
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1066/’16 

ග	 උදය පභා� ග ම"�ල මහතා,— පවාහන හා ()* +ව" ෙසේවා 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ)  (i) 6 ලංකා 8 9ය ෙදපා;තෙ "�ව )(" සකසන ලද 2015 – 2020 >යාකා9  
සැලැසේම@ 8 9ය එංB" CලD ගැEමට )F)ධාන සලසා ෙනොමැI Jමට 
ෙහේ�ව කවෙ;ද; 

 (ii) එL සැලැසම් >යා�මක ෙනොකර"ෙ" න , )ක*ප සැලැසම් සකසා 
IෙMද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) (i) ජාත."තර තරඟකා9 Cල කැඳJමS" ෙතොරව ඉ"Uයාෙව" 8 9ය එංB" 
CලD ගැEමට සැලVම IෙMද; 

 (ii) එෙසේ න , එයට ෙහේ� කවෙ;ද; 

 (iii) ඉ"UයාෙW 8 9ය එංB" Xෂප්ාදනය කරන සමාග වල න  කවෙ;ද; 

 (iv) ජාත."තර තරඟකා9 Cල ගණ" ෙනොකැඳJම යහපාලන [ලධ;මයට 
එකඟද; 

ය"න� එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

2. 
1137/’16 

ග	 (ෛවද.) න`"ද ජයIස්ස මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජාIක පIප�I හා 
ආ;bක කටc� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) රට dරා >යා�මක Uසe් හා පාෙfgය ස බ"iකරණ කCj සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙl සභාපI ෙහෝ සම සභාපI nර දරන dfගලය"ෙo න  හා තන�	 
කවෙ;ද; 

 (iii) එම dfගලය" අත9" පා;`ෙ "� ෙහෝ පළා� සභා ම"qවරය" ෙනොවන 
dfගලය" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

 
 

(අටවැX පා;`ෙ "�ව - පළsවැX සභාවාරය) 
අංක 178.] 
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( 2 ) 

 

 

3. 
1185/’16 

ග	 පfම උදයශා"ත +ණෙසේකර මහතා,— කෘvක;ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) S`ෙනොw�ය Uසe්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව;ෂය වන)ට වගා කරන ලද sy ෙගො)z  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  1982 හා 1983 ව;ෂවල වගා කරන ලද වගාz  පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අ{ව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) ව;ෂ 1983" පVව 2009 ව;ෂෙl cදමය ත��වය Xමවන ෙත වගා කරන 
ලද sy z  පමාණය, එ එ ව;ෂය අ{ව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  cදමය ත��වය XමJෙම" පV ෙ  දවා වගා කරන ලද ෙගො)z  පමාණය 
එ එ ව;ෂය අ{ව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (ය*ෙල@ම ස |;ණ වා;තාව ඉU9ප� කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

4. 
1299/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) මාතර Uසe්කෙl �@� ජාIක 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"ෙන@ද? 

(ආ) (i) මාතර Uසe්කෙl ජාIක හා පළා� පාස* �ළ ඉෙග{ම ලබන �ෂ.ය" 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ.ාව, ජාIක හා පළා� පාස* අ{ව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද;  

 (iii) �ෂ.ය" සහ +	ව	" අතර අ{පාතය, එ එ )ෂය අ{ව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) @ සඳහ" අ{පාතය අධ.ාපන කලාපය අ{ව ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙ;ද; 

 ය"න� එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

5. 
1332/’16 

ග	 �fFක පIරණ මහතා,— )8`බල හා dන;ජනEය බලශI අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා )8`බල ම�ඩලය යටෙ� ලංකා ටා"සේෆෝම;ස ්නC" ආයතනය 
I�ෙ"ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii)  එම ආයතනෙl නම ෙවනස ්කර IෙMද; 

 (iii) එෙසේ න , එ@ ව;තමාන නම කවෙ;ද; 

 (iv) 0/ස එ*�එ* ෙහෝ*�"oස ්(ෙපෞf.) සමාගමට අය� ෙකොටස ්ෙබD ෙගොස ්
ඇ�ෙ� ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව" ස�ව ඇI ෙකොටස ්පාලනය කර{ ලබ"ෙ" 
ක�	" )("ද; 

 (vi) එ@ ෙකොටසක්	ව"ෙo න  හා ඔ�" ස�ව ඇI ෙකොටස ්සංඛ.ාව ��බඳ 
ෙ*ඛනය ඉU9ප� කර"ෙ"ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර �)V  අ{ව, එය �@jවා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔ�"ෙo 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ�" ෙකොටසක්	ව" බව ද"වා IෙMද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන@ද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙම@ ආර භක ෙකො ටසක්	ව" ක�	"ද, ඔ�" ස�ව I� 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව" අතර ලංකා )8`බල ම�ඩලෙl ෙසේවකය" 
(�"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ න , ඔ�"ට ලබැ�යාව ��බඳව ��ගැjම Iෙබන බව එ�මා 
��ග"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ඇ) (i) COPE වා;තාෙW සඳහ" ප9U 0/ස එ*�එ* ෙහෝ*�"oස ් (ෙපෞf.)   
සමාගෙම" 	�ය* දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  )8`බල 
ම�ඩලයට ෙනොෙගවා Iෙබන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ෙ  ස බ"ධෙය" ෙගන ඇI >යාමා;ග කවෙ;ද;  

ය"න� එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

6. 
1373/’16 

ග	 බ"8ල +ණව;ධන මහතා,— ක;මා"ත හා වා�ජ කටc� අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 126 ෙයෝජනාවට අ{ව, Vy හා මධ. ප9මාණ 
ව.වසායකය"ෙo අෙල) පව;ධනය සඳහා ෙපෞfග`ක අංශෙl V�9 
ෙවළඳසැ*වල රාක ඉඩකඩ සාධාරණ Cලකට ලබා ෙද{ ලැ�ෙWද; 

 (ii) ෙපෞfග`ක අංශෙl V�9 ෙවළඳ සැ*ව`" එL රාක ඉඩකඩ ෙව" කර 
ෙදන ෙලසට S(ය  අමාත.ාංශය )(" ඉ*�ම කර{ ලැ�ෙWද; 

 (iii) එෙසේ ඉ*�ම ෙහෝ Xෙයෝගය කර{ ලැ�ෙW න , එ@ �ටපත ඉU9ප� 
කර"ෙ"ද; 

 (iv) 6 ලංකාව �ළ �@� බ8 අය කර{ ලබන ෙපෞfග`ක අංශෙය@ V�9 
ෙවළඳසැ* සංඛ.ාව සහ ඒවා �@ටා ඇI නගර/ගාමය" ��බඳ ලැ�ස�්ව 
ඉU9ප� කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද?  

 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
1473/’16 

ග	 චC"ද ) ෙ�(9 මහතා,— sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ  වන)ට රට �ළ >යා�මක, රෙ� සංව;ධන කා;යයට V)ෙශේ� 
දායක�වය දවන පාෙfgය මාධ.ෙWD සං)ධාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ එ පාෙfgය මාධ.ෙWD සං)ධානවල න  හා එ@ Xලතල දරන 
මාධ.ෙWD"ෙo න  කවෙ;ද; 

 (iii) ඔ�"ෙo �වන ම�ටම උසස ්S�මට ෙම"ම වෘ��ය �)තෙl අ�වෘfFය 
උෙදසා ෙගන ඇI �යවර කවෙ;ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

8. 
1499/’16 

ග	 එ . එw. එ . ස*මා" මහතා,— අFකරණ අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) sස්̀   )වාහ හා Uකසාද පනෙ� 23 වග"Iයට අ{ව, වයස අ�	8 12 " 
පහළ sස්̀   දැ9ය" )වාහ කර Dෙ D වා( )XV	වරය"ෙo අ{මIය 
ලබා ගත c� බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ඒ අ{ව, වයස අ�	8 12 " පහළ sස්̀   දැ9ය" )වාහ කරDෙ D, වා( 
)XV	වරය" )(" අවසර ලබා D Iෙබන බවට වා;තා J IෙMද; 

 (iii) එෙසේ න , ව;ෂ 2010 (ට ෙ  දවා එම පනත අ{ව, අ{මIය ලබා D ඇI 
අවසථ්ා සංඛ.ාව සහ  ඒ ��බඳ )සත්ර එ එ Uසe්කය අ{ව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ;ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න , ඒ ම"ද? 

 

 

පධාන කටc� ආර භෙl D 
පන$ ෙක%�ප$ &'ගැ�)ම &'බඳ දැ+�,ම 

1. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙfgය ආදාය ,— 2017 අෙපේ* මස 1 වන Uන 
ෙහෝ එUනට පV ව ආර භ වන ය  තෙසේ	 ව;ෂය සඳහා ආදාය  බfද පැනJම 
සඳහා )F)ධාන සැලැස්Jම ��ස   පන� ෙකj පතS. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

2. 

Xdණතා සංව;ධන හා වෘ��ය d¡¢ අමාත.�මා,— ලංකා ජ;මා{ කා;Cක 
අභ.ාස ආයතනය,— ලංකා ජ;මා{ කා;Cක අභ.ාස ආයතනය �@jJම සඳහා ද;    
ඒ ආයතනෙl බලතල, කා;ය සහ ක;තව. Xශ්�තව දැJම සඳහා ද; ඊට ස බ"ධ 
සහ ආ{ෂං�ක ක	¢ සඳහා )F)ධාන සැලැස්Jම ��ස ද   පන� ෙකj පතS. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
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ෙය-ජනා &'බඳ දැ+�,ම 
3. 

පා;`ෙ "�ෙW සභානායක�මා,— පා;`ෙ "�ෙW කටc�,— පා;`ෙ "�ෙW සථ්ාවර 
Xෙයෝග අංක 42, 43 සහ 44 @ )F)ධානවලට යට�ව පා;`ෙ "�ෙW ෙමම සභා වාරය �ළ D 
)ද¤� ජ"ද කමය භා)තා කරC" ද පා;`ෙ "�ෙW ඡ"දය පැවැ�)ය හැS බව ෙමම 
පා;`ෙ "�ව �රණය කර{ ලබ�.  

      
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ{ Dම සහ Uනට XයCත කටc� 
*1. 
 අගාමාත.�මා සහ ජාIක පIප�I හා ආ;bක කටc� අමාත.�මා,— අ*ලස ් ෙහෝ 
¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන ෙකොCෂ" සභාෙW අධ.© ජනරා*වරයාෙo වැj� හා Dමනා 
පIෙශෝධනය S�ම,— 1994 අංක 19 දරන අ*ලස ්ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන  ෙකොCෂ" 
සභා පනෙ� 16(1) වග"Iය මª" ෙකොCෂ" සභාවට පැව� ඇI කා;යය" ඉj කර�ම 
��ස එම ෙකොCෂ" සභාවට සහාය Jමට අධ.© ජනරා*වරෙය« ප�S�මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ�තාට පා;`ෙ "�ව )(" Xශච්ය කර{ ලබන වැjප ෙගJමට 
)F)ධාන සලසව්ා D ඇI ෙහ�"ද; 

අ*ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන ෙකොCෂ" සභාෙW අධ.© ජනරා* තන�රට 
2016.11.24 Uන (ට EIපI  ෙදපා;තෙ "�ෙW අIෙ;ක ෙසො`(ට; ජනරා* nරෙl 
රාජකා9 කළ ජනාFපI E�ඥ සර� ජයමා"න මහතා ප� කර ඇI ෙහ�"ද; 

අ*ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන ෙකොCෂ" සභාෙW අධ.© ජනරා* 
ජනාFපI E�ඥ සර� ජයමා"න මහතාට ෙපෞfග`ක වන ෙසේ අIෙ;ක ෙසො`(ට; 
ජනරා* තන�රට @C මා(ක වැjප හා රජෙl Xල Xවාසය ලබා D ෙනොමැI න , 
Xවාස «� Dමනාව ඇ�y (ය Dමනා (8රකථන Dමනාව සහ ඉ"ධන Dමනාව හැර) 
ලබාDමට�, අ*ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන  ෙකොCෂ" සභාෙW අධ.© ජනරා* 
nරයට @C අමාත.ාංශ ෙ*ක  Dමනාව, 8රකථන Dමනාව සහ ඉ"ධන Dමනාව 
2016.11.24 Uන (ට ෙගJමට අමාත. ම�ඩල අ{මIය ලබා D ඇI ෙහ�"ද; 

ඊට අ{®ලව, 1994 අංක 19 දරන අ*ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන ෙකොCෂ" 
සභා පනෙ� 16(2) වග"Iය පකාරව, අ*ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා )ම;ශන  ෙකොCෂ" 
සභාෙW අධ.© ජනරා*, ජනාFපI E�ඥ සර� ජයමා"න මහතා ෙවත රජෙl 
ඒකාබfධ අරsදලට වැය බර වන ප9U ඉහත සඳහ" මා(ක වැjප හා Dමනා 
ෙගJමට ෙමම පා;`ෙ "�ව ෙයෝජනා ස මත කර�. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*2. 

බලහ�කාරෙය" අ�	දහ" S� ව`" (ය තැනැ�ත" ආරෂා S�  සඳහා   
ජාත."තර ස sI පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*3. 
වරාය හා නා)ක කටc� අමාත.�මා,— ෙව ළඳ නැW පනත යටෙ� Xෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැW පනෙ� 139 වග"Iය සමඟ Sය)ය c� එම පනෙ� 
321 වග"Iය යටෙ� බහා  දළ ස්ක"ධ සත.ායන ස බ"ධෙය" වරාය හා නා)ක 
කටc� අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2016 අෙගෝස්� 11 UනැI අංක 1979/30 
දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 2017.02.21 Uන ඉU9ප� කරන ලද 
Xෙයෝග අ{මත කළ c� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*4. 

iවර සහ ජලජ ස ප� (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම.  
(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
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*5. 
අගාමාත.�මා සහ ජාIක පIප�I හා ආ;bක කටc� අමාත.�මා,— සsද ¨ෂණය 

වැළැJෙ  පනත යටෙ� Xෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සsද ¨ෂණය වැළැJෙ  පනෙ� 6 
වග"Iෙl (ඉ) ෙ±දය සහ 21 වග"Iය සමඟ Sය)ය c�  එL පනෙ� 51 වග"Iය යටෙ� 
මහවැ` සංව;ධන හා ප9සර අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2016 ෙදසැ බ; 06 UනැI අංක 
1996/27 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 2017.06.07 Uන ඉU9ප� කරන ලද 
Xෙයෝගය අ{මත කළ c� ය.  

*6. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙ� Xයමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙ� 5 වග"Iය යටෙ� 
)ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2017 
මා;� 28 UනැI අංක 2012/16 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 
2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xයමය අ{මත කළ c� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*7. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙ� Xයමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙ� 2 වග"Iෙl (3) 
උපවග"Iය යටෙ� )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" 
සාදන ල8ව, 2017 මා;� 28 UනැI අංක 2012/17 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර{ ලැබ, 2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xයමය අ{මත කළ c� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*8. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙ� Xයමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙ� 2 වග"Iෙl (3) 
උපවග"Iය යටෙ� )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" 
සාදන ල8ව, 2017 මා;� 31 UනැI අංක 2012/52 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ 
කර{ ලැබ, 2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xයමය අ{මත කළ c� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*9. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙ� Xයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙ� 2 වග"Iෙl (3) 
උපවග"Iය යටෙ� )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" 
සාදන ල8ව, 2017 මැ� 08 UනැI අංක 2018/2 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ 
ලැබ, 2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xයමය අ{මත කළ c� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*10. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනත යටෙ� Xයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 පනෙ� 2 වග"Iෙl (3) 
උපවග"Iය යටෙ� )ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ8 ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" 
සාදන ල8ව, 2017 මැ� 19 UනැI අංක 2019/21 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ 
ලැබ, 2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xයමය අ{මත කළ c� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*11. 

sද* හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙ;+ ආඥාපනත යටෙ� ෙයෝජනාව,— (235 
අFකාරය වන) ෙ;+ ආඥාපනෙ� 10 වග"Iය යටෙ� ආනයන �	 ගාස්� 
ස බ"ධෙය" sද* අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2017.06.20 Uන ඉU9ප� කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අ{මත කළ c� ය. 

       (2017 ෙපබරවා9  16 UනැI අංක 2006/42 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතය)  
(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
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*12. 

6 ලංකා Iරසාර සංව;ධන පන� ෙකj පත — )වාදය ක* තබන ලද පශ්නය (2017 
මා;� 08) [1]. 

*13. 
)ෙfශ )Xමය පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම.  

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 
*14. 

ජාIය ෙගොඩනැ´ෙ  බ8 (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*15. 
Vගතදාස ජාIක µඩා සංL;ණය අFකා9ය (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර 

SයJම. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*16. 
පළා� පාලන ආයතන ඡ"ද )ම0  (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*17. 
අපරාධ න¶ )ධාන සංගහය ()ෙශේෂ )F)ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — 

ෙදවැXවර SයJම.  
(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*18. 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙfgය ෛවද.  අමාත.�මා,— ජාIක ඖෂධ Xයාමන අFකා9ය 

පනත යටෙ� Xෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාIක ඖෂධ Xයාමන අFකා9ය පනෙ� 118  
වග"Iය සමඟ Sය)ය c� 142  වග"Iය යටෙ� ෛවද. උපකරණ Cල Xයම S�ම 
ස බ"ධෙය" ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙfgය ෛවද. අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2017 
ෙපබරවා9 17 UනැI අංක 2006/45 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 
2017.05.23 Uන ඉU9ප� කරන ලද Xෙයෝග අ{මත කළ c� ය. 

*19. 
ෙබෞfධ )හාර ෙfවාලග  (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම. 

(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*20. 
ෙථේරවාD �¸ කIකාව� (`යාපUං� S�ෙ ) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර 

SයJම. 
(අමාත. ම�ඩලෙl අ{මIය ද"වා IෙM.) 

*21. 

ආ�¶කම ව.වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— )වාදය  ක* තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¹X 22),— “6 ලංකා පජාතා"eක සමාජවාD ජනරජෙl ආ�¶කම ව.වසථ්ාෙW 
104ආ (5)(අ) ව.වසථ්ාෙW )F)ධාන පකාරව මැIවරණ ෙකොCෂ" සභාව )(" 2016 
ෙපබරවා9 25 UනැI අංක 1955/19 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 
2016.05.06 Uන ඉU9ප� කරන ලද, ජනමත)චාරණයකD ෙහෝ ඡ"ද )ම0මකට අදාළ 
කාල0මාව �ළ )ද¤� හා s»ත ජනමාධ. )(" ��පැUය c� උපමාන ෙහව� 
මා;ෙගෝපෙfශ/ ෙමෙහc  පIප�I අ{මත කළ c� ය.” ය{ෙව" ෙයෝජනා කරන ලU", 
පශන්ය සභා�sඛ කරන ලD.  
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*22. 
අFකරණ අමාත.�මා සහ �fධශාසන අමාත.�මා,— අFකරණ සං)ධාන පනත 

යටෙ� Xෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අFකරණ සං)ධාන පනෙ� 60 වග"Iය සමඟ 
Sය)ය c� එම පනෙ� 61  වග"Iය යටෙ� අFකරණ අමාත.වරයා )(" සාදන ල8ව, 2017 
මා;� 27 UනැI අංක 2012/5 දරන අI )ෙශේෂ ගැස� පතෙl පළ කර{ ලැබ, 2017.05.23 Uන 
ඉU9ප� කරන ලද Xෙයෝගය අ{මත කළ c� ය. 

23. 

6 ලංකා ෙසේවා �9ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකj පත — 
ෙදවැXවර SයJම.  

24. 

ළමා dන	�ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර 
SයJම.  

25. 
6 ලංකා එස� >සI්යාX සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� ෙකj පත — 

ෙදවැXවර SයJම.  

26. 

6 ලංකා කා"තා ස ෙ ලනය (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� ෙකj පත — ෙදවැXවර 
SයJම.  

27. 
ෙමොනරාගල Uසe් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� ෙකj පත — 

ෙදවැXවර SයJම.  

28. 
ලසා`ය" සමාජ½ය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� ෙකj පත — 

ෙදවැXවර SයJම.  

29. 
ජාත."තර කා"තා සහ ළමා අ��" V¾Lෙ  සභාව (සංසථ්ාගත S�ෙ ) පන� 

ෙකj පත — ෙදවැXවර SයJම.  

 
* සල1ෙණ� හ4�ව+ ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පන� ෙකj පත දැ" ෙදවැX වර Sය)ය c�ය” ය{ෙව" ෙයෝජනා කරන ලU", 

පශන්ය සභා�sඛ කරන ලD. 
 

 


