
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

67/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0�  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) කෘ7ක-මා1තය සඳහා කෘ7 රසායන හා ෙපොෙහොර භා<තා =>ම සහ මානව 
?යාකාරක@ ෙහේ�ෙව1 BCවන පDසර <නාශය Eසා F ලංකාෙI ජල Jලාශ අප<ත 
M ඇ  බව එ�මා ද1ෙනQද? 

(ආ) (i) F ලංකාව �ළ ජනතාවෙU පDෙභෝජනයට WXCX ජලය සQත ගංගා, වැI හා 
අෙනZ+ ජල Jලාශ ��බඳ ස[ෂණය කර  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න@, ජලය ^ෂණය M ඇ  පධාන ජල Jලාශ කවෙ-ද; 

 (iii) එම සථ්ාන පDෙභෝජනයට XCX පDa �DBC =>මට ෙගන ඇ  �යවර 
කවෙ-ද; 

 (iv) ඉaD කාලෙde ජල Jලාශ අප<ත Mම වැළැMමට ෙගන ඇ  �යවර කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

2. 
1072/’16 

ග	 උදය පභා+ ග@ම1�ල මහතා,— jදk හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  jදk අමාත(ාංශය <B1 බC ෙගMම ��බඳව 2016 සැ�තැ@බ- මාසෙde jlත සහ 
<දm+ මාධ(ය1Q පචාරය කරW ලැo දැ1M@ පචාරය =>ම ආර@භ කළ aනය 
කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) උත දැ1M@, 

 (i) පචාරය නැවැ+p aනය කවෙ-ද; 

 (ii) පචාරය =>ම සඳහා එ එ මාධ( ආයතනයට ෙගp jදල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 සහ සමසත්ය වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) පළ=>ම සඳහා ෙව1 කළ jදල මාධ( ආයතන අතර ෙබeමට ෙයොදා ග+ 
පදනම කවෙ-ද; 

 (iv) පළ=>ම සඳහා අවශ( අරjදk සපයා C1 රාජ( ආයතන සහ එ එ 
ආයතනය <B1 දවන ලද දායක+වය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (v) පළ=>ම සඳහා අමාත(ාංශ jදk වැය කෙk න@, ඒ සඳහා ෙයොදා ග+ වැය 
q-ෂ කවෙ-ද; 

 (vi) පළ =>මට ෙයොදා ග+ දැ1M@ Eෙයෝrතායතන සහ එ එ ආයතනයට 
ලබා C1 ෙකොsස ්සහ ගාස�් jදk ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

(අටවැE පා-tෙ@1�ව - පළjවැE සභාවාරය) 
අංක 188.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vii) එv පචාරක Eෙයෝrතායතන ෙතෝරා ග+ පදනම කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

3. 
1120/’16 

ග	 චs1ද < ෙxBD මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා+ සභාව යටෙ+, පළා+ මහජන ෙප+ස@ කාරක සභාව 
?යා+මක ව1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම පළා+ මහජන ෙප+ස@ කාරක සභාෙI සාමාrකය1ෙU න@ 
කවෙ-ද; 

 (iii) ව+ම1 ඌව පළා+ පධාන අමාත(වරයා බලයට ප+Mෙම1 අන�	ව ෙ@ 
දවා එම කාරක සභාවට ලැz ඇ  පැs{t සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ@ දවා අදාළ ගැට} <භාග කර සහන ලබා e ඇ  පැs{t සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම කාරක සභාව ම~1 ලබා e ඇ  E-ෙ�ශ ?යා+මක කර ඇ  හා 
?යා+මක ෙනොකර ඇ  පළා+ රාජ( ආයතන ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 (vi) එම කාරක සභාෙI E-ෙ�ශ ?යා+මක ෙනොකරන පළා+ රාජ( ආයතන 
ස@බ1ධෙය1 ගැ�මට බලාෙපොෙරො+� වන �යවර කවෙ-ද;   

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

4. 
1196/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත �ණෙසේකර මහතා,— <Ctබල හා �න-ජන�ය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව-ෂය වන<ට යාපනය aස�්කය �ළ ලංකා <Ctබල ම�ඩලය <B1 
<Ctය ලබා e ඇ  j� Eවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ@ වන<ට <Ctය ලබා e ඇ  j� Eවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව-ෂ 1984 Bට 2009 දවා <Ctය ලබා eම ෙවWෙව1 ෙව1 කරන ලද jදල 
එ එ ව-ෂය අWව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2009 ව-ෂෙd 0දමය ත++වය Eම Mෙම1 පX 2015 ව-ෂය දවා <Ctය 
ලබා e ඇ  Eවාස සංඛ(ාව එ එ ව-ෂය අWව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) Q සඳහ1 කාල පD�ෙ�දය සඳහා <Ctය ලබා eම ෙවWෙව1 ෙව1 
කරන ලද jදල එ එ ව-ෂය අWව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාව ට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1305/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— � ය හා සාමය සහ ද7ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2013 Bට 2016 දවා මාතර aස�්කෙd වා-තා M ඇ  බල අපරාධ 
සංඛ(ාව, එ එ ෙපොtස ්සථ්ානය අWව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) ඉහත (i) Q සඳහ1 බල අපරාධ සංඛ(ාව, අපරාධෙයQ සව්භාවය අWව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (iii) ඉහත (i) Q සඳහ1 බල අපරාධවල �aතය1ට එෙරQව ෙගන ඇ  � මය 
�යවර ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) (i) අපරාධ වා-තාකර ණෙde අWගමනය කළ 0� මාධ( ඇව�@ පැව�@ ��බඳ 
ය@ ආචාර ධ-ම ප�ධ යක අවශ(තාවය ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) සෑම පා-ශව්යකටම එකඟ <ය හැ= ආචාර ධ-ම ප�ධ ය සැක3ම සඳහා 
�යවර ග1ෙ1ද;  

 (iii) ඉZ+ පාලන සමය හා ව+ම1 පාලන සමය �ළ BCM ඇ  අපරාධවල 
පමාණය හා සව්භාවය සළකා බැ�ෙ@e පැව  ෙහෝ  පව න පාලනය සමඟ 
සබඳතාව   ෙ\ යැ� <ශව්ාස කර1ෙ1ද;  

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

6. 
1411/’16 

ග	 බ1Cල �ණව-ධන මහතා,— jදk හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයQ අංක 179 ෙයෝජනාවට අWව, ආනයනය කරW ලැo 
සව්-ණාභරණ සඳහා පැනp 10%ක ෙසස ්බ�ද ම~1 �සක්ළ j� බC ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එv ෙසස ්බ�ද ෙ��ය �k�1 X�vම සඳහා ෙයොදාග+ ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iii) ව-ෂ 1977 Bට ෙ@ දවා එ එ ව-ෂෙde F ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 
සව්-ණාභරණවල ව�නාකම සහ පධාන ආනයනක	ව1 20 ෙදනාෙU නාම 
ෙkඛනය ඉaDප+ කර1ෙ1ද;  

 (iv) F ලංකාවට සව්-ණාභරණ ආනයනය කර1ෙ1 න@, ඒවාෙd පධාන 
සැප0@ක	ව1 ක�	1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

7. 
1496/’16 

ග	 (ෛවද() නt1ද ජය ස්ස මහතා,— jදk හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2013 Bට 2016 දවා එ එ ව-ෂෙde උ�ර, නැෙගනQර, ඌව හා 
උ�	මැද පළා+ සභා සඳහා ෙව1 කළ jදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එම පළා+ සභා <B1 එ එ ව-ෂෙde <යද@ කළ jදල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පළා+ සභා <B1 <යද@ කළ jදල ෙව1කරන ලද jදෙk ප ශතය 
ෙලස ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

8. 
1544/’17 

ග	 වාXෙ�ව නානායකාර මහතා,— <ෙ�ශ �=යා අමාත(�sයෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අWරාධ�රෙd පaං�,  ද	 මව වන XජාE නමැ  කා1තාව ZෙI� රජෙd 
ෙසේවෙd E0�ව B�යe ඉතාම+ අමාW7ක අ1දs1 වද Qංසාවට ල M ඇ  
බව+; 

 (ii)  එම අමාW7ක වද Qංසා ෙහේ�ෙව1 X�@නාවට ද	� ෙලස හාE BCM, ඇය 
ZෙI�Q අඩා1 ෙරෝහෙk 17 වා��ෙI ප කාර ග1නා බව+; 

එ�sය ද1ෙනQද? 

(ආ) (i) X�@නාවට හාE BCMම ෙහේ�ෙව1 එතැ1 M B�න ඇය වහාම F ලංකාවට 
ෙග1වා ගත 0� බව ��ග1ෙ1ද;  

 (ii)  එෙසේ න@, ඇයට ලැ�ය 0� ව1a jදkද සම~1 වහාම ලංකාවට ෙග1වා 
ගැ�මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�sය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

9. 
1573/’17 

ග	 XEk හ�1ෙන+  මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපොෙලො1න	ව, මන@��ය වැt අවශ(තාවය අWව EZ+ =>ම BC කරW 
ලබ1ෙ1 මන@��ය වැt සමාගම බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙමම සමාගම රජෙd සමාගමද; එෙසේ ෙනොමැ  න@, අ-ධ ෙහෝ �-ණ 
��ගtක සමාගමද;  

 (iii) එම සමාගෙ@ අධ(� ම�ඩලය ක�	1ද;  

 (iv) අදාළ සමාගම <B1 ඉk}@ක	ව1ෙU අවශ(තාව අWව වැt EZ+ කරW 
ලබන කමෙIදය කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

10. 
1592/’17 

ග	 අෙශෝක  ය1ත මහතා,— කෘ7ක-ම අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i)  �+තලම aස�්කය �ළ ?යා+මක ෙගො<ජන ෙසේවා මධ(සථ්ාන බලපෙ�ශ 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපෙ�ශ �Q� මධ(සථ්ානවල න@ කවෙ-ද; 



( 5 ) 

 

 

 (iii) එම එ එ බලපෙ�ශෙය1 ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ඉk}@ කර ඇ  
ෙගොM1 සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොM1 අතD1 ෙපොෙහොර සහනාධාර jදk ලබාග+ ෙගොM1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙපොෙහොර සහනාධාර jදk ලබාeමට Eයsත ෙගොM1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙමෙත ෙපොෙහොර සහනාධාර jදk ෙනොලැ�� ෙගොM1 සඳහා jදk 
ලබාeමට Eයsත aනය කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

11. 

1602/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Ek අමරෙසේන මහතා,— <Ctබල හා �න-ජන�ය බලශ   

අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඇ1ෙ� ෙලෙකෝ ප�ව� tsට¡ (Ante Leco (pvt) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ  අ� ය කවෙ-ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආර@භ කරන ලද අරjණ කවෙ-ද; 

 (iii) එම සමාගම <B1 Eෂප්ාදනය කර ඇ  <Ct [ට- සංඛ(ාව, එ එ ව-ෂය 
අWව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) එම සමාගෙ@ ෙසේවක සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර@භෙd Bට එම සමාගම ලබා ඇ  ලාභය ෙහෝ පා«ව, ව-ෂය අWව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

   ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

12. 
1605/’17 

ග	 (මහාචා-ය) ආ¬ මාරBංහ මහතා,—<Ctබල හා �න-ජන�ය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකරවල��ය පෙ�ශෙd ඉaකර ඇ  බර ඉ1ධන (HFO) ම~1 දැනට 
?යා+මක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ දMකෘත සව්භා<ක වා0 
(LNG) ම~1 ?යා+මක කරMම සඳහා එකඟතාවය  �ෙ1ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ M  ෙ\ද; 

 (iii) එම එකඟතාවය කඩMම ෙහේ�ෙව1 ලංකා <Ctබල ම�ඩලයට BCM ඇ  
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එv බලාගාරය ම~1 ලංකා <Ctබල ම�ඩලයට ලබා ෙදන <Ct ඒකකයක 
sල Eයම =>මට අදාළව ඇ කර ග1නා ලද එකඟතාවය1ට පටහැEව 
කට0� BCවන බව ද1ෙ1ද; 

 (v) ³<X@ පකාරව <Ct සැප0@කාර සමාගම ?යා =>ම තහ�	  =>ම සඳහා 
ග1නා ?යාමා-ග කවෙ-ද; 

 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (vi) එම එකඟතාවය පDa කට0� ෙනො=>ම Eසා ලංකා <Ctබල ම�ඩලයට BC 
M ඇ  පා«ව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

13. 
1611/’17 

ග	 ෙහේෂා1 <තානෙU මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) F ලංකා මහවැt අ�කාDෙd, වලව කලාපයට අය+ ඉඩ@ අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉ1 ජනතාව සඳහා ෙබදා e ඇ  ඉඩ@ පමාණය, එ එ ෙකො�ඨාසය අWව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) අකර 50ට වැµ ව(ාපෘ  සඳහා ලබා e ඇ  ඉඩ@ ��බඳ <සත්රය ඉaDප+ 
කර1ෙ1ද;  

 (iv)  ඉහත (iii) Q සඳහ1 ඉඩ@ කැ�න� අWම ය මත ලබා C1ෙ1ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න@, එම ඉඩ@ ලබා C1 කමෙIදය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

14. 
1626/’17 

ග	 එස්. 3. j�Zමාරණ මහතා,— ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද( 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ත·+ෙ+ගම ෙරෝහල, උ�	 මැද පළා+ සභාවට අය+ අWරාධ�ර 
aස�්කෙd Jtක ෙරෝහkවt1 එ ෙරෝහල බව ද1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, අWරාධ�ර aස�්කෙd, ත·+ෙ+ගම, ගkනෑව රාජාංගනය, 
තලාව, ඉපෙලෝගම සහ ෙනො��යාගම යන පාෙ�qය ෙkක@ ෙකො�ඨාසවල 
සහ වයඹ පළාෙ+ මහව, ගkගjව සහ [ගලෑව යන පෙ�ශවල ෙරෝ¹1 ෙමම 
ෙරෝහෙල1 ප කාර ලබා ග1නා බව  ��ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද?  

(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහෙk පළj වා��ෙI/හaB අන�	 වා��ෙI සාමාන(ෙය1 
aනකට ෙ1වාBකව ප කාර ලබා ග1නා ෙරෝ¹1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වා��ෙI ඇ  ඇඳ1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙරෝ¹1 සඳහා ලබා e ඇ  පහXක@ ��බඳව සෑºමකට ප+ව1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමම ෙරෝහල සඳහා පX³ය ව-ෂෙd නව වා�� සංv-ණය ඉaකර ඇ  බව 
ද1ෙ1ද; 

 (v) ෙ@ වනෙත එQ වැඩ අවස1 ෙනො=>මට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 (vi) නව ෙගොඩනැ³kෙk වැඩ කට0� අවස1 කර එය <වෘත =>මට  මැaහ+ 
ව1ෙ1ද;  

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 
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15. 
1627/’17 

ග	 අr+ මා1න�ෙප	ම මහතා,— <Ctබල හා �න-ජන�ය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2050 e F ලංකාෙI <Ctබල අවශ(තාවෙය1 100%ම, »-ය බලය, 
Xළං බලය ඇ�� �න-ජන�ය බලශ  Jලාශ ම~1 ලබා ග1නා බවට 
ජා ක �ව+ප+වල පළp වා-තා Eවැරaද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම අරjණ ජා ක බලශ  ප ප+ යට ෙකොතර@ Cරට එකඟ 
ව1ෙ1ද; 

 (iii) එv අරjණ සාෂා+ කර ගැ�ම සඳහා ඔබ අමාත(ාංශය <B1 සැලX@ කර 
ඇ  කා-යය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම1ද? 

 

 

පධාන කට0� ආර@භෙd e 
ෙය�ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1. 

පා-tෙ@1�ෙI සභානායක�මා,— පා-tෙ@1�ෙI �සM්@,— පා-tෙ@1�ෙI සථ්ාවර 
Eෙයෝග අංක 7Q <�<ධානවල සහ 2016.03.08 වැE aන පා-tෙ@1�ව <B1 ස@මත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙI Zම සඳහ1ව  �ණද, අද aන �සM්@ පැවැ+ෙවන කාල ෙIලාව                 
�. භා. 10.30 Bට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 Bට අ. භා. 6.30 දවා ද <ය 0� ය.              
�. භා. 11.30 ට පා-tෙ@1�ෙI සථ්ාවර Eෙයෝග අංක 7(5) ?යා+මක <ය 0� ය.                  
අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනො<මසා පා-tෙ@1�ව කk තැ�ය 0� ය.      
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැW@eම සහ aනට Eයsත කට0� 
 

*1. 

F ලංකා  රසාර සංව-ධන පන+ ෙක�@පත — <වාදය කk තබන ලද පශ්නය (2017 
මා-� 08) [1]. 

*2. 
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— උද-පන 

පනත යටෙ+ Eයමය (අංක 1),— ජා ක රාජ( සභාෙI 1977 අංක 8 දරන උද-පන 
පනෙ+ 3 වග1 ය යටෙ+ F ලංකා පජාතා1�ක සමාජවාe ජනරජය සහ 	BයාW 
සJහා�«ව අතර උද-පන ³<Xම ස@බ1ධෙය1 ජනා�ප වරයා <B1 සාදන ලCව, 
2017 ÀE 07 aනැ  අංක 2022/27 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 
2017.07.25 aන ඉaDප+ කරන ලද Eයමය අWමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
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*3. 
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— උද-පන 

පනත යටෙ+ Eයමය (අංක 2),— ජා ක රාජ( සභාෙI 1977 අංක 8 දරන උද-පන 
පනෙ+ 3 වග1 ය යටෙ+ F ලංකා පජාතා1�ක සමාජවාe ජනරජය සහ 0ෙ-නය 
අතර උද-පන ³<Xම ස@බ1ධෙය1 ජනා�ප වරයා <B1 සාදන ලCව, 2017 ÀE 02 
aනැ  අංක 2021/47 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 2017.07.26 aන 
ඉaDප+ කරන ලද Eයමය අWමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
*4. 
අභ(1තර කට0�, වයඹ සංව-ධන හා සංස්කෘ ක කට0� අමාත(�මා,— 

��ගලය1 tයාපaං� =>ෙ@ පනත යටෙ+ Eෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
��ගලය1 tයාපaං� =>ෙ@ පනෙ+ 52 වග1 ෙd (1) උපවග1 ය යටෙ+  
අභ(1තර කට0�, වයඹ සංව-ධන හා සංස්කෘ ක කට0� අමාත(වරයා <B1 සාදන 
ලCව, 2017 මැ� 31 aනැ  අංක 2021/28 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW 
ලැබ, 2017.07.25 aන ඉaDප+ කරන ලද Eෙයෝග අWමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
*5. 
Áඩා අමාත(�මා,— Áඩා පනත යටෙ+ Eෙයෝගය,— ජා ක රාජ( සභාෙI 1973 

අංක 25 දරන Áඩා පනෙ+ 31 වග1 ය සමඟ =ය<ය 0� 41 වග1 ය යටෙ+ Áඩා 
අමාත(වරයා <B1 ජා ක Áඩා සංග@ Eෙයෝග ස@බ1ධෙය1 සාදන ලCව, 2017 
මැ� 05 aනැ  2017/41 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 2017.07.26 
aන ඉaDප+ කරන ලද Eෙයෝගය අWමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
*6. 
අපරාධයක <1aතය1 සහ සා7ක	ව1 හට සහාය eෙ@ සහ ආරෂා =>ෙ@ 

(සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම.  
(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*7. 
පළා+ සභා ඡ1ද <ම3@ (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*8. 

බලහ+කාරෙය1 අ�	දහ1 =>@වt1 Bය} තැනැ+ත1 ආරෂා =>@ සඳහා p 
ජාත(1තර ස@j  පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම. 

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*9. 
පළා+ පාලන ආයතන ඡ1ද <ම3@ (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම. 

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*10. 
ෙ�qය ආදාය@ පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම.  

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
*11. 
පවාහන හා B<k �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොsෂ1 සභාෙI 

වා-7ක වා-තාව හා ³�@ (2013),— 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.09.06 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
ෙකොsෂ1 සභාෙI වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(පවාහන හා ස1EෙIදන ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.01.26 aන සලකා 

බලන ලe.) 
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*12. 
පවාහන හා B<k �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— F ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙd වා-7ක 

වා-තාව හා ³�@ (2012),— 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2017.03.07 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2012.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ F ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙd වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(පවාහන හා ස1EෙIදන ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.03.24 aන සලකා 

බලන ලe.) 

*13. 
පවාහන හා B<k �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොsෂ1 සභාෙI 

වා-7ක වා-තාව හා ³�@ (2014),— 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.05.03 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකොsෂ1 සභා ෙI වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(පවාහන හා ස1EෙIදන ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.26 aන සලකා 

බලන ලe.) 

*14. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— F ලංකා රාජ( වැ<t සංසථ්ාෙI වා-7ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.12.10 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2011.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ F ලංකා රාජ( වැ<t 
සංසථ්ාෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන අWමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.23 aන සලකා 

බලන ලe.) 

*15. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ජා ක ඉ D =>ෙ@ බැංZෙI වා-7ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන (2015),— jදk �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 
අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.24 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 
2015.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU 
E>�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ඉ D =>ෙ@ බැංZෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන  
අWමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.03 aන සලකා 

බලන ලe.) 
 

*16. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා බැංZෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

Jල( පකාශන (2015),— jදk �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.25 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2015.12.31 
වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ 
ඇ�ළ+ ලංකා බැංZෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන  අWමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.03 aන සලකා 

බලන ලe.) 

*17. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— මහජන බැංZෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

Jල( පකාශන (2015),— jදk �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.03.08 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද,        
2015.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU 
E>�ණ ඇ�ළ+ මහජන බැංZෙI වා-7ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ Jල( පකාශන  අWමත කළ 
0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.03 aන සලකා 

බලන ලe.) 
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*18. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 3/ස Z	ණෑගල වැ<t සමාගෙ@ වා-7ක 

වා-තාව හා Jල( පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.03.21 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÄන <ගණකව	1ෙU E>�ණ ඇ�ළ+ 3/ස Z	ණෑගල 
වැ<t සමාගෙ@ Jල( පකාශන හා වා-7ක වා-තාව අWමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක සභාව <B1 2017.05.23 aන සලකා 

බලන ලe.) 

*19. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ � ගත සංසථ්ාෙI 

වා-7ක වා-තාව හා ³�@ (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-sක � ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.07.08 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ � ගත සංසථ්ාෙI 
වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව Xභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ1Mම ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක 

සභාව <B1 2017.07.04 aන සලකා බලන ලe.) 

*20. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද( අමාත(�මා,— F ජයව-ධන�ර මහ ෙරෝහෙk 

වා-7ක වා-තාව හා ³�@ (2013),— 1983 අංක 54 දරන F ජයව-ධන�ර මහෙරෝහk ම�ඩල 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2016.07.21 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ F ජයව-ධන�ර මහ ෙරෝහෙk 
වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව Xභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ1Mම ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක 

සභාව <B1 2017.07.04 aන සලකා බලන ලe.) 

*21. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ Eෂප්ාදන සංසථ්ාෙI 

වා-7ක වා-තාව හා ³�@ (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-sක � ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන jදk පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.08.11 වැE aන ඉaDප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැE aෙන1 අවස1 p ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප වරයාෙU E>�ණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ Eෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙI වා-7ක වා-තාව හා ³�@ අWමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව Xභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ1Mම ��බඳ ආං�ක අÄෂණ කාරක 

සභාව <B1 2017.07.04 aන සලකා බලන ලe.) 

*22. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද(  අමාත(�මා,— ජා ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාDය 

පනත යටෙ+ Eෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාDය පනෙ+ 118  
වග1 ය සමඟ =ය<ය 0� 142  වග1 ය යටෙ+ ෛවද( උපකරණ sල Eයම =>ම 
ස@බ1ධෙය1 ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�qය ෛවද( අමාත(වරයා <B1 සාදන ලCව, 2017 
ෙපබරවාD 17 aනැ  අංක 2006/45 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 
2017.05.23 aන ඉaDප+ කරන ලද Eෙයෝග අWමත කළ 0� ය. 

*23. 
අපරාධ න« <ධාන සංගහය (<ෙශේෂ <�<ධාන) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර =යMම.  
(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*24. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලග@ (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම. 

(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 
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*25. 
ෙථේරවාe Æ� ක කාව+ (tයාපaං� =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර 

=යMම. 
(අමාත( ම�ඩලෙd අWම ය ද1වා  ෙ\.) 

*26. 

ආ�«කම ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— <වාදය  කk තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ÀE 22),— “F ලංකා පජාතා1�ක සමාජවාe ජනරජෙd ආ�«කම ව(වසථ්ාෙI 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙI <�<ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොsෂ1 සභාව <B1 2016 ෙපබරවාD 25 
aනැ  අංක 1955/19 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 2016.05.06 aන ඉaDප+ 
කරන ලද, ජනමත<චාරණයකe ෙහෝ ඡ1ද <ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ <දm+ හා jlත 
ජනමාධ( <B1 ��පැaය 0� උපමාන ෙහව+ මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ0@ ප ප+  අWමත 
කළ 0� ය.” යWෙව1 ෙයෝජනා කරන ලa1, පශන්ය සභාÆjඛ කරන ලe.  

*27. 
අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධශාසන අමාත(�මා,— අ�කරණ සං<ධාන පනත යටෙ+ 

Eෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං<ධාන පනෙ+ 60 වග1 ය සමඟ =ය<ය 0� එම 
පනෙ+ 61  වග1 ය යටෙ+ අ�කරණ අමාත(වරයා <B1 සාදන ලCව, 2017 මා-� 27 aනැ  
අංක 2012/5 දරන අ  <ෙශේෂ ගැස� පතෙd පළ කරW ලැබ, 2017.05.23 aන ඉaDප+ කරන 
ලද Eෙයෝගය අWමත කළ 0� ය. 

28. 

F ලංකා ෙසේවා �Dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�@පත — 
ෙදවැEවර =යMම.  

29. 

ළමා �න	+ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම.  

30. 
F ලංකා එස+ ?ස ්යාE සෙහෝදර+වය (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර =යMම.  

31. 

F ලංකා කා1තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — ෙදවැEවර 
=යMම.  

32. 
ෙමොනරාගල aස�් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර =යMම.  

33. 
ලසාtය1 සමාජÉය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර =යMම.  

34. 
ජාත(1තර කා1තා සහ ළමා අ�Ê1 X�vෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත =>ෙ@) පන+ 

ෙක�@පත — ෙදවැEවර =යMම.  

 
* සල2ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පන+ ෙක�@පත දැ1 ෙදවැE වර =ය<ය 0�ය” යWෙව1 ෙයෝජනා කරන ලa1, පශන්ය 

සභාÆjඛ කරන ලe. 
 

 

 


