
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

116/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා*ග අමාත)�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) බා3ර 45+ සඳහා පථම උපා� පාඨමාලා පව:වන ; ලංකාෙ= රාජ) ?ශව් 
?ද)ාල කවෙ*ද; 

 (ii) එම ?ශව්?ද)ාල පව:වන එවැD පාඨමාලා එ එ ?ශව්?ද)ාලය අFව 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද; 

 (iii) දැනට GයාපHං� 45+ පමාණය එ එ ?ශව්?ද)ාලය අFව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) (i) ඉහත ?ශව්?ද)ාලවල බා3ර උපා� හැදෑOම සඳහා අවස+ වරට 45+ 
GයාපHං� කළ Hනය එ එ ?ශව්?ද)ාලය අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙ*ද; 

 (ii) 45+ GයාපHං� QOම කමව: කාල පා+තරය අFව 4S ෙනොQOමට ෙහේ� 
කවෙ*ද; 

 (iii) පථම බා3ර උපා�ය සඳහා 45+ GයාපHං�ය -මා QOමට කටU� කර 
�ෙVද; 

  ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 
2. 

1202/’16 

ග	 ප�ම උදයශා+ත [ණෙසේකර මහතා,— වා\මා*ග හා ජලසWප: කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) ව]Dයාව Hස්̂ කය �ළ 1983 ව*ෂය වන?ට �b, 

 (i) වා\මා*ග සංඛ)ාව; 

 (ii) dඩා වැ=, අfg සහ ඇළ මා*ග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො?hW පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) (i) 1983 4ට 2009 ව*ෂෙi Uදමය ත::වය Dමවන ෙත වා\මා*ග, වැ=, 
අfg සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව+ කරන ලද fදල; 

 

(අටවැD පා*GෙW+�ව - පළfවැD සභාවාරය) 
අංක 193.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) Uදමය ත::වය Dම kෙම+ ප5 2015 ව*ෂය දවා, සමසත් වා\මා*ග, වැ=, 
අfg සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණයට රජය ?4+ ෙව+ කරන ලද fදල; 

එ එ ව*ෂය අFව  ෙකොපමණද ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

3. 
1418/’16 

ග	 බ+Sල [ණව*ධන මහතා,— සංව*ධන උපාය මා*ග හා ජාත)+තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 3 දැෙවන ප\H 2015 සහ 2016 ව*ෂ �ළH,   

 (i) ෙතn �\පහSව;  

 (ii)  oන*ජනpය බලශ�ය; 

 (iii) ඒකාබ�ධ ෙමෝට* රථ Dෂප්ාදනය; 

 (iv) කලාපය සඳහා වාෙ+ පාලW Dෂප්ාදනය; 

 (v) ෙපොෙහොර, rපn 5ප* ෙෆොසේ�t Dෂප්ාදනය; 

 (vi) ච+vකා තාෂණය; 

 (vii) [ව+ යානා අw:වැxයාව සහ එයට සහායක yයාව+; 

 (viii) ඒකාබ�ධ -D Dෂප්ාදනය; 

යන ෙෂේත ෙවFෙව+ ; ලංකාවට ලැ�g ?ෙ�ශ ආෙයෝජන කවෙ*ද ය+න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද?  

(ආ) (i) 2015.01.01 Hනට ; ලංකා රජෙi 5{dWප:වල ?ෙ�|ය ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.01.01 Hනට රජෙi 5{dWප:වල ?ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ~� ෙ*�ං සහ ෙමෝ� ආයතන ?4+ 2014, 2015, 2016 යන ව*ෂය+3� ; 
ලංකාවට ලබා S+ ජාත)+තර ණය ෙශේ�ගත QOW කවෙ*ද; 

ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

4. 
1511/’17 

ග	 උදය පභා: ගWම+�ල මහතා,— p�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව*ධන 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව*ෂය �ළ වා*තා � \ය අන�	 සංඛ)ාව සහ \ය අන�	 ෙහේ�ෙව+ 
4S � මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව*ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 ව*ෂය �ළ� 4S � \ය අන�	 
සංඛ)ාව සහ \ය අන�	 ෙහේ�ෙව+ 4S � මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණ 
සංඛ)ාවQ+ ඉහළ ෙගොස ්�ෙVද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1540/’17 

ග	 ච�+ද ? ෙ�4\ මහතා,— නගර සැල5W හා ජල සWපාදන අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව*ධන ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව+ ජල �ලාශ 4� යෑෙම+ උඩෙ�	ව, 
අරාව:ත, මdn ඇnල සහ එෙගොඩගම ඇ�w බSnල Hස්̂ කෙi ජනතාව 
?ශාල �ඩාවකට ල k ඇ� බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) එම ජනතාවට පාpය හා ෙවන: ජල පහ5කW ලබා�මට අමාත)ාංශය ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙ*ද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

6. 
1620/’17 

ග	 ෙහේෂා+ ?තානෙ� මහතා,— ��ධශාසන අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඇ�G��ය නගරය �ළ ව)ාපා\ක සථ්ාන 3� ව)ාපා\කය+ට තම ව)ාපා\ක 
සථ්ාන සඳහා ෙබෞ�ධ කටU� ෙදපා*තෙW+�වට බS ෙගkමට 4Sk ඇ� බව 
ද+ෙ+ද; 

 (ii)  ෙW සඳහා බS අය කරF ලබ+ෙ+ අදාළ ඉඩW ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ නW, 
ව)ාපා\කය+ තම ?යද�+ Dමකළ ෙගොඩනැ�Gවලටද ය+න සඳහ+ 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) ෙමම බS අය QOමට අදාළව, ෙබෞ�ධ කටU� ෙකොමසා\සව්රයා D*ෙ�ශ කර 
ඇ� ෙnඛන ඉH\ප: කර+ෙ+ද; 

 (iv) ෙමම ව)ාපා\ක සථ්ානය ෙවන: o�ගලෙයdට ?Q�ෙW� ලැෙබන 
fදG+ 25% අදාළ ?හාරසථ්ානය ෙවත ෙග?ය U� බවට ෙබෞ�ධ කටU� 
ෙකොමසා\සව්රයාෙ� Dයමය �ෙVද; 

 (v) එෙසේ නW, තම ෙපෞ�ගGක fදG+ Dමකළ ?ශාල ෙගොඩනැ�G සමඟ තම 
ව)ාපාර සථ්ාන ?Q�ෙW� ඔ]+ට ?ශාල අසාධාරණය 4Sවන බව 
��ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

7. 
1637/’17 

ග	 නG+ බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— ?SGබල හා oන*ජනpය බලශ� 

අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය Hස්̂ කෙi, oනO+ පෙ�ශෙi oන*ජනpය බලශ� උද)ානය 
ඉHQOමට �යවර ෙගන �ෙVද; 

 (ii) එම oන*ජනpය බලශ� උද)ානෙය+ Dෂප්ාදනය QOමට අෙ��ත �*ය 
බලශ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බලශ� උද)ානය �ළ Dපදkමට අෙ�ෂා කරන 5ළං බලශ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ෙi පග�ය කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
1669/’17 

ග	 අෙශෝක �ය+ත මහතා,— පළා: සභා හා පළා: පාලන අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා: සභාව යටෙ: o:තලම Hස්̂ කය �ළ yයා:මක වන පළා: 
පාලන ආයතන ?4+ අපදව) සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ*ද; 

 (ii) ඝන අපදව) කළමනාකරණය සඳහා ව)ාපෘ�ය ෙමම පළා: පාලන 
ආයතන සඳහා හ�+වා � �ෙVද; 

 (iii) එෙසේ නW, 2010 ව*ෂෙi 4ට ෙW දවා එම ව)ාපෘ�ය සඳහා එ එ පළා: 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ� පහ5කW හා fදn පමාණය ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

9. 
1684/’17 

ග	 එW. එ�. එW. සnමා+ මහතා,— සව්ෙ�ශ කටU� අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අWපාර Hස්̂ කෙi, ෙපො�?n පාෙ�|ය ෙnකW ෙකොtඨාසය �3�වන ලද 
Hනය කවෙ*ද; 

 (ii) ඒ සWබ+ධෙය+ Dd: කරන ලද ගැසt Dෙ=දනෙi �ටපත සභාගත 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙnකW ෙකොtඨාසය ම�+ ආවරණය වන සW�*ණ �� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ3 ගාම Dලධා\ වසW සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම Dලධා\ වසWවල  අංකය+ හා නාමය+ කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙnකW ෙකොtඨාසය �3�kෙW�,  Dල  වශෙය+ -මා D*ණය 
QOම 4Sk �ෙVද; 

 (ii) එෙසේ නW, ඒ ��බඳව ?සත්ර කවෙ*ද; 

ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) (i) එ  පාෙ�|ය ෙnකW කා*යාලයට අය: ගාම Dලධා\ වසW අත\+ Q4යW 
වසමක/වසWවල ප\පාලන කටU� ෙහෝ ෙමෙහයkW ෙවන: පාෙ�|ය 
ෙnකW කා*යාල ම�+ 4S කරF ලබ+ෙ+ද; 

  (ii) එෙසේ නW, එම ගාම Dලධා\ වසWවල නW, අංකය+ ඇ�w ?ස්තර ඉH\ප: 
කර+ෙ+ද;  

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන3ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද?  

10. 
1690/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන+ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 Hනැ� අංක 1130/22 දරන ගැසt Dෙ=දනය ම�+ එස: 
ජා¢+ෙ� සං?ධානෙi, ෙකො+ෙ�4 ස3තව නකnස ් ක� වැ�ය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම ත::වය ලැ�g බව:; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) ඉහත ෙකො+ෙ�4වල පධාන ෙකො+ෙ�4ය පකාරව, නකnස ්ක�වැ�යට ඉතා 
ආස+නව �3� �Dෙ�, ප+?ල, පාතSWබර, ල�ගල, ?nගfව, ර:ෙතොට, 
උdෙවල හා මාතෙn යන පාෙ�|ය ෙnකW ෙකොtඨාස 8ට අය: අකර 
2000ක ?ශාල:වෙය+ U: �� පමාණය උත ක�වැ�ය සමඟ ඒකාබ�ධ 
කර ෙනොමැ� බව:; 

 (iii) එබැ?+, නකnස ් ක�වැ�ය ෙලෝක උ	ම ත::වෙය+ ඉව:QOෙW 
අවදානමකට ලව ඇ� බව:;  

එ�මා ද+ෙන3ද? 

(ආ) (i) නකnස ්ක�වැ�ය ෙලෝක උ	ම ත::වෙය+ ඉව:QOම වළවා ගැpම 
සඳහා ඉහත සඳහ+ අකර 2000ක �� පමාණය නකnස ්ක� වැ�ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ QOම සඳහා �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නW, එ3 ව*තමාන ත::වය කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

11. 
1697/’17 

ග	 hමn ර:නායක මහතා,— ?SG සංෙ�ශ හා x£ටn ය�තල පහ5කW 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ; ලංකාව �ළ yයා:මක QOමට ෙයෝ£තව �b “¥ගn ¦+” ව)ාපෘ�ය 
සWබ+ධෙය+ ¥ගn සමාගම හා ; ලංකා රජය අතර ඇ�කර ග: �?5ම 
ෙහෝ එකඟතා Gය?nල �ෙVද; 

 (ii) ෙW සඳහා ¥ගn සමාගම ෙතෝරා ගැpමට රජය ¢රණය කළ පදනම කවෙ*ද; 

 (iii) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා ; ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ � හා ලබාS+ පහ5කW 
කවෙ*ද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා ; ලංකා රජයට වැය � fදල ෙකොපමණද; 

 (v) ¥ගn සමාගම [ව+ගත කළ බැ¦නය කඩා වැ¨මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ*ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පOෂණය 4Sකර වා*තාව Dd: කර �ෙVද; 

 (vii) ¥ගn සමාගම ෙමම ව)ාපෘ�ය අතහැර ඇ� බවට පකාශ කර �ෙVද; 

 (viii) එෙසේ නW, අදාළ �?5ම හා එකඟතා කඩkම ෙහේ�ෙව+ ඇ� � �ල)මය හා 
අDd: හාD කවෙ*ද; 

 (ix) එම හාDවල වග ම පැවෙර+ෙ+ කාහටද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

12. 

118/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රසර සංව*ධන හා වනªk අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙද3වල ස:ෙවෝද)ානෙi ස�+ට ප�කාර QOමට අවශ) පහ5කW අවම 
මtටමක පව�න බව:; 

 (ii) ප« ෛවද)ව	+ෙ� 3ඟය ඇ� බව:; 

 (iii) ස�+ Q3ප ෙදෙනd ෙමම ත::වය �ළ �ය ෙගොස ්ඇ� බව:; 

 (iv) තව: ස�+ Q3ප ෙදෙනd ෙරෝගා�රව 4�න බව:; 

එ�මා ද+ෙන3ද? 



( 6 ) 

 

 

(ආ) 2013.01.01 4ට 2015.06.30 දවා කාලය �ළ ෙද3වල ස:ෙවෝද)ානය �ළ�, 
�ය�ය ස�+ෙ� ව*ගය, වයස හා �ය යෑමට ෙහේ�ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද 
ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) (i) ෙද3වල ස:ෙවෝද)ානයට අFUතව 4�ය U� අවම ප« ෛවද)ව	+ 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙW වන?ට ෙද3වල ස:ෙවෝද)ානෙi ෙසේවය කරන ප« ෛවද)ව	+ 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙද3වල ස:ෙවෝද)ානෙi ස�+ෙ� ෙසෞඛ) ත::වය ඉහළ නැංkමට  
ග+නා �යවර කවෙ*ද; 

  ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

13. 
1203/’16 

ග	 ප�ම උදයශා+ත [ණෙසේකර මහතා,— වා\මා*ග හා ජලසWප: කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) මඩකලoව Hස්̂ කය �ළ 1983 ව*ෂය වන?ට �b, 

 (i) වා\මා*ග සංඛ)ාව; 

 (ii)  dඩා වැ=, අfg සහ ඇළ මා*ග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො?hW පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) (i)  1983 4ට 2009 ව*ෂෙi Uදමය ත::වය Dමවන ෙත වා\මා*ග, වැ=, 
අfg සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව+ කරන ලද fදල; 

 (ii)  Uදමය ත::වය Dම kෙම+ ප5 2015 ව*ෂය දවා, සමසත් වා\මා*ග, 
වැ=, අfg සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණයට රජය ?4+ ෙව+ කරන ලද 
fදල; 

එ එ ව*ෂය අFව ෙකොපමණද ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

14. 
1420/’16 

ග	 බ+Sල [ණව*ධන මහතා,— ?SG සංෙ�ශ හා x£ටn ය�තල පහ5කW 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය3 අංක 187 ෙයෝජනාෙව+ හ�+වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
x£ටn හැ�FWපෙත3 දළ සැලැසම් ඉH\ප: කර+ෙ+ද; 

 (ii) එම හැ�FWපත Dd: QOෙW බලධා\යා ක]	+ද; 

 (iii) oරවැ4ය+ට හැ�FWප: ලබා�ම ෙවFෙව+ ඇසත්ෙW+� �\වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �\වැය දරF ලබ+ෙ+ ක]	+ ?4+ද; 

 (v) 2017 ව*ෂය �ළ� x£ටn හැ�FWප: ෙයෝජනාකමය yයා:මක QOම 
සඳහා රාජ) අයවැෙය+ ෙව+කළ ප�පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 
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15. 
1512/’17 

ග	 උදය පභා: ගWම+�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*ක 
කටU� අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 fw ෙසේවා DU�ය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ස®්/o	ෂ 
සමාජභාවය අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Hනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ 
අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ඉහළ ෙගොස ්ඇ� පමාණය ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 
 

 

පධාන කටU� ආරWභෙi � 
ෙය�ජනා +,බඳ දැ/�0ම 

1. 

පා*GෙW+�ෙ= සභානායක�මා,— පා*GෙW+�ෙ= {සk්W,— අද Hන ?4ර යෑෙW� ෙමම 
පා*GෙW+�ව 2017 සැ�තැWබ* මස 06 වැD බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත කn තැhය U� ය.  

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFW�ම සහ Hනට Dය�ත කටU� 
*1. 
පළා: පාලන ආයතන ඡ+ද ?ම-W (සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — ?වාදය කn තබන 

ලද පශන්ය (2017 අෙගෝස�් 24) [1]. 

*2. 
ෙ�|ය ආදායW පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම.  

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*3.  
fදn හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— f�දර ගාස�් (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනත යටෙ: 

Dෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන f�දර ගාස�් (?ෙශේෂ ?�?ධාන) පනෙ:  5 වග+�ය  යටෙ: 
f�දර ගාස�් සWබ+ධෙය+ fදn අමාත)වරයා ?4+  සාදන ලSව, 2017 ෙපබරවා\ 21 Hනැ� 
2007/24 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැසt පතෙi පළ කරF ලැබ, 2017.08.08 Hන ඉH\ප: කරන ලද 
Dෙයෝගය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*4. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*ක කටU� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙ: Dයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙ= 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙ: 3 වග+�ය යටෙ: ; ලංකා පජාතා+^ක සමාජවා� ජනරජය සහ 	4යාF 
ස�හා�³ව අතර උද*පන �?5ම සWබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා ?4+ සාදන ලSව, 
2017 ´D 07 Hනැ� අංක 2022/27 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැසt පතෙi පළ කරF ලැබ, 
2017.07.25 Hන ඉH\ප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
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*5. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*ක කටU� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙ: Dයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙ= 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙ: 3 වග+�ය යටෙ: ; ලංකා පජාතා+^ක සමාජවා� ජනරජය සහ Uෙ*නය 
අතර උද*පන �?5ම සWබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා ?4+ සාදන ලSව, 2017 ´D 
02 Hනැ� අංක 2021/47 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැසt පතෙi පළ කරF ලැබ, 2017.07.26 
Hන ඉH\ප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*6. 
අපරාධයක ?+Hතය+ සහ සා�ක	ව+ හට සහාය �ෙW සහ ආරෂා QOෙW 

(සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම.  
(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*7. 
පළා: සභා ඡ+ද ?ම-W (සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම.  

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*8. 
බලහ:කාරෙය+ අ�	දහ+ QOWවG+ 4යµ තැනැ:ත+ ආරෂා QOW සඳහා � 

ජාත)+තර සWf� පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම. 
(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*9.  
අපරාධ වැළැkෙW (සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම. 

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*10. 

; ලංකා �රසාර සංව*ධන පන: ෙක�Wපත — ?වාදය කn තබන ලද පශ්නය (2017 
මා*� 08) [1]. 

*11. 
පවාහන හා 4?n [ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �gW (2013),— 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙ: 2016.09.06 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ+ සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.01.26 

Hන සලකා බලන ල�.) 

*12. 
පවාහන හා 4?n [ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ; ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙi වා*�ක 

වා*තාව හා �gW (2012),— 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය යටෙ: 
2017.03.07 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2012.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: ; ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙi වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.24 

Hන සලකා බලන ල�.) 

*13. 
පවාහන හා 4?n [ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �gW (2014),— 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙ: 2017.05.03 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ+ සභා ෙ= වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.26 

Hන සලකා බලන ල�.) 
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*14. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංකා රාජ) වැ?G සංසථ්ාෙ= වා*�ක 

වා*තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(3) 
වග+�ය යටෙ: 2016.12.10 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2011.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � 
ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: ; ලංකා රාජ) 
වැ?G සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*ක සංව*ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ල�.) 

*15. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�\ QOෙW බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2015),— fදn p� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 
අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.01.24 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 
2015.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DO·ණ ඇ�ළ: ජා�ක ඉ�\ QOෙW බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අFමත කළ U� ය.  
(ආ*ක සංව*ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ල�.) 

*16. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— fදn p� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.01.25 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2015.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ 
ඇ�ළ: ලංකා බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අFමත කළ U� ය.  
(ආ*ක සංව*ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ල�.) 

*17. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— fදn p� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.03.08 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද,        
2015.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DO·ණ ඇ�ළ: මහජන බැංdෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අFමත කළ 
U� ය.  
(ආ*ක සංව*ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ල�.) 
 

*18. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස d	ණෑගල වැ?G සමාගෙW වා*�ක 

වා*තාව හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය 
යටෙ: 2017.03.21 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¹න ?ගණකව	+ෙ� DO·ණ ඇ�ළ: -/ස d	ණෑගල 
වැ?G සමාගෙW �ල) පකාශන හා වා*�ක වා*තාව අFමත කළ U� ය.  
(ආ*ක සංව*ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ල�.) 

*19. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ p�ගත සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �gW (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක p�ගත සංසථ්ා 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.07.08 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: රාජ) ඖෂධ p�ගත සංසථ්ාෙ= 
වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+kම ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 
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*20. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද) අමාත)�මා,— ; ජයව*ධනoර මහ ෙරෝහෙn 

වා*�ක වා*තාව හා �gW (2013),— 1983 අංක 54 දරන ; ජයව*ධනoර මහෙරෝහn ම�ඩල 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය යටෙ: 
2016.07.21 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: ; ජයව*ධනoර මහ ෙරෝහෙn 
වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+kම ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*21. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ Dෂප්ාදන සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �gW (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක p�ගත සංසථ්ා 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන fදn පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.08.11 වැD Hන ඉH\ප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO·ණ ඇ�ළ: රාජ) ඖෂධ Dෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �gW අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+kම ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*22. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ Dයාමන අ�කා\ය 

පනත යටෙ: Dෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Dයාමන අ�කා\ය පනෙ: 118  
වග+�ය සමඟ Qය?ය U� 142  වග+�ය යටෙ: ෛවද) උපකරණ �ල Dයම QOම 
සWබ+ධෙය+ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද) අමාත)වරයා ?4+ සාදන ලSව, 2017 
ෙපබරවා\ 17 Hනැ� අංක 2006/45 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැසt පතෙi පළ කරF ලැබ, 
2017.05.23 Hන ඉH\ප: කරන ලද Dෙයෝග අFමත කළ U� ය. 

*23. 
ෙබෞ�ධ ?හාර ෙ�වාලගW (සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම. 

(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*24. 
ෙථේරවා� »¼ ක�කාව: (GයාපHං� QOෙW) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර 

Qයkම. 
(අමාත) ම�ඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*25. 

ආ�³කම ව)වසථ්ාව යටෙ: ෙයෝජනාව,— ?වාදය  කn තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ´D 22),— “; ලංකා පජාතා+^ක සමාජවා� ජනරජෙi ආ�³කම ව)වසථ්ාෙ= 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ= ?�?ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො�ෂ+ සභාව ?4+ 2016 ෙපබරවා\ 25 
Hනැ� අංක 1955/19 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැසt පතෙi පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 Hන ඉH\ප: 
කරන ලද, ජනමත?චාරණයක� ෙහෝ ඡ+ද ?ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ ?ද½: හා fvත 
ජනමාධ) ?4+ ��පැHය U� උපමාන ෙහව: මා*ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහUW ප�ප:� අFමත 
කළ U� ය.” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ලH+, පශන්ය සභා»fඛ කරන ල�.  

26. 
; ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන: ෙක�Wපත — 

ෙදවැDවර Qයkම.  

27. 
ළමා oන	:ථාපන ෙ+දය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර 

Qයkම.  

28. 
; ලංකා එස: yස�්යාD සෙහෝදර:වය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක�Wපත — 

ෙදවැDවර Qයkම.  

 



( 11 ) 

 

 

29. 
; ලංකා කා+තා සWෙWලනය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර 

Qයkම.  

30. 
ෙමොනරාගල Hස්̂  කා+තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක�Wපත — 

ෙදවැDවර Qයkම.  

31. 
ලසාGය+ සමාජ¾ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක�Wපත — ෙදවැDවර 

Qයkම.  

32. 
ජාත)+තර කා+තා සහ ළමා අ¿¢+ 5{ ෙW සභාව (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: 

ෙක�Wපත — ෙදවැDවර Qයkම.  
 

 
* සල$ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

[1] 
“පන: ෙක�Wපත දැ+ ෙදවැD වර Qය?ය U�ය” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ලH+, පශන්ය 

සභා»fඛ කරන ල�. 
 

 
 


