
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

853/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 පළාෙ4, යාපනය, 67ෙනො9�ය, :ල!<, ම*නාරම හා ව=>යාව යන 
?සA්කය*B CරාDද)ා ෙදපාFතෙG*�ව ස� Dහාරසථ්ාන කවෙFද; 

 (ii) ෙබෞ�ධ කටL� ෙදපාFතෙG*�ෙ< 7යාප?ං� Dහාරසථ්ාන කවෙFද; 

 (iii) ෙමම Dහාරසථ්ාන >ද* ෙහො	*ෙග* හා/ෙහෝ සංDධානා4මක 
අපරාධක	ව*ෙග* ආරෂා කර ගැQමට �යවර ෙගන !ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

 (v) වFෂ 2012 - 2014 කාලය �ළ ෙමම Dහාරසථ්ානවලට උත C�ගලය*ෙග* 
හා> YZ[ බවට වාFතා \ !ෙRද; 

 (vi) එෙසේ නG, ඔ=*ට එෙරBව ග4 ^යාමාFග කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම Dහාරසථ්ාන සංවFධනය 6aම සඳහා ^යාමාFග ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ^යාමාFග කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
929/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) g ලංකා Dෙ�ශ hත මiඩල සඳහා ප4\G ලැk රාජ) තා*Aක >ලධාm*ට 
ෙසේවා සහකාර තන�ර සඳහා g ලංකාෙව* C�ගලය* nෙගන යා හැ6 බව 
ද*ෙ*ද;    

 (ii)  2005.01.01 Yට 2015.01.01 දවා කාලය �ළ තානාප! කාFයාල සඳහා ප4 
කළ >ලධාm* හා ඔ=* කැoව pය ෙසේවා සහකාරවරය*ෙq නG, rව* 
ගම* බලපත අංක සහ 7�නය* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) අදාළ රාජකාm අවස* [ පt >ලධාm* හා ෙසේවා සහකාරවරය* g ලංකාවට 
පැuv ?න සහ එ එ ෙසේවා සහකාරවරයාෙq rව* ගම* බලප4 අවලංr 
වන ?නය ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

 (iv) >ලධාm* g ලංකාවට පැuwෙGx ඔ=* සමඟ ෙනොපැuv ෙසේවා 
සහකාරවරය*ෙq නG කවෙFද; 

 

(අටවැ> පාF7ෙG*�ව - පළ:වැ> සභාවාරය) 
අංක 163.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) g ලංකාවට ෙනොපැuv ෙසේවා සහකාරවරය* සGබ*ධෙය* Dෙ�ශ කටL� 
අමාත)ාංශය ග4 �යවර කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
3. 

991/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) පාෙ�|ය සංවFධන කuo සභාප!වරය* ෙහෝ සම සභාප!වරය* ෙලස 
පාF7ෙG*� ම*}වරය* ෙනොවන C�ගලය* ප4 කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඔ=*ෙq නG සහ ඔ=* සභාප!4වය දරන පාෙ�|ය සංවFධන 
කuo ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) එම සභාප!වරය* ස� බලතල කවෙFද; 

 (iv)  එම C�ගලය* එ~ තන�	වලට ප4 6aෙG පදනම කවෙFද; 

 (v)  එම C�ගලය*ෙq ඉහළම අධ)ාපන ෙහෝ වෘ4�ය tZtකG ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද; 

 (vi) එ~ සභාප!වරය*ට/සම සභාප!වරය*ට ලබා ෙදන වැo�, xමනා සහ 
ෙවන4 පහtකG කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1014/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!සස් මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) කෘ�කFම අමාත)ාංශය සඳහා �� පදනම මත අ�!* ෙගොඩනැpfල ලබා 
ෙගන !ෙRද;  

 (ii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙට*ඩF කැඳව� ලැ �ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ නG, ෙට*ඩරය සඳහා ඉ?mප4 [ C�ගලය* සහ ඔ=* ඉ?mප4 කළ 
uල ගණ* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (v) �� පදනම මත ලබාග4 ෙගොඩනැpfල සඳහා රජෙ� තෙසේ	ව; 
අ�!ක	ෙq නම හා 7�නය; මාYක �7ය සහ ෙග[ අ4!කාරG :දල 
කවෙFද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැpfල සඳහා අ�!ක	 සමඟ අ4ස* කළ බZ pDtම  සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (vii) කෘ�කFම අමාත)ාංශය එම ෙගොඩනැpfල ෙවත ෙගන pය ?නය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1110/’16 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) බiඩාරෙවල DDධ ෙසේවා ස�පාකාර සu!ෙ� ව4ම* අධ)ෂ මiඩලෙ� 
නG හා 7�නය* කවෙFද; 

 (ii) ඔ=*ෙq අධ)ාපන tZtකG ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) දැනට එම DDධ ෙසේවා ස�පාකාර සu!ෙ� පාෙ��ක සu! අතm* ලාභ 
උපයන හා පා� ලබන පාෙ��ක සu! ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) පtpයදා පැව! >ලවරණය සGබ*ධෙය* යG පැuvfල ලැ� !ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව ග� ලබන �යවර කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
6. 

1146/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� බටBර ඕ�ඩමාව� පාෙ�|ය 
ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Boවන ලද ?නය කවෙFද; 

 (ii) ඒ සGබ*ධෙය* >�4 කරන ලද ගැස� පතෙ� �ටපත සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය ම�* ආවරණය වන සG�Fණ �u 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ගාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම >ලධාa වසGවල >ල අංක හා නාමය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Bo\ෙGx >ල වශෙය* ,මා >Fණය 
6aම YZ\ !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව Dසත්ර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) එ~ පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 ඇ! ගාම >ලධාm වසG අතm* 
6YයG වසමක/වසGවල පmපාලන කටL� ෙහෝ ෙමෙහය\G ෙවන4 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* YZකර� ලබ*ෙ*ද; 

  (ii) එෙසේ නG, එම ගාම >ලධාm වසGවල නාමය, >ල අංක ඇ�� Dසත්ර ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
1276/’16 

ග	 කංචන Dෙ�ෙසේකර මහතා,— �වර හා ජලජ සGප4 සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) Dෙ�ශ D>මය ඉප�මට සහ ජනතාවෙq ෙපෝෂණ අවශ)තාවය* සCරා�ෙමBලා 
දායක4වය ලබාෙදන �වර කFමා*තෙ� අD9�*න පැවැ4ම ��ග*ෙ*ද ය*න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) මාතර ?සA්කෙ�, 

  (i)  �වර වරාය*, නැංrරG  ෙතොoපල සංඛ)ාව සහ ඒවා �B� සථ්ාන; 

 (ii) එ එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව 7යාප?ං� බ  ?න හා එ ?න 
�වර යාතා සංඛ)ාව; 

 (iii) �වර හා ජලජ සGප4 ෙදපාFතෙG*�ෙ< සංඛ)ා ෙfඛනය*ට අ�ව, එ 
එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ¡ව4වන �වරය* සංඛ)ාව, ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?   

(ඇ) 2013 Yට 2016 දවා මාතර ?සA්කෙ�,  

 (i) �වර ය�තල පහtකG නැං\ම සඳහා වැය කර� ලැk :දf පමාණය;  

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා x ඇ! බ  ?න සහ එ ?න යාතා සංඛ)ාව; 

 (iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා x ඇ! �වර ආGප*න ක�ටල, පv=ඩ  වමා	 
ය*ත සහ ¡Dත ආරෂක කබා පමාණය එ එ වFෂය හා පාෙ�|ය 
ෙලකG ෙකො�ඨාශය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

 ය*න තවZරට4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1373/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 126 ෙයෝජනාවට අ�ව, t� හා මධ) පmමාණ 
ව)වසායකය*ෙq අෙලD පවFධනය සඳහා ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� t�m 
ෙවළඳසැfවල රාක ඉඩකඩ සාධාරණ uලකට ලබා ෙද� ලැ�ෙ<ද; 

 (ii) ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� t�m ෙවළඳ සැfව7* එ~ රාක ඉඩකඩ ෙව* කර 
ෙදන ෙලසට 6YයG අමාත)ාංශය DY* ඉf�ම කර� ලැ�ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ ඉf�ම ෙහෝ >ෙයෝගය කර� ලැ�ෙ< නG, එB �ටපත ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 (iv) g ලංකාව �ළ �B� බZ අය කර� ලබන ෙපෞ�ග7ක අංශෙයB t�m 
ෙවළඳසැf සංඛ)ාව සහ ඒවා �Bටා ඇ! නගර/ගාමය* ��බඳ ලැ�ස�්ව 
ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
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පධාන කටL� ආරGභෙ� x 

පන$ ෙක%�ප$ &'ගැ�)ම &'බඳ දැ+�,ම 

1. 

අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— ඡ*ද Buය* 7යාප?ං� 
6aෙG (Dෙශේෂ D�Dධාන),— 1980 අංක 44 දරන ඡ*ද Buය* 7යාප?ං� 6aෙG පනෙ4 
ඇතැG >යමව7* අභ)*තර වශෙය* අවතැ* [ තැනැ4ත* >දහස් 6aම සඳහා 
Dෙශේෂ D�Dධාන සැලැස්\ම �vස ද; ඊට සGබ*ධ ෙහෝ ආ�ෂංpක කාරණා සඳහා 
D�Dධාන සැලැස්\ම �vස ද [ පන4 ෙකoGපත6. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

 
ෙය-ජනා &'බඳ දැ+�,ම 

2. 
ග	 එ�ව� rණෙසේකර මහතා,— පන4 ෙකoGපත  ඉ?mප4 6aෙG  අවසරය,— 

පහත සඳහ* පන4 ෙකoGපත ඉ?mප4 6aමට අවසර ?ය L�ය:—  

“��කා සරණ භාරය සංසථ්ාගත 6aම සඳහා [ පන4 ෙකoGපත6.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Gxම සහ ?නට >යuත කටL� 
*1. 

:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 1),— 2007 
අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙනොවැGබF 21 ?නැ!               
අංක 1994/20 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන 
ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*2. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 2),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 09 ?නැ! අංක 1996/50 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*3. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 3),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 20 ?නැ! අංක 1998/5 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
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*4. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 4),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 06 ?නැ! අංක 2000/85 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*5. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 5),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 18 ?නැ! අංක 2002/29 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
*6. 

:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 6),— 2007 
අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 5 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 27 ?නැ! අංක 2003/43 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*7. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 7),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 16 ?නැ! අංක 2006/41 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*8. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 8),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 23 ?නැ! අංක 2007/38 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*9. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 9),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 5 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 26 ?නැ! අංක 2007/44 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර�  ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*10. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 10),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017  මාF� 07 ?නැ! අංක 2009/05 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
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*11. 
:දf අමාත)�මා,— ෙFr ආඥා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 අ�කාරය [) 

ෙFr ආඥා පනෙ4 10 වග*!ය යටෙ4 ආනයන �	 ගාස�් සGබ*ධෙය*, 2017.04.04 ?න 
ඉ?mප4 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ L� ය. 

(2016 ෙදසැGබF 02 ?නැ! අංක 1995/37දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*12. 
:දf අමාත)�මා,— ෙFr ආඥා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235  අ�කාරය [) 

ෙFr ආඥා පනෙ4 10 වග*!ය යටෙ4 ආනයන �	 ගාස�් සGබ*ධෙය*, 2017.04.04 ?න 
ඉ?mප4 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ L� ය. 

(2017 ජනවාm 06 ?නැ! අංක 2000/86 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*13. 

:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 1),— 
1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙනොවැGබF 10 ?නැ! අංක 
1992/29 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය  කරu* 2016  
ෙදසැGබF 27  ?නැ!  අංක 1999/23 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*14. 

:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 2),— 
1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 27 ?නැ! අංක 
1999/23 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය කරu* 2017 
ජනවාm 03  ?නැ! අංක 2000/8 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 
?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*15. 

:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 3),— 
1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 03 ?නැ! අංක 2000/8 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය කරu* 2017 ජනවාm 25 
?නැ! අංක 2003/22 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 ?න ඉ?mප4 
කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*16. 

:දf අමාත)�මා,— වරාය හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ පනත යටෙ4 >ෙයෝගය,— 
2011 අංක 18 දරන වරාය හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 වරාය 
හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* පනවන ලZව, 
2016 ෙනොවැGබF 11 ?නැ! අංක 1992/51 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝගය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*17. 

ආF{ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම.  
 (අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*18. 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මා,— සමාගG පනත සහ සu! ආඥාපනත 

යටෙ4 >ෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනෙ4 477 වග*!ය සමඟ 6යDය 
L� එ~ පනෙ4 527 වග*!ය යටෙ4 සහ 2005 අංක 11 දරන සu! ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ 6යDය L� (123 අ�කාරය [) 1891  අංක 16 දරන සu! 
ආඥාපනෙ4 19 වග*!ය යටෙ4 සමාගG (ගාස්�) සහ සu! (ගාස්�) සGබ*ධෙය* 
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කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව 2016  ඔෙතෝබF 25 
?නැ! අංක 1990/12 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.01.24 ?න 
ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

* 19. 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මා,— සමාගG පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 1987 

සැ�තැGබF 14 ?නැ! අංක 471/6 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැk සමාගG 
(ෙfකGවරය* ��බඳ) >ෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග*!ය 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනෙ4 
527 වග*!ය යටෙ4 සංෙශෝධනය කරu* (ix) ය�ෙව* නව උපවග*!ය ඇ�ළ4 කර 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව,  2016 ෙදසැGබF  20  ?නැ! 
අංක  1998/11 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළකර� ලැබ, 2017.03.24 ?න ඉ?mප4 කරන 
ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*20.  
Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මා,— තානාප! වරපසාද පනත යටෙ4 >යමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාප! වරපසාද පනෙ4 4 වග*!ය යටෙ4 Dෙ�ශ කටL� අමාත)වරයා DY* සාද� 
ලZව, 2016 ඔෙතෝබF 05 ?නැ! අංක 1987/23 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� 
ලැබ, 2016.11.19 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
*21. 

ªඩා අමාත)�මා,— ªඩා පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ªඩා පනෙ4 31  
වග*!ය සමඟ 6යDය L� 41 වග*!ය යටෙ4 ජා!ක ªඩා සංගG සGබ*ධෙය* ªඩා 
අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ඔෙතෝබF 27 ?නැ! අංක 1990/23 දරන අ! Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙ� සහ 2017 ෙපබරවාm 13 ?නැ! අංක 2006/13 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කර� ලැබ, 2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
*22. 
 අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� අමාත)�මා,— අfලස ් ෙහෝ 
hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)« ජනරාfවරයාෙq වැo� හා xමනා 
ප!ෙශෝධනය 6aම,— 1994 අංක 19 දරන අfලස ්ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන  ෙකොuෂ* 
සභා පනෙ4 16(1) වග*!ය ම�* ෙකොuෂ* සභාවට පැවa ඇ! කාFයය* ඉo කර�ම 
�vස එම ෙකොuෂ* සභාවට සහාය \මට අධ)« ජනරාfවරෙය� ප46aමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ4තාට පාF7ෙG*�ව DY* >ශච්ය කර� ලබන වැoප ෙග\මට 
D�Dධාන සලසව්ා x ඇ! ෙහ�*ද; 

අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)« ජනරාf තන�රට 
2016.11.24 ?න Yට Q!ප!  ෙදපාFතෙG*�ෙ< අ!ෙFක ෙසො7YටF ජනරාf ¬රෙ� 
රාජකාm කළ ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතා ප4 කර ඇ! ෙහ�*ද; 

අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)« ජනරාf 
ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතාට ෙපෞ�ග7ක වන ෙසේ අ!ෙFක ෙසො7YටF 
ජනරාf තන�රට Bu මාYක වැoප හා රජෙ� >ල >වාසය ලබා x ෙනොමැ! නG, 
>වාස �� xමනාව ඇ�� Yය� xමනා (Zරකථන xමනාව සහ ඉ*ධන xමනාව හැර) 
ලබාxමට4, අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන  ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)« ජනරාf 
¬රයට Bu අමාත)ාංශ ෙfකG xමනාව, Zරකථන xමනාව සහ ඉ*ධන xමනාව 
2016.11.24 ?න Yට ෙග\මට අමාත) මiඩල අ�ම!ය ලබා x ඇ! ෙහ�*ද; 

ඊට අ�ලව, 1994 අංක 19 දරන අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* 
සභා පනෙ4 16(2) වග*!ය පකාරව, අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන 
 ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)« ජනරාf, ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබ�ධ අර:දලට වැය බර වන පm? ඉහත සඳහ* මාYක වැoප හා xමනා 
ෙග\මට ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා සGමත කර�. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
*23. 

Dෙ�ශ D>මය පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම.  
(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
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*24. 
අ�	දහ* [ තැනැ4ත* ��බඳ කාFයාලය (�Bo\ම, පmපාලනය 6aම සහ 

කFතව) ඉo 6aම) (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 
(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*25. 
g ලංකා !රසාර සංවFධන පන4 ෙකoGපත — Dවාදය කf තබන ලද පශ්නය (2017 

මාF� 08) [1]. 

*26. 

බලහ4කාරෙය* අ�	දහ* 6aGව7* Yය� තැනැ4ත* ආරෂා 6aG සඳහා [ 
ජාත)*තර සG:! පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*27. 

YDf න� Dධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*28. 
ෙබෞ�ධ Dහාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*29. 
ෙථේරවාx °± ක!කාව4 (7යාප?ං� 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 

6ය\ම. 
(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*30. 
වරාය හා නාDක කටL� අමාත)�මා,— ෙව ළඳ නැ< පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ< පනෙ4 139 වග*!ය සමඟ 6යDය L� එම පනෙ4 
321 වග*!ය යටෙ4 බහා�G දළ ස්ක*ධ සත)ායන සGබ*ධෙය* වරාය හා නාDක 
කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 අෙගෝස්� 11 ?නැ! අංක 1979/30 දරන 
අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.02.21 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝග 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
*31. 

ආi�කම ව)වසථ්ාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— Dවාදය  කf තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ³> 22),— “g ලංකා පජාතා*Aක සමාජවාx ජනරජෙ� ආi�කම ව)වසථ්ාෙ< 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ< D�Dධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොuෂ* සභාව DY* 2016 ෙපබරවාm 25 
?නැ! අංක 1955/19 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 ?න ඉ?mප4 
කරන ලද, ජනමතDචාරණයකx ෙහෝ ඡ*ද Dම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ Dද´4 හා :µත 
ජනමාධ) DY* ��පැ?ය L� උපමාන ෙහව4 මාFෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහLG ප!ප4! අ�මත 
කළ L� ය.” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල?*, පශන්ය සභා°:ඛ කරන ලx.  

32. 

g ලංකා ෙසේවා �mස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — 
ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

33. 
ළමා Cන	4ථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

34. 
g ලංකා එස4 ^ස!්යා> සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — 

ෙදවැ>වර 6ය\ම.  
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35. 
g ලංකා කා*තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 

6ය\ම.  

36. 
ෙමොනරාගල ?සA් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — 

ෙදවැ>වර 6ය\ම.  
 

* සල1ෙණ� හ4�ව+ ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පන4 ෙකoGපත දැ* ෙදවැ> වර 6යDය L�ය” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල?*, 

පශන්ය සභා°:ඛ කරන ලx. 
 

 


