
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

807/’16 

ග	 �ම� ර නායක මහතා,— වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) හ0බ*ෙතොට වරාය ඉ456ම සඳහා 9: කරන ලද ��60වල= හ0බ*ෙතොට, 
මාග0 පාෙ?, අංක 24/5 දරන Dවෙසේ ප4ං� ඒ. ඩHIJ. උ0L සMමා මහ Nය 
හා ඇෙO වෙයෝවෘRධ සැNයා Uව  V Dවසට දැW ෙලස අලාභ හාD 9: V 
බව ; 

 (ii) ඒ බව Z ලංකා වරාය අ[කා\යට හා හ0බ*ෙතොට පාෙR]ය ෙ�ක0ව\යට  
දැ^0=ෙම* ප_ 9: ` ඇa අලාභය ��ෙගන, අලාභ V Dවස සහ ඉඩම සඳහා 
ව*4 ලබාෙදන බවට V ෙපොෙරො*:ව මත ඔc* Dව9* ඉව ` dM Dවසක 
ප4ං� V බව ; 

 (iii) මා9කව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො*: V dIය අවසථ්ා ගණනාවක=  ඉ�ලා 
9gෙම* ප_, අ[කා\ය &9* මාස 6ක dIය එකවර ෙගවා දමා ෙ0 වන&ට 
ෙග`0 නවතා දමා ඇa බව ; 

එ�මා ද*ෙනiද?    

(ආ) (i) ව*4 ෙගවන�	 ෙග`මට එකඟ V මා9ක dIය, iඟ dIයද සමඟ ෙගවන 
4නය කවෙ?ද; 

 (ii) අiNV ඉඩම සහ Dවස සඳහා ව*4 ෙගව^ ලබන 4නය කවෙ?ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

2. 
854/’16 

ග	 mR[ක පaරණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාaක පaප a හා ආ?pක කට(� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර 4සාෙJ, ෙදDයාය අඩ&යට අය  පැqනා වනා*තරයට &ෙRrකය* 
&හාරෙහේන පාෙර* sෙගන ෙගොස ් ෙදොළ අසI* වනා*තරයට 
අනවසරෙය* ඇ��වන බව ; 

 (ii) ෙමොc* 9ංහරාජ වනා*තර නැරuම සඳහා වන සංරෂණ ෙදපා?තෙ0*�ව 
&වෘත කර ඇa �ටෙදDය පෙJශය භා&තා ෙනොකරන බව ; 

 (iii) එෙසේ ඇ��ව*ෙ* 9ංහරාජය ආvත මාතර 4සw්කෙx �iy ත	 ප*aෙx 
ෙහෝට� i නවාතැ* ග*නා සංචාරකය* බව ; 

 (iv) ෙමම මා?ගය ඔසේසේ වනා*තරයට ඇ��`ම ම|* 9ංහරාජෙx ෛජව 
&&ධ වයට හාD 9:`ම හා ජාන මංෙකො�ලයට ඉඩ සැල9ය හැ5 බව ; 

 (v) ෙ0 හරහා රජයට &ශාල ~ල) පා�ව 9:වන බව ; 

එ�මා ද*ෙනiද? 

(අටවැD පා?Iෙ0*�ව - පළLවැD සභාවාරය) 
අංක 165.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) 9ංහරාජයට සංචාරකය* ඇ�� 56මට &[ම  වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ න0, ඒ කවර 4නයක 9ටද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනiද? 

(ඇ) (i) මාතර 4සw්කෙx, 9ංහරාජය ආvතව  �iy ත	 ප*aෙx ෙහෝට� 
වනා*තරය �ළ මා?ග සකසා ඇa බවට ෙහෝ ඉ4560 9: කර ඇa බවට 
ෙසොයා ෙගන aෙHද; 

 (ii)  එෙසේ න0, එම ආයතනය*ට එෙරiව ග  �යාමා?ග කවෙ?ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

3. 
1045/’16 

ග	 උදය පභා  ග0ම*�ල මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළා  පාලන මැaවරණ පනත පකාරව, පළා  පාලන 
ෙකොqඨාස මා�0 ��බඳ අ�යාචනා සලකා බැMමට අ�යාචනා කN�ව 
ප කර aෙHද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම කN�ව &9* 2016 ඔෙතෝබ? 31 4නට අ�යාචනා සලකා 
බලා අවස* කර ඇa පළා  පාලන ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) i සඳහ* පළා  පාලන ආයතනවල න0 කවෙ?ද; 

 (iv) එම පළා  පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙත මැaවරණ ෙනොපැවැ `මට ෙහේ� 
කවෙ?ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

4. 
1253/’16 

ග	 පRම උදයශා*ත �ණෙසේකර මහතා,— �aය හා සාමය සහ ද�ණ සංව?ධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව?ෂය වන&ට මඩකල�ව 4සw්කය �ළ �iටා a� ෙපොIස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොIස ් සථ්ානය*i ෙසේවය කරන ලද ෙපොIස ් Dලධා\* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ�. g. g. ඊ. තසත්වා=* &9* ව?ෂ 1983* ප_ව 2009 ව?ෂෙx (Rධය 
අවස* වනෙත V කාලය �ළ &නාශ කරන ලද ෙපොIස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා= පහාර ෙහේ�ෙව* Nය�ය ෙපොIස ්Dලධා\* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) i සඳහ* &නාශ V ෙRපළ ��බඳ තෙසේ	ව කර aෙHද;  

 (vi) ඉහත 9ය�ෙලiම �?ණ වා?තාව ඉ4\ප  කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1297/’16 

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

(අ) (i) මාතර 4සw්කෙx ජාaක හා පළා  පාස�වල ෙසේවය කරන Z ලංකා 
&:හ�පa ෙසේවයට අය  ෙශේ�ධා\ &:හ�පaව	 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, එ එ ෙශේ�ය අ^ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ?ද; 

 (iii) මාතර 4සw්කෙx ජාaක ෙහෝ පළා  පාස�වල Z ලංකා &:හ�පa 
ෙසේවෙx ෙශේ�ධා\* ෙනොවන �Rගලය* &:හ�පa �රය* දර*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ න0, එම පාස� කවෙ?ද;  

 (v) &:හ�පa ෙශේ�ය ලබා ඇa L , &:හ�පa �රය ෙනොලබා මාතර 
4සw්කෙx ජාaක හා පළා  පාස�වල ෙසේවය කරන �Rගලය* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හ�නාග  ෙහේ� ක වෙ?ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

6. 
1312/’16 

ග	 එ0. එ�. එ0. ස�මා* මහතා,— ඉඩ0 අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව 4සw්කෙx, ෙකෝරෙ�ප � උ�ර, වාකෙ? පාෙR]ය ෙ�ක0 
ෙකොqඨාසය �ළ �iy රාජ) ආයතන ස� ඉඩ0 පමාණය කවෙ?ද; 

 (ii) එම පාෙR]ය ෙ�ක0 ෙකොqඨාසෙx ප4ං�ක	ව* &9* රජෙx ඉඩ0 පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ�ම සඳහා අය:0 කර aෙHද; 

 (iii) එෙසේ න0, එම ඉ�M0 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය:0ක	ව*ට ෙ0 දවා පදාන/බලපත මත ලබා= ඇa ඉඩ0 පමාණය 
කවෙ?ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද?  

7. 
1344/’16 

ග	 ෙසx�� අM සා�? මcලානා මහතා,— පළා  සභා සහ පළා  පාලන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එරාc? නගර සභාව, කා ත*dW නගර සභාව සහ ෙකෝරළප �ව බටiර 
පාෙR]ය සභාව යන ෙතෝරා ප  කරන ලද පළා  පාලන ආයතන &_	වා 
හළ 4න 9ට එන0, 2015 මැ� 15 9ට Lද� අමාත)වරයා &9* අ^මත කරන 
ලද DයNත ෙසේවක ම�ඩල පaපාදනවI* බැහැරව එම ආයතනවලට  කරන 
ලද අaෙ?ක තාවකාIක ෙසේවක ප 560 සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (ii) නැෙගනiර පළාෙ  ව ම* පධාන අමාත)ාවරයාෙO D?ෙRශ මත කරන 
ලද එවැD ප 560 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප 560 ෙව^ෙව* පා\ශNක ෙග`මට පමාණව  අරLද� ඒ ඒ පළා  
පාලන ආයතන ස�ව aෙHද;  



( 4 ) 

 

 

 (iv) එම තාවකාIක ෙසේවකය* &9* ඉ� ෙකෙරන ෙසේවාව*වල සව්භාවය 
ෙකබ�ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) (i) එම ප 560 එ එ පළා  පාලන ආයතනෙx අවශ)තා සමඟ අ^�ල 
ව*ෙ*ද; 

 (ii) එම|* කා?ය ම�ඩල අa\තය හා ~ල) අවiරතාවය ඇa ` aෙHද;  
එෙසේ න0, ඒ ම*ද; 

 (iii) එවැD කවර ෙහෝ තාවකාIක ෙසේවකය*ට අ� වැ�� ෙග`ම ෙහෝ වැ�� 
ෙනොෙග`ම 9:ෙJද;  එෙසේ න0, ඒ ම*ද;  

 (iv) ෙමම තාවකාIක ෙසේවකය* අ*ත?ගහණය කර ගැ�ම ��ස DයNත 
ෙසේවක සංඛ)ා පaපාදන වැW 56මට �යාමා?ග ග*ෙ*ද;  

ය*න  එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

8. 
1370/’16 

ග	 බ*:ල �ණව?ධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාaක පaප a හා ආ?pක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනාව*ට අ^ව, _� හා මධ) ප\මාණ ව)වසාය අංශය 
&[ම  56මට අවශ) "Dයාමන අ[කා\ය" �iටව^ ලැmෙJද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම 4නය කවෙ?ද; 

 (iii) Z ලංකාෙJ �ද ~ල) ආයතන Iයාප4ං� 56ෙ0= 	. 25,000/-ක ගාස�්ව 
ෙග&ය (�ද; 

 (iv) _� හා මධ) ප\මාණ අංශය L ණ ෙදන ගැට¡ අධ)යන 56ම සඳහා 
උපෙRශක කN�ව �iටව^ ලැmෙJද; 

 (v) එෙසේ න0, එම කN�ෙවi සාමා¢කය* කc	*ද; 

 (vi) _� හා මධ) ප\මාණ ණය ආරෂණ වැඩ��ෙවළ �යා මක 56ම සඳහා 
2016 ව?ෂෙx=, 	�ය� NIයන 500 ක ~Iක අරLදල රජය ම|* ලබා 
:*ෙ*ද; 

 (vii) _� හා මධ) ප\මාණ ෙෂේතයට සහනදා£ ෙපොM අ^පාත යටෙ  ~ල) 
පහ_ක0 සැප£මට ආධාරය වශෙය* ආ9යා^ සංව?ධන බැංdෙව* 
	�ය� NIයන 100ක ණය පහ_කම ලැmෙ*ද; 

 (viii) ආ9යා^ සංව?ධන බැංd ණය පහ_කම යටෙ , ණය ලබා :* _� හා මධ) 
ප\මාණ ව)වසායකය*ෙO න0 හා I�නය* ඇ�ළ  ලැ�ස�්ව ඉ4\ප  
කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

9. 
1541/’17 

ග	 චN*ද & ෙ¤9\ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාaක පaප a හා ආ?pක කට(� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව?ධන ව)ාපෘaය ෙහේ�ෙව* ¥ඩාවට ප   බ:�ල 4සw්කෙx 
ජනතාව ෙව^ෙව* ෙ0 වන&ට 59ය0 ව*4 ෙග`ම 9:කර aෙHද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ න0, එම ව*4ලා¦*ෙO න0 හා I�නය* කවෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැa න0, ව*4 ෙග`ම කWන0 56ම සඳහා ග^ ලබන �යවර 
කවෙ?ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

10. 
1047/’16 

ග	 උදය පභා  ග0ම*�ල මහතා,— &ෙRශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 9ට 2016.10.31 දවා කාල ප\�ෙ§දෙx= &ෙRශ කට(� 
අමාත)වරයා සහභා� V & ෙRශ සංචාර සංඛ)ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ සංචාරෙx අරLණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එ එ සංචාරයට 
වැය V Lදල ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) එ¨ සංචාරය*i පaඵලය ෙලස Z ලංකා ෙJ පaªපය යහප  ` aෙHද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

11. 
1053/’16 

ග	 mR[ක පaරණ මහතා,— aරසර සංව?ධන හා වනU& අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i) වන අI ඝාතනය කරන �Rගලය*ට එෙරiව ලබාෙදන ද¬ව0 පමාණව  
ෙනොවන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ න0, එම �a සංෙශෝධනයට �යවර ග*ෙ*ද;  

 (iii) වන අI 9: කරන ෙRපළ හාD සඳහා අදාළ �Rගලය*ට ෙගවන ව*4 Lද� 
පමාණව  ෙනොවන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ න0, එම ව*4 Lදල ඉහළ නැං`මට කට(� කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) (i) අI NDස ්ගැ�ම පාලනයට රජය �යවර ෙගන aෙHද; 

 (ii)  එෙසේ න0, එම �යවර කවෙ?ද;   

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනiද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

12. 
1254/’16 

ග	 පRම උදයශා*ත �ණෙසේකර මහතා,— �aය හා සාමය සහ ද�ණ සංව?ධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව?ෂය වන&ට අ0පාර 4සw්කය �ළ �iටා a� ෙපොIස ් සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොIස ් සථ්ානය*i ෙසේවය කරන ලද ෙපොIස ් Dලධා\* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ�. g. g. ඊ. තසත්වා=* &9* ව?ෂ 1983* ප_ව 2009 ව?ෂෙx (Rධය 
අවස* වනෙත V කාලය �ළ &නාශ කරන ලද ෙපොIස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iv) තසත්වා= පහාර ෙහේ�ෙව* Nය�ය ෙපොIස ්Dලධා\* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) i සඳහ* &නාශ V ෙRපළ ��බඳ තෙසේ	ව කර aෙHද;  

 (vi) ඉහත 9ය�ෙලiම �?ණ වා?තාව ඉ4\ප  කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

13. 
1299/’16 

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

(අ) මාතර 4සw්කෙx �iy ජාaක හා පළා ,  

 (i) පාස� සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) පාස�වල ෙසේවය කරන �	ව	 සංඛ)ාව එ එ පාසල අ^ව; 

 (iii) පාස�වල ෙසේවය කරන �	ව	 සංඛ)ාව එ එ &ෂය අ^ව; 

 (iv) පාස�වල ෙසේවය කරන �	ව	 සංඛ)ාව, එ එ අධ)ාපන කලාපය අ^ව;  

ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ?ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) (i) මාතර 4සw්කෙx ජාaක හා පළා  පාස� �ළ ඉෙග^ම ලබන rෂ)ය* 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, ජාaක හා පළා  පාස� අ^ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද;  

 (iii) rෂ)ය* සහ �	ව	* අතර අ^පාතය, එ එ &ෂය අ^ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) i සඳහ* අ^පාතය අධ)ාපන කලාපය අ^ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ?ද; 

 ය*න  එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

14. 
1313/’16 

ග	 එ0. එ�. එ0. ස�මා* මහතා,— ඉඩ0 අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව 4සw්කෙx, ෙකෝරෙ�ප � බටiර, ඕ�ඩමාවW පාෙR]ය 
ෙ�ක0 ෙකොqඨාසය �ළ �iy රාජ) ආයතන ස� ඉඩ0 පමාණය කවෙ?ද; 

 (ii) එම පාෙR]ය ෙ�ක0 ෙකොqඨාසෙx ප4ං�ක	ව* &9* රජෙx ඉඩ0 පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ�ම සඳහා අය:0 කර aෙHද; 

 (iii) එෙසේ න0, එම ඉ�M0 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය:0ක	ව*ට ෙ0 දවා පදාන/බලපත මත ලබා= ඇa ඉඩ0 පමාණය 
කවෙ?ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද?  
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15. 
1543/’17 

ග	 චN*ද & ෙ¤9\ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාaක පaප a හා ආ?pක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව?ධන ව)ාපෘaය ෙහේ�ෙව* බ:�ල 4සw්කෙx ජනතාවෙO 
Dවාසවලට දැW හාD 9:` ඇa බව ද*ෙ*ද; 

 (ii) Dවාස හාD V �Rගලය*ෙO න0 හා I�නය* එ එ පාෙR]ය ෙ�ක0 
ෙකොqඨාසය අ^ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ?ද; 

 (iii) Dවාස හාD V �Rගලය*ෙO Dවාස අ¡ වැWයා කර =මට ෙහෝ නැවත 
ඉ4කර =මට �යවර ග*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ න0, ඒ ��බඳ &සත්ර ඉ4\ප  කර*ෙ*ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනiද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම*ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ^0=ම සහ 4නට DයNත කට(� 

*1.  
&ෙRශ කට(� අමාත)�මා,— තානාපa වරපසාද පනත යටෙ  Dයමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාපa වරපසාද පනෙ  4 වග*aය යටෙ  &ෙRශ කට(� අමාත)වරයා &9* සාද^ 
ල:ව, 2016 ඔෙතෝබ? 05 4නැa අංක 1987/23 දරන අa &ෙශේෂ ගැසq පතෙx පළ කර^ 
ලැබ, 2016.11.19 4න ඉ4\ප  කරන ලද Dයමය අ^මත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 
*2. 
¯ඩා අමාත)�මා,— ¯ඩා පනත යටෙ  Dෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ¯ඩා පනෙ  31  

වග*aය සමඟ 5ය&ය (� 41 වග*aය යටෙ  ජාaක ¯ඩා සංග0 ස0බ*ධෙය* ¯ඩා 
අමාත)වරයා &9* සාදන ල:ව, 2016 ඔෙතෝබ? 27 4නැa අංක 1990/23 දරන අa &ෙශේෂ 
ගැසq පතෙx සහ 2017 ෙපබරවා\ 13 4නැa අංක 2006/13 දරන අa &ෙශේෂ ගැසq පතෙx පළ 
කර^ ලැබ, 2017.04.05 4න ඉ4\ප  කරන ලද Dෙයෝග අ^මත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.)  
*3. 
 අගාමාත)�මා සහ ජාaක පaප a හා ආ?pක කට(� අමාත)�මා,— අ�ලස ් ෙහෝ 
°ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන ෙකොNෂ* සභාෙJ අධ)± ජනරා�වරයාෙO වැ�� හා =මනා 
පaෙශෝධනය 56ම,— 1994 අංක 19 දරන අ�ලස ්ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන  ෙකොNෂ* 
සභා පනෙ  16(1) වග*aය ම|* ෙකොNෂ* සභාවට පැව6 ඇa කා?යය* ඉ� කරMම 
��ස එම ෙකොNෂ* සභාවට සහාය `මට අධ)± ජනරා�වරෙයd ප 56මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ තාට පා?Iෙ0*�ව &9* Dශච්ය කර^ ලබන වැ�ප ෙග`මට 
&[&ධාන සලසව්ා = ඇa ෙහ�*ද; 
අ�ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන ෙකොNෂ* සභාෙJ අධ)± ජනරා� තන�රට 

2016.11.24 4න 9ට �aපa  ෙදපා?තෙ0*�ෙJ අaෙ?ක ෙසොI9ට? ජනරා� �රෙx 
රාජකා\ කළ ජනා[පa �²ඥ සර  ජයමා*න මහතා ප  කර ඇa ෙහ�*ද; 

අ�ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන ෙකොNෂ* සභාෙJ අධ)± ජනරා� 
ජනා[පa �²ඥ සර  ජයමා*න මහතාට ෙපෞRගIක වන ෙසේ අaෙ?ක ෙසොI9ට? 
ජනරා� තන�රට iN මා9ක වැ�ප හා රජෙx Dල Dවාසය ලබා = ෙනොමැa න0, 
Dවාස dM =මනාව ඇ�� 9ය¡ =මනා (:රකථන =මනාව සහ ඉ*ධන =මනාව හැර) 
ලබා=මට , අ�ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන  ෙකොNෂ* සභාෙJ අධ)± ජනරා� 
�රයට iN අමාත)ාංශ ෙ�ක0 =මනාව, :රකථන =මනාව සහ ඉ*ධන =මනාව 
2016.11.24 4න 9ට ෙග`මට අමාත) ම�ඩල අ^මaය ලබා = ඇa ෙහ�*ද; 
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ඊට අ^�ලව, 1994 අංක 19 දරන අ�ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන ෙකොNෂ* 
සභා පනෙ  16(2) වග*aය පකාරව, අ�ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා &ම?ශන 
 ෙකොNෂ* සභාෙJ අධ)± ජනරා�, ජනා[පa �²ඥ සර  ජයමා*න මහතා ෙවත 
රජෙx ඒකාබRධ අරLදලට වැය බර වන ප\4 ඉහත සඳහ* මා9ක වැ�ප හා =මනා 
ෙග`මට ෙමම පා?Iෙ0*�ව ෙයෝජනා ස0මත කර�. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 
*4. 
&ෙRශ &Dමය පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම.  

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*5. 
අ�	දහ* V තැනැ ත* ��බඳ කා?යාලය (�i�`ම, ප\පාලනය 56ම සහ 

ක?තව) ඉ� 56ම) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*6. 
Z ලංකා aරසාර සංව?ධන පන  ෙක�0පත — &වාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 

මා?� 08) [1]. 

*7. 

බලහ කාරෙය* අ�	දහ* 560වI* 9ය¡ තැනැ ත* ආරෂා 560 සඳහා V 
ජාත)*තර ස0La පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*8. 

9&� න� &ධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*9. 
ෙබෞRධ &හාර ෙRවාලග0 (සංෙශෝධන) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*10. 
ෙථේරවා= �� කaකාව  (Iයාප4ං� 56ෙ0) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 

5ය`ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 

*11. 
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— ෙව ළඳ නැJ පනත යටෙ  Dෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැJ පනෙ  139 වග*aය සමඟ 5ය&ය (� එම පනෙ  
321 වග*aය යටෙ  බහා¡0 දළ ස්ක*ධ සත)ායන ස0බ*ධෙය* වරාය හා නා&ක 
කට(� අමාත)වරයා &9* සාදන ල:ව, 2016 අෙගෝස්� 11 4නැa අංක 1979/30 
දරන අa &ෙශේෂ ගැසq පතෙx පළ කර^ ලැබ, 2017.02.21 4න ඉ4\ප  කරන ලද 
Dෙයෝග අ^මත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙx අ^මaය ද*වා aෙH.) 
*12. 

ආ��කම ව)වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— &වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¸D 22),— “Z ලංකා පජාතා*wක සමාජවා= ජනරජෙx ආ��කම ව)වසථ්ාෙJ 
104ආ (5)(අ) ව)වසථ්ාෙJ &[&ධාන පකාරව මැaවරණ ෙකොNෂ* සභාව &9* 2016 
ෙපබරවා\ 25 4නැa අංක 1955/19 දරන අa &ෙශේෂ ගැසq පතෙx පළ කර^ ලැබ, 
2016.05.06 4න ඉ4\ප  කරන ලද, ජනමත&චාරණයක= ෙහෝ ඡ*ද &ම,මකට අදාළ 
කාල,මාව �ළ &ද»  හා L¼ත ජනමාධ) &9* ��පැ4ය (� උපමාන ෙහව  
මා?ෙගෝපෙRශ/ ෙමෙහ(0 පaප a අ^මත කළ (� ය.” ය^ෙව* ෙයෝජනා කරන ල4*, 
පශන්ය සභා�Lඛ කරන ල=.  

 



( 9 ) 

 

 

13. 

Z ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�0පත — 
ෙදවැDවර 5ය`ම.  

14. 
ළමා �න	 ථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත 56ෙ0) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 5ය`ම.  

15. 
Z ලංකා එස  �සa්යාD සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත 56ෙ0) පන  ෙක�0පත — 

ෙදවැDවර 5ය`ම.  
 

16. 
Z ලංකා කා*තා ස0ෙ0ලනය (සංසථ්ාගත 56ෙ0) පන  ෙක�0පත — ෙදවැDවර 

5ය`ම.  

17. 
ෙමොනරාගල 4සw් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 56ෙ0) පන  ෙක�0පත — 

ෙදවැDවර 5ය`ම.  
 

* සල!ෙණ� හ,�ව- ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක�0පත දැ* ෙදවැD වර 5ය&ය (�ය” ය^ෙව* ෙයෝජනා කරන ල4*, 

පශන්ය සභා�Lඛ කරන ල=. 
 

 


