
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1067/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— පවාහන හා )*+ ,ව# ෙසේවා 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මහව )ට ව78යාව දවා 9!:ය මා;ගය ප<සංසක්රණය ?@ම සඳහා එවකට 
අභ/#තර පවාහන අමාත/ ග	 රංC  මD9ම බFඩාර මහතා *)# 2015 
ව;ෂෙIJ අමාත/ මFඩල ස#ෙDශය ඉL:ප  කළ බව ; 

 (ii)  ඒ අQව R ලංකා 9!:ය ෙදපා;තෙ!#�ව *)# ෙ;+ ST සහ පාල!, 
ෙකොටස ් වශෙය# ආනයනය කර ෙදපා;තෙ!#�ව *)# ෙහෝ ෙDXය 
ක;මා#තක	ව# හරහා එY 9!:ය මා;ගය ඉL?@මට සැල[! කර <\ 
බව ; 

එ�මා ��ග#ෙන]ද? 

(ආ) (i) ජාත/#තර තරඟකා@ aල ගණ# කැඳbම?# ෙතොරව ඉ#LයාQ 
ක;මා#තක	ව#ට 9!:ය මා;ගය ප<සංසක්රණය ?@ම භාර Jමට 
cරණයකර <ෙdද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම cරණයට බලපෑ ෙහේ� කවෙ;ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 
1087/’16 

ග	 gDhක ප<රණ මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා<ක ප<ප < හා ආ;jක කටk� 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) kධ, ,ව# සහ නා*ක යන m*ධ හnදාව#] අශව්ාෙරෝහක අංශය �ළ )oන 
අශව්ය# සංඛ/ාව, එ එ හnදාව අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම අශව්ය# නඩ � ?@ම සඳහා වැය කරන nදල එ එ හnදාව අQව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) උත අශව්ය#ෙග# ගQ ලබන පෙයෝජන එ එ හnදාව අQව ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) (i) උත හnදාව#ෙq අශව්ාෙරෝහක අංශයට තව  අශව්ය# ෙග#bමට කටk� 
කර#ෙ#ද; 

 

 

(අටවැ8 පා;Tෙ!#�ව - පළnවැ8 සභාවාරය) 
අංක 176.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ න!, ඒ සඳහා වැය ?@මට අෙ�sත nදල එ එ හnදාව අQව ෙව# 
ෙව# වශෙය# කවෙ;ද;  

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

3. 
1121/’16 

ග	 චa#ද * ෙv): මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා<ක ප<ප < හා ආ;jක කටk� 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රෙw ෛජව **ධ වෙය# අyන ජල ෙපෝෂක පෙDශ රාzය බ9+ල 
Lසm්කය �ළ �]ටා <ෙබන බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම සථ්ාන කවෙ;ද; 

 (iii) එම ජල උ+ප  අනාගත පර|ර ෙවQෙව# ආරෂා කර ගැ}ම සඳහා ය! 
වැඩසටහන මහවැT සංව;ධන හා ප:සර අමාත/ාංශය ම~# ආර!භ කර 
<ෙdද; 

 (iv)  එෙසේ න!, ඒ ��බඳ *සත්ර කවෙ;ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
4. 

1135/’16 

ග	 (ෛවද/) නT#ද ජය<සස් මහතා,— �ඩා අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බFඩාරගම ඉLකළ ක�තර Lසm් �ඩා සංY;ණෙය] ඉL?@! අවස# කළ 
Lනය කවෙ;ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය� nදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ] ගෘහසථ් �ඩාගාරය, ධාවන පථය හා �]�! තටාකය ඉL?@මට වැය � 
nදල ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එය *වෘත ?@ම පමාදbමට ෙහේ� කවෙ;ද; 

 (v) එ] නඩ � කටk� භාරව )o#ෙ# ක7	#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

5. 
1182/’16 

ග	 පDම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— කෘsක;ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) මඩකල|ව Lසm්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව;ෂය වන*ට වගා කරන ලද n� ෙගො*�! පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  1982 හා 1983 ව;ෂවල වගා කරන ලද වගා�! පමාණය එ එ ෙබෝගය 
අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) ව;ෂ 1983# ප[ව 2009 ව;ෂෙI kදමය ත  වය 8මවන ෙත වගා කරන 
ලද n� �! පමාණය, එ එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 

 (iv)  kදමය ත  වය 8මbෙම# ප[ ෙ! දවා වගා කරන ලද ෙගො*�! 
පමාණය, එ එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත )ය+ෙල]ම ස!�;ණ වා;තාව ඉL:ප  කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

6. 
1291/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— වා:මා;ග හා ජලස!ප  කළමනාකරණ 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර Lසm්කෙI ඇ< මධ/ම රජයට හා පළා  සභාවට අය  වා:මා;ග 
කම ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ;ද;  

 (ii) ඉහත (i) ] සඳහ# වා:මා;ග කම ම~# අසව්DදQ ලබන n� ��	 ඉඩ! 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) ] සඳහ# ��	 ඉඩ! පමාණය, එ එ පාෙDXය ෙ+ක! 
ෙකොwඨාස මwටa# කවෙ;ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) (i) ව;ෂ 2013 )ට 2016 දවා මධ/ම රජයට අය  වා:මා;ග නඩ �ව ෙහෝ 
ප<සංසක්රණය සඳහා වැය කළ nදල;  

 (ii) ව;ෂ 2013 )ට 2016 දවා මාතර Lසm්කයට අය  වා:මා;ග නඩ �ව  
ෙහෝ ප<සංසක්රණය සඳහා වැය කළ nදල; 

එ එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ;ද ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙන]ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

7. 
1396/’16 

ග	 බ#9ල ,ණව;ධන මහතා,— පාථaක ක;මා#ත අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය] අංක 161 ෙයෝජනාවට අQව, වා�ජ වශෙය# |ව වගාව 
උන#9 ?@ම සඳහා එම ව;ෂය �ළJ අQගමනය කළ �යාමා;ග කවෙ;ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අQව �]ටවQ ලැ\ |ව එක� ?@ෙ! කලාප සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම කලාප �]�වා ඇ< සථ්ාන කවෙ;ද; 

 (iv) ව;ෂ 1977 )ට 2016 දවා R ලංකාෙ� |ව 8ෂප්ාදනය හා අපනයනය කළ 
|ව පමාණය, aල සහ n� වoනාකම දැෙවන ෙ+ඛනය ඉL:ප  
කර#ෙ#ද; 

 (v) R ලංකාෙ� වා�ජ වශෙය# |ව වගා ?@ම සඳහා 8ශ�්ත සැලැසම් 
<ෙdද; 

 (vi) එවැ8 සැලැසම් සැක1ම ��බඳ වගYම භාරගත k� අමාත/ාංශය කවෙ;ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 
 



( 4 ) 

 

 

8. 
1484/’16 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව;ෂෙI )ට ෙ! දවා වයඹ පළා  සභාව යටෙ  පාලනය � පාස+ 
අත:# වසා දමා ඇ< පාස+ සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ එ පාසෙ+ නම හා පාසල �]o පාෙDXය ෙ+ක! ෙකොwඨාසය 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ;ද; 

 (iii) එම පළා  පාස+ වසා දැ�මට ෙහේ� කවෙ;ද; 

 (iv) එම පාස+ ස�ව පැව< ෙගොඩනැ�T හා ඉඩ! ෙ! වන*ට ඵලදා� 
කටk�වලට ෙයොදාෙගන <ෙdද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

9. 

1600/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�8+ අමරෙසේන මහතා,— *9Tබල හා |න;ජන}ය බලශ<  

අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙ+ ග+ අ�	 බලාගාරෙI ඇ< බලාගාර �ෙන] ආk කාලය 
අවස# වන ව;ෂය කවෙ;ද; 

 (ii) එම බලාගාරය#] ආk කාලය අවස# bෙම# ප[ එම බලාගාර �ෙන# 
ලැg� බලශ<ය ලබා ගැ}ෙ! *ක+ප කමෙ�දය කවෙ;ද; 

 (iii) එම බලාගාරය#] 8ර#තරෙය# ම�වන තාෂ�ක අ;gද ��බඳව සලකා 
බැ�ෙ!J 8යaත  කාලයට ෙපර එම බලාගාර භා*තෙය# ඉව  ?@ම 
ම~# )9 *ය හැ? ත  වය ��බඳව L,කා�න ජනන සැලැ[! සකස ්
කරQ ලබන සැල[! ස!පාදකය#ෙq අවධානය ෙයොn b <ෙdද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

10. 
1183/’16 

ග	 පDම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— කෘsක;ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) m�ණාමලය Lසm්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව;ෂය වන*ට වගා කරන ලද n� ෙගො*�! පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව;ෂවල වගා කරන ලද වගා�! පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) ව;ෂ 1983# ප[ව 2009 ව;ෂෙI kදමය ත  වය 8මවන ෙත වගා කරන 
ලද n� �! පමාණය, එ එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  kදමය ත  වය 8මbෙම# ප[ ෙ! දවා වගා කරන ලද ෙගො*�! 
පමාණය, එ එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත )ය+ෙල]ම ස!�;ණ වා;තාව ඉL:ප  කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 



( 5 ) 

 

 

11. 
1295/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩ! සහ පා;Tෙ!#� ප<සංස්කරණ 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර Lසm්කෙI ඇ<  රජෙI ඉඩ! පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) ] සඳහ# ඉඩ! පමාණය, එ එ පාෙDXය ෙ+ක! ෙකොwඨාසය 
අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (iii) මාතර Lසm්කෙI පLං�ය සඳහා ෙබදා Jමට හ�නාෙගන ඇ< රජෙI ඉඩ! 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) ] සඳහ# ඉඩ! පමාණය, එ එ පාෙDXය ෙ+ක! ෙකොwඨාසය 
අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ආ) (i) මාතර Lසm්කෙI පLං�ය සඳහා ඉඩ! ෙනොමැ< ජනතාවට ඉඩ! ලබා Jම 
සඳහා �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම Lනය කවෙ;ද;  

 (iii) ඒ සඳහා �යා මක ෙවa# පව<න ෙහෝ �යා මක ?@මට බලාෙපො ෙරො � 
වන වැඩසටහ# කවෙ;ද; 

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

12. 
1329/’16 

ග	 gDhක ප<රණ මහතා,— }<ය හා සාමය සහ දsණ සංව;ධන 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) එ+ � එ+ ෙහෝ+�#qස ් (ප�වw) Taට� (LTL Holdings (Pvt.) Ltd.)
ආයතනෙI ෙසේවකය#ට ෙකොටස ්ලබාJෙ!J )9b ඇ< අකaකතා හා එම 
ආයතනෙI ªෂණ වංචා ��බඳව «ල/ අපරාධ *ම;ශන ෙකොwඨාසය ෙවත 
අංක ACC/FC/2015/403  යටෙ  පැa�+ල ඉL:ප  කර ඇ< බව ; 

 (ii) ෙ! වනෙත ඒ ��බඳව ප@ෂණ )9 කර ෙනොමැ< බව ; 

 (iii) එම8සා එ] ෙසේවකය#ට ෙම#ම රටටද *ශාල «ල/මය පා¯ව )9b ඇ< 
බව ; 

එ�මා ද#ෙන]ද? 

(ආ) (i) ෙමම  පැa�+ල *භාග ?@මට අවශ/ කටk� )9 කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම Lනය කවෙ;ද; 

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

13. 

1677/’17 
ග	 ෙසI�� අ� සා°; ම7ලානා මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල|ව Lසm්කෙI ම#nෙ# බට]ර සහ ක+�ඩා අධ/ාපන කලාපවල 
<ෙබන පාස+වල න!, ,	 ව;ගය අQව එ එ පාසෙ+ )oය k� ,	ව	 
සංඛ/ාව සහ දැනට )oන ,	ව	 සංඛ/ාව කවෙ;ද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) ෙමම L�� ගා�ය )[#ට 8දහස ් අධ/ාපනය සඳහා පව<න සමාන 
අ�<වා)ක! සහ<ක ?@ම ��ස පව නා |ර�පා¯ �රbමට යාබද අධ/ාපන 
කලාපවල අ<:ත ,	ව	# මා	 කරන ෙලස නැෙගන]ර පළා  
අධ/ාපන අධ/±වරයාට උපෙදස ්ලබා ෙද#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ න!, ඒ කවදාද;   

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙන]ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

14. 
1397/’16 

ග	 බ#9ල ,ණව;ධන මහතා,— වැ*T ක;මා#ත අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය] අංක 162 ෙයෝජනාවට අQව, ෙ , රබ; සහ ෙපො+ 
ප;ෙIෂණ  ෙ±ේතය# ෙවQෙව# ෙව# කරන ලද 	�ය+ aTයන 200 ක 
ප<පාදනය එY ප;ෙIෂණ ආයතන �න අතර ෙබදාහ:Q ලැgෙ� කවර 
අQපාතයට අQවද; 

 (ii) ෙ , රබ; සහ ෙපො+ ප;ෙIෂණ ආයතනය#] ෙසේවා 8kතකය#ෙq 
සංඛ/ා ව, එ එ ආයතනය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) 2002, 2005, 2010 සහ 2014 ව;ෂවලJ, ෙ  ප;ෙIෂණ, රබ; ප;ෙIෂණ හා 
ෙපො+ ප;ෙIෂණ සඳහා මහා  භාFඩාගාරෙය# ලබා 9# ප<පාදනය, එ 
එ ව;ෂය අQව ෙව# ෙව# වශෙය# ක වෙ;ද; 

 (iv) ඉ�  දශකය �ළ, ෙ , රබ; සහ ෙපො+ ෙ±ේත �ෙන] )9කළ 
ප;ෙIෂණය# කවෙ;ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

15. 
1468/’16 

ග	 චa#ද * ෙv): මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව;ෂෙI )ට ෙ! දවා ඝන අපදව/ කළමනාකරණය සඳහා 
අමාත/ාංශය *)# ආර!භ කර ඇ< ව/ාපෘ< සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ව/ාපෘ< �යා මක ?@ම සඳහා එ පළා  පාලන ආයතනයකට ලබා 
9# අරnද+ පමාණය ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii)  2010 ව;ෂෙI )ට ෙ! දවා එම ව/ාපෘ< ස!බ#ධෙය# ෙගන ඇ< �යවර 
කවෙ;ද; 

 (iv) *දµ  අපදව/ කළමනාකරණය සඳහා අමාත/ාංශය ෙගන ඇ< �යවර 
කවෙ;ද; 

 (v)  ව ම# යහපාලන රජය යටෙ  ඝන අපදව/ කළමනාකරණය හා *දµ  
අපදව/ කළමනාකරණය ස!බ#ධෙය# ඉL:ෙIJ ගැ}මට අෙ�sත �යවර 
කවෙ;ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන]ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
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ෙශ(ක )කාශ ෙය(ජනා 

1.  
අභාවපා�ත ග	 ඒ. එ!. එස.් අhකා: මහතා, ]ට| පා;Tෙ!#� ම#¶ 

2.  
අභාවපා�ත ග	 ච#දා රණ�ංග මහතා, ]ට| පා;Tෙ!#� ම#¶ 

3.  

අභාවපා�ත ග	 ෛම¶පාල ෙහේර  මහතා, ]ට| පා;Tෙ!#� ම#¶ 

4.  
අභාවපා�ත ග	 ආ:යර න ජය<ලක මහතා, ]ට| පා;Tෙ!#� ම#¶ 
 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැQ!Jම සහ Lනට 8යaත කටk� 

*1. 
අගාමාත/�මා සහ ජා<ක ප<ප < හා ආ;jක කටk� අමාත/�මා,— සnද ªෂණය 

වැළැbෙ! පනත යටෙ  8ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සnද ªෂණය වැළැbෙ! පනෙ  
6 වග#<ෙI (ඉ) ෙ¸දය සහ 21 වග#<ය සමඟ ?ය*ය k�  එY පනෙ  51 වග#<ය යටෙ  
මහවැT සංව;ධන හා ප:සර අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2016 ෙදසැ!බ; 06 Lනැ< අංක 
1996/27 දරන අ< *ෙශේෂ ගැසw පතෙI පළ කරQ ලැබ, 2017.06.07 Lන ඉL:ප  කරන ලද 
8ෙයෝගය අQමත කළ k� ය.  

*2. 
 අගාමාත/�මා සහ ජා<ක ප<ප < හා ආ;jක කටk� අමාත/�මා,— අ+ලස ් ෙහෝ 
ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන ෙකොaෂ# සභාෙ� අධ/± ජනරා+වරයාෙq වැ�� හා Jමනා 
ප<ෙශෝධනය ?@ම,— 1994 අංක 19 දරන අ+ලස ්ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන  ෙකොaෂ# 
සභා පනෙ  16(1) වග#<ය ම~# ෙකොaෂ# සභාවට පැව@ ඇ< කා;යය# ඉ� කර�ම 
��ස එම ෙකොaෂ# සභාවට සහාය bමට අධ/± ජනරා+වරෙය� ප ?@මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ තාට පා;Tෙ!#�ව *)# 8ශච්ය කරQ ලබන වැ�ප ෙගbමට 
*h*ධාන සලසව්ා J ඇ< ෙහ�#ද; 
අ+ලස් ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන ෙකොaෂ# සභාෙ� අධ/± ජනරා+ තන�රට 

2016.11.24 Lන )ට }<ප<  ෙදපා;තෙ!#�ෙ� අ<ෙ;ක ෙසොT)ට; ජනරා+ ¹රෙI 
රාජකා: කළ ජනාhප< }cඥ සර  ජයමා#න මහතා ප  කර ඇ< ෙහ�#ද; 

අ+ලස් ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන ෙකොaෂ# සභාෙ� අධ/± ජනරා+ 
ජනාhප< }cඥ සර  ජයමා#න මහතාට ෙපෞDගTක වන ෙසේ අ<ෙ;ක ෙසොT)ට; 
ජනරා+ තන�රට ]a මා)ක වැ�ප හා රජෙI 8ල 8වාසය ලබා J ෙනොමැ< න!, 
8වාස �� Jමනාව ඇ�� )ය¼ Jමනා (9රකථන Jමනාව සහ ඉ#ධන Jමනාව හැර) 
ලබාJමට , අ+ලස් ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන  ෙකොaෂ# සභාෙ� අධ/± ජනරා+ 
¹රයට ]a අමාත/ාංශ ෙ+ක! Jමනාව, 9රකථන Jමනාව සහ ඉ#ධන Jමනාව 
2016.11.24 Lන )ට ෙගbමට අමාත/ මFඩල අQම<ය ලබා J ඇ< ෙහ�#ද; 

ඊට අQ¾ලව, 1994 අංක 19 දරන අ+ලස් ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන ෙකොaෂ# 
සභා පනෙ  16(2) වග#<ය පකාරව, අ+ලස් ෙහෝ ªෂණ ෙචෝදනා *ම;ශන 
 ෙකොaෂ# සභාෙ� අධ/± ජනරා+, ජනාhප< }cඥ සර  ජයමා#න මහතා ෙවත 
රජෙI ඒකාබDධ අරnදලට වැය බර වන ප:L ඉහත සඳහ# මා)ක වැ�ප හා Jමනා 
ෙගbමට ෙමම පා;Tෙ!#�ව ෙයෝජනා ස!මත කර�. 

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*3. 

R ලංකා <රසාර සංව;ධන පන  ෙක�!පත — *වාදය ක+ තබන ලද පශ්නය (2017 
මා;� 08) [1]. 
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*4. 

බලහ කාරෙය# අ�	දහ# ?@!වT# )ය¼ තැනැ ත# ආරෂා ?@! සඳහා � 
ජාත/#තර ස!n< පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර ?යbම. 

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*5. 
*ෙDශ *8මය පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර ?යbම.  

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*6. 
ඡ#ද ]aය# TයාපLං� ?@ෙ! (*ෙශේෂ *h*ධාන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර 

?යbම.  

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*7. 

Âවර සහ ජලජ ස!ප  (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර ?යbම.  
(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*8. 
අපරාධ න¯ *ධාන සංගහය (*ෙශේෂ *h*ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ8වර ?යbම.  
(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*9. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙDXය ෛවද/  අමාත/�මා,— ජා<ක ඖෂධ 8යාමන අhකා:ය 

පනත යටෙ  8ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා<ක ඖෂධ 8යාමන අhකා:ය පනෙ  118  
වග#<ය සමඟ ?ය*ය k� 142  වග#<ය යටෙ  ෛවද/ උපකරණ aල 8යම ?@ම 
ස!බ#ධෙය# ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙDXය ෛවද/ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017 
ෙපබරවා: 17 Lනැ< අංක 2006/45 දරන අ< *ෙශේෂ ගැසw පතෙI පළ කරQ ලැබ, 
2017.05.23 Lන ඉL:ප  කරන ලද 8ෙයෝග අQමත කළ k� ය. 

*10. 
අhකරණ අමාත/�මා සහ gDධශාසන අමාත/�මා,— අhකරණ සං*ධාන පනත 

යටෙ  8ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අhකරණ සං*ධාන පනෙ  60 වග#<ය සමඟ 
?ය*ය k� එම පනෙ  61  වග#<ය යටෙ  අhකරණ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017 
මා;� 27 Lනැ< අංක 2012/5 දරන අ< *ෙශේෂ ගැසw පතෙI පළ කරQ ලැබ, 2017.05.23 Lන 
ඉL:ප  කරන ලද 8ෙයෝගය අQමත කළ k� ය. 

*11. 
ෙබෞDධ *හාර ෙDවාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර ?යbම. 

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*12. 
ෙථේරවාJ ÄÅ ක<කාව  (TයාපLං� ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර 

?යbම. 
(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 

*13. 
වරාය හා නා*ක කටk� අමාත/�මා,— ෙව ළඳ නැ� පනත යටෙ  8ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ� පනෙ  139 වග#<ය සමඟ ?ය*ය k� එම පනෙ  
321 වග#<ය යටෙ  බහා¼! දළ ස්ක#ධ සත/ායන ස!බ#ධෙය# වරාය හා නා*ක 
කටk� අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2016 අෙගෝස්� 11 Lනැ< අංක 1979/30 
දරන අ< *ෙශේෂ ගැසw පතෙI පළ කරQ ලැබ, 2017.02.21 Lන ඉL:ප  කරන ලද 
8ෙයෝග අQමත කළ k� ය. 

(අමාත/ මFඩලෙI අQම<ය ද#වා <ෙd.) 
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*14. 

ආF¯කම ව/වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— *වාදය  ක+ තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Æ8 22),— “R ලංකා පජාතා#mක සමාජවාJ ජනරජෙI ආF¯කම ව/වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව/වසථ්ාෙ� *h*ධාන පකාරව මැ<වරණ ෙකොaෂ# සභාව *)# 2016 ෙපබරවා: 25 
Lනැ< අංක 1955/19 දරන අ< *ෙශේෂ ගැසw පතෙI පළ කරQ ලැබ, 2016.05.06 Lන ඉL:ප  
කරන ලද, ජනමත*චාරණයකJ ෙහෝ ඡ#ද *ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ *දµ  හා nÈත 
ජනමාධ/ *)# ��පැLය k� උපමාන ෙහව  මා;ෙගෝපෙDශ/ ෙමෙහk! ප<ප < අQමත 
කළ k� ය.” යQෙව# ෙයෝජනා කරන ලL#, පශන්ය සභාÄnඛ කරන ලJ.  

15. 

R ලංකා ෙසේවා �:ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 
ෙදවැ8වර ?යbම.  

16. 

ළමා |න	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර 
?යbම.  

17. 
R ලංකා එස  �ස<්යා8 සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ8වර ?යbම.  

18. 

R ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ8වර 
?යbම.  

19. 
ෙමොනරාගල Lසm් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ8වර ?යbම.  

20. 
ලසාTය# සමාජ�ය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ8වර ?යbම.  

21. 
ජාත/#තර කා#තා සහ ළමා අ�c# [ÊYෙ! සභාව (සංසථ්ාගත ?@ෙ!) පන  

ෙක�!පත — ෙදවැ8වර ?යbම.  

 
* සල!ෙණ� හ/�ව0 ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක�!පත දැ# ෙදවැ8 වර ?ය*ය k�ය” යQෙව# ෙයෝජනා කරන ලL#, 

පශන්ය සභාÄnඛ කරන ලJ. 
 

 


