
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

902/’16 

ග	 ��� හ!"ෙන#$ මහතා,— �වාස හා ඉ+,-. අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ෙ7ශපාලන ප�ගැ;.වලට ල< ජා$ක �වාස සංව?ධන අAකාBෙC 
ෙසේවකය"ට සහන සැල1ම සඳහා නව රජය යටෙ# කGHව ප#කර ෙහෝ 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කර $ෙLද; 

 (ii) එෙසේ න., එම කGHව ප#කර ෙහෝ වැඩ��ෙවළ සකස ්කර ඇ#ෙ# කැPනQ 
අRම$ය යටෙ#ද; එෙසේ න., එම අRම$ය ලද +නය කවෙ?ද; 

 (iii) ෙ7ශපාලන ප�ගැ;. සඳහා සහන ලබාTමට සළකා බලන කාල1මාව 
කවෙ?ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) (i) ප�ගැ;මට ල<ව"ට සහන ලබාTම සඳහා Yයා#මක කරන ලද 
වැඩ��ෙවළ කවෙ?ද; 

 (ii) එෙසේ ප�ගැ;මට ලZ, සහන ලබා උසසZ්. ලද \7ගලය"ෙ] න., 
ප�ගැ;මට ල<  ෙහේ�ව සහ ඔ_"ට ලබා `" සහනය ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙ?ද; 

 (iii) ඔ_"ට උසසZ්. සමඟ Vඟ වැH� ලබා ෙද"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ න., ඒ කවර +නයක dටද; 

ය"න# එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

2. 
928/’16 

ග	 Pම� ර#නායක මහතා,— gෙ7ශ කටh� අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.01.08 dට 2016.08.01 දවා k ලංකා gෙ7ශ lත මmඩල සඳහා 
  ප#කළ k ලංකා gෙ7ශ ෙසේවෙC �ලධාB" ෙනොවන \7ගලය"ෙ] න.,
  උප" +නය", k ලංකාෙn o�නය", අධ/ාපන �`�ක., ෙසේවා පළ\	7ද, 
  ප#කළ රටව� සහ තන�	 ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ?ද; 

 (ii)  ඔ_" අතB" 7g#ව \රවැd/gෙ7ශ \රවැd ත##වය" VG \7ගලය" 
ක_	"ද;  

 (iii)  ෙ7ශපාල�කව ප#කළ ෙමම \7ගලය"ට පැවp රාජකාB කවෙ?ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

 

(අටවැ� පා?oෙ."�ව - පළrවැ� සභාවාරය) 
අංක 168.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017 මැ� මස 25 වැ  !හස්ප$�දා &. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

3. 
931/’16 

ග	 ච"+ම ගමෙ] මහතා,— g`oබල හා \න?ජන;ය බලශ$ අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) ලංකා g`oබල මmඩලය gd" ෙපෞ7ගoක අංශෙය" g`oය GලT ගැ;ෙ.T 
පස.පාදන පuපාuය අRගමනය කළh� බව g`oබල පනෙ# සඳහ"ව ඇ$ 
බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ෙ. වනෙත d` කර ඇ$ g`oය GලT ගැ;. සඳහා පස.පාදන කා?ය 
පuපාuය අRගමනය කර $ෙLද; 

 (iii) එෙසේ න., ඒ කවර අවසථ්ාවලTද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 
4. 

945/’16 

ග	 උදය පභා# ග.ම"�ල මහතා,— gෙ7ශ කටh� අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.12.09 +න dට 2016.09.30 +න දවා < කාලය �ළT ප# කරන ලද 
තානාප$වරය", මහ ෙකොමසාBසව්රය", �ෙයෝජ/ තානාප$වරය", 
�ෙයෝජ/ මහ ෙකොමසාBසව්රය" සහ එම මQටෙ. ෙවන# තන�	 දරන k 
ලංකා gෙ7ශ ෙසේවයට අය# �ලධාB" සහ gෙ7ශ ෙසේවයට අය# ෙනොවන 
�ලධාB" සංඛ/ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 +න වනgට ඉහත (i)V සඳහ" වන තන�	 දරන k ලංකා gෙ7ශ 
ෙසේවය ට අය# ෙනොවන �ලධාB"ෙ] න., වෘ#zය �`�ක., ඉහළම 
අධ/ාපන �`�ක. සහ ව?තමානෙC දරන තන�ර ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙ?ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

5. 
1004/’16 

ග	 වා�ෙ7ව නානායකාර මහතා,— බ"ධනාගාර ප$සංස්කරණ, \න	#ථාපන, 
නැවත ප+ං� ,-ම හා V"` ආගGක කටh� අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) h7ධෙය" ප�ව සරණාගත කඳ_	වල {ව#වන ෙදමළ ජනතාවට අය# 
රත" gශාල පමාණය ක_	" ෙහෝ භාරෙC තබා $ෙLද; 

 (ii) ෙමම රත" තැ"ප� ගණනය කර $ෙLද; 

 (iii) එම \7ගලය"ෙ] රත" ෙමෙත ඔ_" ෙවත ය� ලබා T ෙනොමැ$ බවට 
පැG}o කර $ෙLද; 

 (iv) ඉහත (i) ස.බ"ධෙය" පව$න ෙතොර�	 කවෙ?ද;  

 (v) එම VGක.පෑම �රාකරණය ,-ම සඳහා රජය ම�" ගR ලබන �යවර 
කවෙ?ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

 

6. 
1051/’16 

ග	 �7Aක ප$රණ මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා$ක ප$ප#$ හා ආ?�ක කටh� 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) k ජයව?ධන\ර, ෙකෝQෙQ මහනගර සභා බලපෙ7ශය �ළ �Vu රජෙC 
ෙගොඩනැ�oවල පව#වාෙගන යR ලබන අමාත/ාංශ කවෙ?ද; 

 (ii)  එම අමාත/ාංශ පව#වාෙගන යR ලබන රජෙC ෙගොඩනැ�o කවෙ?ද;  

 (iii) බ` �� ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත/ාංශ, එ එ ෙගොඩනැ��ල අRව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ?ද; 

 (iv)  බ` ෙගවන අමාත/ාංශ, එ ව?ග අ�ය සඳහා ෙගවR ලබන බ` �oය හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැ��ල අRව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැ�oවල රථගා� සඳහා ෙගZම d` කර"ෙ"ද; 

 (vi) එෙසේ න., එම rදල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ/ාව අRව d` කරන එම ෙගZෙ. කමෙnදය කවෙ?ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනVද? 

(ආ) (i) k ජයව?ධන\ර, ෙකෝQෙQ මහනගර සභා බලපෙ7ශය �ළ �Vu ෙපෞ7ගoක 
ෙගොඩනැ�oවල පව#වාෙගන යන අමාත/ාංශ කවෙ?ද; 

 (ii)  එම අමාත/ාංශ පව#වාෙගන යන ෙගොඩනැ�o කවෙ?ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැ�oවල ව?ග අ�ය සඳහා ෙගවR ලබන බ` rදල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැ��ල අRව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ?ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ�oවල රථගා� සඳහා ෙගZම d` කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

7. 
1134/’16 

ග	 (ෛවද/) නo"ද ජය$ස්ස මහතා,— ක?මා"ත හා වා}ජ කටh� 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වසෙ? අග භාගෙCT රට �ළ සහ� Vඟය ඇ$ වන බවට ලංකා 
සෙතොස ෙවත වා?තාව ඉ+Bප# කර $�ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ න., ඒ අRව ආනයනය කරන ලද සහ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහ� ආනයනය කරන ලද කාල වකවාR කවෙ?ද; 

 (iv) ඒ සඳහා කැPනQ අRම$ය ලබා ෙගන $ෙLද; 

 (v) ඒ සඳහා පස.පාදන Yයාමා?ග අRගමනය කර $ෙLද; 

 (vi) එෙසේ න., Gල ගණ" ඉ+Bප# කළ සමාග. කවෙ?ද; 

 (vii) ෙමම සහ� ෙතොගෙC වuනාකම ෙකොපමණද; 

 (viii) එම සහ� ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙC හා ෙපෞ7ගoක අංශෙC ගබඩා 
කවෙ?ද; 

 (ix) සහ� ගබඩා ,-ම සඳහා වැය කර ඇ$ rදල ෙකොපමණද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (x) ෙපෞ7ගoක අංශෙC ගබඩා පහ�ක. ලබාගැ;ෙ.T පස.පාදන Yයාවoය 
අRගමනය කර $ෙLද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

8. 
1235/’16 

ග	 ප7ම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ/ාපන හා මහාමා?ග 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ)   (i)   මඩකල\ව +ස�්කය �ළ 1983 ව?ෂය වනgට පැවැ$  r� මා?ග සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�" තාර දමා $� මා?ග සංඛ/ාව සහ ,ෙලෝ �ට? පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව?ෂ 1983 dට h7ධය �ම වන�	 එම +ස�්කය �ළ මා?ග ඉ+,-ම සඳහා 
පැව$ රජය" gd" gයද. කරන ලද rදල, එ එ ව?ෂය අRව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv)  h7ධය �ම Zෙම" ප� ෙමම +ස�්කය �ළ මා?ග ඉ+ ,-ම ෙවRෙව" එ 
එ ව?ෂය �ළ ෙව" කරන ලද rදල ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස.�?ණ වා?තාව ඉ+Bප# කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

9. 
1306/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ක.ක	, වෘ#zය සG$ සබඳතා හා සබරගr 
සංව?ධන අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අ?ථසාධක අරrදලට දායකZම සඳහා oයාප+ං� Z ඇ$ මාතර 
+ස�්කෙC ෙපෞ7ගoක ආයතන සංඛ/ාව කවෙ?ද;  

 (ii) ඉහත (i) V සඳහ" ආයතන කවෙ?ද; 

 (iii) ෙසේවක අ?ථසාධක අරrදෙ� සාමා�ක#වය ලබා ඇ$ මාතර +ස�්කෙC 
ෙසේවක සංඛ/ාව, එ එ පාෙ7�ය ෙ�ක. ෙකොQඨාසය අRව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ?ද;  

 (iv) ෙසේවක අ?ථසාධක අරrදල සඳහා oයාප+ං� Zමට පැව$ය h� අවම 
ත##වය" කවෙ?ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

10. 
1316/’16 

ග	 එ.. එ�. එ.. ස�මා" මහතා,— ඉඩ. සහ පා?oෙ."� ප$සංස්කරණ 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල\ව +ස�්කෙC, ෙකෝරෙ�ප#�, ද�ණ ,රා" පාෙ7�ය ෙ�ක. 
ෙකොQඨාසය �ළ �Vu රාජ/ ආයතන ස� ඉඩ. පමාණය කවෙ?ද; 

 (ii) එම පාෙ7�ය ෙ�ක. ෙකොQඨාසෙC ප+ං�ක	ව" gd" රජෙC ඉඩ. පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ;ම සඳහා අය`. කර $ෙLද; 

 (iii) එෙසේ න., එම ඉ��. පමාණය ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 

 (iv) එම අය`.ක	ව"ට ෙ. දවා පදාන/බලපත මත ලබාT ඇ$ ඉඩ. පමාණය 
කවෙ?ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද?  

11. 
1380/’16 

ග	 බ"`ල �ණව?ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස.ප# සංව?ධන අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයV අංක 150 ෙයෝජනාවට අRව, ජා$ක ජල{Z වගා සංව?ධන 
අAකාBයට (NAQDA) ෙව" කළ 	�ය� Goයන 100", මහා 
භාmඩාගාරය gd" එම ව?ෂය �ළT ලබා `" rද� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ජා$ක ජල{Z වගා සංව?ධන අAකාBය gd" එම �ල/ ප$පාදන වැය ,-ම 
සඳහා �ශ�්ත ව/ාපෘ$ සකසා $�ෙ"ද; 

 (iii) 2016 ව?ෂයට ෙව" කළ ඉහත 	�ය� Goයන 100 වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැඩසටහ" gසත්රය ඉ+Bප# කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

12. 
1052/’16 

ග	 �7Aක ප$රණ මහතා,— කෘ�ක?ම අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) P#තර Z �ෂප්ාදනය ,-ම සඳහා oයාප+ං� Z duන ෙගොZ"ෙ] �ෂප්ාදන 
 අෙලg ,-ෙ.T ගැට� ම�Z ඇ$ බව#; 

 (ii) එම �ෂප්ාදන සඳහා �d Gල ෙනොලැෙබන බව#; 

 (iii) එෙහ�", ඔ_" අෛධ?යම#ව duන බව#;   

එ�මා ��ග"ෙනVද? 

(ආ) (i) P#තර Z ෙගොZ"ෙ] �ෂප්ාදන Gලට ගැ;මට කමව# වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ න., ඒ කවර ආකාරෙය"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

13. 
1259/’16 

ග	 ප7ම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— ;$ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව?ධන 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව?ෂය වනgට වn�යාව +ස�්කය �ළ �Vටා $� ෙපොoස ් සථ්ාන 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොoස ් සථ්ානය"V ෙසේවය කරන ලද ෙපොoස ් �ලධාB" සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාT" gd" ව?ෂ 1983 " ප�ව 2009 ව?ෂෙC h7ධය 
අවස" වන ෙත < කාලය �ළT gනාශ කරන ලද ෙපොoස ්සථ්ාන සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iv) තසත්වාT පහාර ෙහේ�ෙව" Gය�ය ෙපොoස ්�ලධාB" සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) V සඳහ" gනාශ < ෙ7පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර $ෙLද;  

 (vi) ඉහත dය�ෙලVම �?ණ වා?තාව ඉ+Bප# කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

14. 
1381/’16 

ග	 බ"`ල �ණව?ධන මහතා,— පාථGක ක?මා"ත අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයV අංක 149 ෙයෝජනාවට අRව, අRරාධ\ර, වn�යා සහ 
,�ෙනො�� +ස�්කය"V කෘ� හා ප  ස.ප# ම#ස/ සැක�. කලාපය" 
�VHZමට 	�ය� Goයන 100 ෙව" කළ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) ෙමම ව/ාපෘ$ �න සඳහා ශක/තා වා?තා ��ෙයළ කරR ලැ�ෙn ක_	" 
gd"ද; 

 (iii) ඒ අRව, ෙම¡ ව/ාපෘ$ �න සඳහා ඇසත්ෙ."� කළ r� �Bවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම¡ ව/ාපෘ$ �න සඳහා, 2016 ව?ෂාවසානය වනgට මහා භාmඩාගාරය 
gd" ලබා `" �ල/ ප$පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 ව?ෂයට ඉහත ව/ාපෘ$ ෙවRෙව" ලබා +ය හැ, �ල/ ප$පාදනය 
ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 
 

 

පධාන කටh� ආර.භෙC T 

පන* ෙක+�ප* ,-ගැ�/ම ,-බඳ දැ2�3ම 

1. 

අAකරණ අමාත/�මා සහ �7ධශාසන අමාත/�මා,— අපරාධ න¢ gධාන සංගහය 
(gෙශේෂ gAgධාන) (සංෙශෝධන),— 2013 අංක 2 දරන අපරාධ න¢ gධාන සංගහය  
(gෙශේෂ gAgධාන) පනත සංෙශෝධනය ,-ම සඳහා < පන# ෙකH.පත,. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 
 

 

ෙය4ජනා ,-බඳ දැ2�3ම 

2. 

පා?oෙ."�ෙn සභානායක�මා,— පා?oෙ."�ෙn £සZ්.,— පා?oෙ."�ෙn සථ්ාවර 
�ෙයෝග අංක 7V gAgධානවල සහ 2016.03.08 වැ� +න පා?oෙ."�ව gd" ස.මත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙn �ම සඳහ"ව $�ණද, අද +න £සZ්. පැවැ#ෙවන කාල ෙnලාව                 
�. භා. 10.30 dට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 dට අ. භා. 6.30 දවා ද gය h� ය.             
�. භා. 11.30ට පා?oෙ."�ෙn සථ්ාවර �ෙයෝග අංක 7(5) Yයා#මක gය h� ය.                    
අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොgමසා පා?oෙ."�ව ක� තැPය h� ය.      
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ෙයෝජනා ��බඳ දැR.Tම සහ +නට �යGත කටh� 

*1. 
සමාජ සgබලගැ"Z., �භසාධන හා ක"ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත/�මා,— 

+gනැ�ම පනත යටෙ# �ෙයෝග,—2017 අංක 2 දරන පන$" සංෙශෝAත 2013 අංක 1 දරන 
+gනැ�ම පනෙ# 42 වග"$ය යටෙ# සහ එ¡ පනෙ# 25(2) සහ 29(2) වග"$ සමඟ ,යgය 
h�,   42 වග"$ය යටෙ# සමාජ සgබලගැ"Z. හා �භසාධන  අමාත/වරයා gd" සාදන 
ල`ව, 2017 මා?� 07 +නැ$ අංක 2009/8 දරන අ$ gෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කරR ලැබ, 
2017.05.03 +න ඉ+Bප# කරන ලද �ෙයෝගය අRමත කළ h� ය. 

*2. 

 අගාමාත/�මා සහ ජා$ක ප$ප#$ හා ආ?�ක කටh� අමාත/�මා,— අ�ලස ් ෙහෝ 
lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන ෙකොGෂ" සභාෙn අධ/¥ ජනරා�වරයාෙ] වැH� හා Tමනා 
ප$ෙශෝධනය ,-ම,— 1994 අංක 19 දරන අ�ලස ්ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන  ෙකොGෂ" 
සභා පනෙ# 16(1) වග"$ය ම�" ෙකොGෂ" සභාවට පැව- ඇ$ කා?යය" ඉH කර�ම 
�}ස එම ෙකොGෂ" සභාවට සහාය Zමට අධ/¥ ජනරා�වරෙය� ප#,-මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ#තාට පා?oෙ."�ව gd" �ශච්ය කරR ලබන වැHප ෙගZමට 
gAgධාන සලසව්ා T ඇ$ ෙහ�"ද; 

අ�ලස් ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන ෙකොGෂ" සභාෙn අධ/¥ ජනරා� තන�රට 
2016.11.24 +න dට ;$ප$  ෙදපා?තෙ."�ෙn අ$ෙ?ක ෙසොodට? ජනරා� ¦රෙC 
රාජකාB කළ ජනාAප$ ;zඥ සර# ජයමා"න මහතා ප# කර ඇ$ ෙහ�"ද; 

අ�ලස් ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන ෙකොGෂ" සභාෙn අධ/¥ ජනරා� 
ජනාAප$ ;zඥ සර# ජයමා"න මහතාට ෙපෞ7ගoක වන ෙසේ අ$ෙ?ක ෙසොodට? 
ජනරා� තන�රට VG මාdක වැHප හා රජෙC �ල �වාසය ලබා T ෙනොමැ$ න., 
�වාස �� Tමනාව ඇ�� dය� Tමනා (`රකථන Tමනාව සහ ඉ"ධන Tමනාව හැර) 
ලබාTමට#, අ�ලස් ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන  ෙකොGෂ" සභාෙn අධ/¥ ජනරා� 
¦රයට VG අමාත/ාංශ ෙ�ක. Tමනාව, `රකථන Tමනාව සහ ඉ"ධන Tමනාව 
2016.11.24 +න dට ෙගZමට අමාත/ මmඩල අRම$ය ලබා T ඇ$ ෙහ�"ද; 

ඊට අR¨ලව, 1994 අංක 19 දරන අ�ලස් ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන ෙකොGෂ" 
සභා පනෙ# 16(2) වග"$ය පකාරව, අ�ලස් ෙහෝ lෂණ ෙචෝදනා gම?ශන 
 ෙකොGෂ" සභාෙn අධ/¥ ජනරා�, ජනාAප$ ;zඥ සර# ජයමා"න මහතා ෙවත 
රජෙC ඒකාබ7ධ අරrදලට වැය බර වන පB+ ඉහත සඳහ" මාdක වැHප හා Tමනා 
ෙගZමට ෙමම පා?oෙ."�ව ෙයෝජනා ස.මත කර�. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 

*3. 

අ�	දහ" < තැනැ#ත" ��බඳ කා?යාලය (�VHZම, පBපාලනය ,-ම සහ 
ක?තව/ ඉH ,-ම) (සංෙශෝධන) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර ,යZම. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 

*4. 

k ලංකා $රසාර සංව?ධන පන# ෙකH.පත — gවාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 
මා?� 08) [1]. 

*5. 

බලහ#කාරෙය" අ�	දහ" ,-.වo" dය� තැනැ#ත" ආරෂා ,-. සඳහා < 
ජාත/"තර ස.r$ පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර ,යZම. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 

*6. 
gෙ7ශ g�මය පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර ,යZම.  

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 
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*7. 
ඡ"ද VGය" oයාප+ං� ,-ෙ. (gෙශේෂ gAgධාන) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර 

,යZම.  

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 
*8. 

¬ඩා අමාත/�මා,— ¬ඩා පනත යටෙ# �ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ¬ඩා පනෙ# 31  
වග"$ය සමඟ ,යgය h� 41 වග"$ය යටෙ# ජා$ක ¬ඩා සංග. ස.බ"ධෙය" ¬ඩා 
අමාත/වරයා gd" සාදන ල`ව, 2016 ඔෙතෝබ? 27 +නැ$ අංක 1990/23 දරන අ$ gෙශේෂ 
ගැසQ පතෙC සහ 2017 ෙපබරවාB 13 +නැ$ අංක 2006/13 දරන අ$ gෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ 
කරR ලැබ, 2017.04.05 +න ඉ+Bප# කරන ලද �ෙයෝග අRමත කළ h� ය. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.)  

*9. 
ෙබෞ7ධ gහාර ෙ7වාලග. (සංෙශෝධන) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර ,යZම. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 

*10. 
ෙථේරවාT ® ක$කාව# (oයාප+ං� ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර 

,යZම. 
(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 

*11. 
වරාය හා නාgක කටh� අමාත/�මා,— ෙව ළඳ නැn පනත යටෙ# �ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැn පනෙ# 139 වග"$ය සමඟ ,යgය h� එම පනෙ# 
321 වග"$ය යටෙ# බහා�. දළ ස්ක"ධ සත/ායන ස.බ"ධෙය" වරාය හා නාgක 
කටh� අමාත/වරයා gd" සාදන ල`ව, 2016 අෙගෝස්� 11 +නැ$ අංක 1979/30 
දරන අ$ gෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කරR ලැබ, 2017.02.21 +න ඉ+Bප# කරන ලද 
�ෙයෝග අRමත කළ h� ය. 

(අමාත/ මmඩලෙC අRම$ය ද"වා $ෙL.) 
*12. 

ආm¢කම ව/වසථ්ාව යටෙ# ෙයෝජනාව,— gවාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¯� 22),— “k ලංකා පජාතා"�ක සමාජවාT ජනරජෙC ආm¢කම ව/වසථ්ාෙn 
104ආ (5)(අ) ව/වසථ්ාෙn gAgධාන පකාරව මැ$වරණ ෙකොGෂ" සභාව gd" 2016 
ෙපබරවාB 25 +නැ$ අංක 1955/19 දරන අ$ gෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කරR ලැබ, 
2016.05.06 +න ඉ+Bප# කරන ලද, ජනමතgචාරණයකT ෙහෝ ඡ"ද gම1මකට අදාළ 
කාල1මාව �ළ gද±# හා r²ත ජනමාධ/ gd" ��පැ+ය h� උපමාන ෙහව# 
මා?ෙගෝපෙ7ශ/ ෙමෙහh. ප$ප#$ අRමත කළ h� ය.” යRෙව" ෙයෝජනා කරන ල+", 
පශන්ය සභාrඛ කරන ලT.  

13. 

k ලංකා ෙසේවා �Bස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන# ෙකH.පත — 
ෙදවැ�වර ,යZම.  

14. 
ළමා \න	#ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර 

,යZම.  

15. 
k ලංකා එස# Yස$්යා� සෙහෝදර#වය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — 

ෙදවැ�වර ,යZම.  
 

16. 
k ලංකා කා"තා ස.ෙ.ලනය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර 

,යZම.  
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17. 
ෙමොනරාගල +ස�් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — 

ෙදවැ�වර ,යZම.  

18. 
ලසාoය" සමාජµය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙකH.පත — ෙදවැ�වර 

,යZම.  

19. 
ජාත/"තර කා"තා සහ ළමා අ�z" �£¡ෙ. සභාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# 

ෙකH.පත — ෙදවැ�වර ,යZම.  
 

 

* සල8ෙණ� හ:�ව2 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

[1] 
“පන# ෙකH.පත දැ" ෙදවැ� වර ,යgය h�ය” යRෙව" ෙයෝජනා කරන ල+", පශන්ය 

සභාrඛ කරන ලT. 
 

 


