjනාකම 
ඇ, එවැJ පෙfශයක ජලාශය ඉq{}ෙම� එම පෙfශෙQ  ජනතාවට 
&ශාල හාJය ;'වන බව ��ග�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

3. 
16/’18 

ග	 ආන�ද අ�Lගමෙ� මහතා,— පළාL සභා, පළාL පාලන සහ �ඩා 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මහFවර qස�්කෙQ ,ෙබන පළාL සභා හා පළාL පාලන අමාත-ාංශය 
යටෙL පාලනය වන ෙපර පාස5 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවාෙQ නH හා ��නය� කවෙ*ද; 

 (iii) එම එ එ ෙපර පාසෙ5 ෙභෞ,ක හා මානව සHපL සංව*ධනය  සඳහා 
අමාත-ාංශය ලබා'� ආධාර පමාණය කවෙ*ද; 

 (iv) මහFවර qස�්කෙQ ෙපර පාස5 පfධ,ෙQ සංව*ධනයට අමාත-ාංශය 
ෙගන ඇ, සහ ඉq6ෙQl ගF ලබන �යවර කවෙ*ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

4. 
34/’18 

ග	 (ආචා*ය) බ�'ල �ණව*ධන මහතා,— කෘ�ක*ම අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අFව, වැ� අසව්F ලබා ෙදන �ජ 
හ��වාෙදන සමාගHවලට අ*ධ බ' &රාමය� ලබා '�ෙ�ද;  

 (ii) එවැJ බ' සාFබලය ලබා ගL සමාගHවල නH ලැ�ස�්ව ඉq6පL 
කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අFව, කෘ�කා*8ක ය�ෙතෝපකරණ ආනයන බ' ඉවL {}මට 
ෙයෝජනා කළ බැ&�, 

 (i) 2015 ජනවා6 01  qන වන&ට, ආනයන බ'ව�� Jදහස ් කර ,�, 
ය�ෙතෝපකරණ ෙ5ඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවා6 01 qෙන� ප�, ආනයන බ'ව�� Jදහස ් කර ,�, 
ය�ෙතෝපකරණ ෙ5ඛනය; 

ඉq6පL කර�ෙ�ද ය�නL එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

5. 
129/’18 

ග	 ෙරෝS� �මා6 &ෙ�රLන මහL8ය,— අගාමාත-�මා සහ ජා,ක ප,පL, හා 
ආ*�ක කටr� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ� �ර�තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙL වා6මා*ග 
ෙදපා*තෙH��ව මy� RයාLමක වයඹ ඇල ව-ාපෘ,ෙQ පධාන ඇල 
මා*ගය ගම� ග�නා ද�5ල, ගෙ5ෙවල පාෙfgය ෙ5කH ෙකොnඨාසවල 
{.�. 20 ක 'ර පමාණයක ඇලට පහ�� �Sj දැනට වැ; qෙය� පමණ 
ෙපෝෂණය වන �ඩා වැe අ>� පමාණය, එ එ ගාම Jලධා6 ෙකොnඨාසය 
අFව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ*ද; 

 (ii) එම �ඩා වැe අ>� පfධ, ;ය5ලම ෙපෝෂණය {}ම සඳහා වයඹ ඇල 
මy� වා6 ජලය සපයF ලබ�ෙ�ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙH වන&ට සැල�H සකස ්කර ,ෙ�ද; 

 (iv) ඉහත (i) S සඳහ� වැe අත6� වයඹ ඇල ව-ාපෘ,ෙය� ජලය සපයF ලබන 
හා සපයF ෙනොලබන වැeවල නH  ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ*ද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ�� ඇ, වැe අ>� ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැපKම ද�5ල, ගෙ5ෙවල ෙගො& ජනතාවට කරF ලබන 
අසාධාරණය ෙනොව�ෙ�ද; 

 (vi) එයට ��යම ෙලස ජලය සපයF ෙනොලබන වැe සඳහා ජලය සැපKමට 
සැල�H සකස ්කර RයාLමක කර�ෙ�ද; 

 (vii) එෙසේ නH, එම qනය කවෙ*ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

6. 
156/’18 

ග	 (ෛවද-) න��ද ජය,ස්ස මහතා,— රාජ- ප6පාලන හා කළමනාකරණ සහ 
+,ය හා සාමය ��බඳ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) �ල- අපරාධ &ම*ශන ෙකොnඨාසය (FCID) �STවF ලැ� qනය කවෙ*ද; 

 (ii) 2017.08.01 වන&ට එම ෙකොnඨාසය (FCID) ෙවත ලැ� ,p� පැ8u� 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අත6� &ම*ශන අවස� කර +,ප,  ෙදපා*තෙH��වට  ෙයො>කළ 
පැ8u� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ එ පැ8u5ල +,ප, ෙදපා*තෙH��වට ෙයො> කළ qනය ෙව� 
ෙව� වශෙය� කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

7. 
191/’18 

ග	 ඉHරා� මහ ෆ් මහතා,— මහාමා*ග හා මා*ග සංව*ධන අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ප�¢ය රජය කාලෙQ ��ණාමලය - මඩකල)ව, A15 මා*ගය 
ප,සංසක්රණය කරන ලද බවL; 

 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙමම මා*ගය ප,සංසක්රණය {}ෙHl උ�පා	 පෙfශයට යාබදව �Sj 
>6�ජා	 පෙfශෙQ ඉqකළ r�ව ,� ෙබෝ�ව ඉq ෙනොකළ බවL; 

 (iii) එම Jසා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැ{ව {�Jයා පෙfශය ගංව�ෙර� 
යටවන බවL;  

 එ�මා ද�ෙනSද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙQ ෙබෝ�ව ඉq{}මට  �යවර ග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ නH, ෙබෝ�ව ඉq{}මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

8. 
193/’18 

ග	 උදය පභාL ගHම��ල මහතා,— වා6මා*ග සහ ජල සHපL හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ)  2016 ව*ෂෙQ මැ� මාසෙQl ෙකොළඹ qස�්කෙQ ඇ, U ගං ව�ෙර� සහ වැ; 
ව�ෙර� ;' U ජල ගැ¥ෙම�, 

 (i) 8ය¢ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා¦ත U සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) &පතට පL )fගලය�ට රජය &;� ෙගවන ලද >? ව�q >දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 8ය¢ය )fගලෙය� ෙවFෙව� රජය &;� ෙගවන ලද ව�q >දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාJයට පL Jවාස ෙවFෙව� ෙගවන ලද උප6ම සහ අවම ව�q >දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ� U ;ය�ම ෙදනාට ස�්ර Jවාස ලබා l ,ෙ�ද; 

 (vii) අවතැ� U පiලකට ස�්ර Jවාසය ලබා '� ආස�නතම qනය කවෙ*ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

9. 
231/’18 

ග	 එස්. එH. ම6කා* මහතා,— මහානගර හා බස්නාSර සංව*ධන 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව*ෂෙQ �ෙතොට>5ල කසළ ක�ද )?5 {}ම ෙහේ�ෙව� Jවාස අS8 
U පi5 160  සඳහා සාල>5ල, “ලසඳ ෙසවණ” තnT Jවාස 
සංk*ණෙය� 2014.12.01 qන Jවාස ලබා l ඇ, බවL; 

 (ii) එම Jවාස ලබා l මාස  ෙදක ඇ�ළත ඔi�ට නාග6ක සංව*ධන අ¦කා6ය 
මy� ;�නකර ඔ�) ලබා lමට ෙපොෙරො�' M ,� බවL; 

 (iii) ෙමෙත එම පqං�ක	ව� සඳහා ඔ�) ලැ� ෙනොමැ, බවL; 

එ�මා ද�ෙනSද? 

(ආ) (i) ;�නකර ඔ�) ලබා ෙනොlමට  ෙහේ� කවෙ*ද; 

 (ii)  යH ගැට�කා} තLLවය� පව© නH, ඒවා &සඳා ගJ8� ෙමම Jවාස සඳහා 
;�නකර ඔ�) ලබා qය හැ{ Jශ�්ත qන වකවාF කවෙ*ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 



( 5 ) 

 

10. 
238/’18 

ග	 ෙහේෂා� &තානෙ� මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා,ක ප,පL, හා ආ*�ක 
කටr� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) රLන)ර qස�්කෙQ /ගෙය� qr� වන ඇª��jය නගරය �ළ ව-ාපා6ක 
ඉඩH සඳහා S8කH ලබාlෙH ගැට�ව පව,න බව  ��ග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ නH, Jවැරq අr6� ඉඩH S8කH ලබාlමට ෙගන ඇ, �යවර කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙQ ඉඩH සHබ�ධෙය� &හාරසථ්ානය අ�,වා;කH පකාශ 
කරන බැ&�, ව-ාපා6කය� තම�ෙ� ව-ාපා6ක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැ¢� 
ඉq{}ම ;' ෙනොකරන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) ෙමම &හාරසථ්ානයට ෙමk ඉඩH සHබ�ධෙය� සත- වශෙය�ම ඇ, 
S8කම කවෙ*ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක ;ට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව-ාපා6ක සථ්ාන «, &¬8� 
;jන ව-ාපා6කය�ට ඒවාෙQ S8කH ලබාlමටL,  තම ව-ාපාර කටr� 
කරෙගන යාම සඳහා ව-ාපා6ක පජාවට පහ�කH සැපKමටL  �යවර 
ග�ෙ�ද;  

 ය�නL එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

11. 
307/’18 

ග	 pf¦ක ප,රණ මහතා,— &'�බල හා )න*ජන+ය බලශ, අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) /මාසSත ලංකා  ටා�සේෆෝම*ස ්  (LTL)  සමාගෙමS උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජnස ්සමාගම �SටU qනය කවෙ*ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එS 100% ක අ�,ය ,ෙ�ද; 
 (iii)  එS ව*තමාන අ�,ක	ව� කi	�ද; 
 (iv) ෙH වන&ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජnස ් සමාගෙH ෙකොටස් S8M 

,ෙ�ද; 
 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජnස ්සමාගෙමS ෙකොටස ්  අ�ස� {}මට 

ෙහෝ පැව}මට අ�,ය ලබා '�ෙ� කi	�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අයL //ස LTL ෙපොෙජnස ්()fග�ක)  උප සමාගම 2006 
� ප� &ගණන වා*තාව�ට ඇ�ළL M ෙනොමැ, බවL; ඒ ෙහේ�ෙව� ෙමම 
සමාගෙH ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවL;  

 (ii)  ෙH ��බඳව ප}ෂණය ;' කර 2006 ව*ෂෙQ ;ට ෙH දවා රජයට අS8 
U ලාභාංශ >ද5 ලබා ගැ+මට කටr� කර�ෙ�ද; 

ය�නL එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 
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12. 
380/’18 

ග	 ශා�, dස්ක�දරාසා මහL8ය,— රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) >ල,e qස�්කෙQ, ඔ9��9ඩා� පාෙfgය ෙ5කH ෙකොnඨාසෙQ �Sටා 
ඇ, උ? ක*මා�තශාලාව RයාLමක ෙනොවන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) ෙමම ක*මා�තශාලාව සඳහා 2016 ව*ෂෙQ අයවැෙය� ෙව� කළ >ද5 
ප,පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම >දල &යදH කරF ලැpෙe කi	� හරහාද; 

 (iv) එම ෙව� කරන ලද >ද�� ;' කරන ලද කා*යය� ��බඳ ෙතොර�	 
කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

13. 
381/’18 

ග	 මS�දාන�ද අ�Lගමෙ� මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) රජයට අයL ජනතා ව� සංව*ධන ම�ඩලයට සහ රාජ- වැ&� සංසථ්ාවට 
අයL ව�වල ෙසේවය කරන කHක	ව�ෙ� වැTෙප� අXකරF ලබන ෙසේවක 
අ*ථසාධක අර>ද5, ෙසේවා Jrතය�ෙ� භාර අර>ද5 හා පා6ෙතෝ�ක 
lමනා 2016 ව*ෂය අවසාන වන&ටL, ව*ෂ ගණනාවක ;ට එම කHක	ව�ට 
ෙගවා නැ, බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙQ ෙයl ;jන කHක	ව� සංඛ-ාව හා ෙH වන&ට 
ඔi�ට ෙග&ය r� Sඟ >ද5 පමාණය ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද;  

 (iii) අර>ද5 ලැ°ය r� සමහර කHක	ව� ෙH වන&ට 8යෙගොස ්ඇ, අතර ෙමම 
>ද5 ඔi� ෙවත ෙනොෙගMෙම� ඔi�ෙ� පi5වල සාමාhකය� හට  
බරපතල අසාධාරණය  ;' M ඇ, බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iv) ෙමම >ද5 වහාම කHක	ව�ට ෙගMමට �යවර ග�ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ නH, එම qනය කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

14. 
475/’18 

ග	 ච8�ද & ෙ�;6 මහතා,— පළාL සභා, පළාL පාලන සහ �ඩා අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) ඌව පළාL සභාව �ළ ;' M ඇ, සහ ;'ෙව8� පව,න අක8කතා සHබ�ධව 
&ගණකා¦ප,වරයා ෙ� අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේ5 20 qන ඌව 
පළාL පධාන ෙ5කH ෙවත යවා ඇ, &ම*ශණ වා*තාව ��බඳ ඔබ ද�ෙනSද? 

(ආ) (i) එම වා*තාෙe ඌව පළාL පධාන අමාත-වරයාෙ� උපෙfශකව	� පL{}ම 
සHබ�ධව අනාවරණය කර ඇ, අංක 2 (අ) (i) ;ට (x) දවා ක	� ඔබ 
ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද; 
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 (ii) එම අනාවරණය�ට අදාළව අංක 2 (අ) (i) ;ට (xiii) දවා J}ෂණය කර 
ඇ, ක	�;  

එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනSද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

 

 

පධාන කටr� ආරHභෙQ l 

1. 

Jෙයෝජ- කථානායක සහ කාරක සභා සභාප,වරයා ඡ�දෙය� ෙතෝරා පL කර ගF 
ලැ�ම. 

[පා*�ෙH��ෙe අංක 6 දරන සථ්ාවර Jෙයෝගය] 

 

පන) ෙක*ප) +,ගැ�.ම +,බඳ දැ23ම 

2. 

අ¦කරණ හා බ�ධනාගාර ප,සංස්කරණ අමාත-�8ය,— සාපරා¼ කාරණාවල l 
අෙන-ෝන- සහෙයෝ½තාව දැMෙH (සංෙශෝධන),— 2002 අංක 25 දරන සාපරා¼ 
කාරණාවල l අෙන-ෝන- සහෙයෝ½තාව දැMෙH පනත සංෙශෝධනය {}ම සඳහා U 
පනL ෙකTHපත{. 

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

 

ෙය4ජනා +,බඳ දැ23ම 

3. 

පා*�ෙH��ෙe සභානායක�මා,— පා*�ෙH��ෙe ¾සM්H,— පා*�ෙH��ෙe සථ්ාවර 
Jෙයෝග අංක 8S &¦&ධානවල �ම සඳහ�ව ,pණද, අද qන ¾සM්H පැවැLෙවන කාල 
ෙeලාව අ.භා. 1.00 ;ට අ.භා. 7.30 දවා &ය r� ය. අ.භා. 2.00 ට පා*�ෙH��ෙe සථ්ාවර 
Jෙයෝග අංක 8(5) RයාLමක &ය r� ය. අ. භා. 7.30 ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො&මසා 
පා*�ෙH��ව ක5 තැ°ය r� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFHlම සහ qනට Jය8ත කටr� 
*1. 

කා*යාලKය ෙසේවකය� ��බඳ  (ෙසේවය හා ෙeතන &¦මL {}ෙH) (සංෙශෝධන) පනL 
ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*2. 
À,කාධාර (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 



( 8 ) 

 

*3. 

>ද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබ' ආඥාපනත යටෙL Jෙeදනය (අංක 1),— 
�රාබ' ආඥාපනෙL (52 අ¦කාරය U)  32(1) වග�,ය යටෙL �රාබ' සHබ�ධෙය� >ද5 හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා &;� පනවන ල'ව, 2018 ජනවා6 18 qනැ, අංක 2054/41 දරන අ, 
&ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.05.22 qන ඉq6පL කරන ලද Jෙeදනය අFමත 
කළ r� ය. 

(අංක 03/2018 දරන �රාබ' Jෙeදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*4. 

>ද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබ' ආඥාපනත යටෙL Jෙeදනය (අංක 2),— 
�රාබ' ආඥාපනෙL (52 අ¦කාරය U) 25 වග�,ය යටෙL �රාබ' සHබ�ධෙය� >ද5 හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා &;� පනවන ල'ව, 2018 ජනවා6 18 qනැ, අංක 2054/42 දරන අ, 
&ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.05.22 qන ඉq6පL කරන ලද Jෙeදනය අFමත 
කළ r� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබ' Jෙeදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*5. 

>ද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබ' ආඥාපනත යටෙL Jෙeදන (අංක 3),— 
�රාබ' ආඥාපනෙL (52 අ¦කාරය U) 2 සහ 22 වග�, යටෙL �රාබ' සHබ�ධෙය� >ද5 
හා ජනමාධ- අමාත-වරයා &;� පනවන ල'ව, 2018 ජනවා6 23 qනැ, අංක 2055/9 දරන අ, 
&ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.05.22 qන ඉq6පL කරන ලද Jෙeදන අFමත 
කළ r� ය. 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන �රාබ' Jෙeදන)  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*6. 

>ද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබ' ආඥාපනත යටෙL Jෙeදනය (අංක 4),— 
�රාබ' ආඥාපනෙL (52 අ¦කාරය U) 32 වග�,ය සමඟ {ය&ය r� 2, 12, 22 සහ 25 වග�, 
යටෙL �රාබ' සHබ�ධෙය� >ද5 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා &;� පනවන ල'ව, 2018 
ෙපබරවා6 21 qනැ, අංක 2059/32 දරන අ, &ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.05.22 
qන ඉq6පL කරන ලද Jෙeදනය අFමත කළ r� ය. 

(අංක 07/2018 දරන �රාබ' Jෙeදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*7. 
ජා,ක ආරෂක අර>ද5 (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*8. 
>ද5 හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබ' ආඥාපනත යටෙL J ෙeදනය,— 

�රාබ' ආඥාපනෙL (52 අ¦කාරය U) 32 වග�,ය සමඟ {ය&ය r� 25 
වග�,ය යටෙL වා*�ක මLපැ� බලපත ගාස්� සHබ�ධෙය� >ද5 හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා &;� පනවන ල'ව, 2017 ෙදසැHබ* 11 qනැ, අංක 
2049/4 දරන අ, &ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.03.20 qන ඉq6පL 
කරන ලද Jෙeදනය අFමත කළ r� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබ' Jෙeදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
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*9.  

සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙL Jෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනL මy� 
සංෙශෝ¦ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙL 4(3) වග�,ය සහ 14 
වග�,ය සමඟ {ය&ය r�  එk පනෙL 20 වග�,ය යටෙL 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (ප8,කරණ හා තLLව පාලන) Jෙයෝග සHබ�ධෙය� සංව*ධන උපාය මා*ග හා 
ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-වරයා &;� සාදන ල'ව, 2018 මා*� 29 qනැ, අංක 2064/34 දරන 
අ, &ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.05.09 qන ඉq6පL කරන ලද Jෙයෝග අFමත 
කළ r� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*10. 

ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙfgය ෛවද- අමාත-�මා,—  ජා,ක ඖෂධ Jයාමන 
අ¦කා6ය පනත යටෙL Jෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා,ක ඖෂධ Jයාමන 
අ¦කා6ය පනෙL 59 සහ 63 වග�, සමඟ {ය&ය r�, 142(2) වග�,ෙQ (ද) ෙÃදය 
යටෙL 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ �යාපqං� {}ම (ගාස්�) Jෙයෝග සHබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙfgය ෛවද- අමාත-වරයා &;� සාදන ල'ව, 2018 ජනවා6 05 
qනැ, අංක 2052/33 දරන අ, &ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ කරF ලැබ, 2018.04.03 qන 
ඉq6පL කරන ලද Jෙයෝග අFමත කළ r� ය.  

*11. 
ජා,ක &ගණන පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*12. 

ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� &Jමය ස්ථානය අසා>Sකරණය {}ෙH පනL ෙකTHපත — 
කාරක සභාව. 

*13. 
අපරාධ නX &ධාන සංගහය (&ෙශේෂ &¦&ධාන) (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — 

ෙදවැJවර {යMම.  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*14. 
d ලංකා වාuජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 

{යMම.  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*15.  

�¾�HපL &Jමය පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*16. 

පාෙfgය සභා (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*17. 
කාලාවෙරෝධ (&ෙශේෂ &¦&ධාන) (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*18. 

ප}ෂණ ෙකො8ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  
(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*19. 
අ5ලස් (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
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*20. 
1990 �වසැ6ය පදනම පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*21. 

ඉඩH (ස�තකය පැව}ම /මා {}ෙH) (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 
{යMම.  

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 

*22. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙe වා*�ක 
වා*තාව හා ඒකාබfධ �ල- පකාශන (2016),— >ද5 +, පනෙL 35(3) වග�,ය යටෙL සහ 
1971 අංක 38 දරන >ද5 පනෙL 14(3) වග�,ය යටෙL 2017.11.16 වැJ qන ඉq6පL කරන 
ලද 2016.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL මහජන බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබfධ 
�ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.06 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*23. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— d ලංකා කÅ සංසථ්ාෙe 
වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබfධ �ල- පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන >ද5 පනෙL       
14(3) වග�,ය යටෙL 2017.11.24 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 2015.12.31 වැJ qෙන� 
අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL d 
ලංකා කÅ සංසථ්ාෙe වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබfධ �ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.06 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*24. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙe වා*�ක 
වා*තාව හා ඒකාබfධ �ල- පකාශන (2016),— >ද5 +, පනෙL 35(3) වග�,ය යටෙL සහ 
1971 අංක 38 දරන >ද5 පනෙL 14(3) වග�,ය ය ටෙL 2017.12.04 වැJ qන ඉq6පL කරන 
ලද 2016.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL ලංකා බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබfධ 
�ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.06 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*25. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— පාෙfgය සංව*ධන බැං�ෙe 
වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන (2015),— >ද5 +, පනෙL 35(3) වග�,ය යටෙL සහ 
1971 අංක 38 දරන >ද5 පනෙL 14(3) වග�,ය ය ටෙL 2017.11.07 වැJ qන ඉq6පL කරන 
ලද 2015.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL පාෙfgය සංව*ධන බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා 
�ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.06 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*26. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >ද5  පනෙL 14
(3) වග�,ය ය ටෙL 2017.06.23 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 2014.12.31 වැJ qෙන� අවස� 
U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL රාජ- උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2017.09.21 qන සලකා 
බලන ලl.) 
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*27. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන >ද5  පනෙL 14
(3) වග�,ය ය ටෙL 2017.11.11 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 2015.12.31 වැJ qෙන� අවස� 
U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL රාජ- උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.06 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*28. 

රාජ- ව-වසාය හා මහFවර නගර සංව*ධන අමාත-�මා,— d ලංකා ඉ,6{}ෙH බැං�ෙe 
වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >ද5  පනෙL 14(3) 
වග�,ය ය ටෙL 2017.08.08 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 2014.12.31 වැJ qෙන� අවස� U 
ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¼න &ගණකව	�ෙ� J}ෂණ ඇ�ලL d ලංකා 
ඉ,6{}ෙH බැං�ෙe වා*�ක වා*තාව හා �ල- පකාශන අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2017.09.21 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*29. 

සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— d ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ*�ක 
ෙකො8සම පනෙL 31 වැJ වග�,ය ය ටෙL 2017.10.19 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 
2012.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� 
J}ෂණ ඇ�ලL d ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H අFමත කළ 
r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2017.11.10 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*30. 

සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— d ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ*�ක 
ෙකො8සම පනෙL 31 වැJ වග�,ය ය ටෙL 2017.12.07 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 
2013.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� 
J}ෂණ ඇ�ලL d ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H අFමත කළ 
r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.20 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*31. 

සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— d ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ*�ක 
ෙකො8සම පනෙL 31 වැJ වග�,ය ය ටෙL 2017.12.07 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 
2014.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� 
J}ෂණ ඇ�ලL d ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H අFමත කළ 
r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.03.20 qන සලකා 
බලන ලl.) 

*32. 

සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— d ලංකා අපනයන සංව*ධන 
ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H (2014),— 1979 අංක 40 දරන d ලංකා අපනයන 
සංව*ධන පනෙL 16 වැJ වග�,ය සහ 1971 අංක 38 දරන >ද5 පනෙL වග�, II ට අFව 
2017.10.20 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද 2014.12.31 වැJ qෙන� අවස� U ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා¦ප,වරයාෙ� J}ෂණ ඇ�ලL d ලංකා අපනයන සංව*ධන 
ම�ඩලෙQ වා*�ක වා*තාව හා ¢�H අFමත කළ r� ය.  

(ආ*�ක සංව*ධන ��බඳ ආංÄක අ¼ෂණ කාරක සභාව &;� 2018.02.20 qන සලකා 
බලන ලl.) 
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*33. 

පළාL සභා, පළාL පාලන සහ �ඩා අමාත-�මා,—  පළාL සභා මැ,වරණ ෙකොnඨාස 
/මා J*ණය {}ෙH ක8T වා*තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන,� සංෙශෝ¦ත 1988 අංක 2 
දරන පළාL සභා ඡ�ද &ම/H පනෙL 3අ. (11) වග�,ය පකාරව /මා J*ණය ක8Tව &;� 
අමාත-වරයා ෙවත ඉq6පL කරන ල'ව 2018.03.06 qන පා*�ෙH��ෙel සභාගත කරන ලද 
එk ක8Tෙe වා*තාව අFමත කළ r� ය. 

*34. 
අගාමාත-�මා සහ ජා,ක ප,පL, හා ආ*�ක කටr� අමාත-�මා,— ආ�Xකම 

ව-වසථ්ාව යටෙL ©රණය,— d ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවාl ජනරජෙQ ආ�Xක ම 
ව-වසථ්ාෙe 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා¦ප,වරයා &;� ආ�Xකම ව-වසථ්ා සභාෙe 
අFම,යට යටLව 2015.11.27 වැJ qන ;ට බලපැවැLෙවන ප6q එO. එH. ගා8� 
&ෙ�;ංහ මහතා &ගණකා¦ප,වරයා වශෙය� පLකර ඇ, ෙහ��ද; 

 

&ගණකා¦ප,වරයාෙ�  වැTප  d  ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවාl ජනරජෙQ ආ�Xක ම 
ව-වසථ්ාෙe 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පා*�ෙH��ව &;� Jශ්චය කරF ලැ°ය r� 
අතර රජෙQ ඒකාබfධ අර>දලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
 

ජනා¦ප,වරයා &;� 2017.11.14 වැJ qන ඉq6පL කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙfශයට අදාළව 2017.12.05 qනැ, අමාත- ම�ඩල ©රණය අFව &ගණකා¦ප,,   
එO. එH. ගා8� &ෙ�;ංහ මහතාට පහත ප6q වැT� හා lමනා ෙගMමට අFම,ය ලබා l 
ඇ, ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැJ qන ;ට රාජ- ප6පාලන චකෙ5ඛ අංක 6/2006 අFව  
SL - 4 වැT� ප6මාණෙQ 08 වැJ වැT� �යවෙ* �STවා වැT� ෙගMම 
හා තන�රට S8 අෙන�L lමනා ෙගMමට; 

(ආ) රාජ- ප6පාලන චකෙ5ඛ අංක 3/2016 අFව 2016.01.01 වැJ qන ;ට 
වැTප ප6ව*තනය {}ෙH l SL – 4 වැT� ක මය යටෙL එම 
චකෙ5ඛෙQ උපෙදස් ප6q වැT� ප6ව*තනය කර ෙගMමට; සහ 

 (ඇ) එk වැT� ප6මාණයට අදාළ වා*�ක වැT� ව*ධක ෙගMමට. 
 

ඊට අFÉලව, d ලංකා ප ජාතා��ක සමාජවාl ජනරජෙQ ආ�Xක ම ව-වස්ථාෙe 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, &ගණකා¦ප,, එO. එH. ගා8� &ෙ�;ංහ මහතා ෙවත 
රජෙQ ඒකාබfධ අර>දලට වැය බර වන ප6q ඉහත සඳහ� මා;ක වැTප හා lමනා 
ෙගMම කළ r� යැ� ෙමම පා*�ෙH��ව Jශ්චය කර�.  

*35.  
අගාමාත-�මා සහ ජා,ක ප,පL, හා ආ*�ක කටr� අමාත-�මා,— ආ�Xකම 

ව-වස්ථාව යටෙL ෙයෝජනාව,— d ලංකා පජාතා��ක සමාජවාl ජනරජෙQ 
ආ�Xකම ව-වස්ථාෙe 104ආ (5) (අ) ව-වස්ථාව පකාරව මැ,වරණ ෙකො8ෂ� සභාව 
&;� සාදන ලද, 2017 ෙදසැHබ* 04 qනැ, අංක 2048/1 දරන අ, &ෙශේෂ ගැසn 
පතෙQ පළ කරන ල'ව, 2018.01.23 qන ඉq6පL කරන ලද ජනමත&චාරණයකl ෙහෝ 
ඡ�ද &ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ &දÊL හා >Ëත ජනමාධ- &;� ��පැqය r�, 
මාධ- උපමාන අFමත කළ   r� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*36. 

ෙබෞfධ &හාර ෙfවාලගH (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම. 

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
*37. 

ෙථේරවාl ÌÍ ක,කාවL (�යාපqං� {}ෙH) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 
{යMම. 

(අමාත- ම�ඩලෙQ අFම,ය ද�වා ,ෙ�.) 
 
 



( 13 ) 

 

*38. 
ආ�Xකම ව-වස්ථාව යටෙL ෙයෝජනාව,— &වාදය  ක5 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ÎJ 22),— “d ලංකා පජාතා��ක සමාජවාl ජනරජෙQ ආ�Xකම 
ව-වස්ථාෙe 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙe &¦&ධාන පකාරව මැ,වරණ ෙකො8ෂ� සභාව 
&;� 2016 ෙපබරවා6 25 qනැ, අංක 1955/19 දරන අ, &ෙශේෂ ගැසn පතෙQ පළ 
කරF ලැබ, 2016.05.06 qන ඉq6පL කරන ලද, ජනමත&චාරණයකl ෙහෝ ඡ�ද 
&ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ &දÊL හා >Ëත ජනමාධ- &;� ��පැqය r� 
උපමාන ෙහවL මා*ෙගෝපෙfශ/ ෙමෙහrH ප,පL, අFමත කළ r� ය.” යFෙව� 
ෙයෝජනා කරන ලq�, පශ්නය සභාÌ>ඛ කරන ලl.  

39. 
d ලංකා ෙසේවා �6ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනL ෙකTHපත — 

ෙදවැJවර {යMම.  

40. 
ළමා )න	Lථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 

{යMම.  

41. 
d ලංකා එසL Rස,්යාJ සෙහෝදරLවය (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — 

ෙදවැJවර {යMම.  

42. 
d ලංකා කා�තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 

{යMම.  

43. 
ෙමොනරාගල qස�් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — 

ෙදවැJවර {යMම.  

44. 
ලසා�ය� සමාජKය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — 

ෙදවැJවර {යMම.  

45. 
ජාත-�තර කා�තා සහ ළමා අ�©� �¾kෙH සභාව (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL 

ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

46. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත {}ෙH) පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර 

{යMම.  

47. 
ද ඉ�සj්jrn ඔෆ ්ස*jෆ�9 ප�� එකi�ට�nස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත {}ෙH) 

පනL ෙකTHපත — ෙදවැJවර {යMම.  

 
* සල8ෙණ� හ:�ව2 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

 


