
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

101/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

 (අ) (i) 6 ලංකාව �ළ ෛවද)ව	/ෙ: න;/ <යාප=ං� කර ඇ� ෛවද) 
මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාෙව/ CDණකාEන හා අDධකාEන වශෙය/ <යාප=ං�ය ලබා ඇ� 
සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

 (ආ) (i) ෛවද)ව	/ ස� ෙපෞ�ග<ක ෛවද) මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ��බඳ අවස/ 
වරට සංගණනය LM කළ =නය කවෙDද; 

 (ii) නැවත සංගණනය LM OPමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) (i) <යාප=ං� සහ�කය ෙනොමැ�ව ෙපෞ�ග<ක ෛවද) මධ)සථ්ානය 
පවSවා ෙගන යෑමට එෙරHව ගත හැO U�මය VයාමාDග කවෙDද; 

 (ii) <යාප=ං� ෙනොකළ ෛවද) මධ)සථ්ාන සඳහා පWXය වසර ෙදකක කාලය 
�ළ ගS U�මය VයාමාDග කවෙDද; 

 (iii) <යාප=ං� ෙනොකළ ෛවද) මධ)සථ්ානය/ H; ෛවද)ව	/ෙ: නR සහ 
ලබා M/ දYවR ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

ය/න තවMරටS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1175/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— වරාය හා නා`ක කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) හRබ/ෙතොට වරාය ඉ= OPම සඳහා වැයc සමසත් �dවැය ෙකොපමණද; 

 (ii) එe වරාෙf අg�ෙය/ යR ප�ශතය ෙපෞ�ග<ක අංශයට `Ohම සඳහා 
සැලWR කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ `Ohමට බලාෙපොෙරොS� වන ප�ශතය ෙකොපමණද; 

 

 

(අටවැj පාD<ෙR/�ව - පළlවැj සභාවාරය) 
අංක 190.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ `Ohෙම/ අෙ�ෂා කරන අවම lදල ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1198/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) lල�r =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jම වනෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1413/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 177ට අ|ව, මැ� හා සව්Dණාභරණ ��w 
ආයතනෙයH පාඨමාලා හදාරණ �ෂ) �ෂ)ාව/ට පදානය කළ �ෂ)Sව 
සංඛ)ාව, ඒවාෙf ව�නාකම සහ �ෂ)Sවලා�/ෙ: නාමෙ�ඛනය ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) වDෂ 1977 Lට ෙR දවා මැ� සහ සව්Dණාභරණ අපනයන ම�/ ඉප� 
`ෙ�ශ `jමය පමාණය, එ එ වDෂෙfy වDධනය c අa	 දැෙවන දSත 
සටහන ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (ii) වDෂ 2015/ පW මැ� හා සව්Dණාභරණ කDමා/තෙයH පවDධනය සඳහා 
රජය අ��/ හ�/වා M/ කෙමෝපාය/ සහ වැඩසටහ/ කවෙDද; 

 (iii) වDෂ 2000 Lට ෙR දවා �නයට මැ� අපනයනය OPම සRබ/ධෙය/ 
ඇ�c පවණතා එ එ වDෂය අ|ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1580/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකො�ෙr �H� ලංකා බැංuෙr, 5 වැj නගර ශාඛාව 1975.05.15 
=න ආරRභ කළ බවS; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) ෙR වන`ට ග|ෙද|ක	ව/ 60,000කට අ�ක �dස එH XwR ආරRභ කර 
ඇ� බවS; 

 (iii) වDතමාන කළමනාකාdSවෙf ඇ� MDවල jදා+E පාලනය ෙහේ�ෙව/ ෙමම 
බැංu ශාඛාව යR පමාණයකට පහතට වැ� ඇ� බවS; 

 (iv) ඒ ෙහේ�ෙව/ ෙමම ශාඛාව, ෙකොළඹ නගර ශාඛාවට අ|aත OPමට �දානR 
වන බවS; 

  එ�මා ද/ෙනHද?  

(ආ) (i) දෂ Vයා+E කළමනාකාdSවය යටෙS ෙමම ශාඛාව ෙමම ස්ථානෙfම 
පවSවාෙගන යෑෙම/ XwRH;ය/ 60,000කට පහWකR සැලෙසන බව  
��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, ෙමම බැංu ශාඛාව ෙමම සථ්ානෙfම පවSවාෙගන යාමට �යවර 
ග/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1585/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) Commonwealth Game නමැ� Xwම ලංකා බැංuෙr පවSවාෙගන ය| 
ලබ/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ක�	/ `L/ද; 

 (iii) එය ආරRභ කළ =නය කවෙDද; 

 (iv) එම Xwමට රජෙf lද� හා පdත)ාග ෙකොපමණ බැර z �ෙiද; 

 (v) ෙR වන`ට එම XwෙR ඉ�dව ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1594/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i)  2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා   `ද)ා ස¡ෂණ හා පත� කාDයාංශය ම�/ 
මැ� හා වැ< කැUR සRබ/ධෙය/ ලබාy ඇ� බලපත සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ බලපත ලබාගS ��ගලය/ෙ: නR, <�නය/ හා Mරකථන අංක 
කවෙDද; 

 (iii) එම බලපත juS OPෙම/ කාDයාංශය ලැt ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ LMවන පාdසdක හාjය වැළැzමට කාDයාංශය ග/නා �යවර 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

 



( 4 ) 

 

 

8. 
1607/’17 

ග	 (මහාචාDය) ආ¤ මාරLංහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr `M<ය  උSපාදනය OPෙRy දව තSSවයට පSකළ සව්භා`ක 
වාa (LNG) භා`තා OPම සඳහා රජය `L/ §රණය ෙගන �ෙiද; 

 (ii) 6 ලංකාව �ළ jෂප්ා=ත සව්භා`ක වාa වා�ජමය භා`තයට ගැUමට තවමS 
හැOයාව ෙනොමැ� බව ද/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, `M< උSපාදනය OPම සඳහා අවශ) කරන දව තSSවයට පS 
කළ සව්භා`ක වාa 6 ලංකාවට ආනයනය OPම සහ ගබඩා OPම ��බඳව 
රජයට ඇ�  වැඩ��ෙවළ කවෙDද; 

 (iv) එෙසේ  ෙනොමැ� නR, දව සව්භා`ක වාa හ�/වාෙදන බව පවස;/ රජය 
`L/ LM කර| ලබ/ෙ/ ¨ස� ම�/ `M<ය jෂප්ාදනය කර| ලබන 
බලාගාර ඉ=OPෙR Vයාදාමයද; 

 (v) එවැj අන�	දායක තSSවය පව�/ෙ/ නR, රජය �නDජනUය 
බලශ�ය පවDධනය OPම සඳහා �යවර  ෙනොග/ෙ/ ම/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR ඒ ම/ද? 

9. 
1613/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 6 ලංකා මහවැ< අ�කාdය ස� ඉඩR `ශාල ව)ාපෘ� සඳහා ලබාyෙR කමෙrදය 
කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) වලව කලාපෙf, ච/ªකා වැව ෙකො«ඨාසෙf, ෙඩෝ� ලංකා සමාගම සහ `ටා 
ඕගU සමාගම ෙවත ෙකෙස� වගා OPම සඳහා ලබා y ඇ� ඉඩR පමාණය, 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ඉඩR jL කමෙrදය අ|ව ලබා y  ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1629/’17 

ග	 අS මා/න�ෙප	ම මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) “�Dය බල සංගාමය” ව)ාපෘ�ය යටෙS ෙR දවා �Dය `M<බල සබඳතා 
ලබාෙගන ඇ� පාdෙභෝXක සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) “�Dය බල සංගාමය” ව)ාපෘ�ය යටෙS පාdෙභෝXකෙයu `L/ ලංකා 
`M<බල ම°ඩලයට ලබා ෙදන `M< ඒකකය සඳහා ෙගව| ලබන lදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) l� ව)ාපෘ� යටෙS, ඉ=d වසර 5ක කාලය �ළ ජා�ක ප�ධ�යට ලබා 
ගැUමට අෙ�ෂා කරන `M<බල ධාdතාවය ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (iv) �Dය `M< බලය, ජා�ක ප�ධ�යට එ OPම ��බඳව `M<බල හා 
�නDජනUය බලශ� අමාත)ාංශය `L/ දව| ලබන ම/දගා¡ 
ප�පS�යට ෙහේ�ව කවෙDද;  

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1634/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය =සs්කෙf, ±/නාකR පෙ�ශෙf ෙමගාෙවො« 10 බැ�/ c Wළං 
බලාගාර ෙද ක ඉ=OPම සඳහා ලංකා `M<බල ම°ඩලය `L/ ෙට/ඩD 
කැඳව| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම ව)ාපෘ� සඳහා ඉ=dපS කළ ;ල ගණ/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (iii) එම ෙට/ඩර පදානය කළ සමාගR ෙදක කවෙDද; 

 (iv) එම සමාගR `L/ ඉ=dපS කරන ලද ;ල ගණ/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද;  

 (v) එම එ එ ව)ාපෘ�ෙf පග�ය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1640/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) කෘ³කDම අමාත)ාංශයට අයS ෙදපාDතෙR/� හා ව)වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙDද; 

 (ii) එම ආයතන uE පදන;/ ලබාගS ෙගොඩනැX<වල පවSවාෙගන ය/ෙ/ 
නR, එම ෙගොඩනැX<වල නR සහ එම ෙගොඩනැX<වල අg�ක	ව/ෙ: නR 
හා <�නය/ කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ ෙගොඩනැX�ල ෙව|ෙව/ අමාත)ාංශය `L/ ෙගව| ලබන 
වාD³ක u<ය එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) අමාත)ාංශය `L/ ෙගොඩනැX< u<යට  ගැUෙRy අ|ගමනය කළ 
කමෙrදය කවෙDද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1672/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමම වගා ක/නෙfy ලංකාෙr z වගා කළ සමසත් xR පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පව�න දැ´ jයඟය ෙහේ�ෙව/ වගා හාj c xR පමාණය ෙකොපමණද; 

 



( 6 ) 

 

 

 (iii) jයඟෙය/ රටට අH; ෙr යැg තෙසේ	 කර ඇ� z පමාණය ෙම¶ ෙටො/ 
ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) වගා හාj c ෙගොz/ ෙව|ෙව/ රජය ලබාyමට බලාෙපොෙරොS� වන සහන 
කවෙDද; 

 (ii)  ඒ සඳහා කෘ³කDම අමාත)ාංශය ම�/ lද� ෙව/ කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම lදල ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1676/’17 

ග	 ෙසfg· අE සා¸D ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 6 ලංකාෙr අධ)ාපන `ද)ා¹ඨවල පවSව| ලබන පාඨමාලා සංඛ)ාව සහ ඒවාෙf 
නR, එ එ මාධ)ය අ|ව කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨෙf පවSව| ලබන පාඨමාලාවල නR කවෙDද; 

 (ii) එ එ පාඨමාලාව �ළ ��wව ලබන අභ)ාසලා�/ සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (iii) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨය �ළ පැවැS`ය හැO අjuS ෙදමළ මාධ) 
පාඨමාලා එම `ද)ා¹ඨය �ළ ෙනොපැවැSzමට ෙහේ�ව කවෙDද; 

 (iv) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨෙයH පැවැSzමට ශක)තාව ඇ� අjuS 
ෙදමළ මාධ) පාඨමාලා සඳහා LW/ ඇ�ළS කර ගැUමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (v)  එවැj පාඨමාලා ආරRභ OPම සඳහා WMW ෙ�ශකව	/ ෙනොමැSෙSද;  

 (vi) එෙසේ නR, එවැj කා°ඩෙf අවශ) ෙ�ශකව	/ පSOPමට �යවර ග| 
ලබ/ෙ/ද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1682/’17 

ග	 ෙ². එR. ආන/ද uමාරLd මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන  
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඔකR��ය, ක�	වැලෑන ප=ං� ¨. එR. ජය�සස් මහතා, 1983 වDෂෙfy 
ෙපො<ස ්ෙසේවයට බැ» ෙපො. ෙකො. 5439 දරන jල අංකය යටෙS ෙසේවය කළ 
බවS; 

  (ii) ඔ� ෙපො<ස ් `ෙශේෂ කාDයය බලකාෙf වසර 09ක කාලය අRපාර, 
මඩකල�ව පෙ�ශවල ෙසේවය කර ඇ� බවS; 

 (iii) 1994 වDෂෙfy අසත) ෙචෝදනාව මත ෙපො<ස ් ෙසේවෙය/ ඉවS OPම 
��බඳව, පාD<ෙR/�ෙr මහජන ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාව ෙවත 
ක	w ඉ=dපS OPෙම/ පW, නැවත ෙසේවෙf �H�වන ෙලස කළ jෙයෝගය 
VයාSමක ෙනොzම ෙහේ�ෙව/ අවසථ්ා 03ක y නැවත ඉ=dපS කරන ලද 
ෙපSසR සලකා බලා ඔ�  ෙවත අසාධාරණය  LMz  ඇ� බව මහජන 
ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාව §රණය OPෙම/ පWව Hඟ වැ�� සHතව 
¼Oයාව ලබා ෙදන ෙලස කළ jෙයෝගයද VයාSමක ෙනොc බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 



( 7 ) 

 

 

(ආ) (i)  නැවත ෙසේවෙf �H�වන ෙලස කාරක සභාෙව/ අවසථ්ා 03කy කරන ලද 
ඉ�ER පැහැර හැPම ඔ�ට කරන ලද බලවS අසාධාරණය බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (ii) මහජන ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාෙr jෙයෝගය VයාSමක කර;/,  
ජය�සස් මහතා නැවත ෙසේවෙf �H�zමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

පධාන කටa� ආරRභෙf y 
පන' ෙක(�ප' )*ගැ�+ම )*බඳ දැ.�/ම 

1. 

lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— රෂණ කDමා/තය `�මS OPෙR 
(සංෙශෝධන),— 2000 අංක 43 දරන රෂණ කDමා/තය `�මS OPෙR පනත 
සංෙශෝධනය OPම සඳහා c පනS ෙක�RපතO. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

2. 

`M< සංෙ�ශ හා ´ට� ය�තල පහWකR අමාත)�මා,— ඉෙලෙටොjක ග|ෙද| 
(සංෙශෝධන),— 2006 අංක 19 දරන ඉෙලෙටොjක ග|ෙද| පනත සංෙශෝධනය OPම 
සඳහා c පනS ෙක�RපතO. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ|Ryම සහ =නට jය;ත කටa� 
*1.  
උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මා,— පdCරක lදල — +Dෂය 117 —     

වැඩසටහන 02,— † 2017 ජනවාd මස 01 වැj =ෙන/ ආරRභවන 2017 ෙදසැRබD මස 31 
වැj =ෙන/ අවස/වන lද� වDෂය �ළ 6 ලංකා පජාතා/sක  සමාජවාy ජනරජෙf ෙවන 
OLයR අරlදලO/ ෙහෝ lද� ව</ ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජෙf 
WMසස් කළ හැOව �ෙබන lදල ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය `L/ 
ලබා ග/නා ලද lදලO/ ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය `L/ ලබා ග/නා 
ලද ණය lදලO/ ෙහෝ 	�ය� 53,000,000,000 (	�ය� x<යන 53)කට ෙනොවැ´ පdCරක 
lදල පහත දවා ඇ� උපෙ�ඛනෙf jය;ත පd= වැය කළ a� ය. 

 

  උපෙ1ඛනය 
 

+Dෂය -  117 උසස ්අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)ාංශය 

වැඩසටහන - 2 සංවDධන වැඩසටහන 

         #)ය1 3යන 

ව)ාපෘ�ය - 3    අ4ෙ�5 මා�ග සංව�ධනය 31,200.00 

  `ෙ�+ය අරlද� (Àල)කරණය 12) 30,000.00 

 ෙ�+ය අරlද� (Àල)කරණය 17) 1,200.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 01)    



( 8 ) 

 

 

 - 4    මහාමා�ග සංව�ධනය    15,800.00 

  (`ෙ�ශාධාර හා සබැÁ ෙ�+ය අරlද� හා `ෙ�+ය ණය)  

 (උපෙ�ඛන අංක 02) 

  `ෙ�+ය අරlද� (Àල)කරණය 12) 14,500.00 

  ෙ�+ය අරlද� (Àල)කරණය 17)  1,300.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 02) 

- 6    පාල� සහ 9ව� පාල� ඉ; <=ම     6,000.00 

 (`ෙ�+ය ණය) (Àල)කරණය 12) 

 (උපෙ�ඛන අංක 03)     

    lÂ `යදම                        53,000.00 

(	�ය� x<යන පනස් �න පම�.) 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.)  

† 2017 අෙගෝස�් මස 09 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද 2017 අංක 1 දරන පdCරක 
ඇසත්ෙR/�ව බල/න. 
*2. 
අභ)/තර කටa�, වයඹ සංවDධන හා සංස්කෘ�ක කටa� අමාත)�මා,— 

��ගලය/ <යාප=ං� OPෙR පනත යටෙS jෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
��ගලය/ <යාප=ං� OPෙR පනෙS 52 වග/�ෙf (1) උපවග/�ය යටෙS  
අභ)/තර කටa�, වයඹ සංවDධන හා සංස්කෘ�ක කටa� අමාත)වරයා `L/ සාදන 
ලMව, 2017 මැg 31 =නැ� අංක 2021/28 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| 
ලැබ, 2017.07.25 =න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝග අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*3. 
Ãඩා අමාත)�මා,— Ãඩා පනත යටෙS jෙයෝගය,— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1973 

අංක 25 දරන Ãඩා පනෙS 31 වග/�ය සමඟ Oය`ය a� 41 වග/�ය යටෙS Ãඩා 
අමාත)වරයා `L/ ජා�ක Ãඩා සංගR jෙයෝග සRබ/ධෙය/ සාදන ලMව, 2017 
මැg 05 =නැ� 2017/41 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.07.26 
=න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝගය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*4. 
පළාS පාලන ආයතන ඡ/ද `ම1R (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*5. 
ෙ�+ය ආදායR පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*6.  
lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— l�දර ගාස�් (`ෙශේෂ `�`ධාන) පනත යටෙS 

jෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන l�දර ගාස�් (`ෙශේෂ `�`ධාන) පනෙS  5 වග/�ය  
යටෙS l�දර ගාස�් සRබ/ධෙය/ lද� අමාත)වරයා `L/  සාදන ලMව, 2017 ෙපබරවාd 
21 =නැ� 2007/24 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.08.08 =න ඉ=dපS 
කරන ලද jෙයෝගය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
 
 
 
 
 



( 9 ) 

 

 

*7. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� අමාත)�මා,— උදDපන 

පනත යටෙS jයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1977 අංක 8 දරන උදDපන 
පනෙS 3 වග/�ය යටෙS 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය සහ 	Lයා| 
සÀහා°Yව අතර උදDපන X`Wම සRබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා `L/ සාදන ලMව, 
2017 Åj 07 =නැ� අංක 2022/27 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 
2017.07.25 =න ඉ=dපS කරන ලද jයමය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*8. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� අමාත)�මා,— උදDපන 

පනත යටෙS jයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1977 අංක 8 දරන උදDපන 
පනෙS 3 වග/�ය යටෙS 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය සහ aෙDනය 
අතර උදDපන X`Wම සRබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා `L/ සාදන ලMව, 2017 Åj 02 
=නැ� අංක 2021/47 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.07.26 =න 
ඉ=dපS කරන ලද jයමය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*9. 
අපරාධයක `/=තය/ සහ සා³ක	ව/ හට සහාය yෙR සහ ආරෂා OPෙR 

(සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  
(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*10. 
පළාS සභා ඡ/ද `ම1R (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*11. 

බලහSකාරෙය/ අ�	දහ/ OPRව</ Lය� තැනැSත/ ආරෂා OPR සඳහා c 
ජාත)/තර සRl� පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*12.  
අපරාධ වැළැzෙR (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*13. 

6 ලංකා �රසාර සංවDධන පනS ෙක�Rපත — `වාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 
මාD� 08) [1]. 

*14. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො;ෂ/ සභාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙS 2016.09.06 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො;ෂ/ සභාෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(පවාහනය හා ස/jෙrදනය ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.01.26 

=න සලකා බලන ලy.) 

*15. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— 6 ලංකා ගමනාගමන ම°ඩලෙf වාD³ක 

වාDතාව හා XwR (2012),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය යටෙS 
2017.03.07 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2012.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS 6 ලංකා ගමනාගමන 
ම°ඩලෙf වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(පවාහනය හා ස/jෙrදනය ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.03.24 

=න සලකා බලන ලy.) 
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*16. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො;ෂ/ සභාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2014),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙS 2017.05.03 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2014.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො;ෂ/ සභා ෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(පවාහනය හා ස/jෙrදනය ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.26 

=න සලකා බලන ලy.) 

*17. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— 6 ලංකා රාජ) වැ`< සංසථ්ාෙr වාD³ක 

වාDතාව හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) 
වග/�ය යටෙS 2016.12.10 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2011.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c 
වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS 6 ලංකා රාජ) 
වැ`< සංසථ්ාෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.23 =න සලකා 

බලන ලy.) 

*18. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�d OPෙR බැංuෙr වාD³ක වාDතාව 

හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.01.24 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 
2015.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: 
jPÈණ ඇ�ළS ජා�ක ඉ�d OPෙR බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන  
අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 

*19. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ 

Àල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.01.25 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2015.12.31 
වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ 
ඇ�ළS ලංකා බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන  අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 

*20. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— මහජන බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ 

Àල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.03.08 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද,        
2015.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: 
jPÈණ ඇ�ළS මහජන බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ Àල) පකාශන  අ|මත කළ 
a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 
 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— 1/ස u	ණෑගල වැ`< සමාගෙR වාD³ක 

වාDතාව හා Àල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය 
යටෙS 2017.03.21 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2014.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÉන `ගණකව	/ෙ: jPÈණ ඇ�ළS 1/ස u	ණෑගල 
වැ`< සමාගෙR Àල) පකාශන හා වාD³ක වාDතාව අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.23 =න සලකා 

බලන ලy.) 
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*22. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ U�ගත සංසථ්ාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාD;ක U�ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 
2016.07.08 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS රාජ) ඖෂධ U�ගත සංසථ්ාෙr 
වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක 

සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 

*23. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— 6 ජයවDධන�ර මහ ෙරෝහෙ� 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1983 අංක 54 දරන 6 ජයවDධන�ර මහෙරෝහ� ම°ඩල 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය යටෙS 
2016.07.21 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS 6 ජයවDධන�ර මහ ෙරෝහෙ� 
වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක 

සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 

*24. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ jෂප්ාදන සංසථ්ාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාD;ක U�ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 
2016.08.11 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÈණ ඇ�ළS රාජ) ඖෂධ jෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÉෂණ කාරක 

සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 

*25. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ jයාමන අ�කාdය 

පනත යටෙS jෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ jයාමන අ�කාdය පනෙS 118  
වග/�ය සමඟ Oය`ය a� 142  වග/�ය යටෙS ෛවද) උපකරණ ;ල jයම OPම 
සRබ/ධෙය/ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)වරයා `L/ සාදන ලMව, 2017 
ෙපබරවාd 17 =නැ� අංක 2006/45 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.05.23 
=න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝග අ|මත කළ a� ය. 

*26. 
ෙබෞ�ධ `හාර ෙ�වාලගR (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*27. 
ෙථේරවාy ËÌ ක�කාවS (<යාප=ං� OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 

Oයzම. 
(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*28. 

ආ°Yකම ව)වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— `වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Åj 22),— “6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජෙf ආ°Yකම ව)වසථ්ාෙr 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙr `�`ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො;ෂ/ සභාව `L/ 2016 ෙපබරවාd 25 
=නැ� අංක 1955/19 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2016.05.06 =න ඉ=dපS 
කරන ලද, ජනමත`චාරණයකy ෙහෝ ඡ/ද `ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ `දÍS හා lªත 
ජනමාධ) `L/ ��පැ=ය a� උපමාන ෙහවS මාDෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහaR ප�පS� අ|මත 
කළ a� ය.” ය|ෙව/ ෙයෝජනා කරන ල=/, පශන්ය සභාËlඛ කරන ලy.  

 

 



( 12 ) 

 

 

29. 
6 ලංකා ෙසේවා �dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — 

ෙදවැjවර Oයzම.  

30. 
ළමා �න	Sථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 

Oයzම.  

31. 
6 ලංකා එසS Vස�්යාj සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 

ෙදවැjවර Oයzම.  

32. 
6 ලංකා කා/තා සRෙRලනය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 

Oයzම.  

33. 
ෙමොනරාගල =සs් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 

ෙදවැjවර Oයzම.  

34. 
ලසා<ය/ සමාජÎය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 

ෙදවැjවර Oයzම.  

35. 
ජාත)/තර කා/තා සහ ළමා අg§/ W¼eෙR සභාව (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS 

ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  
 

 
* සලBෙණ� හD�ව. ලබ�ෙ� ආFGෙ� කටH� ය. 

 

[1] 
“පනS ෙක�Rපත දැ/ ෙදවැj වර Oය`ය a�ය” ය|ෙව/ ෙයෝජනා කරන ල=/, 

පශන්ය සභාËlඛ කරන ලy. 
 

 
 


