
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

65/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

 (අ) (i) &ෙ�ශය*1 �12 3 ලංකා 6ත ම7ඩල කා9යාලවල ආරෂක උපෙ�ශක 
තන�ර සඳහා >ලධා@* පA B@ෙCD සලකා බලන FGFකC කවෙ9ද; 

 (ii) ආරෂක උපෙ�ශක තන�ෙර1 කා9යභාරය* කවෙ9ද; 

 (iii) ඔL*ෙM ෙසේවා කාලය ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙන1ද? 

(ආ) (i) ෙC වන&ට &ෙ�ශය*1 3 ලංකා 6ත ම7ඩල කා9යාලවල ෙසේවය කරන 
ආරෂක උපෙ�ශකය*ෙM නC කවෙ9ද; 

 (ii) ඔL* එම තන�	 සඳහා පA B@මට ෙහේ� කවෙ9ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඇ) (i) RෙMSය9 ෙ�ශTය Uණව9ධන මහතා �9BෙV 3 ලංකා තානාප� 
කා9යාලෙV ආරෂක උපෙ�ශක වශෙය* පA කරන ලද Wනය කවෙ9ද; 

 (ii) වැඩ තහනමට ල Y >ලධාZෙය[ට ෙමවැ> තන�ර දැ@මට \�මය  
ප�පාදන �ෙ]ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එම \� ප�පාදන කවෙ9ද; 

 ය*නA එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 
2. 

1115/’16 

ග	 චb*ද & ෙcdZ මහතා,— පවාහන හා d&e Uව* ෙසේවා අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙටොZ*ට* ච�රශය, නාරාෙහේ*�ට ආD පෙ�ශවල රාජ) හා 
ෙපෞ�ගkක කා9යාල රාlය �1ටා ඇ� බවA; 

 (ii)  එම පෙ�ශ හරහා ධාවනය වන මා9ග අංක 173 මoට[kය pෙMෙගොඩ සහ 
මා9ග අංක 115 ෙටොZ*ට* හරහා �ටෙකොqව pෙMෙගොඩ යන ගම* 
මා9ගවල දැනට BdG ලංගම බස ්රථය ෙහෝ ධාවනය ෙනොවන බවA; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව* එම මා9ගවල ගම* ග*නා සාමාන) මt ජනතාව ෙම*ම, 
කා9යාල ෙසේවකය* දැS පවාහන Gෂක්රතාවය*ට uvණ පා ඇ� බවA; 

එ�මා ද*ෙන1ද? 

 

(අටවැ> පා9kෙC*�ව - පළuවැ> සභාවාරය) 
අංක 186.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) මා9ග අංක 173 සහ 115 යන බස ් ගම* මා9ගවල අවම වශෙය* එ ලංගම 
බසර්ථයවA ධාවනය කරxමට �යවර ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද*ව*ෙන1ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

3. 
1266/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත Uණෙසේකර මහතා,— \�ය හා සාමය සහ දyණ සංව9ධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එe.z. z. ඊ. තසත්වාD* &d* නැෙගන1ර පළාෙA ෙපොkස ්සථ්ාන පහ 
ඉලකකර පහාරය dG කළ Wනය කවෙ9ද;  

 (ii) එ1D bය~ය ෙපොkස ්>ලධාZ* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙVD අ�	දහ* Y ෙපොkස ්>ලධාZ* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙය* dG Y ෙ�පළ හා>ය ��බද තෙසේ	ව කර �ෙ] නC, 
එය ෙකොපමණද;  

 (v) එම &නාශයට වගBව (� Y තසත්වාD* අAඅඩංUවට ෙගන �ෙ]ද; 

 (vi) අදාළ පහාරයට වගBව(� ��ගලය*ට එෙර1ව \�මය �යවර ෙගන �ෙ]ද; 

 (vii) ෙමම d��ය සCබ*ධෙය* �9ණ වා9තාව ඉWZපA කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 
4. 

1362/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— සංව9ධන කා9යභාර අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා >(තය*ෙM භාරකාර අරuදe ෙගxම සඳහා kයාපWං� x ඇ� මාතර 
Wස�්කෙV ෙපෞ�ගkක ආයතන සංඛ)ාව කවෙ9ද; 

 (ii) එම ආයතනවල නC කවෙ9ද; 

 (iii) ෙසේවා >(තය*ෙM  භාරකාර අරuදෙe සාමා�කAවය ලබා ඇ� මාතර 
Wස�්කෙV ෙසේවක සංඛ)ාව, එ එ පාෙ��ය ෙeකC ෙකොoඨාසය අpව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ9ද; 

 (iv) ෙසේවා >(තය*ෙM භාරකාර අරuදල සඳහා kයාපWං� xමට පැව�ය (� 
අවම අවශ)තාවය* කවෙ9ද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

5. 
1368/’16 

ග	 ඩMලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මෑතකD උසස ්කරන ලද තC��&e මධ) මහා &ද)ාලය ඇ��ව ජා�ක පාසe 
අට නැෙගන1ර ප ළාෙA, අCපාර Wස�්කෙV, කeuෙ* අධ)ාපන 
කලාපෙV �ෙබන බවA; 

 (ii) ෙC වන&ටA එම ජා�ක පාසැe සඳහා ස�්ර &Gහeප�ව	* පAකර 
ෙනොමැ� බවA; 

 



( 3 ) 

 

 

 (iii) ඉහත පාසeවල ස�්ර &Gහeප�ව	* d2න බවට වැරW ෙතොර�	 අධ)ාපන 
අමාත)ාංශයට ලබා D ඇ� බවA; 

 (iv) අධ)ාපන අමාත)ාංශෙV >d අ�ෂණය ෙනොමැ�ව ඉහත පාසe 
�යාAමක වනබවට 3 ලංකා අධ)ාපන පZපාලන ෙසේවා >ලධාZ*ෙM 
සංගමය  ෙචෝදනා නගා ඇ� බවA; 

 එ�මා ද*ෙන1ද? 

(ආ) (i) ජා�ක පාසැeවල &Gහeප�ව	 අ>වා9යෙය*ම උපා�ධාZ* &ය (� බවට 
වන රාජ) ෙසේවා ෙකොbෂ* සභාෙ� >යමය පZW, ඉහත සඳහ* පාසeවලට 
FGF ස�්ර &Gහeප�ව	* පAB@මට කට(� කර*ෙ*ද; 

  (ii) එෙසේ නC,  එය �යාAමක වන Wනය කවෙ9ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද?  

6. 
1389/’16 

ග	 බ*Gල Uණව9ධන මහතා,— ගා�ය ආ9�ක කට(� ��බඳ අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය1 අංක 141 ෙයෝජනාවට අpව, ෙ��ය BZ >ෂප්ාදකය* 
සඳහා පැකැoqවකට 	�යe 30/-ක සහනාධාරය ලබා Dමට ෙයෝජනා කළ 
බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ඉහත BZ >ෂප්ාදන සහනාධාරය ෙවpෙව*, අයවැෙය* ෙව* කළ  	�යe 
bkයන 1000ක �ල) ප�පාදන උපෙයෝජනය Y අ(	 පැහැWk කර*ෙ*ද; 

 (iii) BZ >ෂප්ාදන සහනාධාරය කවර අමාත)ාංශය හරහා කවර ��ගලය* ෙහෝ 
ආයතන ෙවත ලබා G*ෙ*ද; 

 (iv) ව9ෂ 2005 dට ෙC දවා 3 ලංකාෙ� BZ >ෂප්ාදනය, එ එ ව9ෂය අpව 
ෙව* ෙව* වශෙය* �ට9 bkයන ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 
7. 

1393/’16 

ග	 වාFෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘyක9ම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ක�තර සහ වලeලා&ට පාෙ��ය ෙeකC බලපෙ�ශය*1 ෙගොx*, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැ\මට පැb� අවසථ්ාෙ� සහනාධාර 
ඉe�Cපත සමඟ ජා�ක හැ�pCපෙA ඡායා �ටපත ඉWZපA කළ (� බව 
අදාළ >ලධාZයා පවසා ඇ� බවA; 

 (ii) ෙගොx* වැS �Zසකට ජා�ක හැ�pCපA ෙනොමැ� බව පැව� &ට 
හැ�pCපෙA �ටපත අ>වා9යෙය* ඉWZපA කළ (� බව සඳහ* කරb* 
චකෙeඛය එවා ඇ� බව දැpC D ඇ� බවA; 

 එ�මා ද*ෙන1ද? 

(ආ) එම පෙ�ශෙV ෙගොx* ස� වැS12 හැ�pCපA, ගම* බලපA හා ZයG	 බලපA  
ජා�ක හැ�pCපA ෙවpවට භාර ග*නා ෙලස >ලධා@*ට උපෙදස ්ලබාDමට �යවර 
ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
1507/’17 

ග	 උදය පභාA ගCම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පA� හා ආ9�ක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව9ෂෙVD රජය ලබා ගA u� ණයවල ව2නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව9ෂෙVD ලබා ගA ණය සඳහා ෙග&ය (� බර තැ� සාමාන) ෙපො� 
අpපාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව9ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 ව9ෂෙVD බර තැ� සාමාන) ෙපො� 
අpපාතය ෙකොපමණ අගයB* ෙවනස ්x �ෙ]ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 
9. 

1560/’17 

ග	 F>e හ�*ෙනA� මහතා,— ක9මා*ත හා වා�ජ කට(� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ස�පකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව &d* ආරCභ කරන ලද                        
“ගමට ස&ය - සෙතොස බSය” ජංගම අෙල& වැඩසටහන ෙC වන&ට 
�යාAමක  ව*ෙ*ද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ�ය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම වැඩසටහන �යාAමක Y කාලය ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙC සඳහා දරන ලද u� &යදම ��බඳ වා9තාව ඉWZපA කර*ෙ*ද;  

 (v) ෙමම ව)ාපෘ�ය ආරCභ B@මට ෙපර >d ශක)තා අධ)යනය dG කර 
�ෙ]ද;  

 (vi) එෙසේ ෙනොමැ� නC, ව)ාපෘ�ය ආරCභ B@ෙC අවශ)තාවය කවෙ9ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

10. 
1569/’17 

ග	 ඉCරා* මහ¡ෆ ් මහතා,— පළාA සභා හා පළාA පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) �[ණාමලය Wස�්කෙV, ෙතෝ�9 £ඩා�2ය සංව9ධනය B@ම සඳහා uදe 
ෙව* කරන ලද �ලාශ කවෙ9ද; 

 (ii) එම එ එ �ලාශ ෙය* ෙව* කරන ලද uදල ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ9ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය Y සමසත් &යදම ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) (i) ෙමම £ඩා�2ය 2017 ජනවාZ මාසෙV &වෘත කළ බවA; 

 (ii) එම සම	 ඵලකෙV 3 ලංකා uසk්C ෙකොංගසෙV පා¥කය*ෙM නC 
පමණ සඳහ* කර ඇ� බවA; 

එ�මා ද*ෙන1ද? 

(ඇ) (i) ෙමම නC සඳහ* කර ඇ� පදනම කවෙ9ද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) රජය >ෙයෝජනය කරන පා9kෙC*� ම*¦වරය* සහ පළාA සභා 
ම*¦වරය* �[ණාමලය Wස�්කෙV d2යD, ඔL*ෙM නC, ෙමම සම	 
ඵලකෙV ඇ�ළA ෙනොB@මට ෙහේ� කවෙ9ද; 

 (iii) ෙමම £ඩා�2යට තබා ඇ� නම සCබ*ධෙය* අදාළ �යාප2පා2 
අpගමනය කර �ෙ]ද; 

 (iv) රජෙV uදk* කරp ලබන සංව9ධන කට(�වලD එ පෂයකට පමණ 
පuඛතාවය ලබාD පචාරය ලබාDම යහපාලනෙV ලෂණය ෙලස 
��ග*ෙ*ද;  

 (v) ෙමම වරද >වැරW B@මට �යවර ග*ෙ*ද;  

ය*නA එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

11. 
1574/’17 

ග	 §මe රAනායක මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා9ග අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) පF~ය ආස*නතම අධ)යන ව9ෂ 5 �ළD රාජ) &ශව්&ද)ාලවලට බඳවා ගp 
ලැ� u� lෂ) සංඛ)ාව අතZ* මහෙපොළ උසස ්අධ)ාපන lෂ)Aව ලබා G* 
lෂ) සංඛ)ාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ lෂ)Aවය ෙවpෙව* මාdකව ෙගවන uදල ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ lෂ)Aව �Zනැ�ෙCD [සලතාවය මත (on merit basis) lෂ)Aව 
�Zනැ�ම සඳහා dF* ෙතෝරාගැ\ෙC කමෙ�දය කවෙ9ද; 

 (ii) පF~ය ආස*නතම අධ)යන ව9ෂ 5 �ළD, ඉහත (i)1 දවා ඇ� පZW ±ව 
&ද)ා, ග�ත, වා�ජ සහ කලා &ෂය ධාරාව* ෙවpෙව* [සලතාවය මත 
මහෙපොළ lෂ)Aව ලබාG* lෂ) සංඛ)ාව, අධ)යන ව9ෂය හා &ෂය ධාරාව 
අpව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ)යන ව9ෂ 5 �ළ D ඉහත (ii)1 සඳහ* dF* අතZ* ඒ ඒ &ෂය 
ධාරාව* අpව, අවම FGFකC ලැ� lෂ)ය* අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
&භාගෙV ප�ඵල අpව අදාළ Wස�් [සලතාව (District Rank) සහ Wව¶ෙ* 
[සලතාවය (Island Rank) අධ)යන ව9ෂය සහ &ෂය ධාරාව අpව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ9ද; 

 ය*නA එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

12. 
1673/’17 

ග	 ෙසV¶º අ� සා»9 මLලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 3 ලංකා අධ)ාපන පZපාලන ෙසේවෙV II වන ප*�ෙV >ලධාZෙය[ වන ඒ. 
එe. එC. uතා9 මහතා, අCපාර කලාප ෙV >ෙයෝජ) අධ)ාපන 
අධ)¼වරයා ෙලස කට(� කරන බවA; 

 (ii) අCපාර කලාප අධ)ාපන අධ)¼වරයා 3 ලංකා අධ)ාපන පZපාලන ෙසේවෙV 
uතා9 මහතාට වඩා ක�ෂඨ් >ලධාZෙය[ බවA; 

එ�මා ද*ෙන1ද? 



( 6 ) 

 

 

(ආ) (i) ඉහළ ෙශේ�ධාZ ෙජ)ෂඨ් >ලධාZය[හට ක�ෂඨ් >ලධාZෙය[ යටෙA 
ෙසේවය B@මට ඉඩ ෙද*ෙ*ද; 

 (ii) uතා9 මහතා dය ෙශේ�යට සහ ෙජ)ෂඨ්Aවයට සZලන තන�රකට මා	 
කරb* ෙහෝ අCපාර කලාප අධ)ාපන අධ)¼වරයා ෙලස uතා9 මහතාට 
වඩා ෙජ)ෂඨ් >ලධාZය[ පA කරb* ෙමම &ෂමතාව >වැරW B@ම සඳහා 
අවශ) උපෙදස ්ලබා ෙද*ෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ නC, කවර WනයකDද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

13. 
1748/’17 

ග	 ඉ*Wක අp	�ධ ෙහේරA මහතා,— සව්ෙ�ශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) සේව½ඡා ගාම >ලධාZ �ර�පා¾ �රxම සඳහා ෙC වන&ට ෙගන ඇ� 
�යාමා9ග කවෙ9ද;  

 (ii) &ශාbක ගාම >ලධාZවරය* සඳහා රජෙV වැඩ��ෙවළ �ෙ]ද; 

  (iii)  පාෙ��ය  ෙeකC කා9යාල මoටb* ෙසේවය කරන ගාම >ලධාZ*ෙM සථ්ාන 
(වසC) මා	 කළ හැBද; 

 (iv) ගාම >ලධාZවරෙය[ට එ වසමක ෙසේවය කළ හැB කාලය වසර 
ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද?    
14. 

1369/’16 

ග	 ඩMලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— බ*ධනාගාර ප�සංසක්රණ, �න	Aථාපන, නැවත 
පWං� B@ම හා 1*G ආගbක කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වL>යාව Wස�්කෙV, වL>යාව ද[ණ පාෙ��ය ෙeකC ෙකොoඨාසෙV, 
ඕම*ෙත¶ හ*Wයට නැෙගන1Z* Bෙලෝ�ට9 7 GZ*, ඉලම	ද*[ලම  
ගCමානයA, එතැ* dට Bෙලෝ�ට9 3  GZ* ෙසේමම¾ ගCමානයA �1ටා 
ඇ� බවA; 

 (ii) (දමය තAAවයට ෙපර ෙමම ගCමානවල පLe 500 ±වA Y  අතර (දමය 
තAAවය අවස*xෙම* පF ෙC වන&ට ඉලම	ද*[ලම ගCමානෙV පLe 
19ද,  ෙසේමම¾ ගCමානෙV පLe 65ද ±වAවන බවA; 

 (iii) ෙමම ගCමානවල (දමය තAAවයට ෙපර අකර 1100  පමණ Y §C 
පෙ�ශයක වගා කට(� dGY අතර ව9තමානෙV වන අk ත9ජන ෙහේ�ෙව* 
ෙගො&තැ* B@මට ෙනොහැB තAAවය උදා x ඇ� බවA; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙවpෙව* BdG >වාස ෙයෝජනා කමය �යාAමක ෙනොY 
බවA; 

 එ�මා ද*ෙන1ද? 

(ආ) (i) ඉලම	ද*[ලC සහ ෙසේමම¾ ගCමානවල ±වAවන ජනතාවෙM Fභd��ය 
උෙදසා ෙC වන&ට ව)ාපෘ� �යාAමක කර �ෙ]ද; 

  (ii) එෙසේ නC, එම ව)ාපෘ� කවෙ9ද; 

 



( 7 ) 

 

 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නC, ඉWZෙVD �යාAමක B@මට අෙ�yත ව)ාපෘ� කවෙ9ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද?  

15. 
1390/’16 

ග	 බ*Gල Uණව9ධන මහතා,— කෘyක9ම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අpව, x ෙගොx* සඳහා ව9ෂයකට 
	�යe 25,000/-ක උපZමයකට යටAව >[A කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ගA ��ගලය* සහ එම එ එ ��ගලයාට ලබා G* �ල) පදානය 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ9ද; 

 (ii) ව9ෂ 2005 dට 2016 දවා එ එ ව9ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවpෙව* රජය &d* දරන ලද &යදම ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව9ෂෙVD ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙව* කළ 	. bkයන       
35,000ක uදk* සහ 2016 D ෙව* කළ 	. bkයන 37,500ක uදk* ඉ�Z 
කර ගA uදe පමාණය ෙ� නC, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන1ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම*ද? 

 

 

පධාන කට(� ආරCභෙV D 
පන( ෙක)�ප( *+ගැ�,ම *+බඳ දැ/�0ම 

1. 

අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— අපරාධ වැළැxෙC 
(සංෙශෝධන),— (22 වන අ�කාරය Y) අපරාධ වැළැxෙC ආඥාපනත සංෙශෝධනය 
B@ම සඳහා Y පනA ෙකqCපතB. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැpCDම සහ Wනට >යbත කට(� 
 

*1. 
Fගතදාස ජා�ක £ඩා සංÂ9ණය අ�කාZය (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර 

Bයxම. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*2. 
ලංකා ජ9මාp කා9bක අභ)ාස ආයතනය පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*3. 

3 ලංකා �රසාර සංව9ධන පනA ෙකqCපත — &වාදය කe තබන ලද පශ්නය (2017 
මා9� 08) [1]. 



( 8 ) 

 

 

*4. 
 අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පA� හා ආ9�ක කට(� අමාත)�මා,— 3 ලංකා මානව 
1bකC ෙකොbෂ* සභාෙ� සභාප�වරයාෙM වැq� හා Dමනා ප�ෙශෝධනය B@ම,— 3 ලංකා 
පජාතා*�ක සමාජවාD ජනරජෙV ආ7¾කම ව)වසථ්ාෙ� 41 (ආ) ව)වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන 3 ලංකා මානව 1bකC ෙකොbෂ* සභා පනෙA 3 හා 3 (4) වග*� පකාරව, මානව 
1bකC ෙෂේතය ��බඳ පෘÅල දැpම හා පාෙයෝ~ක අAදැÂC ස1ත ෙ�රාෙද�ය &ශව් 
&ද)ාලෙV \� ෙදපා9තෙC*�ෙ� අංශා�ප�>ය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා9ය ෙන�C D�කා 
උඩගම මහAbය, 3 ලංකා මානව 1bකC ෙකොbෂ* සභාෙ� සභාප� ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 Wන dට �යාAමක වන පZW  ජනා�ප�වරයා &d* පAකර ඇ� 
ෙහ¶*ද; 

2015.10.30 Wන dට 3 ලංකා මානව 1bකC  ෙකොbෂ* සභාෙ� සභාප� ෙලස 
කට(� කරන ආචා9ය ෙන�C D�කා උඩගම මහAbය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය* පF නැවත dය >ත) තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ dය� Dමනා ඇ�ළA &ශ්ව&ද)ාල වැqප ඇයට අ1b 
LවෙහොA ඇයෙM ෙසේවක ප�ලාභ ෙකෙර1 අ1තකර බලපෑම dGවන බව ඇය &d* 
ද*වා ඇ� ෙහ¶*ද; 
ඊට අpÆලව, 3 ලංකා මානව 1bකC  ෙකොbෂ* සභාෙ� වAම* සභාප�>ය වන 

ආචා9ය  ෙන�C D�කා උඩගම මහAbය ෙවත ඇයට ෙපෞ�ගkක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙද�ය &ශ්ව&ද)ාලෙV \� ෙදපා9තෙC*�ෙ� අංශා�ප�>ය ෙලස dය� 
Dමනා ඇ�ළA �9ණකා�න ක�කාචා9ය මාdක වැqප 2015.10.30 Wන dට 
ෙගxමටA, ෙකොbෂ* සභාෙ� සභාප� තන�රට 1b 	.10,000/-ක මාdක Gරකථන 
Dමනාව, ෙපෞ�ගkක භා&තයට ද 1bකC ස1ත >ල වාහනය සහ එÂ වාහනය සඳහා 
ඉ*ධන �ට9 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙe පවAනා ඉ*ධන bල ගණ*වලට අp¡පව 
Dමනාව ෙගxමටA 2017.06.13 Wන අමාත) ම7ඩලය අpම�ය ලබා D ඇ� 
ෙහ¶*ද; 

ඊට අpÆලව, 1996 අංක 21 දරන 3 ලංකා මානව 1bකC  ෙකොbෂ* සභා පනෙA 
8 වන වග*�ය පකාරව 3 ලංකා මානව 1bකC  ෙකොbෂ* සභාෙ� සභාප�>ය වන 
ආචා9ය ෙන�C D�කා උඩගම මහAbය ෙවත රජෙV ඒකාබ�ධ අරuදලට වැය බර 
වන පZW ඉහත සඳහ* මාdක වැqප හා Dමනා ෙගxමට ෙමම පා9kෙC*�ව ෙයෝජනා 
සCමත කර¶. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
*5. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පA� හා ආ9�ක කට(� අමාත)�මා,— සuද 6ෂණය 

වැළැxෙC පනත යටෙA >ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සuද 6ෂණය වැළැxෙC පනෙA 
6 වග*�ෙV (ඉ) ෙÈදය සහ 21 වග*�ය සමඟ Bය&ය (�  එÂ පනෙA 51 වග*�ය යටෙA 
මහවැk සංව9ධන හා පZසර අමාත)වරයා &d* සාදන ලGව, 2016 ෙදසැCබ9 06 Wනැ� අංක 
1996/27 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2017.06.07 Wන ඉWZපA කරන ලද 
>ෙයෝගය අpමත කළ (� ය.  

*6. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පA� හා ආ9�ක කට(� අමාත)�මා,— උද9පන 

පනත යටෙA >යමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද9පන 
පනෙA 3 වග*�ය යටෙA 3 ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාD ජනරජය සහ 	dයාp 
ස�හා7¾ව අතර උද9පන ~&Fම සCබ*ධෙය* ජනා�ප�වරයා &d* සාදන ලGව, 
2017 É> 07 Wනැ� අංක 2022/27 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 
2017.07.25 Wන ඉWZපA කරන ලද >යමය අpමත කළ (� ය.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
*7. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පA� හා ආ9�ක කට(� අමාත)�මා,— උද9පන 

පනත යටෙA >යමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද9පන 
පනෙA 3 වග*�ය යටෙA 3 ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාD ජනරජය සහ (ෙ9නය 
අතර උද9පන ~&Fම සCබ*ධෙය* ජනා�ප�වරයා &d* සාදන ලGව, 2017 É> 02 
Wනැ� අංක 2021/47 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2017.07.26 Wන 
ඉWZපA කරන ලද >යමය අpමත කළ (� ය.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
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*8. 
අභ)*තර කට(�, වයඹ සංව9ධන හා සංස්කෘ�ක කට(� අමාත)�මා,— 

��ගලය* kයාපWං� B@ෙC පනත යටෙA >ෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
��ගලය* kයාපWං� B@ෙC පනෙA 52 වග*�ෙV (1) උපවග*�ය යටෙA  
අභ)*තර කට(�, වයඹ සංව9ධන හා සංස්කෘ�ක කට(� අමාත)වරයා &d* සාදන 
ලGව, 2017 මැ¶ 31 Wනැ� අංක 2021/28 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp 
ලැබ, 2017.07.25 Wන ඉWZපA කරන ලද >ෙයෝග අpමත කළ (� ය.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
*9. 
£ඩා අමාත)�මා,— £ඩා පනත යටෙA >ෙයෝගය,— ජා�ක රාජ) සභාෙ� 1973 

අංක 25 දරන £ඩා පනෙA 31 වග*�ය සමඟ Bය&ය (� 41 වග*�ය යටෙA £ඩා 
අමාත)වරයා &d* ජා�ක £ඩා සංගC >ෙයෝග සCබ*ධෙය* සාදන ලGව, 2017 
මැ¶ 05 Wනැ� 2017/41 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2017.07.26 
Wන ඉWZපA කරන ලද >ෙයෝගය අpමත කළ (� ය.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
*10. 
අපරාධයක &*Wතය* සහ සාyක	ව* හට සහාය DෙC සහ ආරෂා B@ෙC 

(සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම.  
(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*11. 
පළාA සභා ඡ*ද &ම,C (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*12. 

බලහAකාරෙය* අ�	දහ* B@Cවk* dය� තැනැAත* ආරෂා B@C සඳහා Y 
ජාත)*තර සCu� පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*13. 
පළාA පාලන ආයතන ඡ*ද &ම,C (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*14. 
ෙ��ය ආදායC පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම.  

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
*15. 
පවාහන හා d&e Uව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොbෂ* සභාෙ� 

වා9yක වා9තාව හා ~ÊC (2013),— 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙA 2016.09.06 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොbෂ* සභාෙ� වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*>ෙ�දන ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.01.26 Wන සලකා 

බලන ලD.) 

*16. 
පවාහන හා d&e Uව* ෙසේවා අමාත)�මා,— 3 ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලෙV වා9yක 

වා9තාව හා ~ÊC (2012),— 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(2)(C) වග*�ය යටෙA 
2017.03.07 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2012.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA 3 ලංකා ගමනාගමන 
ම7ඩලෙV වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*>ෙ�දන ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.03.24 Wන සලකා 

බලන ලD.) 
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*17. 
පවාහන හා d&e Uව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොbෂ* සභාෙ� 

වා9yක වා9තාව හා ~ÊC (2014),— 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙA 2017.05.03 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොbෂ* සභා ෙ� වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*>ෙ�දන ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.26 Wන සලකා 

බලන ලD.) 

*18. 
රාජ) ව)වසාය සංව9ධන අමාත)�මා,— 3 ලංකා රාජ) වැ&k සංසථ්ාෙ� වා9yක 

වා9තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(3) 
වග*�ය යටෙA 2016.12.10 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2011.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y 
ව9ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA 3 ලංකා රාජ) 
වැ&k සංසථ්ාෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අpමත කළ (� ය.  
(ආ9�ක සංව9ධන ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.23 Wන සලකා 

බලන ලD.) 

*19. 
රාජ) ව)වසාය සංව9ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�Z B@ෙC බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2015),— uදe \� පනෙA 35(3) වග*�ය යටෙA සහ 1971 
අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(3) වග*�ය යටෙA 2017.01.24 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 
2015.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM 
>@¼ණ ඇ�ළA ජා�ක ඉ�Z B@ෙC බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අpමත කළ (� ය.  
(ආ9�ක සංව9ධන ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලD.) 
 

*20. 
රාජ) ව)වසාය සංව9ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— uදe \� පනෙA 35(3) වග*�ය යටෙA සහ 1971 අංක 38 දරන 
uදe පනෙA 14(3) වග*�ය යටෙA 2017.01.25 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2015.12.31 
වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ 
ඇ�ළA ලංකා බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අpමත කළ (� ය.  
(ආ9�ක සංව9ධන ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලD.) 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංව9ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— uදe \� පනෙA 35(3) වග*�ය යටෙA සහ 1971 අංක 38 දරන 
uදe පනෙA 14(3) වග*�ය යටෙA 2017.03.08 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද,        
2015.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM 
>@¼ණ ඇ�ළA මහජන බැං[ෙ� වා9yක වා9තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අpමත 
කළ (� ය.  
(ආ9�ක සංව9ධන ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලD.) 

*22. 
රාජ) ව)වසාය සංව9ධන අමාත)�මා,— ,/ස [	ණෑගල වැ&k සමාගෙC වා9yක 

වා9තාව හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(3) වග*�ය 
යටෙA 2017.03.21 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න &ගණකව	*ෙM >@¼ණ ඇ�ළA ,/ස [	ණෑගල 
වැ&k සමාගෙC �ල) පකාශන හා වා9yක වා9තාව අpමත කළ (� ය.  
(ආ9�ක සංව9ධන ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක සභාව &d* 2017.05.23 Wන සලකා 

බලන ලD.) 
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*23. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ \�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා9yක වා9තාව හා ~ÊC (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා9bක \�ගත සංසථ්ා 
පනෙA 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(3) වග*�ය යටෙA 
2016.07.08 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA රාජ) ඖෂධ \�ගත සංසථ්ාෙ� 
වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Fභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*xම ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක 

සභාව &d* 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලD.) 

*24. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— 3 ජයව9ධන�ර මහ ෙරෝහෙe 

වා9yක වා9තාව හා ~ÊC (2013),— 1983 අංක 54 දරන 3 ජයව9ධන�ර මහෙරෝහe ම7ඩල 
පනෙA 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(2)(C) වග*�ය යටෙA 
2016.07.21 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA 3 ජයව9ධන�ර මහ ෙරෝහෙe 
වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Fභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*xම ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක 

සභාව &d* 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලD.) 

*25. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා9yක වා9තාව හා ~ÊC (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා9bක \�ගත සංසථ්ා 
පනෙA 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන uදe පනෙA 14(3) වග*�ය යටෙA 
2016.08.11 වැ> Wන ඉWZපA කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Wෙන* අවස* Y ව9ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙM >@¼ණ ඇ�ළA රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා9yක වා9තාව හා ~ÊC අpමත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Fභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*xම ��බඳ ආංlක අ�ෂණ කාරක 

සභාව &d* 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලD.) 

*26. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ >යාමන අ�කාZය 

පනත යටෙA >ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ >යාමන අ�කාZය පනෙA 118  
වග*�ය සමඟ Bය&ය (� 142  වග*�ය යටෙA ෛවද) උපකරණ bල >යම B@ම 
සCබ*ධෙය* ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා &d* සාදන ලGව, 2017 
ෙපබරවාZ 17 Wනැ� අංක 2006/45 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2017.05.23 
Wන ඉWZපA කරන ලද >ෙයෝග අpමත කළ (� ය. 

*27. 
අපරාධ න¾ &ධාන සංගහය (&ෙශේෂ &�&ධාන) (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — 

ෙදවැ>වර Bයxම.  
(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*28. 
ෙබෞ�ධ &හාර ෙ�වාලගC (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම. 

(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 

*29. 
ෙථේරවාD ÎÏ ක�කාවA (kයාපWං� B@ෙC) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර 

Bයxම. 
(අමාත) ම7ඩලෙV අpම�ය ද*වා �ෙ].) 
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*30. 

ආ7¾කම ව)වසථ්ාව යටෙA ෙයෝජනාව,— &වාදය  කe තබන ලද පශන්ය                   
(2016 É> 22),— “3 ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාD ජනරජෙV ආ7¾කම ව)වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ� &�&ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොbෂ* සභාව &d* 2016 ෙපබරවාZ 25 
Wනැ� අංක 1955/19 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2016.05.06 Wන ඉWZපA 
කරන ලද, ජනමත&චාරණයකD ෙහෝ ඡ*ද &ම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ &දÐA හා uÑත 
ජනමාධ) &d* ��පැWය (� උපමාන ෙහවA මා9ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ(C ප�පA� අpමත 
කළ (� ය.” යpෙව* ෙයෝජනා කරන ලW*, පශන්ය සභාÎuඛ කරන ලD.  

*31. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— අ�කරණ සං&ධාන පනත 

යටෙA >ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං&ධාන පනෙA 60 වග*�ය සමඟ 
Bය&ය (� එම පනෙA 61  වග*�ය යටෙA අ�කරණ අමාත)වරයා &d* සාදන ලGව, 2017 
මා9� 27 Wනැ� අංක 2012/5 දරන අ� &ෙශේෂ ගැසo පතෙV පළ කරp ලැබ, 2017.05.23 Wන 
ඉWZපA කරන ලද >ෙයෝගය අpමත කළ (� ය. 

32. 

3 ලංකා ෙසේවා �Zස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනA ෙකqCපත — 
ෙදවැ>වර Bයxම.  

33. 

ළමා �න	Aථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර 
Bයxම.  

34. 
3 ලංකා එසA �ස�්යා> සෙහෝදරAවය (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA ෙකqCපත — 

ෙදවැ>වර Bයxම.  

35. 

3 ලංකා කා*තා සCෙCලනය (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA ෙකqCපත — ෙදවැ>වර 
Bයxම.  

36. 
ෙමොනරාගල Wස�් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA ෙකqCපත — 

ෙදවැ>වර Bයxම.  

37. 
ලසාkය* සමාජÒය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA ෙකqCපත — 

ෙදවැ>වර Bයxම.  

38. 
ජාත)*තර කා*තා සහ ළමා අ¶Ó* FÔÂෙC සභාව (සංසථ්ාගත B@ෙC) පනA 

ෙකqCපත — ෙදවැ>වර Bයxම.  
 
 

* සල3ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

[1] 
“පනA ෙකqCපත දැ* ෙදවැ> වර Bය&ය (�ය” යpෙව* ෙයෝජනා කරන ලW*, 

පශන්ය සභාÎuඛ කරන ලD. 
 

 

 


