
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

119/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා*ග අමාත)�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) 2013.06.30 6න 7ට 2015.06.30 6න දවා කාලය �ළ <නය =යාමා*ග 
ෙලස >ෂ)භාවය අෙහෝ7 කළ, ප+� තහනA කළ හා අ�කරණ =යාමා*ග 
ගB <ශව්<ද)ාල 7C+ සංඛ)ාව <ශව්<ද)ාලය අFව; 

 (ii)  එම එ එ >ෂ)යාෙI නම, J�නය හා Kරකථන අංකය <ශව්<ද)ාලය අFව; 

 (iii) උත >ෂ)ය+ට එෙරMව <නය =යාමා*ග ගැOමට ෙහේ�ව එ එ >ෂ)යා 
අFව;  

ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද?  

(ආ) (i)  >ෂ) අරගල සඳහා <සTම <නය =යාමා*ග ෙනොවන බවB; 

 (ii) >ෂ) ඉXYA සAබ+ධව සාවධානව ක+ 6ය Z� බවB; 

 (iii) <ශව්<ද)ාලය+M පහCකA වැ[ කළ Z� බවB; 

 (iv) >ෂ)ය+ෙI අනාගත ]^යා අෙ�ෂාව Cර_ත කළ Z� බවB; 

එ�මා ��ග+ෙනMද? 

(ඇ) (i) <ශව්<ද)ාල �ළ ඇ� වන >ෂ) අරගල අවම ^`මට =යාමා*ග ෙගන �ෙaද; 

 (ii) එෙසේනA, එම =යාමා*ග කවෙ*ද; 

 (iii) එම =යාමා*ග හරහා >ෂ) අරගල අවම b �ෙaද; 

ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

2. 
1043/’16 

ග	 උදය පභාB ගAම+�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පB� හා ආ*hක 
කටZ� අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 ව*ෂෙij එසB ජාk+ෙI සං<ධානෙi මහා මlඩල වා*_ක සැ7ය 
සඳහා ජනා�ප��මාෙI සංචාරයට සහභාo p qත �rස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභාo p s�ගලය+ෙI නA සහ ඔu+ qත �rසට ඇ�ළB 
p පදනම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංසථ්ා, ව)වසථ්ා�ත මlඩල සහ රාජ) 
සමාගA <7+ දැv සAw*ණ �rවැය  ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

(අටවැx පා*JෙA+�ව - පළzවැx සභාවාරය) 
අංක 194.] 
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3. 
1622/’17 

ග	 ෙහේෂා+ <තානෙI මහතා,— ක*මා+ත හා වා|ජ කටZ� අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) } ලංකාෙ~ -x අවශ)තාවය සsරාYෙAj ෙසවනගල -x ක*මා+තශාලාව  
ඉතා වැදගB වන බවB; 

 (ii) එම�+ <ශාල වක හා සෘ� ]^යා අවසථ්ා සංඛ)ාව �Mb ඇ� බවB; 

 (iii) දැනට ෙමම ක*මා+තශාලාව ආ�තව ලබා j ඇ� ඉඩAවල ෙගොb+ උ වගා 
ෙනොකර ෙවනB වගාව+ සඳහා ෙයොz b ඇ� බවB; 

එ�මා ��ග+ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල -x ක*මා+තශාලාව ආ�තව උ වගාව සඳහා ෙගොb+ ෙවත 
ෙව+ කර ඇ� ඉඩA පමාණය ෙහටයා* ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උ වගාව 7K කරන ඉඩA පමාණය ෙහටයා* ෙකොපමණද; 

 (iii) 6ෙන+ 6න උ ෙගො<යා ෙවනB වගාව+ සඳහා ෙයොz bෙම+ එම 
ක*මා+තශාලාෙව+ අෙ�_ත xෂප්ාදනය ලබා ගැOමට ෙනොහැ^ <ය 
හැ^ බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iv) එෙසේ නA, ෙමම ක*මා+තශාලාෙව+ වැ[ xෂප්ාදනය ලබා ගැOමට ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

4. 
1639/’17 

ග	 නJ+ බlඩාර ජයමහ මහතා,— <KJබල හා sන*ජනOය බලශ� 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනෝබX rෙසෝසස ්J�ට� නමැ� සමාගම <7+ ලංකා <KJබල මlඩලය 
ෙවත වr+ වර සපයා ඇ� z� ගX අ�	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගX අ�	 ෙවFෙව+ ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ� සAw*ණ zදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම <7+ x7 ෙවලාවට ගX අ�	 සැප�මට අසමB bම ෙහේ�ෙව+ 
ෙනොෙරො�ෙචෝෙX ගX අ�	 බලාගාරෙi =යාකාrBවය අBM�bමට 7K p 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ <KJ ජනක ය+ත අBM�bම xසා ලංකා <KJබල මlඩලයට 7Kb ඇ� 
පා�ව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙනෝබX rෙසෝසස ් J�ට� ආයතනය <7+ ලබාෙගන ඇ�                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට+ඩරවලට අදාළව 
} ලංකාෙ~ ෙ��ය xෙයෝ�තය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+  කu	+ද; 

 (ii) පසAපාදන කා*යය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත � ගX අ�	 සැප�A එ� 
සමාගමට ලබාjමට ෙහේ�ව කවෙ*ද;  

 ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 
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5. 
1642/’17 

ග	 ච�+ද < ෙ�7r මහතා,— ��ධශාසන අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙB ඇ� z� ප+සX සංඛ)ාව සහ ඒවාෙi වැඩවසන z� ��+ 
වහ+ෙසේලා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අ�රාජ)වාj+ෙI =යාකලාපය ෙහේ�ෙව+ ඌව පළාෙB ප+සX ප�ධ�ය 
දැ[ �ඳ වැ�මකට ලp බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iii) ඓ�හා7ක වශෙය+ ඌව පළාතට 7K p බරපතල අසාධාරණය ෙහේ�ෙව+ 
�ඳ වැ�F ප+සX ප�ධ�ය ය� නඟා 7�bමට ග+නා �යවර කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

6. 
1670/’17 

ග	 අෙශෝක �ය+ත මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාB සභාව යටෙB පාලනය වන මාර<ල ෙරෝහෙX ෙA වන<ට 
ෙසේවෙi xZ� ෙසේවක සංඛ)ාව, තන�	 අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙ*ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහල තවKරටB සංව*ධනය ^`ම සඳහා අමාත)ාංශය ගF ලබන 
=යාමා*ග කවෙ*ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

7. 
1685/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සXමා+ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටZ� අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අAපාර 6ස¡්කෙi, ලා¢ගල පාෙ��ය ෙXකA ෙකො£ඨාසය �M�වන ලද 
6නය කවෙ*ද; 

 (ii) ඒ සAබ+ධෙය+ x¥B කරන ලද ගැස£ xෙ~දනෙi �ටපත සභාගත 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම පාෙ��ය ෙXකA ෙකො£ඨාසය ම�+ ආවරණය වන සAw*ණ ¦� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එM ගාම xලධාr වසA සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම xලධාr වසAවල අංකය+ හා නාමය+ කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) (i) එම පාෙ��ය ෙXකA ෙකො£ඨාසය �M�bෙAj xල වශෙය+ -මා x*ණය 
^`ම 7Kb �ෙaද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ ��බඳව <සත්ර කවෙ*ද; 

ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ��ය ෙXකA කා*යාලයට අයB ගාම xලධාr වසA අතr+ ^7යA 
වසමක/වසAවල පrපාලන කටZ� ෙහෝ ෙමෙහයbA ෙවනB පාෙ��ය 
ෙXකA කා*යාල ම�+ 7K කරF ලබ+ෙ+ද; 
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  (ii) එෙසේ නA, එම ගාම xලධාr වසAවල නA,  අංකය+ ඇ�� <සත්ර ඉ6rපB 
කර+ෙ+ද;  

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනMද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද?  

8. 
1691/’17 

ග	 ඩIලස් ෙ�වාන+ද මහතා,— කෘ_ක*ම අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) b වගාෙවM xරතව 7�න ෙගොb+ට පCoය රජය සමෙi සහන �ලට 
ෙපොෙහොර ලබාjෙAj, ෙගොb+ ෙපොෙහොර ^ෙලෝ 50 සඳහා ¥§	 
රෂණය ෙවFෙව+ 	. 150/- බැo+ ෙගp බවB; 

 (ii)  ඉහත රෂණ zදල ෙගp ෙගොb+ෙI, ¥§	 හාxp <ට ඒ සඳහා වන ව+6 
zදX පහCෙව+ ලබාගB බවB; 

 (iii) ව*තමානෙi ඉහත සඳහ+ රෂණ zදX අය^`ෙA කමෙ~දය =යාBමක 
ෙනොවන බවB; 

 (iv)  මෑතක 7ට ෙනොකඩවා 7Kවන කාල©ණ ෙවනසb්A ෙහේ�ෙව+ b වගාවට  
7Kවන <ශාල හාx සAබ+ධෙය+ ෙගොb+ට ව+6 zදX ලබා jෙAj 
පමාදය+ 7Kb ඇ� බවB;  

එ�මා ද+ෙනMද? 

(ආ) (i) ඉහත ªඩාවට පB ෙගොb+ට ව+6 zදX ෙගbමට යA^7 කමෙ~දය 
�ෙaද; 

 (ii)  ෙපර පැව� ආකාරයට ¥§	 ඉඩA රෂණය වැx ව)ාපෘ�ය =යාBමක 
^`මට හැ^යාව �ෙaද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 
 

 

පධාන කටZ� ආරAභෙi j 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ-�.ම 

1.  

පවාහන හා 7<X ©ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ෙමෝට* වාහන (සංෙශෝධන),— (203 
වන අ�කාරය p) ෙමෝට* වාහන පනත සංෙශෝධනය ^`ම සඳහා p පනB 
ෙක�Aපත^. 

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
 

ෙය/ජනා ()බඳ දැ-�.ම 
2.  
පා*JෙA+�ෙ~ සභානායක�මා,— පා*JෙA+�ෙ~ ]සb්A (අංක 1),—  

පා*JෙA+�ෙ~ සථ්ාවර xෙයෝග අංක 7M <�<ධානවල සහ 2016.03.08 වැx 6න 
පා*JෙA+�ව <7+ සAමත කරන ලද ෙයෝජනාෙ~ ¥ම සඳහ+ව ��ණද, අද 6න ]සb්A  
පැවැBෙවන  කාල  ෙ~ලාව   අ. භා. 1.00 7ට අ. භා. 6.30 දවා <ය Z�ය. අ. භා. 6.30 ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනො<මසා පා*JෙA+�ව කXතැ�ය Z� ය.  
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3.  
පා*JෙA+�ෙ~ සභානායක�මා,— පා*JෙA+�ෙ~ ]සb්A (අංක 2),—  

පා*JෙA+�ෙ~ සථ්ාවර xෙයෝග අංක 7M <�<ධානවල සහ 2016.03.08 වැx 6න 
පා*JෙA+�ව <7+ සAමත කරන ලද ෙයෝජනාෙ~ ¥ම සඳහ+ව ��ණද, 2017 
සැ�තැAබ* මස 07 වැx බහසප්�+දා 6න ]සb්A  පැවැBෙවන  කාල  ෙ~ලාව  w. භා. 9.30 
7ට අ. භා. 7.30 දවා <ය Z� ය. අ. භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො<මසා 
පා*JෙA+�ව කXතැ�ය Z� ය.  

 

4.  
පා*JෙA+�ෙ~ සභානායක�මා,— පා*JෙA+�ෙ~ ]සb්A (අංක 3),—  අද 6න <7ර 

යෑෙAj ෙමම පා*JෙA+�ව 2017 සැ�තැAබ* මස 07 වැx බහසප්�+දා w. භා. 9.30 වන 
ෙත කX තැ�ය Z� ය.  

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFAjම සහ 6නට xය�ත කටZ� 
*1. 
zදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) xයමය    

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙB 3 වග+�ය 
යටෙB xෂ්පාදන බK සAබ+ධෙය+ zදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ සාදන 
ලKව, 2017 x 09 6නැ� අංක 2022/30 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF 
ලැබ, 2017.08.22 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*2.  
zදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) xයමය    

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙB 3 වග+�ය 
යටෙB xෂ්පාදන බK සAබ+ධෙය+ zදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ සාදන 
ලKව, 2017 x 19 6නැ� අංක 2024/1 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF 
ලැබ, 2017.08.22 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*3.  
zදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) xයමය    

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන xෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙB 3 වග+�ය 
යටෙB xෂ්පාදන බK සAබ+ධෙය+ zදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ සාදන 
ලKව, 2017 J 11 6නැ� අංක 2027/7 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF 
ලැබ, 2017.08.22 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*4.  
zදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— z�දර ගාස�් (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනත යටෙB 

xෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන z�දර ගාස�් (<ෙශේෂ <�<ධාන) පනෙB  5 වග+�ය  
යටෙB z�දර ගාස�් සAබ+ධෙය+ zදX අමාත)වරයා <7+  සාදන ලKව, 2017 ෙපබරවාr 
21 6නැ� 2007/24 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 2017.08.08 6න ඉ6rපB 
කරන ලද xෙයෝගය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*5. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ xයාමන අ�කාrය 

පනත යටෙB xෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ xයාමන අ�කාrය පනෙB 
118  වග+�ය සමඟ ^ය<ය Z� 142  වග+�ය යටෙB ෛවද) උපකරණ �ල xයම ^`ම 
සAබ+ධෙය+ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා <7+ සාදන ලKව, 2017 
ෙපබරවාr 17 6නැ� අංක 2006/45 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 
2017.05.23 6න ඉ6rපB කරන ලද xෙයෝග අFමත කළ Z� ය. 
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*6.  
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ xයාමන අ�කාrය 

පනත යටෙB xෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ xයාමන අ�කාrය 
පනෙB 59 සහ 63 වග+� සමඟ ^ය<ය Z�, 142 වග+�ෙi (2) උපවග+�ෙi (ද) ෙ¯දය 
යටෙB ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා <7+ සාදන ලKව, 2017 x 14 
6නැ� අංක 2023/30 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 2017.08.22 6න 
ඉ6rපB කරන ලද xෙයෝගය අFමත කළ Z� ය.  

*7. 
ෙ��ය ආදායA පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*8. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පB� හා ආ*hක කටZ� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙB xයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙ~ 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙB 3 වග+�ය යටෙB } ලංකා පජාතා+¡ක සමාජවාj ජනරජය සහ 	7යාF 
ස°හාl�ව අතර උද*පන o<Cම සAබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා <7+ සාදන ලKව, 
2017 x 07 6නැ� අංක 2022/27 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 
2017.07.25 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*9. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පB� හා ආ*hක කටZ� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙB xයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙ~ 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙB 3 වග+�ය යටෙB } ලංකා පජාතා+¡ක සමාජවාj ජනරජය සහ Zෙ*නය 
අතර උද*පන o<Cම සAබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා <7+ සාදන ලKව, 2017 x 
02 6නැ� අංක 2021/47 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 2017.07.26 
6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*10.  
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පB� හා ආ*hක කටZ� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙB xයමය (අංක 3),— ජා�ක රාජ) සභාෙ~ 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙB 3 වග+�ය යටෙB } ලංකා පජාතා+¡ක සමාජවාj ජනරජය සහ මහජන 
±න ස°හාl�ව අතර උද*පන o<Cම සAබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා <7+ සාදන 
ලKව, 2017 x 20 6නැ� අංක 2024/25 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF 
ලැබ, 2017.08.22 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*11.  
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පB� හා ආ*hක කටZ� අමාත)�මා,— උද*පන 

පනත යටෙB xයමය (අංක 4),— ජා�ක රාජ) සභාෙ~ 1977 අංක 8 දරන උද*පන 
පනෙB 3 වග+�ය යටෙB  } ලංකා පජාතා+¡ක සමාජවාj ජනරජය සහ <ය£නාම 
සමාජවාj ජනරජය අතර උද*පන o<Cම සAබ+ධෙය+ ජනා�ප�වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 J 19 6නැ� අංක 2028/16 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ 
කරF ලැබ, 2017.08.23 6න ඉ6rපB කරන ලද xයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*12. 
අපරාධයක <+6තය+ සහ සා_ක	ව+ හට සහාය jෙA සහ ආරෂා ^`ෙA 

(සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම.  
(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*13. 
පළාB සභා ඡ+ද <ම-A (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම.  

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*14. 
බලහBකාරෙය+ අ�	දහ+ ^`AවJ+ 7ය³ තැනැBත+ ආරෂා ^`A සඳහා p 

ජාත)+තර සAz� පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම. 
(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
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*15.  
අපරාධ වැළැbෙA (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම. 

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*16. 
} ලංකා �රසාර සංව*ධන පනB ෙක�Aපත — <වාදය කX තබන ලද පශ්නය (2017 

මා*� 08) [1]. 

*17. 
<7වන ආl�කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම. 

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*18. 
රෂණ ක*මා+තය <�මB ^`ෙA (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර 

^යbම. 
(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*19. 
ඉෙලෙටොxක ගFෙදF (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම. 

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*20. 
පවාහන හා 7<X ©ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ~ 

වා*_ක වා*තාව හා o·A (2013),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2016.09.06 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2013.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ+ සභාෙ~ වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+xෙ~දනය ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.01.26 6න 

සලකා බලන ලj.) 
*21. 
පවාහන හා 7<X ©ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— } ලංකා ගමනාගමන මlඩලෙi වා*_ක 

වා*තාව හා o·A (2012),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය යටෙB 
2017.03.07 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2012.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB } ලංකා ගමනාගමන 
මlඩලෙi වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+xෙ~දනය ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.03.24 6න 

සලකා බලන ලj.) 

*22. 
පවාහන හා 7<X ©ව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ~ 

වා*_ක වා*තාව හා o·A (2014),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2017.05.03 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ+ සභා ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+xෙ~දනය ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.26 6න 

සලකා බලන ලj.) 

*23. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— } ලංකා රාජ) වැ<J සංසථ්ාෙ~ වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය 
යටෙB 2016.12.10 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2011.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB } ලංකා රාජ) වැ<J 
සංසථ්ාෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලj.) 
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*24. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�r ^`ෙA බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන (2015),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 
අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.01.24 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 
2015.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
x`¸ණ ඇ�ළB ජා�ක ඉ�r ^`ෙA බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන  
අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*25. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

°ල) පකාශන (2015),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.01.25 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2015.12.31 
වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ 
ඇ�ළB ලංකා බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන  අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*26. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

°ල) පකාශන (2015),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.03.08 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද,        
2015.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
x`¸ණ ඇ�ළB මහජන බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන  අFමත 
කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 
 

*27. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස ¥	ණෑගල වැ<J සමාගෙA වා*_ක 

වා*තාව හා °ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය 
යටෙB 2017.03.21 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¹න <ගණකව	+ෙI x`¸ණ ඇ�ළB -/ස ¥	ණෑගල 
වැ<J සමාගෙA °ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*28. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ O�ගත සංසථ්ාෙ~ 

වා*_ක වා*තාව හා o·A (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක O�ගත සංසථ්ා 
පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.07.08 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2013.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB රාජ) ඖෂධ O�ගත සංසථ්ාෙ~ 
වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලj.) 

*29. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— } ජයව*ධනsර මහ ෙරෝහෙX 

වා*_ක වා*තාව හා o·A (2013),— 1983 අංක 54 දරන } ජයව*ධනsර මහෙරෝහX 
මlඩල පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2016.07.21 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2013.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB } ජයව*ධනsර මහ 
ෙරෝහෙX වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලj.) 
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*30. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ xෂප්ාදන සංසථ්ාෙ~ 

වා*_ක වා*තාව හා o·A (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක O�ගත සංසථ්ා 
පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.08.11 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2013.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`¸ණ ඇ�ළB රාජ) ඖෂධ xෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ~ වා*_ක වා*තාව හා o·A අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලj.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ~ වා*_ක වා*තාව හා 

ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගA පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක*මා+ත පනත අFව 2017.03.22 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 වැx 
6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙªඑAº ආයතනෙi වරලB 
ගණකා�කා`+ෙI x`ෂණ ඇ�ලB } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ~ ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන 
හා වා*_ක වා*තාව අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*32.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�r ^`ෙA බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන (2014),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 
අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.05.05 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 
2014.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
x`ෂණ ඇ�ලB ජා�ක ඉ�r^`ෙA බැං¥ෙ~ ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව 
අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*33.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

°ල) පකාශන (2014),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.09.22 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 
වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`ෂණ 
ඇ�ලB මහජන බැං¥ෙ~ ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*34.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

°ල) පකාශන (2014),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.05.05 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 
වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`ෂණ 
ඇ�ලB ලංකා බැං¥ෙ~ ඒකාබ�ධ °ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*35.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස හලාවත වැ<J සමාගෙA වා*_ක වා*තාව 

හා °ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.11.15 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 2014.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI x`ෂණ ඇ�ලB -/ස හලාවත වැ<J සමාගෙA 
°ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 



( 10 ) 

 

 

*36.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව*ධන බැං¥ෙ~ වා*_ක වා*තාව 

හා °ල) පකාශන (2014),— zදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 
දරන zදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.10.28 වැx 6න ඉ6rපB කරන ලද, 
2014.12.31 වැx 6ෙන+ අවස+ p ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
x`ෂණ ඇ�ලB පාෙ��ය සංව*ධන බැං¥ෙ~ °ල) පකාශන හා වා*_ක වා*තාව අFමත 
කළ Z� ය.  
(ආ*hක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¹ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලj.) 

*37. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම. 

(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*38. 
ෙථේරවාj �� ක�කාවB (Jයාප6ං� ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර 

^යbම. 
(අමාත) මlඩලෙi අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*39. 
ආl�කම ව)වසථ්ාව යටෙB ෙයෝජනාව,— <වාදය  කX තබන ලද පශන්ය                   

(2016 x 22),— “} ලංකා පජාතා+¡ක සමාජවාj ජනරජෙi ආl�කම ව)වසථ්ාෙ~ 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ~ <�<ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො�ෂ+ සභාව <7+ 2016 ෙපබරවාr 25 
6නැ� අංක 1955/19 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස£ පතෙi පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6rපB 
කරන ලද, ජනමත<චාරණයකj ෙහෝ ඡ+ද <ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ <ද¼B හා z½ත 
ජනමාධ) <7+ ��පැ6ය Z� උපමාන ෙහවB මා*ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහZA ප�පB� අFමත 
කළ Z� ය.” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ල6+, පශන්ය සභා�zඛ කරන ලj.  
40. 
} ලංකා ෙසේවා �rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැxවර ^යbම.  
41. 
ළමා sන	Bථාපන ෙ+දය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර 

^යbම.  
42. 
} ලංකා එසB =ස�්යාx සෙහෝදරBවය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැxවර ^යbම.  
43. 
} ලංකා කා+තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැxවර 

^යbම.  
44. 
ෙමොනරාගල 6ස¡් කා+තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැxවර ^යbම.  

45. 
ලසාJය+ සමාජ�ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැxවර ^යbම.  
46. 
ජාත)+තර කා+තා සහ ළමා අÀk+ C]�ෙA සභාව (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB 

ෙක�Aපත — ෙදවැxවර ^යbම.  
 

 

* සල3ෙණ� හ6�ව- ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

[1] 
“පනB ෙක�Aපත දැ+ ෙදවැx වර ^ය<ය Z�ය” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ල6+, 

පශන්ය සභා�zඛ කරන ලj. 
 

 
 


