
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

39/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— ඛ/ජ ෙත1 ස3ප5 සංව�ධන 
අමාත7�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 204 ෙයෝජනාවට අCව, තාර සඳහා E ෙවෙළඳෙපොළ 
H@1 කරC ලැIෙJද; 

 (ii) එෙසේ න3, ඒ සඳහා අCගමනය කළ Pයාමා�ග කවෙ�ද; 
 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අCව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �RS පධාන 

සැපT3ක	ව# කU	#ද; 
 (iv) ව�ෂ 2003 Sට 2016 දවා ලංකා ඛ/ජෙත1 WXගත සංසථ්ාෙව@ තාර 

/ෂප්ාදනය හා එ එ ව�ෂය අවසානෙZ[ පැවැX ෙතොග පමාණය කවෙ�ද; 
 (v) ව�ෂ 2009 Sට 2016 දවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළ@ තාර \ල සහ ලංකා 

ඛ/ජෙත1 WXගත සංසථ්ාෙJ තාර \ල ව�ෂය අCව ෙව# ෙව# වශෙය# 
කවෙ�ද; 

 (vi) ව�ෂ 2015 Sට 2020 දවා ^ ලංකාෙJ තාර අවශ7තාවය ��බඳ 
_ෙරෝකථනය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

2. 
242/’18 

ග	 ෙහේෂා# Rතානෙb මහතා,— ක�මා#ත හා වාcජ කටT� අමාත7�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ර5න_ර dසe්කෙZ, f	Rට ක�මා#ත_රය �@ටා Xෙබන බව 
ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න3, එම ක�මා#ත_රය ආර3භ කළ dනය හා එ@ ආර3භක අරgh 
කවෙ�ද; 

 (iii) අද වනRට ෙමම ක�මා#ත_රය �ළ Pයා5මක වන ක�මා#තශාලා 
සංඛ7ාව හා ඒවාෙZ න3 කවෙ�ද; 

 (iv) එම එ එ ක�මා#ත ශාලාෙJ ijයාවල /Tත ෙසේවක සංඛ7ාව ෙව# 
ෙව# වශෙය# සඳහ# කර#ෙ#ද; 

 (v) එම කාල9මාව �ළ වැ9kය ක�මා#තශාලා Xෙl න3, ඒවාෙZ න3 කවෙ�ද; 
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 (vi) ෙමම ක�මා#ත_රය තව$රට5 සංව�ධනය jmමට අමාත7ාංශය ගC ලබන 
�යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

3. 
411/’18 

ග	 පnම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලo3 හා ජල ස3පාදන 
අමාත7�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව�ෂය වනRට gලXJ dසe්කය �ළ ජාXක ජල ස3පාදන හා 
ජලාපවහන මpඩලය මr# �sS$ පාWය ජලය සපයන ලද /වාස සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ3 වනRට �sS$ පාWය ජලය සපයC ලබන /වාස සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව�ෂෙය# පoව Tදමය ත55වය /මවන �	 පාWය ජලය ලබා[ම 
ෙවCෙව# එ එ  ව�ෂය සඳහා රජය RS# ෙව# කරන ලද gt gදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Tදමය ත55වය /මuෙම# පo 2015 ව�ෂය වනෙත පාWය ජලය 
ලබා[ෙ3 ව7ාපෘX ෙවCෙව# රජය ෙව# කරන ලද gt gදල එ එ ව�ෂය 
අCව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Sය1ෙල@ම පගX වා�තාව ඉdsප5 කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

4. 
440/’18 

ග	 ජය#ත සමරuර මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත7�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) වාn$ව හ#dෙZ Sට, ෙමොෙරො#�xව හ#dය දවා dෙවන                    
වාn$ව -  ෙමොෙරො#�xව මා�ගය _t1 කර සංව�ධනය jmෙ3 ව7ාපෘXය 
ආර3භ jmමට සහ අවස# jmමට ෙයෝzත dන කවෙ�ද; 

 (ii) එම මා�ගෙZ dග, දැනට තාර ෙයොදා ඇX පමාණෙZ පළල හා gt පළල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) කාප{ ඇXmමට බලාෙපොෙරො5� වන පළල සහ සංව�ධනෙය# අන�	ව, 
පාෙ� gt පළල ෙකොපමණද; 

 (iv) සංව�ධනය කරC ලබන පාල3 සංඛ7ාව සහ  ෙබෝf සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ)  (i) එම මා�ග ව7ාපෘXය සඳහා ඇසත්ෙ3#� කර ඇX gt gදල ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම gදH# ඉඩ3 හා ෙnපළ ව#d ෙලස ෙව#කර ඇX gදල ෙකොපමණද; 

  (iii)  ඉdjm3 කා�යය සඳහා ෙව#කර ඇX gදල ෙකොපමණද; 

  (iv)  ඉdjm3 කා�යය S$කර#ෙ# කU	# RS#ද;   

 ය#න5 එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ, න3 ඒ ම#ද? 
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5. 
447/’18 

ග	 }ම1 ර5නායක මහතා,— ක�මා#ත හා වාcජ කටT� අමාත7�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) ක�මා#ත හා වාcජ කටT� අමාත7�මාෙb ෙපෞnගHක කා�ය මpඩලයට 
අCTත /ල වාහන සපයා ඇX එ එ /ලධාsයාෙb නම, තන�ර, ෙව#කර ඇX 
වාහනෙZ ව�ගය, Hයාපdං� අංකය සහ එම ෙව# jmම සඳහා අCමXය ලබා $#ෙ# 
කU	# RS#ද ය#න ෙව# ෙව# වශෙය# එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

6. 
474/’18 

ග	 ච\#ද R ෙ�Ss මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත7�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා5 සභාව �ළ S$ u ඇX සහ S$ෙව\# පවXන අක\කතා 
ස3බ#ධෙය# Rගණකා�පXවරයා RS# අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 dනැX Rම�ශන වා�තාව ඌව පළා5 පධාන ෙ1ක3 ෙවත යවා 
ඇX අතර එම වා�තාෙJ පළා5 පාලන ආයතන මr# පාස1 ෙපො5 ෙබදා 
හැmම ස3බ#ධව අනාවරණය කර ඇX ෙ�ද අංක 6 (අ) (i) Sට (iii) දවා 
ක	h ෙමම සභාවට ඉdsප5 කර#ෙ#ද; 

 (ii) එම අනාවරණය#ට අදාළව (ආ) (i) Sට (vi) දවා S$ කර ඇX /mෂණය 
කර ඇX ක	h ඉdsප5 කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

7. 
480/’18 

ග	 �. u. චානක මහතා,— වරාය හා නාRක කටT� අමාත7�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) හ3බ#ෙතොට වරාය ෙපෞnග�කරණය සඳහා සමාග3 ෙද කj# ෙයෝජනා 
ඉdsප5 කර XIෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න3, එම සමාග3වH# එ සමාගම ෙතෝරාග#නා ලද පදනම 
කවෙ�ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැWම සඳහා තාෂcක ඇග�3 ක\�ව සහ අමාත7 
මpඩල පස3පාදන ක\�ව මr# ලබා$# /�ෙnශ කවෙ�ද; 

 (iv) ෙතෝරාග5 සමාගම සමඟ අ5ස# කරන kRo3 ෙදක කවෙ�ද; 

 (v) එම kRo3 මr# සථ්ාපනය කරන සමාග3 ෙදෙක@ ෙකොටස ් ෙබ[යන 
ආකාරය කවෙ�ද; 

 (vi) එම සමාග3 ෙදකට පැවෙරන කා�යය# ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (vii) එම සමාග3වලට ලැෙබන ආදාය3 මා�ග කවෙ�ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකය#ෙb ijයා oර�තතාවය ස3බ#ධෙය# 
ගC ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 (ix) වරාෙZ නඩ5� කටT� පැවෙරන සමාගම කවෙ�ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞnග�කරණය හරහා රජයට හා ^ ලංකා වරාය අ�කාsයට ලැෙබන 
ආදාය3 පභවය# කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 



( 4 ) 

 

8. 
486/’18 

ග	 ඉ. චා1ස ් /�මලනාද# මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන 
අමාත7�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) මා�ග සංව�ධන අ�කාsයට අය5 jHෙනො�� - gලXJ A-50 පධාන 
මා�ගෙZ �@ටා ඇX පධාන පාලම වන �ට� 402 dගැX ව{�වාක1 පාලම 
එ වාහනය පමණ ගම# කළ හැj තර3 ප� uම සහ jS$ 
පXසංසක්රණය ෙනොjmම ෙහේ�ෙව# ගමනාගමනයට අව@රය u ඇX 
බව5; 

 (ii) ෙමම ව{�වාක1 පාලම පXසංසක්රණය jmමට අදාළව, මRS# 2017.07.31 
dනැX H�ත ඉ1�ම ඉdsප5 කර ඇX බව5; 

  එ�මා ද#ෙන@ද? 

(ආ) එෙසේ න3, ව{�වාක1 පාලම, /ශ�්ත කාලය �ළ වාහන ෙදක ගම# කළ හැj 
වන පsd _t1 කර පXසංසක්රණය jmමට �යවර ග#ෙ#ද ය#න  එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

9. 
488/’18 

ග	 ෙහට� අ�_හා\ මහතා,— R$Hබල හා _න�ජනWය බලශX 
අමාත7�මාෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොර�ෙචෝ ෙ1, ලRජය ග1 අ�	 බලාගාරය මr# S$වන පsසර හා/ය 
අවම jmම සඳහා ෙයෝzත oළං ආවරණය ඉdjmමට ෙගන ඇX �යවර 
කවෙ�ද; 

 (ii) oළං ආවරණය ෙනොමැX uෙම# බලාගාරය අවට  �ව5වන ෙගොu# බලව5 
$ෂක්රතාවයකට ප5u ඇX බව ද#ෙ#ද; 

 (iii) oළං ආවරණය ඉdjmම ආර3භ කරC ලබන dනය කවෙ�ද;  

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර �\ය �ළ අt ෙගොඩ ගැ9ම වැළැuම සඳහා ග#නා �යවර 
කවෙ�ද; 

 (ii) බලාගාරෙය# �ට වන අt  ෙහේ�ෙව# වගා හා/ E ෙගොu#ට ෙගවා ඇX 
ව#d gදල ෙකොපමණද; 

 ය#න5  එ�මා සඳහ# කර#ෙන@ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං& පාsසsක ආරෂණ බලපතය Xෙlද; 

 (ii) එම බලපතය /f5 කළ dනය කවෙ�ද; 

 (iii) එ� බලපතෙZ කාලය අවස# වන dනය කවෙ�ද;  

 (iv) එ� බලපතෙZ සඳහ# ෙකො#ෙnS ඉ� jmමට අසම5 uෙ3 වග�ම ලංකා 
R$Hබල මpඩලය භාර ග#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 
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10. 
512/’18 

ග	 ෙමොහා# �යද�ශන ද S1වා මහතා,— අ�කරණ හා බ#ධනාගාර පXසංස්කරණ 
අමාත7�\යෙග# ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහා�කරණෙZ Rභාග E අංක - එ�. 9./4648/2009 (WXපXෙb  
අංක - 9. ආ�. - 2/26/2009) නxෙJ R5Xක	ව# කU	#ද; 

 (ii) එම අ� ෙචෝදනා පතෙZ නගා X� අ� ෙචෝදනා කවෙ�ද; 

 (iii) එ� අ� ෙචෝදනාවH# Sය�ම R5Xක	ව# /ෙදොස ්jmම කර Xෙlද; 

 ය#න  එ�\ය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ආ)  (i) එෙසේ /දහස ්කළද, WXපXවරයාට නැවත5 ෙචෝදනා /S ෙලස සංසථ්ාපනය 
jmමට හැj බව  #$ෙJ ද#වා Xෙlද; 

 (ii) ඒ අCව, WXපXවරයා RS# ෙචෝදනා /S ෙලස සංසථ්ාපනය කර 
R5Xක	ව#ට එෙර@ව නැවත නx පැවmම කරC ලබ#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ න3, නැවත නx පවරC ලබ#ෙ# කවර කාලය �ළද; 

  (iv) එෙසේ නx   ෙනොපවර#ෙ# න3, එ�  රණයට අදාළ ෙහේ� ��බඳව දැCව5 
කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�\ය සඳහ# කර#ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

11. 
513/’18 

ග	 ෙපේමලා1 ජයෙසේකර මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත7�මාෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) ර5න_ර dසe්කෙZ, /RXගල මැXවරණ ෙකො{ඨාසෙZ, “අ£-ෙරෝ¤” 
ව7ාපෘXය යටෙ5 මා�ග ව7ාපෘX 05 ක වැඩ 2015 ෙදසැ3බ� මස ආර3භ 
කළ බව5; 

  (ii) ඉ# ව7ාපෘX 02 ක වැඩ අවස# අdයෙ� පවXන අතර ව7ාපෘX 03 ක වැඩ 
 අතරමග නතර කර ඇX බව5; 

 එ�මා ද#ෙන@ද?  

(ආ) (i) නතර කර ඇX ව7ාපෘX නැවත ආර3භ කරC ලබන dනය කවෙ�ද; 

 (ii)  2017 ව�ෂය �ළ[ වැඩ අවස# jmමට /ය\තව X� ෙමම ව7ාපෘXවල වැඩ 
අවස# කරන කාල9මාව කවෙ�ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

12. 
515/’18 

ග	 ඉ#dක අC	nධ ෙහේර5 මහතා,— කා#තා හා ළමා කටT� අමාත7�\යෙග# 
ඇ9මට,— (1) 

(අ) (i) dව£ෙ# S¦න ස§්,  ළමා, ත	ණ, සහ වැ¨@¦ ජනගහණය අC��ෙවH#  
ෙව# ෙව# වශෙය#  ෙකොපමණද; 

 (ii) කා#තාව# ��බඳ ජාXක ක\�ව පව5වාෙගන යෑම සඳහා 2017 ව�ෂයට 
අයවැෙය# ෙව# E gදල ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 (iii) එ@ ව�තමාන Pයාකාs5වය  කවෙ�ද; 

 (iv) පචpඩ5වය ෙහේ�ෙව# අසරණ u dR ෙගවන කා#තාව#ට /වාස හා 
ෙවන5 සහන ලබා [මට 2017 ව�ෂය සඳහා අයවැෙය# ෙව# E gදල 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම සහන ලබා [ම Pයා5මක වන dනය කවෙ�ද;  

ය#න එ�\ය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න3, ඒ ම#ද? 

 

 

පධාන කටT� ආර3භෙZ [ 

පන& ෙක'ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ./ම 

1. 

/වාස හා ඉdjm3 අමාත7�මා,— බnධ /වාස අ£Xක3 (Rෙශේෂ R�Rධාන),— රජයට 
ෙහෝ රජෙZ /ෙයෝජ7ායතනයකට අ£X ඇතැ3 සහා�පත7 ෙnපළ Hයාපdං� jmම සහ බැහැර 
jmම සඳහා පහoක3 සැලැසu්ම සඳහා සහ ඒ හා ස3බ#ධ  ෙහෝ එයට ආCෂංkක කාරණා  
සඳහා R�Rධාන සැලැසu්ම සඳහා ද E පන5 ෙක�3පතj. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

 

ෙය0ජනා ()බඳ දැ./ම 

 2. 

පා�Hෙ3#�ෙJ සභානායක�මා,— අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභා,— ම� 
දැෙවන පsd අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභා හත�ස ්�න (43) ප5 කළ T� ය. 

1. ආරෂක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

2. මහවැH සංව�ධන හා පsසර කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

3. ජාXක පXප5X හා ආ�ªක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

4. සංචාරක සංව�ධන හා Pස්Xයා/ ආග\ක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

5. Inධශාසන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

6. පවාහන හා SR1 &ව# ෙසේවා කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

7. gද1 හා ජනමාධ7 කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

8. Rද7ා, තාෂණ, ප�ෙZෂණ, /_ණතා සංව�ධන හා වෘ5 ය _«h සහ 
ක#ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

9. නගර සැලo3 හා ජල ස3පාදන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

10. රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

11. Rෙnශ කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 
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12. වරාය හා නාRක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

13. ස්වෙnශ කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

14. ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙn¬ය ෛවද7 කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

15. අභ7#තර කටT� හා වයඹ සංව�ධන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

16. ක�මා#ත හා වාcජ කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක 
සභාව 

17. මහානගර හා බස්නා@ර සංව�ධන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

18. කෘ�ක�ම කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

19. වැRH ක�මා#ත කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

20. R$Hබල හා _න�ජනWය බලශX කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

21. වාsමා�ග සහ ජල ස3ප5 හා ආපදා කළමනාකරණ කටT� ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

22. ®වර හා ජලජ ස3ප5 සංව�ධන සහ ගා�ය ආ�ªකය ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

23. සමාජ සRබලගැ#u3 කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක 
සභාව 

24. මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

25. රාජ7 පsපාලන හා කළමනාකරණ සහ WXය හා සාමය ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

26. උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘXක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

27. /වාස හා ඉdjm3 කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

28. ඛ/ජ ෙත1 ස3ප5 සංව�ධන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

29. ක°රට නව ග3මාන, ය¦තල පහoක3 හා පජා සංව�ධන කටT� ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

30. ඉඩ3 හා පා�Hෙ3#� පXසංස්කරණ කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

31. කා#තා හා ළමා කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

32. අ�කරණ හා බ#ධනාගාර පXසංස්කරණ කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

33. අධ7ාපන කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

34. නැවත පdං� jmම, _න	5ථාපන, උ�	 සංව�ධන සහ @#$ ආග\ක 
කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

35. තැපැ1, තැපැ1 ෙසේවා හා gස්H3 ආග\ක කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 
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36. ත	ණ කටT�, ව7ාපෘX කළමනාකරණ සහ ද�ණ සංව�ධන කටT� 
��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව Prime 

37. ජාXක ඒකාබnධතා, සං@±යා සහ රාජ7 භාෂා ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

38. R$H සංෙnශ, ¨zට1 ය¦තල පහoක3 සහ Rෙnශ ijයා කටT� ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

39. සමාජ oභසාධන හා පාථ\ක ක�මා#ත ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

40. පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා කටT� ��බඳ අමාත7ාංශ�ය 
උපෙnශක කාරක සභාව 

41. සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ කටT� ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

42. Xරසර සංව�ධන, වන�R සහ පාෙn¬ය සංව�ධන කටT� ��බඳ 
අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක කාරක සභාව 

43. ක3ක	 හා වෘ5 ය ස\X සබඳතා ��බඳ අමාත7ාංශ�ය උපෙnශක 
කාරක සභාව 

Prim අංක 112 දරන පා�Hෙ3#�ෙJ සථ්ාවර /ෙයෝගය අCව කාරක සභාව ෙවත ෙයොg 
කරC ලබන ක	h ස3බ#ධෙය# පmෂා කර බලා වා�තා jmම සඳහා එ එ උපෙnශක 
කාරක සභාව ම#§වරය# අටෙදෙනfෙග# (8) සම#Rත Rය T�ය. 

 එ එ උපෙnශක කාරක සභාවක ගණ²රණය සඳහා ම#§වරය#             
�# ෙදෙනf (3) අවශ7 Rය T�ය. 

3. 

පා�Hෙ3#�ෙJ සභානායක�මා,— පා�Hෙ3#�ෙJ කටT�,— 2018.06.06 වැ/ dන 

පා�Hෙ3#�ව RS# ස3මත කරන ලද ෙයෝජනාෙJ fම සඳහ#ව XIණද, පා�Hෙ3#�ෙJ 
සථ්ාවර /ෙයෝග අංක 8(2)@ සඳහ# “². භා. 10.30” යන වචන ෙවCවට “². භා. 10.00” යන 
වචන ෙය[ෙම# එම සථ්ාවර /ෙයෝගය ෙමම සභාවාරය �ළ [ Pයා5මක Rය T� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැC3[ම සහ dනට /ය\ත කටT� 
 

*1. 

ෙජනරා1 ^ම5 ෙජෝ# ෙකොතලාවල ආරෂක Rශ්වRද7ාලය (Rෙශේෂ R�Rධාන) 
පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
 

*2. 
1990 oවසැsය පදනම පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
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*3. 

gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— oරාබ$ ආඥාපනත යටෙ5 /ෙJදනය (අංක 1),— 
oරාබ$ ආඥාපනෙ5 (52 අ�කාරය E)  32 වග#Xය සමඟ jයRය T� 25 වග#Xය යටෙ5 
oරාබ$ ස3බ#ධෙය# gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා RS# පනවන ල$ව, 2018 අෙපේ1 09 
dනැX අංක 2066/2 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.06.05 dන ඉdsප5 
කරන ලද /ෙJදනය අCමත කළ T� ය. 

(අංක 08/2018 දරන oරාබ$ /ෙJදනය)  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*4. 

gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— oරාබ$ ආඥාපනත යටෙ5 /ෙJදනය (අංක 2),— 
oරාබ$ ආඥාපනෙ5 (52 අ�කාරය E) 32 වග#Xය සමඟ jයRය T� 25 වග#Xය යටෙ5 
oරාබ$ ස3බ#ධෙය# gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා RS# පනවන ල$ව, 2018 අෙපේ1 06 
dනැX අංක 2065/57 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.06.05 dන ඉdsප5 
කරන ලද /ෙJදනය අCමත කළ T� ය. 

(අංක 09/2018 දරන oරාබ$ /ෙJදනය)  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*5.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ5 /ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන5 මr# 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ5 4(3) වග#Xය සහ 14 
වග#Xය සමඟ jයRය T�  එ� පනෙ5 20 වග#Xය යටෙ5 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (ප\Xකරණ හා ත55ව පාලන) /ෙයෝග ස3බ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7වරයා RS# සාදන ල$ව, 2018 මා�� 29 dනැX අංක 2064/34 දරන 
අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.05.09 dන ඉdsප5 කරන ලද /ෙයෝග අCමත 
කළ T� ය. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*6. 

gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— oරාබ$ ආඥාපනත යටෙ5 /ෙJදනය (අංක 1),— 
oරාබ$ ආඥාපනෙ5 (52 අ�කාරය E) 25 වග#Xය යටෙ5 oරාබ$ ස3බ#ධෙය# gද1 හා 
ජනමාධ7 අමාත7වරයා RS# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාs 18 dනැX අංක 2054/42 දරන අX 
Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.05.22 dන ඉdsප5 කරන ලද /ෙJදනය අCමත 
කළ T� ය. 

(අංක 04/2018 දරන oරාබ$ /ෙJදනය)  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*7. 
gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— oරාබ$ ආඥාපනත යටෙ5 / ෙJදනය (අංක 2),— 

oරාබ$ ආඥාපනෙ5 (52 අ�කාරය E) 32 වග#Xය සමඟ jයRය T� 25 
වග#Xය යටෙ5 වා��ක ම5පැ# බලපත ගාස්� ස3බ#ධෙය# gද1 හා 
ජනමාධ7 අමාත7වරයා RS# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ3බ� 11 dනැX අංක 
2049/4 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.03.20 dන ඉdsප5 
කරන ලද /ෙJදනය අCමත කළ T� ය. 

(අංක 1004 දරන oරාබ$ /ෙJදනය)  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
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*8. 
ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙn¬ය ෛවද7 අමාත7�මා,—  ජාXක ඖෂධ /යාමන 

අ�කාsය පනත යටෙ5 /ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාXක ඖෂධ /යාමන 
අ�කාsය පනෙ5 59 සහ 63 වග#X සමඟ jයRය T�, 142(2) වග#XෙZ (ද) ෙ�දය 
යටෙ5 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Hයාපdං� jmම (ගාස්�) /ෙයෝග ස3බ#ධෙය# 
ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙn¬ය ෛවද7 අමාත7වරයා RS# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාs 05 
dනැX අංක 2052/33 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.04.03 dන 
ඉdsප5 කරන ලද /ෙයෝග අCමත කළ T� ය.  

*9. 

gද1 හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— වරාය හා &ව# ෙතො�පළ සංව�ධන බ$ පනත යටෙ5 
/යමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා &ව# ෙතො�පළ සංව�ධන බ$ පනෙ5 3(3) වග#Xය 
යටෙ5 වරාය හා &ව# ෙතො�පළ සංව�ධන බ$ ස3බ#ධෙය# gද1 හා ජනමාධ7 
අමාත7වරයා RS# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ3බ� 13 dනැX අංක 2049/16 දරන අX Rෙශේෂ 
ගැස{ පතෙZ පළ කරC ලැබ, 2018.06.05 dන ඉdsප5 කරන ලද /යමය අCමත කළ T� ය. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*10. 

ජාXක Rගණන පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*11. 
ෙකොළඹ ව7ාපාර වස්� R/මය ස්ථානය අසාg@කරණය jmෙ3 පන5 ෙක�3පත — 

කාරක සභාව. 

*12. 
අපරාධ නx Rධාන සංගහය (Rෙශේෂ R�Rධාන) (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — 

ෙදවැ/වර jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*13. 
සාපරා® කාරණාවල [ අෙන7ෝන7 සහෙයෝ¶තාව දැuෙ3 (සංෙශෝධන) පන5 

ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*14. 

^ ලංකා වාcජ සමථ මධ7ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර 
jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*15.  

oif3ප5 R/මය පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*16. 
පාෙn¬ය සභා (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*17. 

කාලාවෙරෝධ (Rෙශේෂ R�Rධාන) (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*18. 
පmෂණ ෙකො\ෂ# සභා (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*19. 

අ1ලස් (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
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*20. 
ඉඩ3 (ස#තකය පැවmම 9මා jmෙ3) (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර 

jයuම.  
(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 

*21. 
රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— මහජන බැංfෙJ වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල7 පකාශන (2016),— gද1 WX පනෙ5 35(3) වග#Xය යටෙ5 සහ 
1971 අංක 38 දරන gද1 පනෙ5 14(3) වග#Xය යටෙ5 2017.11.16 වැ/ dන ඉdsප5 කරන 
ලද 2016.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 මහජන බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ 
·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.06 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*22. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— ^ ලංකා ක¹ සංසථ්ාෙJ 
වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල7 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන gද1 පනෙ5       
14(3) වග#Xය යටෙ5 2017.11.24 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 2015.12.31 වැ/ dෙන# 
අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා 
ක¹ සංසථ්ාෙJ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.06 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*23. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— ලංකා බැංfෙJ වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල7 පකාශන (2016),— gද1 WX පනෙ5 35(3) වග#Xය යටෙ5 සහ 
1971 අංක 38 දරන gද1 පනෙ5 14(3) වග#Xය ය ටෙ5 2017.12.04 වැ/ dන ඉdsප5 කරන 
ලද 2016.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 ලංකා බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ 
·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.06 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*24. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— පාෙn¬ය සංව�ධන බැංfෙJ 
වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන (2015),— gද1 WX පනෙ5 35(3) වග#Xය යටෙ5 සහ 
1971 අංක 38 දරන gද1 පනෙ5 14(3) වග#Xය ය ටෙ5 2017.11.07 වැ/ dන ඉdsප5 කරන 
ලද 2015.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 පාෙn¬ය සංව�ධන බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා 
·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.06 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*25. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— රාජ7 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන gද1  පනෙ5 14
(3) වග#Xය ය ටෙ5 2017.06.23 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 2014.12.31 වැ/ dෙන# අවස# 
E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 රාජ7 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2017.09.21 dන සලකා 
බලන ල[.) 
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*26. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— රාජ7 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන gද1  පනෙ5 14
(3) වග#Xය ය ටෙ5 2017.11.11 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 2015.12.31 වැ/ dෙන# අවස# 
E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 රාජ7 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.06 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*27. 

රාජ7 ව7වසාය හා මහCවර නගර සංව�ධන අමාත7�මා,— ^ ලංකා ඉXsjmෙ3 බැංfෙJ 
වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන gද1  පනෙ5 14(3) 
වග#Xය ය ටෙ5 2017.08.08 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 2014.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා®න Rගණකව	#ෙb /mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා 
ඉXsjmෙ3 බැංfෙJ වා��ක වා�තාව හා ·ල7 පකාශන අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2017.09.21 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*28. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7�මා,— ^ ලංකා ආෙයෝජන 
මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�ªක 
ෙකො\සම පනෙ5 31 වැ/ වග#Xය ය ටෙ5 2017.10.19 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 
2012.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb 
/mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා ආෙයෝජන මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 අCමත කළ 
T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2017.11.10 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*29. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7�මා,— ^ ලංකා ආෙයෝජන 
මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�ªක 
ෙකො\සම පනෙ5 31 වැ/ වග#Xය ය ටෙ5 2017.12.07 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 
2013.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb 
/mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා ආෙයෝජන මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 අCමත කළ 
T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.20 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*30. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7�මා,— ^ ලංකා ආෙයෝජන 
මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�ªක 
ෙකො\සම පනෙ5 31 වැ/ වග#Xය ය ටෙ5 2017.12.07 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 
2014.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb 
/mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා ආෙයෝජන මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 අCමත කළ 
T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.03.20 dන සලකා 
බලන ල[.) 

*31. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත7#තර ෙවළඳ අමාත7�මා,— ^ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 (2014),— 1979 අංක 40 දරන ^ ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙ5 16 වැ/ වග#Xය සහ 1971 අංක 38 දරන gද1 පනෙ5 වග#X II ට අCව 
2017.10.20 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද 2014.12.31 වැ/ dෙන# අවස# E ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Rගණකා�පXවරයාෙb /mෂණ ඇ�ල5 ^ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මpඩලෙZ වා��ක වා�තාව හා kh3 අCමත කළ T� ය.  

(ආ�ªක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ®ෂණ කාරක සභාව RS# 2018.02.20 dන සලකා 
බලන ල[.) 
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*32. 

පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත7�මා,—  පළා5 සභා මැXවරණ ෙකො{ඨාස 
9මා /�ණය jmෙ3 ක\� වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනX# සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා5 සභා ඡ#ද Rම93 පනෙ5 3අ. (11) වග#Xය පකාරව 9මා /�ණය ක\�ව RS# 
අමාත7වරයා ෙවත ඉdsප5 කරන ල$ව 2018.03.06 dන පා�Hෙ3#�ෙJ[ සභාගත කරන ලද 
එ� ක\�ෙJ වා�තාව අCමත කළ T� ය. 

*33. 
අගාමාත7�මා සහ ජාXක පXප5X හා ආ�ªක කටT� අමාත7�මා,— ආpxකම 

ව7වසථ්ාව යටෙ5  රණය,— ^ ලංකා ප ජාතා#eක සමාජවා[ ජනරජෙZ ආpxක ම 
ව7වසථ්ාෙJ 153 ව7වස්ථාව පකාරව ජනා�පXවරයා RS# ආpxකම ව7වසථ්ා සභාෙJ 
අCමXයට යට5ව 2015.11.27 වැ/ dන Sට බලපැවැ5ෙවන පsd එ�. එ3. ගා\» 
Rෙ�Sංහ මහතා Rගණකා�පXවරයා වශෙය# ප5කර ඇX ෙහ£#ද; 

 

Rගණකා�පXවරයාෙb  වැ�ප  ^  ලංකා ප ජාතා#eක සමාජවා[ ජනරජෙZ ආpxක ම 
ව7වසථ්ාෙJ 153 (2) ව7වසථ්ාව පකාරව පා�Hෙ3#�ව RS# /ශ්චය කරC ලැ}ය T� 
අතර රජෙZ ඒකාබnධ අරgදලට වැය බර වන ෙහ£#ද;  
 

ජනා�පXවරයා RS# 2017.11.14 වැ/ dන ඉdsප5 කරන ලද අමාත7 මpඩල 
සංෙnශයට අදාළව 2017.12.05 dනැX අමාත7 මpඩල  රණය අCව Rගණකා�පX,   
එ�. එ3. ගා\» Rෙ�Sංහ මහතාට පහත පsd වැ�� හා [මනා ෙගuමට අCමXය ලබා [ 
ඇX ෙහ£#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ/ dන Sට රාජ7 පsපාලන චකෙ1ඛ අංක 6/2006 අCව  
SL - 4 වැ�� පsමාණෙZ 08 වැ/ වැ�� �යවෙ� �@�වා වැ�� ෙගuම 
හා තන�රට @\ අෙනf5 [මනා ෙගuමට; 

(ආ) රාජ7 පsපාලන චකෙ1ඛ අංක 3/2016 අCව 2016.01.01 වැ/ dන Sට 
වැ�ප පsව�තනය jmෙ3 [ SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ5 එම 
චකෙ1ඛෙZ උපෙදස් පsd වැ�� පsව�තනය කර ෙගuමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� පsමාණයට අදාළ වා��ක වැ�� ව�ධක ෙගuමට. 
 

ඊට අCÀලව, ^ ලංකා ප ජාතා#eක සමාජවා[ ජනරජෙZ ආpxක ම ව7වස්ථාෙJ 
153 (2) ව7වස්ථාව පකාරව, Rගණකා�පX, එ�. එ3. ගා\» Rෙ�Sංහ මහතා ෙවත 
රජෙZ ඒකාබnධ අරgදලට වැය බර වන පsd ඉහත සඳහ# මාSක වැ�ප හා [මනා 
ෙගuම කළ T� යැ£ ෙමම පා�Hෙ3#�ව /ශ්චය කර£.  

*34.  
අගාමාත7�මා සහ ජාXක පXප5X හා ආ�ªක කටT� අමාත7�මා,— ආpxකම 

ව7වස්ථාව යටෙ5 ෙයෝජනාව,— ^ ලංකා පජාතා#eක සමාජවා[ ජනරජෙZ 
ආpxකම ව7වස්ථාෙJ 104ආ (5) (අ) ව7වස්ථාව පකාරව මැXවරණ ෙකො\ෂ# සභාව 
RS# සාදන ලද, 2017 ෙදසැ3බ� 04 dනැX අංක 2048/1 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ 
පතෙZ පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 dන ඉdsප5 කරන ලද ජනමතRචාරණයක[ ෙහෝ 
ඡ#ද Rම9මකට අදාළ කාල9මාව �ළ RදÁ5 හා gÂත ජනමාධ7 RS# ��පැdය T�, 
මාධ7 උපමාන අCමත කළ   T� ය. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*35. 

ෙබෞnධ Rහාර ෙnවාලග3 (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
*36. 

ෙථේරවා[ ÃÄ කXකාව5 (Hයාපdං� jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර 
jයuම. 

(අමාත7 මpඩලෙZ අCමXය ද#වා Xෙl.) 
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*37. 
ආpxකම ව7වස්ථාව යටෙ5 ෙයෝජනාව,— Rවාදය  ක1 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Å/ 22),— “^ ලංකා පජාතා#eක සමාජවා[ ජනරජෙZ ආpxකම 
ව7වස්ථාෙJ 104ආ (5)(අ) ව7වස්ථාෙJ R�Rධාන පකාරව මැXවරණ ෙකො\ෂ# සභාව 
RS# 2016 ෙපබරවාs 25 dනැX අංක 1955/19 දරන අX Rෙශේෂ ගැස{ පතෙZ පළ 
කරC ලැබ, 2016.05.06 dන ඉdsප5 කරන ලද, ජනමතRචාරණයක[ ෙහෝ ඡ#ද 
Rම9මකට අදාළ කාල9මාව �ළ RදÁ5 හා gÂත ජනමාධ7 RS# ��පැdය T� 
උපමාන ෙහව5 මා�ෙගෝපෙnශ/ ෙමෙහT3 පXප5X අCමත කළ T� ය.” යCෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලd#, පශ්නය සභාÃgඛ කරන ල[.  

38. 
^ ලංකා ෙසේවා �sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන5 ෙක�3පත — 

ෙදවැ/වර jයuම.  

39. 
ළමා _න	5ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

40. 
^ ලංකා එස5 PසX්යා/ සෙහෝදර5වය (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — 

ෙදවැ/වර jයuම.  

41. 

^ ලංකා කා#තා ස3ෙ3ලනය (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර 
jයuම.  

42. 
ෙමොනරාගල dසe් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — 

ෙදවැ/වර jයuම.  

43. 
ලසාHය# සමාජ�ය අධ7ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — 

ෙදවැ/වර jයuම.  

44. 
ජාත7#තර කා#තා සහ ළමා අ£ # oi�ෙ3 සභාව (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 

ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

45. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත jmෙ3) පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර 

jයuම.  

46. 
ද ඉ#ස¦්¦T{ ඔෆ ්ස�¦ෆ£¤ පlH එකU#ට#{ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත jmෙ3) 

පන5 ෙක�3පත — ෙදවැ/වර jයuම.  

 
* සල4ෙණ� හ7�ව. ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 

 

 


