
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

387/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂෙ:; 1ධ හ=දාවට ශා?@ක අභ)ාස සඳහා අවශ) කැ2වස ්සප,� 
Dල; ගැFමට ෙට2ඩ. කැඳH අවසථ්ාෙJ ඒ සඳහා ෙට2ඩ. ඉM@ප, කළ 
ආයතන කවෙ.ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉM@ප, කළ ෙට2ඩ. වRනාකS ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iii) ෙට2ඩරය ලබාග, ආයතනය කවෙ.ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට2ඩරය ලබා;මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනWද? 
(ආ) (i) 2015 ව.ෂෙ:; ෙමම සප,� Dල; ගැFමට අදාළ ආරYක අමාත)ාංශ 

ෙට2ඩ. ම[ඩලෙ: \R ]ලධා@2ෙ^ නS හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම ]ලධා@2 ෙට2ඩ. ම[ඩලෙ: ෙකොපමණ කාලයක \ට කට1� 
කර2ෙ2ද; 

 (iii) 2015 ව.ෂෙ:; ෙමම සප,� Dල; ගැFමට අදාළ 1ධ හ=දා ෙට2ඩ. 
ම[ඩලෙ: \R ]ලධා@2ෙ^ නS හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (iv) ෙමම ]ලධා@2 ෙට2ඩ. ම[ඩලෙ: ෙකොපමණ කාලයක \ට කට1� 
කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 
(ඇ) (i) ආරYක අමාත)ාංශය හා 1ධ හ=දා ෙට2ඩ. ම[ඩලවල අඛ[ඩව ෙසේවය 

කරන ]ලධා@2 ඉව, a?මට රජය කට1� කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නS, ඒ කවර Mනයක;ද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

2. 
1101/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත eණෙසේකර මහතා,— ]වාස හා ඉMa?S අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ] Mෙන2 පfව ජා!ක ]වාස සංව.ධන අ�කා@ය g\2 ෙS 
දවා ඉMකර ඇ! ]වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත ]වාස ඉMa?ෙS; ]වාස ණය ෙලස ලබා ; ඇ! =දල ෙකොපමණද; 

 

(අටවැ] පා.jෙS2�ව - පළ=වැ] සභාවාරය) 
අංක 170.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එම ]වාස ණය, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 
(ආ) (i) 2015.01.08 Mෙන2 පfව අ�කා@ය g\2 ෙS දවා ඉMකර ඇ! ආධාරලාl 

]වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව2 කරන ලද සSm.ණ =දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම =දල, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 
(ඇ) (i) 2015.01.08 Mෙන2 පfව අ�කා@ය g\2 ෙS දවා ඉMකර ඇ! ]වාස  

ගSමාන  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව2 කරන ලද සSm.ණ =දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම =දල, Mසh්ක අiව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා තවnරට, ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

3. 
1123/’16 

ග	 චD2ද g ෙp\@ මහතා,— සමාජ සgබලගැ2qS, fභසාධන හා ක2ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) “සමෘ�� ආද.ශ ගSමාන” නD2 ව)ාපෘ!ය ඔබ අමාත)ාංශය මv2 ආරSභ 
කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නS, එම ව)ාපෘ!ෙ: අර=x කවෙ.ද; 

 (iii) බnyල Mසh්කෙය2 එම ව)ාපෘ!ය සඳහා  ෙතෝරාග, ගSමාන කවෙ.ද; 

 (iv) එම ගSමාන M1x a?ම සඳහා  ගැFමට අෙ�ෂා කරන �යවර කවෙ.ද; 

  ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 
4. 

1310/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— |වර හා ජලජ සSප, සංව.ධන අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) “ජයන;”, aරලවැyල, ෙදgiවර j�නෙ: පMං� }. එS. න2දෙසේන මහතා 
|වර gශාම වැ�� ෙයෝජනා කමෙ: දායකෙය� බව,;  

 (ii) වයස අ�	n 60 සSm.ණqම ෙහේ�ෙව2 තමාට WD gශාම වැ�ප ලබා ගැFම 
සඳහා අංක MT/3279 යටෙ, ඔ� g\2 g�ම, අයnSපත ඉM@ප, කර  
ඇ! බව,; 

 (iii) |වර හා ජලජ සSප, ෙදපා.තෙS2�ෙJ සහකාර අධ)ෂ (|gවැ) g\2  
අංක මාත/05/2/82 හා 2014.11.05 Mනැ! j�ෙය2 මාතර, කෘ� රෂණ 
ම[ඩලෙ: අධ)ෂවරයා ෙවත \WකැඳqS කර ඇ! බව,; 

 (iv) න2දෙසේන මහතා, ]යමාi�ලව වා@ක =දy ෙගවා, ඒ බව මාතර සහකාර 
අධ)ෂ සහ!ක කර !�ය;,, gශාම වැ�ප ෙවiවට, ��ධ වා@ක =දy හා ඒ 
මත ෙපො�ය පමණ ආපf ෙගqමට කෘ�ක.ම හා ෙගොgජන රෂණ 
ම[ඩලය �රණය කර ඇ! බව,; 

එ�මා ද2ෙනWද? 



( 3 ) 

 

 

(ආ) ෙS වනgට 62 හැg@M gෙ: පfවන න2දෙසේන මහතාට WD gශාම වැ�ප ලබා;මට 
�යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

5. 
1318/’16 

ග	 එS. එ�. එS. සyමා2 මහතා,— ඉඩS සහ පා.jෙS2� ප!සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව Mසh්කෙ:, ඒරාH.ප,� පාෙ��ය ෙyකS ෙකො�ඨාසය �ළ 
�WR රාජ) ආයතන ස� ඉඩS පමාණය කවෙ.ද; 

 (ii) එම පාෙ��ය ෙyකS ෙකො�ඨාසෙ: පMං�ක	ව2 g\2 රජෙ: ඉඩS පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැFම සඳහා අයnS කර !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නS, එම අයnSප, පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම අයnSක	ව2ට ෙS දවා පදාන/බලපත මත ලබා; ඇ! ඉඩS පමාණය 

කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද?  

6. 
1360/’16 

ග	 වාfෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා.ග 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෛජව ප�ධ! තාෂණ ෙJදය gෂය ධාරාව හදාරා, 2015 ව.ෂෙ:; පථම වරට 
අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) gභාගයට ෙපF \ට, ඉ2 ඉතා උසස ්ප!ඵල ලබා \Rන 
ර,න�ර Mසh්කෙ: �ෂ)ය2 ෙS දවා a\n gශව්gද)ාලයකට ඇ�ළ, 
කරෙගන ෙනොමැ! බව,; 

 (ii) ඉහත �ෂ)ය2ට ලබාn2 gශව්gද)ාල අ,ෙපොෙතW එම gෂයට අදාළ උපා� 
පාඨමාලාව සඳහා සබරග=ව gශව්gද)ාලය ඇ�ළ, කර !�නද, එම gශ්ව 
gද)ාලයටද ෙS දවා a\n �ෂ)ෙය� ඇ�ළ, කරෙගන ෙනොමැ! බව,; 

 (iii) ෙමම �ෂ)ය2ට ලැ� ඇ! ෙතොර�	 අiව ෙකොළඹ වැ] පහfකS සWත 
Mසh්කවj2 අ� Z අගය යටෙ, \f2 80 - 90 වැ] සංඛ)ාවකට gශව් 
gද)ාල වරS WD q ඇ! බව,; 

 එ�මා ද2ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම �ෂ)ය2ට \nq ඇ! අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප!වරයා, 
අගාමාත)වරයා, අමාත)වරයාට සහ gශව්gද)ාල ප!පාදන ෙකොDෂ2 
සභාවටද අ�යාචනා ඉM@ප, කළද ෙS වනෙත a\n සාධාරණය ඉ�  q 
ෙනොමැ! බව ��ග2ෙ2ද;  

 (ii) අ (i) W සඳහ2 �ෂ)ය2 gශව්gද)ාලවලට ඇ�ළ, කරගැFම සඳහා අවශ) 
�යවර ග2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද?  
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7. 
1364/’16 

ග	 ශා2! �ස්ක2දරාසා මහ,Dය,— රාජ) ප@පාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) !ස ් අ�	n 1දමය ත,,වය ෙහේ�ෙව2 උ�	 පළාෙ, අවතැ2qS, 
වාසසථ්ාන අWDqS, භාරකාරව	2 ෙනොමැ!qS, ෙදමJ�ය2 අWDqS හා 
ෙ�පළ අWDqS යන ෙහේ�2 මත \f2ෙ^ අධ)ාපනය අඩාල H බව 
��ග2ෙ2ද; 

 (ii) ෙමම ෙහේ�2 මත \f2ට තම උපා� අධ)ාපනය සSm.ණ a?ම පමාද H බව 
ද2ෙ2ද; 

 (iii) එම ක	x මත, උ�	 පළාෙ, රාජ) ෙසේවයට බඳවා ගැFෙS වයස ්4මාව    
අ�	n 45 දවා ඉහළ නැංqමට කට1� කර2ෙ2ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

8. 
1366/’16 

ග	 ඩ^ලස ් ෙ�වාන2ද මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞඛ) ෙදපා.තෙS2�ව  g\2 ග.භF මාතාව2ට, a@ෙදන මJව	2ට 
හා බර අ� අ�	n 5 ට අ� ළ=2ට “�ෙපෝෂ” ෙපෝෂ)දා� ආහාරය ලබා n2 
බව,; 

 (ii) එෙසේ ලබා ෙදන ලද �ෙපෝෂ, පf�ය මාස 3 කට වැ  කාලයක \ට ක¡රට 
ඇ�¢ ෙබොෙහෝ පෙ�ශවලට ලබා ෙනොn2 බව,;   

එ�මා ද2ෙනWද? 

(ආ) (i) hෙපෝෂ ලබා ෙනො;මට ෙහේ� කව ෙ.ද; 

 (ii) රජය g\2 ෙමෙත ෙනොDෙy ලබා ෙදන �ෙපෝෂ ෙපෞ�ගjක f�@ 
ෙවළඳසැy මv2 ga£ෙS කට1� \n ෙවD2 පව!න බවට, මෑතක; 
මාධ)වj2 පළ කරන ලද වා.තාවල සත)තාවය !ෙwද; 

 (iii)  �ෙපෝෂ අදාළ ජනතාවට ලබා ;මට කට1� කර2ෙ2ද; 

 (iv) එෙසේ නS, එම Mනය කවෙ.ද; 

  ය2න එ�මා ෙමම ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 
9. 

1371/’16 

ග	 බ2nල eණව.ධන මහතා,— ක.මා2ත හා වා¥ජ කට1� අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 125ට අiව, ¦ද, �ඩා හා මධ) ප@මාණ 
ක.මා2තවලට සහාය වන ඉ2a1ෙwටරය ෙලස කට1� කරන “D] 
කා.Dක උද)ාන” ව)ාපෘ!ෙයW පග!ය කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම කා.Dක උද)ාන �W�qමට ෙයෝ¨ත ෙමොනරාගල, �,තලම, යාපනය, 
ව2] සහ අSපාර Mසh්කවල ඉඩS ෙතෝරා ෙගන !ෙwද; 
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 (iii) ෙමම D] කා.Dක උද)ාන ව)ාපෘ!ය සSබ2ධෙය2 ඉහත සඳහ2 
Mසh්කවල Mසා ෙyකSව	2 දැiව, කර !ෙwද; 

 (iv) එෙසේ නS, ඉහත රජෙ: ]ළධා?2ෙග2 ලද වා.තා ඉM@ප, කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

10. 
1482/’16 

ග	 ෙරෝW£ �මා@ gෙpර,න මහ,Dය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) එකම ජා!ක පාසල �ළ වසර 10, 15, 20 සහ 30 දවා ෙසේවා කාලය 
සSm.ණකර ඇ! e	ව	2 සහ අනධ)යන ෙසේවකය2 සඳහා වා.�ක 
සථ්ානමා	 ලබා;ෙS ජා!ක ප!ප,!ය අධ)ාපන අමාත)ාංශයට !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නS, ඒ අiව 2017 ව.ෂෙ: සථ්ාන මා	qS කමෙJදය ©යා,මක 
a?මට සැලfSකර !ෙwද; 

 (iii) එම සැලfමට අiව, e	 මා	qS ෙS වනgට අවස2කර !ෙwද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙJ නS, එය ක නS a?ම සඳහා සැලැසම් ! ෙwද; 

 (v) ෙමම මා	qS \nකරන Mනය කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

11. 
1506/’17 

ග	 උදය පභා, ගSම2�ල මහතා,— කSක	, වෘ,�ය සD! සබඳතා හා සබරග= 
සංව.ධන අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 Mනට ෙසේවක අ.ථසාධක අර=දෙy සªය �xS සංඛ)ාව අiව 
ෙපෞ�ගjක අංශෙ: ෙසේවා ]1!ය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Mනය2ට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Mනට ෙසේවා 
]1!ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

12. 
547/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ක.මා2ත හා වා¥ජ කට1� අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (5) 

(අ) (i) ශ « ීලංකාව �ළ ර2 හා @; ක.මා2 තෙ: ]1� gශාල �@ස \Rන බව,;    

 (ii) ර2 හා @; Dල ඉහළ යාම හා ෙවන, ෙහේ�2 ]සා ෙමම ක.මා2තය �ඳ 
වැෙටD2 පව!න බව,; 

 (iii) ෙමම ක.මා2තෙ: ]1�Hව2ට aයා අWDqෙS අවදානම ඇ! බව,; 

එ�මා ��ග2ෙනWද? 

(ආ) (i) උත ක.මා2තෙ: ]1� ��ගලය2 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ��ගලය2ට නව ක.මා2ත M1xකර ගැFමට රජෙය2 සහන ලබා;මට 
කට1� කර !ෙwද; 
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 (iii) එෙසේ නS, එම සහන කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ඇ) (i) ර2 හා @; Dල පාලනයට රජෙය2 ක «යිාමා.ග ග2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නS, එම ක «යිාමා.ග කවෙ.ද;  

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

13. 
1215/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත eණෙසේකර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා 
ආ./ක කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව Mසh්කෙ: �Wටා ඇ! රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එy. ¯. ¯. ඊ. තසත්වා;2 g\2 ව.ෂ 1983 2 පfව gනාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) gනාශ H එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ: ��ග, තෙසේ	ව කර !ෙwද;  

 (iv) එෙසේ නS, එම ෙ�පළවල සSm.ණ වRනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) gනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට, වගaව 1� තසත්වා;2ට g	�ධව 
F!මය �යවර ෙගන !ෙwද;  

 (vi) එෙසේ නS, එම �යවර කවෙ.ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා gමසා ඇ! ෙතොර�	 සSබ2ධෙය2 m.ණ වා.තාව 
ඉM@ප, කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 

14. 
1407/’16 

ග	 බ2nල eණව.ධන මහතා,— පාථDක ක.මා2ත අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයW අංක 183 ෙයෝජනාවට අiව, අගාමාත)�මාෙ^ ප!ප,! 
පකාශනෙ: සඳහ2 කර ඇ! ප@M, �W�qමට ෙයෝජනා කරන ලද gෙශේ�ත 
කෘ�කා.Dක හා |වර අපනයන කලාපවj2, 2016 ව.ෂය �ළ �Wටවi ලැ± 
කලාප සංඛ)ාව සහ ඒවා �WටH සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අiව �WටH එ එ කලාපය ෙවiෙව2 රජය g\2 
දරi ලැ± =¢ gයදම ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කා.Dක හා |වර අපනයන කලාපය2W වග²ම දර2ෙ2 කවර 
රාජ) ආයතනය g\2ද;  

 (iv) 2016 ව.ෂය �ළ එවැ] කලාප �Wටවi ලැ±ෙJ නS, එම එ එ කලාපයක 
අපනයන ඉප1S කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නS, ඒ ම2ද? 
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පධාන කට1� ආරSභෙ: ; 

ෙය#ජනා %&බඳ දැ)�*ම 

1. 

පා.jෙS2�ෙJ සභානායක�මා,— පා.jෙS2�ෙJ සq්S,— පා.jෙS2�ෙJ සථ්ාවර 
]ෙයෝග අංක 7W g�gධානවල සහ 2016.03.08 වැ] Mන පා.jෙS2�ව g\2 සSමත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙJ �ම සඳහ2ව !�ණද, අද Mන සq්S පැවැ,ෙවන කාල ෙJලාව                 
අ. භා. 1.00 \ට අ. භා. 6.30 දවා gය 1� ය. අ. භා. 2.00ට පා.jෙS2�ෙJ සථ්ාවර ]ෙයෝග 
අංක 7(5) ©යා,මක gය 1� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනොgමසා 
පා.jෙS2�ව කy තැ�ය 1� ය.      

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැiS;ම සහ Mනට ]යDත කට1� 
*1. 

ªඩා අමාත)�මා,— ªඩා පනත යටෙ, ]ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ªඩා පනෙ, 31  
වග2!ය සමඟ aයgය 1� 41 වග2!ය යටෙ, ජා!ක ªඩා සංගS සSබ2ධෙය2 ªඩා 
අමාත)වරයා g\2 සාදන ලnව, 2016 ඔෙතෝබ. 27 Mනැ! අංක 1990/23 දරන අ! gෙශේෂ 
ගැස� පතෙ: සහ 2017 ෙපබරවා@ 13 Mනැ! අංක 2006/13 දරන අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ 
කරi ලැබ, 2017.04.05 Mන ඉM@ප, කරන ලද ]ෙයෝග අiමත කළ 1� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.)  
*2. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත)2තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— � ලංකා අපනයන 
සංව.ධන පනත යටෙ, ]ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව.ධන පනෙ, 14 වග2!ය යටෙ, ෙසස් බn සSබ2ධෙය2 සංව.ධන උපාය 
මා.ග හා ජාත)2තර ෙවළඳ අමාත)වරයා g\2 සාදන ලnව, 2017 මා.� 21 Mනැ! 
අංක 2011/9 දරන අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරi ලැබ, 2017.05.23 Mන ඉM@ප, 
කරන ලද ]ෙයෝගය අiමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*3. 

අ�	දහ2 H තැනැ,ත2 ��බඳ කා.යාලය (�W�qම, ප@පාලනය a?ම සහ 
ක.තව) ඉ� a?ම) (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*4. 

 අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— අyලස ් ෙහෝ 
µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන ෙකොDෂ2 සභාෙJ අධ)Y ජනරාyවරයාෙ^ වැ�� හා ;මනා 
ප!ෙශෝධනය a?ම,— 1994 අංක 19 දරන අyලස ්ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන  ෙකොDෂ2 
සභා පනෙ, 16(1) වග2!ය මv2 ෙකොDෂ2 සභාවට පැව? ඇ! කා.යය2 ඉ� කර¶ම 
�¥ස එම ෙකොDෂ2 සභාවට සහාය qමට අධ)Y ජනරාyවරෙය� ප,a?මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ,තාට පා.jෙS2�ව g\2 ]ශච්ය කරi ලබන වැ�ප ෙගqමට 
g�gධාන සලසව්ා ; ඇ! ෙහ�2ද; 

අyලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන ෙකොDෂ2 සභාෙJ අධ)Y ජනරාy තන�රට 
2016.11.24 Mන \ට F!ප!  ෙදපා.තෙS2�ෙJ අ!ෙ.ක ෙසොj\ට. ජනරාy ·රෙ: 
රාජකා@ කළ ජනා�ප! F�ඥ සර, ජයමා2න මහතා ප, කර ඇ! ෙහ�2ද; 

අyලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන ෙකොDෂ2 සභාෙJ අධ)Y ජනරාy 
ජනා�ප! F�ඥ සර, ජයමා2න මහතාට ෙපෞ�ගjක වන ෙසේ අ!ෙ.ක ෙසොj\ට. 
ජනරාy තන�රට WD මා\ක වැ�ප හා රජෙ: ]ල ]වාසය ලබා ; ෙනොමැ! නS, 
]වාස �¶ ;මනාව ඇ�¢ \ය¹ ;මනා (nරකථන ;මනාව සහ ඉ2ධන ;මනාව හැර) 



( 8 ) 

 

 

ලබා;මට,, අyලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන  ෙකොDෂ2 සභාෙJ අධ)Y ජනරාy 
·රයට WD අමාත)ාංශ ෙyකS ;මනාව, nරකථන ;මනාව සහ ඉ2ධන ;මනාව 
2016.11.24 Mන \ට ෙගqමට අමාත) ම[ඩල අiම!ය ලබා ; ඇ! ෙහ�2ද; 

ඊට අi�ලව, 1994 අංක 19 දරන අyලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන ෙකොDෂ2 
සභා පනෙ, 16(2) වග2!ය පකාරව, අyලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා gම.ශන 
 ෙකොDෂ2 සභාෙJ අධ)Y ජනරාy, ජනා�ප! F�ඥ සර, ජයමා2න මහතා ෙවත 
රජෙ: ඒකාබ�ධ අර=දලට වැය බර වන ප@M ඉහත සඳහ2 මා\ක වැ�ප හා ;මනා 
ෙගqමට ෙමම පා.jෙS2�ව ෙයෝජනා සSමත කර�. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*5. 

� ලංකා !රසාර සංව.ධන පන, ෙක�Sපත — gවාදය කy තබන ලද පශ්නය (2017 
මා.� 08) [1]. 

*6. 

බලහ,කාරෙය2 අ�	දහ2 a?Sවj2 \ය¹ තැනැ,ත2 ආරෂා a?S සඳහා H 
ජාත)2තර සS=! පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*7. 
gෙ�ශ g]මය පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම.  

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*8. 
ඡ2ද WDය2 jයාපMං� a?ෙS (gෙශේෂ g�gධාන) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර 

aයqම.  

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*9. 

|වර සහ ජලජ සSප, (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම.  
(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*10. 
අපරාධ න� gධාන සංගහය (gෙශේෂ g�gධාන) (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Sපත — 

ෙදවැ]වර aයqම.  
(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*11. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා!ක ඖෂධ ]යාමන අ�කා@ය 

පනත යටෙ, ]ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ ]යාමන අ�කා@ය පනෙ, 118  
වග2!ය සමඟ aයgය 1� 142  වග2!ය යටෙ, ෛවද) උපකරණ Dල ]යම a?ම 
සSබ2ධෙය2 ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා g\2 සාදන ලnව, 2017 
ෙපබරවා@ 17 Mනැ! අංක 2006/45 දරන අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරi ලැබ, 
2017.05.23 Mන ඉM@ප, කරන ලද ]ෙයෝග අiමත කළ 1� ය. 

*12. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— අ�කරණ සංgධාන පනත 

යටෙ, ]ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංgධාන පනෙ, 60 වග2!ය සමඟ 
aයgය 1� එම පනෙ, 61  වග2!ය යටෙ, අ�කරණ අමාත)වරයා g\2 සාදන ලnව, 2017 
මා.� 27 Mනැ! අංක 2012/5 දරන අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරi ලැබ, 2017.05.23 Mන 
ඉM@ප, කරන ලද ]ෙයෝගය අiමත කළ 1� ය. 

*13. 
ෙබෞ�ධ gහාර ෙ�වාලගS (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 
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*14. 
ෙථේරවා; �¦ ක!කාව, (jයාපMං� a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර 

aයqම. 
(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 

*15. 
වරාය හා නාgක කට1� අමාත)�මා,— ෙව ළඳ නැJ පනත යටෙ, ]ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැJ පනෙ, 139 වග2!ය සමඟ aයgය 1� එම පනෙ, 
321 වග2!ය යටෙ, බහා¹S දළ ස්ක2ධ සත)ායන සSබ2ධෙය2 වරාය හා නාgක 
කට1� අමාත)වරයා g\2 සාදන ලnව, 2016 අෙගෝස්� 11 Mනැ! අංක 1979/30 දරන 
අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරi ලැබ, 2017.02.21 Mන ඉM@ප, කරන ලද ]ෙයෝග 
අiමත කළ 1� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ: අiම!ය ද2වා !ෙw.) 
*16. 

ආ[�කම ව)වසථ්ාව යටෙ, ෙයෝජනාව,— gවාදය  කy තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¾] 22),— “� ලංකා පජාතා2hක සමාජවා; ජනරජෙ: ආ[�කම ව)වසථ්ාෙJ 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙJ g�gධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොDෂ2 සභාව g\2 2016 ෙපබරවා@ 25 
Mනැ! අංක 1955/19 දරන අ! gෙශේෂ ගැස� පතෙ: පළ කරi ලැබ, 2016.05.06 Mන ඉM@ප, 
කරන ලද, ජනමතgචාරණයක; ෙහෝ ඡ2ද gම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ gද¿, හා =Àත 
ජනමාධ) g\2 ��පැMය 1� උපමාන ෙහව, මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1S ප!ප,! අiමත 
කළ 1� ය.” යiෙව2 ෙයෝජනා කරන ලM2, පශන්ය සභා�=ඛ කරන ල;.  

17. 

� ලංකා ෙසේවා �@ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Sපත — 
ෙදවැ]වර aයqම.  

18. 

ළමා �න	,ථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම.  

19. 
� ලංකා එස, ©ස!්යා] සෙහෝදර,වය (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — 

ෙදවැ]වර aයqම.  

20. 

� ලංකා කා2තා සSෙSලනය (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම.  

21. 
ෙමොනරාගල Mසh් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — 

ෙදවැ]වර aයqම.  

22. 
ලසාjය2 සමාජÁය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර 

aයqම.  

23. 
ජාත)2තර කා2තා සහ ළමා අ��2 f²ෙS සභාව (සංසථ්ාගත a?ෙS) පන, 

ෙක�Sපත — ෙදවැ]වර aයqම.  
 

* සල/ෙණ� හ1�ව) ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

[1] 
“පන, ෙක�Sපත දැ2 ෙදවැ] වර aයgය 1�ය” යiෙව2 ෙයෝජනා කරන ලM2, පශන්ය 

සභා�=ඛ කරන ල;. 
 

 


