
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

465/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (7) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා=ප-�මා සහභා> ? @ෙAශ සංචාර කවෙ0ද; 

 (ii) එF එ එ @ෙAශ සංචාරයට සහභාG ? HAගලය#ෙI න!, තන�	 සහ 
එම HAගලය# ෙවJෙව# රාජ* සහ අ0ධ රාජ* ආයතන @L# දරන ලද 
@යදම ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
2. 

952/’16 

ග	 SමT ර නායක මහතා,— UදT හා ජනමාධ* අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) රාජ* ෙසේවකය#ට සහන Vලට ය�	පැX ලබාZෙ! වැඩ��ෙවළ යටෙ  
තැපැTක	ව#ද ය�	පැX ඉTලා ඇ- බව ; 

 (ii)  ඔ^#ට ෙමෙත ය�	පැX ලබාZ ෙනොමැ- බව ;  

එ�මා ද#ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙමම �_සට සහන Vලට ය�	පැX ලබාZමට කට3� කර#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ න!, එම Xනය කවෙ0ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

3. 
1019/’16 

ග	 නාමT රාජපෂ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (4) 

(අ) (i) 2015 ජනවා_ මාසෙa Lට ෙ! දවා කාලය �ළ ජනා=ප-�මා @L# @වෘත 
කරන ලද රාජ* හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අය   ෙගොඩනැ>d හා අෙනe  
ඉXfg! සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉXfg!වd#,  2015 ජනවා_ මාසෙය# පjව ආර!භ කරන ලද ඉXfg! 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

(අටවැk පා0dෙ!#�ව - පළUවැk සභාවාරය) 
අංක 175.] 
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4. 
1084/’16 

ග	 nA=ක ප-රණ මහතා,— o-ය හා සාමය සහ දpණ සංව0ධන 
අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ශ q ී ලංකා ෙපොdස ් ෙදපා0තෙ!#� kල jනඛ අංශෙa Lsන jනඛය#  
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම jනඛය# නඩ � fgම සඳහා ව0ෂයකට වැයකරන Uදල ෙකොපමණද; 

 (iii) උත jනඛය#ෙග# ගJ ලබන ප qෙයෝජන ක වෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙපොdස ් ෙදපා0තෙ!#�වට තව  jනඛය# @ෙAශය#ෙග# ෙග#vමට 
කට3� කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, ඒ සඳහා වැය fgමට අෙ�wත Uදල ෙකොපමණද;  

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

5. 
1099/’16 

ග	 අෙශෝක xය#ත මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) H තලම Xසy්කෙa ග!මාන රාzය U{| ඛාදනයට ලvෙ! 
ත0ජනයකට ලv ඇ- බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම ග! කවෙ0ද; 

 (iii) එෙසේ U{| ඛාදනයට ල ? ග!මාන සහ එම ජනතාව ෙවJෙව# ය! 
සහන}~ වැඩසටහන අමාත*ාංශය ම�# Xය  කර -ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න!, ඒ ��බඳ @සත්ර කවෙ0ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

6. 
1119/’16 

ග	 චV#ද @ ෙ�L_ මහතා,— සමාජ ස@බලගැ#v!, jභසාධන හා ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) බ|Tල Xසy්කෙa සමෘA=, වැ�Ms Zමනා ආZ @@ධ සහනාධාර ලබන 
HAගලය# සංඛ*ාව, එ එ මැ-වරණ ෙකො�ඨාසය අJව ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) M සඳහ# HAගලය#ෙI න! හා d�නය# කවෙ0ද; 

 (iii) ව ම# යහපාලන රජය ෙමම �_සෙI �වන ම�ටම උසස ් fgම සඳහා 
ඉX_ෙaZ �යාවට නැංvමට අෙ�pත වැඩසටහ# කවෙ0ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
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7. 
1133/’16 

ග	 (ෛවද*) නd#ද ජය-ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙA}ය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) South Asian Institute of Technology and Medicine නමැ- ආයතනය 
@L# � ලංකාව �ළ ෙහද,  ෙසෞඛ*, @ද*ා ෙහෝ ෛවද* උපා= �_නැ�මට 
අමාත*ාංශෙa අJම-ය ඉTලා -ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම Xනය කවෙ0ද; 

 (iii) අමාත*ාංශය @L# එම අවසරය ලබාZ -ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න!, අවසර ලබාZෙ! d�ය සභාගත කර#ෙ#ද; 

 (v) අමාත*ාංශෙa අවසරයf# ෙතොරව, ෙසෞඛ* ෙෂේතයට අදාළ උපා= 
�_නැ�ෙ! ආයතනය පව වාෙගන යාම oත*ාJ ලද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

8. 
1180/’16 

ග	 පAම උදයශා#ත ¡ණෙසේකර මහතා,— කෘpක0ම අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) යාපනය Xසy්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව0ෂය වන@ට වගා කරන ලද U¢ ෙගො@S! පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව0ෂවල වගා කරන ලද වගාS! පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) ව0ෂ 1983# පjව 2009 ව0ෂෙa 3දමය ත  වය kමවන ෙත වගා කරන 
ලද U¢ S! පමාණය එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  3දමය ත  වය kමvෙම# පj ෙ! දවා වගා කරන ලද ෙගො@S! 
පමාණය, එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත LයTෙලMම ස!£0ණ වා0තාව ඉX_ප  කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

9. 
1293/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— කෘpක0ම අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර Xසy්කෙa වගා කරJ ලබන e¤	 ඉඩ! පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) M සඳහ# ඉඩ! පමාණය, එ එ පාෙA}ය ෙTක! ෙකො�ඨාසය 
අJව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද;  

 (iii) ඉහත (i) M සඳහ# e¤	 ඉඩ! පමාණය සඳහා Xයවර සැපෙයන ආකාරය 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද;  

 (iv) ව0ෂ 2013 Lට 2015 දවා මාතර Xසy්කෙa වා0තා ? v අසව්ැ#න එ 
එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  
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 (v) ඉහත (iv) M සඳහ# v අසව්ැ#න, එ එ පාෙA}ය ෙTක! ෙකො�ඨාසය 
අJව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

10. 
1323/’16 

ග	 වාjෙAව නානායකාර මහතා,— ක!ක	, වෘ ¥ය සV- සබඳතා හා සබරගU 
සංව0ධන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) ව� ක!ක	 වැ¦� ��බඳව �යා මක සා§Mක >@jම ��බඳ @ෂය භාර 
අමාත*වරයාෙI සහ රජෙa වගFම කවෙ0ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) අයවැය සහන Zමනාව ? HAගdක අංශෙa ෙසේවකය#ෙI වැ¦පට මාLකව 
	.2500/- එක� fgම, සා§Mක >@jම අJව ව� ක!ක	 මාLක වැ¦පට 
එක�v නැ- බව ; 

 (ii) අවම වශෙය# §dක වැ¦ප Xනකට 	�යT 500/- සමග 	�යT 1000/- 
දවා වැ� කළ 3�ව -¨ බව ; 

 එ�මා ��ග#ෙනMද? 

(ඇ) (i) එෙසේ න!, එම සථ්ාවරෙa �Mටා එම වැ�කරන ලද Uදල ෙනොෙගවන 
හා!H�#ට @	Aධව න© දැ�මට කට3� කර#ෙ#ද; 

 (ii) සා§Mකව >@jම ඇ- @ටක රජය ෙගන එJ ලැ¨ අයවැය සහන Zමනා 
ෙනොෙගව#ෙ# සා§Mක >@jෙ! ෙකො#ෙAL, සහන Zමනා o-යට වඩා 
වැ� වාLදායක වන අවසථ්ාව#MX බව ��ග#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැ- න!, සා§Mක >@jම අJමත කළ ෙහේ�ව කවෙ0ද;  

 (iv) ෙමම 	.2500/- Zමනාවට සමාන Uදල දැනටම  සමහර HAගdක ව� 
පාලකය# @L# ඔ^#ෙI ක!ක	ව#ට ෙගවJ ලබන බව ද#ෙ#ද; 

 (v) එෙසේ න!, ව� සමාග!වලට ෙමම UදT ෙග@ය ෙනොහැf බවට ඔ^# කරන 
පකාශ ��ග#ෙ#ද;  

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද?  

11. 
1395/’16 

ග	 බ#|ල ¡ණව0ධන මහතා,— පාථVක ක0මා#ත අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයM අංක 165 සහ 166 ෙයෝජනාවලට අJව, 7 වන ශතව0ෂය 
දවා ? Z0ඝ ඉ-හාසය ඇ-, � ලංකාෙ¬ e¢බ© ෙගෝ~ය වශෙය# 
ස#නාමගත fgෙ! වැඩ��ෙවළ Xය   fgම සඳහා අයවැෙය# ෙව# කළ 
	�යT Vdයන 150ක ප-පාදනය වැය කළ ආකාරය ��බඳ වැය @සත්රය 
ඉX_ප  කර#ෙ#ද; 

 (ii) 2016 ව0ෂය �ළZ උත ෙයෝජ නාවට අJව, e	, ග!V_ස,් කරදUං¡ සහ 
සාXකා ආZ වගාව# සඳහා කTබ| පදනV# ලබා |# ඉඩ! පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කTබ|ලා®#ෙI නාම ෙTඛනය සභාගත කර#ෙ#ද; 



( 5 ) 

 

 

 (iv) 2016 ව0ෂය �ළZ උත වගාව# සඳහා උන#| කරවJ ලැ¨ පාෙA}ය වැ@d 
සමාග! කවෙ0ද; 

 (v) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව# e	 ප0ෙaෂණ ෙවJෙව# ෙව# කරන ලද 
	�යT Vdයන 50ක ප-පාදනය වැය කළ ආකාරය ��බඳ තහ^	 කරJ 
ලැ¨ වැය @සත්රය ඉX_ප  කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

12. 
1587/’17 

ග	 ස#X  සමරLංහ මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව0ෂෙa Lට ෙ! දවා සබරගUව පළා  මා0ගසථ් මG පවාහන 
අ=කා_ය ම�# ලබා Z ඇ- මG පවාහන බලපත සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග  HAගලය#ෙI න! සහ d�නය# කවෙ0ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) මG පවාහන බලපත ෙනොමැ-ව සබරගUව පළාෙ  බස ් රථ ධාවනය වන 
බව ;  

 (ii) එම�# සබරගUව මG පවාහන අ=කා_යට @ශාල පා©ව L|වන බව ; 

 එ�මා ��ග#ෙනMද? 

(ඇ) ෙ! ස!බ#ධෙය# අමාත*ාංශය ගJ ලබන �යවර කවෙ0ද ය#න  එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

13. 

1599/’17 
ග	 �ෂාර ඉkT අමරෙසේන මහතා,— @|dබල හා Hන0ජනoය බලශ-  

අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොෙරො¯ෙචෝෙT ගT අ°	 බලාගාරය ෙහේ�ෙව# බරපතල ප_සර 
±ෂණය L|වන බවට ෙචෝදනා ඉX_ප  වන බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) ෙනොෙරො¯ෙචෝෙT ගT අ°	 බලාගාරෙය# L| වන අMතකර වා3 
@ෙමෝචනය වැළැvම සඳහා ෙගන ඇ- �යවර කවෙ0ද; 

 (iii) ෙනොෙරො¯ෙචෝෙT ගT අ°	 බලාගාරෙය# �ටවන අ¢ කළමනාකරණය 
fgම සඳහා ෙගන ඇ- �යවර කවෙ0ද; 

 (iv) ෙනොෙරො¯ෙචෝෙT බලාගාරෙය# L|වන ප_සර ±ෂණය අවම fgම සඳහා 
ලංකා @|dබල ම²ඩලය @L# ඉX_ කාලය �ළ ෙකොපමණ Uදල 
ආෙයෝජනය fgමට අෙ�ෂා කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 
 
 
 
 



( 6 ) 

 

 

14. 

1675/’17 
ග	 ෙසa³´ අ~ සාµ0 ම^ලානා මහතා, — අධ*ාපන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,  — (1) 

(අ) 2008 ෙදසැ!බ0 මාසෙaZ මඩකලHව, ෙකෝපා³ සහ ෙකොටගල යන ¡	 H{¶ 
@ද*ාලවd# තම H{¶ව kමකර ව#k Xසy්කෙa පාසTවලට ප v! ලබාෙදන 
ලද H{¶ව අවස# කළ වහාම @භාගය පැවැ vෙ! �යාපsපාsයට පටහැk ෙලස 
2009 අෙපේT මාසෙaZ අවස# @භාගයට ෙපo Lsන ෙලස ඉTලා LsJ ලැ¨ 
අභ*ාසලා®#ෙI න! කවෙ0ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) ඉහත F Xසy්කය �ළ 3Aධය උ¯චතම අවසථ්ාවට එළඹ -¨ ෙහ³# එම 
අභ*ාසලා®#හට Xසy්කෙය# �ටතට පැV¸මට ෙනොහැf ? බව ; 

 (ii) ඔ^# තම ක¹ෂඨ් ක²ඩායම සමඟ @භාගයට U{ණ|# අතර එම ක¹ෂඨ් 
ක²ඩායමට ලබා|# පශන් පතයටම ���	 ලබා |# නU , ක¹ෂඨ් 
ක²ඩායම සඳහා තම සහ-කය වලං¡ වන Xනය ෙලස 2009.08.01 Xන 
ලබා|# අතර ඔ^#ෙI සහ-කය වලං¡ වන Xනය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
Xනය ලබා Z ඇ- බව ;   

එ�මා ද#ෙනMද? 

(ඇ) ක¹ෂඨ් ක²ඩායෙ! සහ-කය වලං¡ වන Xනයම ඔ^#හට ලබාZමට �යවර 
ග#ෙ#ද ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

15. 
1086/’16 

ග	 nA=ක ප-රණ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� 
අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 3ධ, ¡ව# සහ නා@ක යන ත q@ිධ හUදාව#වල රාජකා_ කට3� සඳහා ෙයොදා 
ගJ ලබන jනඛය# සංඛ*ාව, එ එ හUදාව අJව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම jනඛය# නඩ � fgම සඳහා වැය කරන Uදල, එ එ හUදාව අJව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) උත jනඛය#ෙග# ගJ ලබන ප qෙයෝජන, එ එ හUදාව අJව ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) උත හUදාව#ට තව  jනඛය# @ෙAශය#ෙග# ෙග#vමට කට3� 
කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, ඒ සඳහා වැය fgමට අෙ�wත Uදල, එ එ හUදාව අJව ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ0ද;  

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැJ!Zම සහ Xනට kයVත කට3� 
 *1. 
UදT හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— jරාබ| ආඥාපනත යටෙ  kෙ¬දනය (අංක 1),—

jරාබ| ආඥාපනෙ  (52 අ=කාරය ?) 32 වග#-ය සමඟ fය@ය 3� 25 වග#-ය යටෙ  
ම පැ# බලපත ගාස�් ස!බ#ධෙය# UදT අමාත*වරයා @L# පනවන ල|ව, 2016 
ෙදසැ!බ0 15 Xනැ- අංක 1997/16 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 
2017.06.06 Xන ඉX_ප  කරන ලද kෙ¬දනය අJමත කළ 3� ය. 

         (අංක 992 දරන jරාබ| kෙ¬දනය) 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.)  
*2. 
UදT හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— jරාබ| ආඥාපනත යටෙ  kෙ¬දනය (අංක 2),—

jරාබ| ආඥාපනෙ  (52 අ=කාරය ?) 32 වග#-ය සමඟ fය@ය 3� 25 වග#-ය  යටෙ  
අරe බලපත ගාස�් ස!බ#ධෙය# UදT අමාත*වරයා @L# පනවන ල|ව, 2016 
ෙදසැ!බ0 20 Xනැ- අංක 1998/7 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 2017.06.06 
Xන ඉX_ප  කරන ලද kෙ¬දනය අJමත කළ 3� ය. 

         (අංක 994 දරන jරාබ| kෙ¬දනය) 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.)  
*3. 
අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� අමාත*�මා,— සUද ±ෂණය 

වැළැvෙ! පනත යටෙ  kෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සUද ±ෂණය වැළැvෙ! පනෙ  
6 වග#-ෙa (ඉ) ෙ¿දය සහ 21 වග#-ය සමඟ fය@ය 3�  එF පනෙ  51 වග#-ය යටෙ  
මහවැd සංව0ධන හා ප_සර අමාත*වරයා @L# සාදන ල|ව, 2016 ෙදසැ!බ0 06 Xනැ- අංක 
1996/27 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 2017.06.07 Xන ඉX_ප  කරන ලද 
kෙයෝගය අJමත කළ 3� ය.  

*4. 
 අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� අමාත*�මා,— අTලස ් ෙහෝ 
±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන ෙකොVෂ# සභාෙ¬ අධ*À ජනරාTවරයාෙI වැ¦� හා Zමනා 
ප-ෙශෝධනය fgම,— 1994 අංක 19 දරන අTලස ්ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන  ෙකොVෂ# 
සභා පනෙ  16(1) වග#-ය ම�# ෙකොVෂ# සභාවට පැවg ඇ- කා0යය# ඉ¦ කර~ම 
�¹ස එම ෙකොVෂ# සභාවට සහාය vමට අධ*À ජනරාTවරෙයe ප fgමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ තාට පා0dෙ!#�ව @L# kශච්ය කරJ ලබන වැ¦ප ෙගvමට 
@=@ධාන සලසව්ා Z ඇ- ෙහ³#ද; 
අTලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන ෙකොVෂ# සභාෙ¬ අධ*À ජනරාT තන�රට 

2016.11.24 Xන Lට o-ප-  ෙදපා0තෙ!#�ෙ¬ අ-ෙ0ක ෙසොdLට0 ජනරාT Áරෙa 
රාජකා_ කළ ජනා=ප- o¥ඥ සර  ජයමා#න මහතා ප  කර ඇ- ෙහ³#ද; 

අTලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන ෙකොVෂ# සභාෙ¬ අධ*À ජනරාT 
ජනා=ප- o¥ඥ සර  ජයමා#න මහතාට ෙපෞAගdක වන ෙසේ අ-ෙ0ක ෙසොdLට0 
ජනරාT තන�රට MV මාLක වැ¦ප හා රජෙa kල kවාසය ලබා Z ෙනොමැ- න!, 
kවාස e~ Zමනාව ඇ�¢ LයÂ Zමනා (|රකථන Zමනාව සහ ඉ#ධන Zමනාව හැර) 
ලබාZමට , අTලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන  ෙකොVෂ# සභාෙ¬ අධ*À ජනරාT 
Áරයට MV අමාත*ාංශ ෙTක! Zමනාව, |රකථන Zමනාව සහ ඉ#ධන Zමනාව 
2016.11.24 Xන Lට ෙගvමට අමාත* ම²ඩල අJම-ය ලබා Z ඇ- ෙහ³#ද; 

ඊට අJ ලව, 1994 අංක 19 දරන අTලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන ෙකොVෂ# 
සභා පනෙ  16(2) වග#-ය පකාරව, අTලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා @ම0ශන 
 ෙකොVෂ# සභාෙ¬ අධ*À ජනරාT, ජනා=ප- o¥ඥ සර  ජයමා#න මහතා ෙවත 
රජෙa ඒකාබAධ අරUදලට වැය බර වන ප_X ඉහත සඳහ# මාLක වැ¦ප හා Zමනා 
ෙගvමට ෙමම පා0dෙ!#�ව ෙයෝජනා ස!මත කර³. 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*5. 

� ලංකා -රසාර සංව0ධන පන  ෙක¦!පත — @වාදය කT තබන ලද පශ්නය (2017 
මා0� 08) [1]. 
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*6. 

බලහ කාරෙය# අ�	දහ# fg!වd# LයÂ තැනැ ත# ආරෂා fg! සඳහා ? 
ජාත*#තර ස!U- පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර fයvම. 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*7. 
@ෙAශ @kමය පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර fයvම.  

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*8. 
ඡ#ද MVය# dයාපXං� fgෙ! (@ෙශේෂ @=@ධාන) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර 

fයvම.  

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*9. 

Çවර සහ ජලජ ස!ප  (සංෙශෝධන) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර fයvම.  
(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*10. 
අපරාධ න© @ධාන සංගහය (@ෙශේෂ @=@ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක¦!පත — 

ෙදවැkවර fයvම.  
(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*11. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙA}ය ෛවද*  අමාත*�මා,— ජා-ක ඖෂධ kයාමන අ=කා_ය 

පනත යටෙ  kෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා-ක ඖෂධ kයාමන අ=කා_ය පනෙ  118  
වග#-ය සමඟ fය@ය 3� 142  වග#-ය යටෙ  ෛවද* උපකරණ Vල kයම fgම 
ස!බ#ධෙය# ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙA}ය ෛවද* අමාත*වරයා @L# සාදන ල|ව, 2017 
ෙපබරවා_ 17 Xනැ- අංක 2006/45 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 
2017.05.23 Xන ඉX_ප  කරන ලද kෙයෝග අJමත කළ 3� ය. 

*12. 
අ=කරණ අමාත*�මා සහ nAධශාසන අමාත*�මා,— අ=කරණ සං@ධාන පනත 

යටෙ  kෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ=කරණ සං@ධාන පනෙ  60 වග#-ය සමඟ 
fය@ය 3� එම පනෙ  61  වග#-ය යටෙ  අ=කරණ අමාත*වරයා @L# සාදන ල|ව, 2017 
මා0� 27 Xනැ- අංක 2012/5 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 2017.05.23 Xන 
ඉX_ප  කරන ලද kෙයෝගය අJමත කළ 3� ය. 

*13. 
ෙබෞAධ @හාර ෙAවාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර fයvම. 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*14. 
ෙථේරවාZ ÉÊ ක-කාව  (dයාපXං� fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර 

fයvම. 
(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 

*15. 
වරාය හා නා@ක කට3� අමාත*�මා,— ෙව ළඳ නැ¬ පනත යටෙ  kෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ¬ පනෙ  139 වග#-ය සමඟ fය@ය 3� එම පනෙ  
321 වග#-ය යටෙ  බහාÂ! දළ ස්ක#ධ සත*ායන ස!බ#ධෙය# වරාය හා නා@ක 
කට3� අමාත*වරයා @L# සාදන ල|ව, 2016 අෙගෝස්� 11 Xනැ- අංක 1979/30 
දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 2017.02.21 Xන ඉX_ප  කරන ලද 
kෙයෝග අJමත කළ 3� ය. 

(අමාත* ම²ඩලෙa අJම-ය ද#වා -ෙ�.) 
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*16. 

ආ²©කම ව*වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— @වාදය  කT තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Ìk 22),— “� ලංකා පජාතා#yක සමාජවාZ ජනරජෙa ආ²©කම ව*වසථ්ාෙ¬ 104ආ 
(5)(අ) ව*වසථ්ාෙ¬ @=@ධාන පකාරව මැ-වරණ ෙකොVෂ# සභාව @L# 2016 ෙපබරවා_ 25 
Xනැ- අංක 1955/19 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරJ ලැබ, 2016.05.06 Xන ඉX_ප  
කරන ලද, ජනමත@චාරණයකZ ෙහෝ ඡ#ද @ම5මකට අදාළ කාල5මාව �ළ @දÎ  හා UÏත 
ජනමාධ* @L# ��පැXය 3� උපමාන ෙහව  මා0ෙගෝපෙAශ/ ෙමෙහ3! ප-ප - අJමත 
කළ 3� ය.” යJෙව# ෙයෝජනා කරන ලX#, පශන්ය සභාÉUඛ කරන ලZ.  

17. 

� ලංකා ෙසේවා �_ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක¦!පත — 
ෙදවැkවර fයvම.  

18. 

ළමා Hන	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර 
fයvම.  

19. 
� ලංකා එස  �ස-්යාk සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — 

ෙදවැkවර fයvම.  

20. 

� ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — ෙදවැkවර 
fයvම.  

21. 
ෙමොනරාගල Xසy් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — 

ෙදවැkවර fයvම.  

22. 
ලසාdය# සමාජÑය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  ෙක¦!පත — 

ෙදවැkවර fයvම.  

23. 
ජාත*#තර කා#තා සහ ළමා අ³¥# jÒFෙ! සභාව (සංසථ්ාගත fgෙ!) පන  

ෙක¦!පත — ෙදවැkවර fයvම.  

 
* සල*ෙණ� හ,�ව- ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක¦!පත දැ# ෙදවැk වර fය@ය 3�ය” යJෙව# ෙයෝජනා කරන ලX#, 

පශන්ය සභාÉUඛ කරන ලZ. 
 

 


