
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

859/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�-ය ෛවද+ අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ම8ව�ර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇ! බව8; 

 (ii)  ම8ව�ර පානය >?ම @�ගලය1ෙB ෙසෞඛ+ �CDමට පධාන ෙහේ�ව 
බව8; 

එ�මා ද1ෙනHද? 

(ආ) (i) ම8ව�ර පානය අK >?මට රජය MයාමාNග ෙගන !ෙOද; 

 (ii)  එෙසේ නP, එම MයාමාNග කවෙNද;  

(iii) ම8ව�ර පානය >?ම ෙහේ�ෙව1 වැළ ෙඳන ෙරෝගාබාධය1ට ප!කාර 
>?මට රජය වසරකට වැය කරන Sදල දළ වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම Sදල, ෙසෞඛ+ සඳහා රජය වැය කරන SදT1 ෙකොපමණ ප!ශතයද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 

2. 
1263/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත Zණෙසේකර මහතා,— පවාහන හා [\] Zව1 ෙසේවා 
අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය දවා ^ෙවන උ�	 _PCය මාNගය ඉ^කරන ලද වNෂය කවෙNද; 

 (ii) 1983 වNෂය වන\ට යා]ෙ�\ _PCය උ�	 _PCය මාNගය �ළ ^නකට ගම1 
කරන ලද වාර සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වNෂය වන\ට ෙකොළඹ [ට යාපනය දවා ද යාපනෙb [ට ෙකොළඹ 
දවා ද වාNcකව ගම1 ග8 මd1 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වNෂ 1980 [ට 1983 දවා ලැg වාNcක ආදායම, එ එ වNෂය අhව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

  (v)  _PCය මාNගය තසත්වාj පහාරෙය1 \නාශ කරන ලද ^නය කවෙNද; 

 (vi) පහාරය එ]ල k සථ්ානය කවෙNද; 

 (vii) [_ k \නාශය ෙකොපමණදැm ගණනය කර !ෙOද; 

 (viii)  එෙසේ නP, එය ෙකොපමණද;   

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

 

(අටවැn පාNTෙP1�ව - පළSවැn සභාවාරය) 
අංක 171.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017 �� 07 වැ� බදාදා අ. භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) 2009 p�ධය nම qෙම1 පr උ�	 _PCය මාNගය ��සකර >?මට එ එ 
වNෂෙbj ෙව1කළ Sදල ෙකොපමණද; 

  (ii) දැනට ගම1 ග1නා වාර සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 [ට ෙP දවා එ එ වNෂෙbj ගම1 කර ඇ! මd1 සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) H සඳහ1 එ එ වNෂය �ළ ලබා ඇ! ආදායම ෙකොපමණද; 

 ය1න8 එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 
3. 

1339/’16 

ග	 එP. එs. එP. ස]මා1 මහතා,— බ1ධනාගාර ප!සංස්කරණ, @න	8ථාපන, 
නැවත ප^ං� >?ම හා H1_ ආගtක කටp� අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1992 වNෂෙbj, ෙපොෙළො1න	ව ^සu්කෙb, ප]Tයෙගොඩැ]ල සහ 
අබN@ර යන ගPමානවලට ෙකොw තසත්වාj1 \[1 එ]ල කරන ලද 
පහාරෙය1 x\තෂයට ප8k, nවාස, ෙ�පළ අHtk ෙහෝ ෙවන8 
ආකාරෙය1 yඩාවට ප8 @�ගලය1 ��බඳ \සත්ර කවෙNද; 

 (ii) එම තසත් පහාරෙය1 tයzය @�ගලය1 අතර එවකට ප{ෙ] ගෘහ}Tකය1 
ෙලස හ~නාෙගන [w @�ගලය1 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවතැ1 k ප{] සඳහා nවාස ලබාjෙPj අhගමනය කළ p� බවට සඳහ1 
අමාත+ාංශෙb ෙපො_ nNණායකෙයH අh ප{] ෙලස සලකන කමෙ�දය 
nසා එම තසත් \පතට S�ණ_1 අවසථ්ාෙ�j වයස 18 1 පහළ තැනැ8ත1ට 
බලව8 අසාධාරණය [_q !ෙබන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නP, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 යටෙ8 Mයා8මක තNජනයට 
ලk ගPමානය1H නැවත ප^ං� >?ම සඳහා k nවාසලා�1 
ෙතෝරාගැ�ෙPj එවකට බාල වයෙසේ පrk දැනට ප{ල ෙලස xව8වන 
@�ගලය1 අh ප{] ෙලස ��ගැ�මට උපෙදස ්ෙද1ෙ1ද; 

 (v) එම අh ප{] සඳහා nවාස ලබාjමට �යවර ග1ෙ1ද; 

  ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 

4. 
1350/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාNග අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලාං�ය �ෂ+ය1ට බාHර උපා� පාඨමාලා හැදෑ?ම සඳහා !g අවසථ්ා අK 
>?ම සඳහා ප!ප8!මය �රණය ෙගන !ෙOද; 

 (ii) 2016 වNෂෙb බාHර උපා� පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැ�මට අhමත කරh 
ලැg �ෂ+ය1 සංඛ+ාව ගැහැ�, �Ct ෙලස සහ එ එ උපා� පාඨමාලාව 
අhව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙNද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 වNෂය1Hj උසස ්ෙපළ සම8ව \ශව්\ද+ාල පෙ�ශය 
සඳහා r_rකP ලැg �ෂ+ සංඛ+ාව සහ \ශව්\ද+ාල සඳහා බඳවා ගh ලැg 
�ෂ+ සංඛ+ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙNද; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 වNෂය1H^ � ලංකාව �ළ Mයා8මක \ෙ�ශ 
\ශව්\ද+ාලවල උපා� පාඨමාලා හදාරන �ෂ+ය1 සංඛ+ාව, වNෂය අhව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙNද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ1 �ෂ+ය1 \[1 හදාරh ලබන උපා� පාඨමාලාව1 
කවෙNද; 

 (vi) එම එ එ පාඨමාලාව හදාරh ලබන �ෂ+ සංඛ+ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙNද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���	 ෙනොෙද1ෙ1 නP, ඒ ම1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 

5. 
1365’/16 

ග	 ශා1! �ස්ක1දරාසා මහ8tය,— රාජ+ පCපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) එ එ ^සu්කය සඳහා අ!ෙNක ^සාප! (සංවNධන) තන�රද, එ එ 
පාෙ�-ය ෙ]කP කාNයාලය සඳහා  සහකාර පාෙ�-ය ෙ]කP (සැලrP හා 
සංවNධන) තන�රද වශෙය1 නව තන�	 ඇ!>?ම සඳහා jපව+ා�තව, 
කටp� [_ කරt1 පව!න බව හා ෙP සඳහා � ලංකා පCපාලන ෙසේවෙb 
nලධාC1 ප8>?මට කටp� [_ ෙවt1 පව!න බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) � ලංකාෙ� දැනට පව!න jපව+ා�ත ෙසේවාවT1 � ලංකා කම සPපාදන 
ෙසේවයද එ ෙසේවාව වන අතර, ෙමම ෙසේවෙb nලධාC1 සඳහා r_r 
තන�	 nNමාණය කර ෙනොමැ! බැ\1, පළS ෙශේ�ෙb nලධාC1 
ෙබොෙහොමය II ෙශේ�ෙb හා III ෙශේ�ෙb තන�	වල රාජකාC කරන බව 
ද1ෙ1ද; 

 (iii) එබැ\1, අ�!1 ඇ! >?මට nයtත ෙමම තන�	 කම සPපාදන ෙසේවෙb 
nලධාC1ට ලබාjම සඳහා කටp� කර1ෙ1ද; 

        ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 

6. 
1367/’16 

ග	 ඩBලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— බ1ධනාගාර ප!සංස්කරණ, @න	8ථාපන, නැවත 
ප^ං� >?ම හා H1_ ආගtක කටp� අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) >Tෙනොs� ^සu්කෙb, ක�ඩාවලm පාෙ�-ය ෙ]කP ෙකො�ඨාසෙb, 
@නාෙනm �රාP ගPමානෙb දැනට ප{] 1837  xව8 වන බව8; 

 (ii) ෙමම ප{]වT1, ප{] 780 කට ෙP දවා ස�්ර nවාස ෙනොලැ� ඇ! අතර,  
ප{] 391 කා1තා }Tක ප{] බව8; 

 (iii) ෙමම ගPමානයට }Tක පහrකP ෙබොෙහොමය ලබා ^ය p� බව8; 

 (iv) ගPවැ[ය1 ෙබොෙහෝ ෙදෙන ට ඉඩP බලපත ෙනොමැ! qම බරපතල 
පශන්ය බවට ප8q ඇ! බව8; 

 (v) \ෙශේෂෙය1 කා1තා }Tක ප{]වල x වෙනෝපාය1 ෙබොෙහෝ අඩාල q ඇ! 
බව8; 

එ�මා ද1ෙනHද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙB ඉහත අවශ+තාවය1 සPබ1ධෙය1 ෙP දවා ෙගන ඇ! 
�යවර කවෙNද; 

 (ii) ෙP වන\ට8 �යවර ෙගන !ෙO නP, ඒවා ආරPභ කළ ^නය සහ අවස1 වන 
^නය කවෙNද; 

 (iii) ෙමෙත >[~ �යවර ෙගන ෙනොමැ! නP, ෙමම ගැට�ව ��බඳව ගh 
ලබන ඉ^C �යවර කවෙNද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 

7. 
1388/’16 

ග	 බ1_ල ZණවNධන මහතා,— ගා¢ය ආN£ක කටp� ��බඳ අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 142 ෙයෝජනාවට අhව, ෙ�-ය >C nෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය 	�ය] tTයන 25කට යට8ව ෙපෞ�ගTක 
ආෙයෝජකය1ට ඌන උපෙයෝ¥ත රජෙb ඉඩP ලබා jමට අදහස ්කළ බව 
��ග1ෙ1ද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අhව රජෙb ඉඩP ඉ]�P කළ සමාගP ෙහෝ @�ගලය1 
සංඛ+ාව සහ ඔ{1ෙB නP කවෙNද; 

 (iii) භා\තයට ෙනොග8 හා ඌන උපෙයෝ¥ත රජෙb ඉඩP ��බඳ ලැmස�්ව 
සභාගත කර1ෙ1ද; 

 (iv) බාHර ෙගොq1 ලවා ඉහළ ඵලදාmතාවෙය1 p8 තෘණ වගා >?ම සඳහා ඉහත 
ඉඩPවT1 ලබා _1 අකර ගණන ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නP, ඒ ම1ද? 
 

 

පධාන කටp� ආරPභෙb j 
ෙය ජනා "#බඳ දැ%�&ම 

1.  

පාNTෙP1�ෙ� සභානායක�මා,— පාNTෙP1�ෙ� ¨සq්P,— අද ^න \[ර යෑෙPj 
ෙමම පාNTෙP1�ව 2017  ©n මස 09 වැn [ රාදා ª. භා. 10.30 වන ෙත ක] තැ«ය 
p� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැhPjම සහ ^නට nයtත කටp� 
*1. 

ඩා අමාත+�මා,— ඩා පනත යටෙ8 nෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ඩා පනෙ8 31  
වග1!ය සමඟ >ය\ය p� 41 වග1!ය යටෙ8 ජා!ක ඩා සංගP සPබ1ධෙය1 ඩා 
අමාත+වරයා \[1 සාදන ල_ව, 2016 ඔෙතෝබN 27 ^නැ! අංක 1990/23 දරන අ! \ෙශේෂ 
ගැස� පතෙb සහ 2017 ෙපබරවාC 13 ^නැ! අංක 2006/13 දරන අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ 
කරh ලැබ, 2017.04.05 ^න ඉ^Cප8 කරන ලද nෙයෝග අhමත කළ p� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.)  



( 5 ) 

 

 

*2. 
සංවNධන උපාය මාNග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවNධන පනත යටෙ8 nෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවNධන පනෙ8 14 වග1!ය යටෙ8 ෙසස් බ_ සPබ1ධෙය1 සංවNධන උපාය 
මාNග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+වරයා \[1 සාදන ල_ව, 2017 මාN� 21 ^නැ! 
අංක 2011/9 දරන අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරh ලැබ, 2017.05.23 ^න ඉ^Cප8 
කරන ලද nෙයෝගය අhමත කළ p� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*3. 

අ�	දහ1 k තැනැ8ත1 ��බඳ කාNයාලය (�H¯qම, පCපාලනය >?ම සහ 
කNතව+ ඉ¯ >?ම) (සංෙශෝධන) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*4. 
 අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප8! හා ආN£ක කටp� අමාත+�මා,— අ]ලස ් ෙහෝ 
°ෂණ ෙචෝදනා \මNශන ෙකොtෂ1 සභාෙ� අධ+² ජනරා]වරයාෙB වැ¯� හා jමනා 
ප!ෙශෝධනය >?ම,— 1994 අංක 19 දරන අ]ලස ්ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන  ෙකොtෂ1 
සභා පනෙ8 16(1) වග1!ය ම³1 ෙකොtෂ1 සභාවට පැව? ඇ! කාNයය1 ඉ¯ කර´ම 
��ස එම ෙකොtෂ1 සභාවට සහාය qමට අධ+² ජනරා]වරෙය  ප8>?මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ8තාට පාNTෙP1�ව \[1 nශච්ය කරh ලබන වැ¯ප ෙගqමට 
\�\ධාන සලසව්ා j ඇ! ෙහm1ද; 

අ]ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන ෙකොtෂ1 සභාෙ� අධ+² ජනරා] තන�රට 
2016.11.24 ^න [ට �!ප!  ෙදපාNතෙP1�ෙ� අ!ෙNක ෙසොT[ටN ජනරා] µරෙb 
රාජකාC කළ ජනා�ප! ��ඥ සර8 ජයමා1න මහතා ප8 කර ඇ! ෙහm1ද; 

අ]ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන ෙකොtෂ1 සභාෙ� අධ+² ජනරා] 
ජනා�ප! ��ඥ සර8 ජයමා1න මහතාට ෙපෞ�ගTක වන ෙසේ අ!ෙNක ෙසොT[ටN 
ජනරා] තන�රට Ht මා[ක වැ¯ප හා රජෙb nල nවාසය ලබා j ෙනොමැ! නP, 
nවාස  ´ jමනාව ඇ�· [ය� jමනා (_රකථන jමනාව සහ ඉ1ධන jමනාව හැර) 
ලබාjමට8, අ]ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන  ෙකොtෂ1 සභාෙ� අධ+² ජනරා] 
µරයට Ht අමාත+ාංශ ෙ]කP jමනාව, _රකථන jමනාව සහ ඉ1ධන jමනාව 
2016.11.24 ^න [ට ෙගqමට අමාත+ ම�ඩල අhම!ය ලබා j ඇ! ෙහm1ද; 

ඊට අh¹ලව, 1994 අංක 19 දරන අ]ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන ෙකොtෂ1 
සභා පනෙ8 16(2) වග1!ය පකාරව, අ]ලස් ෙහෝ °ෂණ ෙචෝදනා \මNශන  ෙකොtෂ1 
සභාෙ� අධ+² ජනරා], ජනා�ප! ��ඥ සර8 ජයමා1න මහතා ෙවත රජෙb 
ඒකාබ�ධ අරSදලට වැය බර වන පC^ ඉහත සඳහ1 මා[ක වැ¯ප හා jමනා 
ෙගqමට ෙමම පාNTෙP1�ව ෙයෝජනා සPමත කරm. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*5. 

� ලංකා !රසාර සංවNධන පන8 ෙක¯Pපත — \වාදය ක] තබන ලද පශ්නය (2017 
මාN� 08) [1]. 

*6. 

බලහ8කාරෙය1 අ�	දහ1 >?PවT1 [ය� තැනැ8ත1 ආරෂා >?P සඳහා k 
ජාත+1තර සPS! පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*7. 
\ෙ�ශ \nමය පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

 

 



( 6 ) 

 

 

*8. 
ඡ1ද Htය1 Tයාප^ං� >?ෙP (\ෙශේෂ \�\ධාන) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර 

>යqම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*9. 

½වර සහ ජලජ සPප8 (සංෙශෝධන) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*10. 
අපරාධ නK \ධාන සංගහය (\ෙශේෂ \�\ධාන) (සංෙශෝධන) පන8 ෙක¯Pපත — 

ෙදවැnවර >යqම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*11. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�-ය ෛවද+  අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ nයාමන අ�කාCය 

පනත යටෙ8 nෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ nයාමන අ�කාCය පනෙ8 118  
වග1!ය සමඟ >ය\ය p� 142  වග1!ය යටෙ8 ෛවද+ උපකරණ tල nයම >?ම 
සPබ1ධෙය1 ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�-ය ෛවද+ අමාත+වරයා \[1 සාදන ල_ව, 2017 
ෙපබරවාC 17 ^නැ! අංක 2006/45 දරන අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරh ලැබ, 2017.05.23 
^න ඉ^Cප8 කරන ලද nෙයෝග අhමත කළ p� ය. 

*12. 
අ�කරණ අමාත+�මා සහ ��ධශාසන අමාත+�මා,— අ�කරණ සං\ධාන පනත යටෙ8 

nෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං\ධාන පනෙ8 60 වග1!ය සමඟ >ය\ය p� 
එම පනෙ8 61  වග1!ය යටෙ8 අ�කරණ අමාත+වරයා \[1 සාදන ල_ව, 2017 මාN� 27 
^නැ! අංක 2012/5 දරන අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරh ලැබ, 2017.05.23 ^න ඉ^Cප8 
කරන ලද nෙයෝගය අhමත කළ p� ය. 

*13. 
ෙබෞ�ධ \හාර ෙ�වාලගP (සංෙශෝධන) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*14. 
ෙථේරවාj ¿À ක!කාව8 (Tයාප^ං� >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර 

>යqම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 

*15. 
වරාය හා නා\ක කටp� අමාත+�මා,— ෙව ළඳ නැ� පනත යටෙ8 nෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ� පනෙ8 139 වග1!ය සමඟ >ය\ය p� එම පනෙ8 
321 වග1!ය යටෙ8 බහා�P දළ ස්ක1ධ සත+ායන සPබ1ධෙය1 වරාය හා නා\ක 
කටp� අමාත+වරයා \[1 සාදන ල_ව, 2016 අෙගෝස්� 11 ^නැ! අංක 1979/30 දරන 
අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරh ලැබ, 2017.02.21 ^න ඉ^Cප8 කරන ලද nෙයෝග 
අhමත කළ p� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙb අhම!ය ද1වා !ෙO.) 
*16. 

ආ�Kකම ව+වසථ්ාව යටෙ8 ෙයෝජනාව,— \වාදය  ක] තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ©n 22),— “� ලංකා පජාතා1uක සමාජවාj ජනරජෙb ආ�Kකම ව+වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ� \�\ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොtෂ1 සභාව \[1 2016 ෙපබරවාC 25 
^නැ! අංක 1955/19 දරන අ! \ෙශේෂ ගැස� පතෙb පළ කරh ලැබ, 2016.05.06 ^න ඉ^Cප8 
කරන ලද, ජනමත\චාරණයකj ෙහෝ ඡ1ද \ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ \දÂ8 හා SÃත 
ජනමාධ+ \[1 ��පැ^ය p� උපමාන ෙහව8 මාNෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහpP ප!ප8! අhමත 
කළ p� ය.” යhෙව1 ෙයෝජනා කරන ල^1, පශන්ය සභා¿Sඛ කරන ලj.  

 

 



( 7 ) 

 

 

17. 

� ලංකා ෙසේවා �Cස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන8 ෙක¯Pපත — 
ෙදවැnවර >යqම.  

18. 

ළමා @න	8ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර 
>යqම.  

19. 
� ලංකා එස8 Mස!්යාn සෙහෝදර8වය (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — 

ෙදවැnවර >යqම.  

20. 

� ලංකා කා1තා සPෙPලනය (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර 
>යqම.  

21. 
ෙමොනරාගල ^සu් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — 

ෙදවැnවර >යqම.  

22. 
ලසාTය1 සමාජÆය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 ෙක¯Pපත — 

ෙදවැnවර >යqම.  

23. 
ජාත+1තර කා1තා සහ ළමා අm�1 r¨�ෙP සභාව (සංසථ්ාගත >?ෙP) පන8 

ෙක¯Pපත — ෙදවැnවර >යqම.  
 

* සල+ෙණ� හ.�ව% ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

[1] 
“පන8 ෙක¯Pපත දැ1 ෙදවැn වර >ය\ය p�ය” යhෙව1 ෙයෝජනා කරන ල^1, 

පශන්ය සභා¿Sඛ කරන ලj. 
 

 


