
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

387/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (6) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂෙ;< 1ධ හ>දාවට ශා@Aක අභ)ාස සඳහා අවශ) කැ2වස ්සප,� 
Eල< ගැGමට ෙට2ඩ. කැඳI අවසථ්ාෙK ඒ සඳහා ෙට2ඩ. ඉNAප, කළ 
ආයතන කවෙ.ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉNAප, කළ ෙට2ඩ. වSනාකT ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iii) ෙට2ඩරය ලබාග, ආයතනය කවෙ.ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට2ඩරය ලබා<මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනXද? 
(ආ) (i) 2015 ව.ෂෙ;< ෙමම සප,� Eල< ගැGමට අදාළ ආරZක අමාත)ාංශ 

ෙට2ඩ. ම\ඩලෙ; ]S ^ලධාA2ෙ_ නT හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම ^ලධාA2 ෙට2ඩ. ම\ඩලෙ; ෙකොපමණ කාලයක ]ට කට1� 
කර2ෙ2ද; 

 (iii) 2015 ව.ෂෙ;< ෙමම සප,� Eල< ගැGමට අදාළ 1ධ හ>දා ෙට2ඩ. 
ම\ඩලෙ; ]S ^ලධාA2ෙ_ නT හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (iv) ෙමම ^ලධාA2 ෙට2ඩ. ම\ඩලෙ; ෙකොපමණ කාලයක ]ට කට1� 
කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 
(ඇ) (i) ආරZක අමාත)ාංශය හා 1ධ හ>දා ෙට2ඩ. ම\ඩලවල අඛ\ඩව ෙසේවය 

කරන ^ලධාA2 ඉව, b@මට රජය කට1� කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නT, ඒ කවර Nනයක<ද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

2. 
952/’16 

ග	 eමf ර,නායක මහතා,— >දf හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (3) 

(අ) (i) රාජ) ෙසේවකය2ට සහන Eලට ය�	පැN ලබා<ෙT වැඩ��ෙවළ යටෙ, 
තැපැfක	ව2ද ය�	පැN ඉfලා ඇ! බව,; 

 (ii)  ඔh2ට ෙමෙත ය�	පැN ලබා< ෙනොමැ! බව,;  

එ�මා ද2ෙනXද? 

(අටවැ^ පා.iෙT2�ව - පළ>වැ^ සභාවාරය) 
අංක 195.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම �Aසට සහන Eලට ය�	පැN ලබා<මට කට1� කර2ෙ2ද; 

 (ii)  එෙසේ නT, එම Nනය කවෙ.ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

3. 
1101/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත lණෙසේකර මහතා,— ^වාස හා ඉNb@T අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ^ Nෙන2 පmව ජා!ක ^වාස සංව.ධන අ�කාAය n]2 ෙT 
දවා ඉNකර ඇ! ^වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත ^වාස ඉNb@ෙT< ^වාස ණය ෙලස ලබා < ඇ! >දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ^වාස ණය, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 
(ආ) (i) 2015.01.08 Nෙන2 පmව අ�කාAය n]2 ෙT දවා ඉNකර ඇ! ආධාරලාq 

^වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව2 කරන ලද සTr.ණ >දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම >දල, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 
(ඇ) (i) 2015.01.08 Nෙන2 පmව අ�කාAය n]2 ෙT දවා ඉNකර ඇ! ^වාස  

ගTමාන  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව2 කරන ලද සTr.ණ >දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම >දල, Nසo්ක අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා තවsරට, ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

4. 
1125/’16 

ග	 චE2ද n ෙv]A මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)ාංශෙ; ප!පාදන මත, 2010 ව.ෂෙ; ]ට 
ෙT දවා බsfල Nසo්කය �ළ සංව.ධනය කරp ලැw බස ්නැව�Tෙපොළ  
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංව.ධනය කරp ලැw බස ්නැව�Tෙපොළවල නT කවෙ.ද; 

 (iii) එ එ බස ්නැව�Tෙපොළ සඳහා nයදT කරp ලැw >දf පමාණය ෙව2 
ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iv) ව)ාපෘ!යට ඇ�ළ, b@මට ෙයෝzත බsfල Nසo්කෙ; ෙසm බස ්
නැව�Tෙපොළවf කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
1146/’16 

ග	 එT. එ{. එT. සfමා2 මහතා,— සව්ෙ�ශ කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (4) 

(අ) (i) මඩකල|ව Nසo්කෙ;, ෙකෝරෙfප,� බටXර ඕ~ඩමාව� පාෙ��ය 
ෙfකT ෙකො�ඨාසය �X�වන ලද Nනය කවෙ.ද; 

 (ii) ඒ සTබ2ධෙය2 ^�, කරන ලද ගැස� ^ෙKදනෙ; �ටපත සභාගත 
කර2ෙ2ද; 

 (iii) එම පාෙ��ය ෙfකT ෙකො�ඨාසය ම�2 ආවරණය වන සTr.ණ �E 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම ^ලධාA වසT සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම ^ලධා@ වසTවල ^ල අංක හා නාමය2 කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ��ය ෙfකT ෙකො�ඨාසය �X��ෙT< ^ල වශෙය2 4මා ^.ණය 
b@ම ]s� !ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නT, ඒ ��බඳව nසත්ර කවෙ.ද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ��ය ෙfකT කා.යාලය යටෙ, ඇ! ගාම ^ලධාA වසT අතA2 
b]යT වසමක/වසTවල පAපාලන කට1� ෙහෝ ෙමෙහය�T ෙවන, 
පාෙ��ය ෙfකT කා.යාල ම�2 ]sකරp ලබ2ෙ2ද; 

  (ii) එෙසේ නT, එම ගාම ^ලධාA වසTවල නාමය, ^ල අංක ඇ�� nසත්ර ඉNAප, 
කර2ෙ2ද; 

 ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද?  

6. 
1278/’16 

ග	 නi2 බ\ඩාර ජයමහ මහතා,— ක.මා2ත හා වා�ජ කට1� අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.10.01 Nනට අධ)ාපන ෙසේවා ^1තය2ෙ_ ස�පකාර සකm	වT හා 
ණය ෙදන සE!ය ස�ව පව!න සTr.ණ >දf පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වනnට එම සE!ය ස�ව !w ස/්ර තැ2ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙT වනnට ඉහත � සE!ෙය2 ණය අයsTකර ඇ! |�ගලය2 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයsTක	ව2 අතA2, ණය අpමත I න>,, ෙමෙත ණය >දf 
>දා හැර ෙනොමැ! සාමාzකය2 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයsTක	ව2ට ෙගnය 1�ව ඇ! ණය >දfවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අයsTක	ව2 ෙවත ණය >දf >දා හැ@ම පමාද �මට ෙහේ�ව 
කවෙ.ද; 

   (vii) ඉහත � සE!ය තම සාමාzකය2 ෙවත ^] ෙලස ණය >දf >දා හැ@මට 
 ෙනොහැb ත,,වයකට ප,� ඇ! බව ද2ෙ2ද; 



( 4 ) 

 

 

 (viii) එෙසේ නT, එම සE!ෙ; �ල) පාලනය n�ම, b@ම සඳහා ඉNAෙ; < ගp 
ලබන �යාමා.ග  කවෙ.ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

7. 
1350/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා.ග අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) � ලාං�ය �ෂ)ය2ට බාXර උපා� පාඨමාලා හැදෑ@ම සඳහා !w අවසථ්ා අ� 
b@ම සඳහා ප!ප,!මය �රණය ෙගන !ෙ�ද; 

 (ii) 2016 ව.ෂෙ; බාXර උපා� පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැGමට අpමත කරp 
ලැw �ෂ)ය2 සංඛ)ාව ගැහැ�, �AE ෙලස සහ එ එ උපා� පාඨමාලාව 
අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 ව.ෂය2X< උසස ්ෙපළ සම,ව nශව්nද)ාල පෙKශය 
සඳහා msmකT ලැw �ෂ) සංඛ)ාව සහ nශව්nද)ාල සඳහා බඳවා ගp ලැw 
�ෂ) සංඛ)ාව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 ව.ෂය2XN � ලංකාව �ළ �යා,මක nෙ�ශ 
nශව්nද)ාලවල උපා� පාඨමාලා හදාරන �ෂ)ය2 සංඛ)ාව, ව.ෂය අpව 
ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ2 �ෂ)ය2 n]2 හදාරp ලබන උපා� පාඨමාලාව2 
කවෙ.ද; 

 (vi) එම එ එ පාඨමාලාව හදාරp ලබන �ෂ) සංඛ)ාව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 
කවෙ.ද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���	 ෙනොෙද2ෙ2 නT, ඒ ම2ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

8. 
1360/’16 

ග	 වාmෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස ්අධ)ාපන හා මහාමා.ග අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ෛජව ප�ධ! තාෂණ ෙKදය nෂය ධාරාව හදාරා, 2015 ව.ෂෙ;< පථම වරට 
අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) nභාගයට ෙපG ]ට, ඉ2 ඉතා උසස ්ප!ඵල ලබා ]Sන 
ර,න|ර Nසo්කෙ; �ෂ)ය2 ෙT දවා b]s nශව්nද)ාලයකට ඇ�ළ, 
කරෙගන ෙනොමැ! බව,; 

 (ii) ඉහත �ෂ)ය2ට ලබාs2 nශව්nද)ාල අ,ෙපොෙතX එම nෂයට අදාළ උපා� 
පාඨමාලාව සඳහා සබරග>ව nශව්nද)ාලය ඇ�ළ, කර !�නද, එම nශ්ව 
nද)ාලයටද ෙT දවා b]s �ෂ)ෙය� ඇ�ළ, කරෙගන ෙනොමැ! බව,; 

 (iii) ෙමම �ෂ)ය2ට ලැ� ඇ! ෙතොර�	 අpව ෙකොළඹ වැ^ පහmකT සXත 
Nසo්කවi2 අ� Z අගය යටෙ, ]m2 80 - 90 වැ^ සංඛ)ාවකට nශව් 
nද)ාල වරT XE � ඇ! බව,; 

 එ�මා ද2ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම �ෂ)ය2ට ]s� ඇ! අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප!වරයා, 
අගාමාත)වරයා, අමාත)වරයාට සහ nශව්nද)ාල ප!පාදන ෙකොEෂ2 
සභාවටද අ�යාචනා ඉNAප, කළද ෙT වනෙත b]s සාධාරණය ඉ�  � 
ෙනොමැ! බව ��ග2ෙ2ද;  



( 5 ) 

 

 

 (ii) අ (i) X සඳහ2 �ෂ)ය2 nශව්nද)ාලවලට ඇ�ළ, කරගැGම සඳහා අවශ) 
�යවර ග2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද?  
9. 

1388/’16 

ග	 බ2sල lණව.ධන මහතා,— ඉඩT සහ පා.iෙT2� ප!සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයX අංක 142 ෙයෝජනාවට අpව, ෙ��ය bA ^ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය 	�යf Eiයන 25කට යට,ව ෙපෞ�ගiක 
ආෙයෝජකය2ට ඌන උපෙයෝzත රජෙ; ඉඩT ලබා <මට අදහස ්කළ බව 
��ග2ෙ2ද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අpව රජෙ; ඉඩT ඉf�T කළ සමාගT ෙහෝ |�ගලය2 
සංඛ)ාව සහ ඔh2ෙ_ නT කවෙ.ද; 

 (iii) භාnතයට ෙනොග, හා ඌන උපෙයෝzත රජෙ; ඉඩT ��බඳ ලැ�ස�්ව 
සභාගත කර2ෙ2ද; 

 (iv) බාXර ෙගො�2 ලවා ඉහළ ඵලදා�තාවෙය2 1, තෘණ වගා b@ම සඳහා ඉහත 
ඉඩTවi2 ලබා s2 අකර ගණන ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 
10. 

1506/’17 

ග	 උදය පභා, ගTම2�ල මහතා,— කTක	, වෘ,�ය සE! සබඳතා හා සබරග> 
සංව.ධන අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 Nනට ෙසේවක අ.ථසාධක අර>දෙf ස�ය ��T සංඛ)ාව අpව 
ෙපෞ�ගiක අංශෙ; ෙසේවා ^1!ය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Nනය2ට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Nනට ෙසේවා 
^1!ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

11. 
1548/’17 

ග	 ඉTරා2 මහ ෆ් මහතා,— කෘ¢ක.ම අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 ව.ෂවල< �ඩා වාAමා.ග සංව.ධනය සඳහා 
o�ණාමලය Nසo්කයට ෙව2 කරන ලද ප!පාදන, එ එ  ෙගොnජන 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසය සහ ව.ෂය අpව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප!පාදන ෙයොදා ග^E2 සංව.ධනය කරන ලද වැK සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  >දල ෙව2  ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

  ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ඉNAප, කර2ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම සංව.ධන කට1� ෙහේ�ෙව2 � අසව්ැ2ෙනX ඉහළ යෑම ]s� 
!ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ නT, එම පමාණය ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) වැය කරන ලද ප!පාදනවලට අpව ෙමම ^ෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණව, 
ව2ෙ2ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඇ) (i) උත ව.ෂය2X< Nය, කරන ලද වැඩසටහ2 ^වැරN ආකාරෙය2 ]s 
ෙනොI බවට ෙගො�2 n]2 ෙචෝදනා නඟන බැn2, ෙමම සංව.ධන කට1� 
��බඳව පm nපරT ]s කර !ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ නT, එම nසත්ර කවෙ.ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නT, ෙමම සංව.ධන කට1� ��බඳව පm nපරT b@මට �යවර 
ග2ෙ2ද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

12. 
1586/’17 

ග	 ස2N, සමර]ංහ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂෙ; ]ට ෙT දවා සබරග>ව පධාන අමාත)වරයා භාnතා කරන 
වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ වාහනෙ; ව.ගය හා අංකය කවෙ.ද; 

 (iii) එම එ එ වාහනෙ; නඩ,� කට1� සඳහා වැයකළ >දf පමාණය 
වා.¢කව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද; 

 (iv) පධාන අමාත)වරයා n]2 වාහන අවභාnතාවය ]sකර ඇ,නT, ඒ 
සTබ2ධව අමාත)ාංශය ගp ලබන �යවර කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

13. 

1600/’17 
ග	 �ෂාර ඉ¤^f අමරෙසේන මහතා,— nsiබල හා |න.ජනGය බලශ!  

අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොෙරො{ෙචෝෙf ගf අ¥	 බලාගාරෙ; ඇ! බලාගාර �ෙනX ආ1 කාලය 
අවස2 වන ව.ෂය කවෙ.ද; 

 (ii) එම බලාගාරය2X ආ1 කාලය අවස2 �ෙම2 පm එම බලාගාර �ෙන2 
ලැ�� බලශ!ය ලබා ගැGෙT nකfප කමෙKදය කවෙ.ද; 

 (iii) එම බලාගාරය2X ^ර2තරෙය2 ම�වන තාෂ�ක අ.�ද ��බඳව 
සලකා බැ§ෙT< ^යEත  කාලයට ෙපර එම බලාගාර භාnතෙය2 ඉව, 
b@ම ම�2 ]s nය හැb ත,,වය ��බඳව, Nlකා§න ජනන සැලැmT 
සකස ්කරp ලබන සැලmT සTපාදකය2ෙ_ අවධානය ෙයො> � !ෙ�ද; 

  ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 
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14. 

1675/’17 
ග	 ෙස;�~ අ§ සා¨. මhලානා මහතා, — අධ)ාපන අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,  — (2) 

(අ) 2008 ෙදසැTබ. මාසෙ;< මඩකල|ව, ෙකෝපා� සහ ෙකොටගල යන l	 |©� 
nද)ාලවi2 තම |©�ව ^මකර ව2^ Nසo්කෙ; පාසfවලට ප,�T ලබාෙදන 
ලද සහ |©�ව අවස2 කළ වහාම nභාගය පැවැ,�ෙT �යාපSපාSයට පටහැ^ 
ෙලස 2009 අෙපේf මාසෙ;< අවස2 nභාගයට ෙපG ]Sන ෙලස ඉfලා ]Sp ලැw 
අභ)ාසලාq2ෙ_ නT කවෙ.ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත � Nසo්කය �ළ 1�ධය උ{චතම අවසථ්ාවට එළඹ !w ෙහ�2 එම 
අභ)ාසලාq2හට Nසo්කෙය2 �ටතට පැEªමට ෙනොහැb I බව,; 

 (ii) ඔh2 තම ක�ෂඨ් ක\ඩායම සමඟ nභාගයට >©ණs2 අතර එම ක�ෂඨ් 
ක\ඩායමට ලබාs2 පශන් පතයටම ���	 ලබා s2 න>,, ක�ෂඨ් 
ක\ඩායම සඳහා තම සහ!කය වලංl වන Nනය ෙලස 2009.08.01 Nන 
ලබාs2 අතර ඔh2ෙ_ සහ!කය වලංl වන Nනය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
Nනය ලබා < ඇ! බව,;   

එ�මා ද2ෙනXද? 

(ඇ) ක�ෂඨ් ක\ඩායෙT සහ!කය වලංl වන Nනයම ඔh2හට ලබා<මට �යවර 
ග2ෙ2ද ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම2ද? 

 

 

පධාන කට1� ආරTභෙ; < 

ෙය+ජනා -.බඳ දැ0�1ම 
1.  

පා.iෙT2�ෙK සභානායක�මා,— පා.iෙT2�ෙK කට1�,— න)ාය පතෙ; පධාන 
කට1�වල අංක 1 දරන nෂයය ��බඳ වැඩ අද Nන ¬ස�්ෙT< පා.iෙT2�ෙK  අංක 7 දරන 
සථ්ාවර ^ෙයෝගෙයX  සහ 2016.03.08 හා 2017.09.06 වැ^ Nනය2X පා.iෙT2�ව n]2 
සTමත කරන ලද ෙයෝජනාවල n�nධානය2ෙග2 ^දහස ්nය 1� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැpT<ම සහ Nනට ^යEත කට1� 
*1. 

ෙ��ය ආදායT පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම.  
(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*2. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා!ක ඖෂධ ^යාමන අ�කාAය 

පනත යටෙ, ^ෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ ^යාමන අ�කාAය පනෙ, 
118  වග2!ය සමඟ bයnය 1� 142  වග2!ය යටෙ, ෛවද) උපකරණ Eල ^යම b@ම 
සTබ2ධෙය2 ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා n]2 සාදන ලsව, 2017 
ෙපබරවාA 17 Nනැ! අංක 2006/45 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 2017.05.23 
Nන ඉNAප, කරන ලද ^ෙයෝග අpමත කළ 1� ය. 
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*3.  
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ජා!ක ඖෂධ ^යාමන අ�කාAය 

පනත යටෙ, ^ෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ ^යාමන අ�කාAය 
පනෙ, 59 සහ 63 වග2! සමඟ bයnය 1�, 142 වග2!ෙ; (2) උපවග2!ෙ; (ද) ෙ¯දය 
යටෙ, ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා n]2 සාදන ලsව, 2017 °^ 14 
Nනැ! අංක 2023/30 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 2017.08.22 Nන 
ඉNAප, කරන ලද ^ෙයෝගය අpමත කළ 1� ය.  

*4. 
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 

පනත යටෙ, ^යමය (අංක 1),— ජා!ක රාජ) සභාෙK 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2oක සමාජවා< ජනරජය සහ 	]යාp 
ස�හා\�ව අතර උද.පන �nmම සTබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා n]2 සාදන ලsව, 
2017 °^ 07 Nනැ! අංක 2022/27 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 
2017.07.25 Nන ඉNAප, කරන ලද ^යමය අpමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*5. 

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, ^යමය (අංක 2),— ජා!ක රාජ) සභාෙK 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2oක සමාජවා< ජනරජය සහ 1ෙ.නය 
අතර උද.පන �nmම සTබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා n]2 සාදන ලsව, 2017 °^ 
02 Nනැ! අංක 2021/47 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 2017.07.26 
Nන ඉNAප, කරන ලද ^යමය අpමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*6.  

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, ^යමය (අංක 3),— ජා!ක රාජ) සභාෙK 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2oක සමාජවා< ජනරජය සහ මහජන ±න 
ස�හා\�ව අතර උද.පන �nmම සTබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා n]2 සාදන ලsව, 
2017 °^ 20 Nනැ! අංක 2024/25 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 
2017.08.22 Nන ඉNAප, කරන ලද ^යමය අpමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*7.  

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, ^යමය (අංක 4),— ජා!ක රාජ) සභාෙK 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ,  � ලංකා පජාතා2oක සමාජවා< ජනරජය සහ nය�නාම 
සමාජවා< ජනරජය අතර උද.පන �nmම සTබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා n]2 සාදන 
ලsව, 2017 °i 19 Nනැ! අංක 2028/16 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp 
ලැබ, 2017.08.23 Nන ඉNAප, කරන ලද ^යමය අpමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*8. 

අපරාධයක n2Nතය2 සහ සා¢ක	ව2 හට සහාය <ෙT සහ ආරෂා b@ෙT 
(සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම.  

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*9. 

පළා, සභා ඡ2ද nම4T (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම.  
(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*10. 
බලහ,කාරෙය2 අ�	දහ2 b@Tවi2 ]ය� තැනැ,ත2 ආරෂා b@T සඳහා I 

ජාත)2තර සT>! පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම. 
(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*11.  
අපරාධ වැළැ�ෙT (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම. 

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
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*12. 
� ලංකා !රසාර සංව.ධන පන, ෙක�Tපත — nවාදය කf තබන ලද පශ්නය (2017 

මා.� 08) [1]. 

*13. 
n]වන ආ\�කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම. 

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*14. 
රෂණ ක.මා2තය n�ම, b@ෙT (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර 

bය�ම. 
(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*15. 
ඉෙලෙටො^ක ගpෙදp (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම. 

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*16. 

පවාහන හා ]nf lව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොEෂ2 සභාෙK 
වා.¢ක වා.තාව හා ��T (2013),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය 
යටෙ, 2016.09.06 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2013.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකොEෂ2 සභාෙK වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2^ෙKදනය ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.01.26 
Nන සලකා බලන ල<.) 
*17. 

පවාහන හා ]nf lව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— � ලංකා ගමනාගමන ම\ඩලෙ; වා.¢ක 
වා.තාව හා ��T (2012),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2017.03.07 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2012.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, � ලංකා ගමනාගමන 
ම\ඩලෙ; වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2^ෙKදනය ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.03.24 
Nන සලකා බලන ල<.) 

*18. 
පවාහන හා ]nf lව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොEෂ2 සභාෙK 

වා.¢ක වා.තාව හා ��T (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය 
යටෙ, 2017.05.03 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකොEෂ2 සභා ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2^ෙKදනය ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.26 
Nන සලකා බලන ල<.) 

*19. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රාජ) වැni සංසථ්ාෙK වා.¢ක 

වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) 
වග2!ය යටෙ, 2016.12.10 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2011.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, � ලංකා රාජ) 
වැni සංසථ්ාෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.23 Nන සලකා 
බලන ල<.) 
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*20. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!A b@ෙT බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2015),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.01.24 වැ  ̂Nන ඉNAප, කරන ලද, 
2015.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ 
^@Zණ ඇ�ළ, ජා!ක ඉ!A b@ෙT බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.01.25 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2015.12.31 
වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ 
ඇ�ළ, ලංකා බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*22. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.03.08 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද,        
2015.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ 
^@Zණ ඇ�ළ, මහජන බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අpමත කළ 
1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

 

*23. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 4/ස �	ණෑගල වැni සමාගෙT වා.¢ක 

වා.තාව හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය 
යටෙ, 2017.03.21 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා·න nගණකව	2ෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, 4/ස �	ණෑගල 
වැni සමාගෙT �ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.23 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*24. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ G!ගත සංසථ්ාෙK 

වා.¢ක වා.තාව හා ��T (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.Eක G!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.07.08 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2013.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ G!ගත සංසථ්ාෙK 
වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව mභසාධනය, සමාජ සnබලගැ2�ම ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක 
සභාව n]2 2017.07.04 Nන සලකා බලන ල<.) 

*25. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— � ජයව.ධන|ර මහ ෙරෝහෙf 

වා.¢ක වා.තාව හා ��T (2013),— 1983 අංක 54 දරන � ජයව.ධන|ර මහෙරෝහf ම\ඩල 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2016.07.21 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2013.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, � ජයව.ධන|ර මහ ෙරෝහෙf 
වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව mභසාධනය, සමාජ සnබලගැ2�ම ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක 
සභාව n]2 2017.07.04 Nන සලකා බලන ල<.) 
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*26. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ ^ෂප්ාදන සංසථ්ාෙK 

වා.¢ක වා.තාව හා ��T (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.Eක G!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.08.11 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2013.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@Zණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ ^ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙK වා.¢ක වා.තාව හා ��T අpමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව mභසාධනය, සමාජ සnබලගැ2�ම ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක 
සභාව n]2 2017.07.04 Nන සලකා බලන ල<.) 

*27.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙK වා.¢ක වා.තාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගT පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක.මා2ත පනත අpව 2017.03.22 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 වැ^ 
Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ¸එT¹ ආයතනෙ; වරල, 
ගණකා�කා@2ෙ_ ^@ෂණ ඇ�ල, � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙK ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන 
හා වා.¢ක වා.තාව අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*28.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!A b@ෙT බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2014),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.05.05 වැ  ̂Nන ඉNAප, කරන ලද, 
2014.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ 
^@ෂණ ඇ�ල, ජා!ක ඉ!Ab@ෙT බැං�ෙK ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව 
අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*29.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2014),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.09.22 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@ෂණ 
ඇ�ල, මහජන බැං�ෙK ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*30.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2014),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.05.05 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@ෂණ 
ඇ�ල, ලංකා බැං�ෙK ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 4/ස හලාවත වැni සමාගෙT වා.¢ක වා.තාව 

හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.11.15 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 2014.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ ^@ෂණ ඇ�ල, 4/ස හලාවත වැni සමාගෙT 
�ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව අpමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 
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*32.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව.ධන බැං�ෙK වා.¢ක වා.තාව 

හා �ල) පකාශන (2014),— >දf G! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 
දරන >දf පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.10.28 වැ^ Nන ඉNAප, කරන ලද, 
2014.12.31 වැ^ Nෙන2 අවස2 I ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකා�ප!වරයාෙ_ 
^@ෂණ ඇ�ල, පාෙ��ය සංව.ධන බැං�ෙK �ල) පකාශන හා වා.¢ක වා.තාව අpමත 
කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ·ෂණ කාරක සභාව n]2 2017.05.03 Nන සලකා 
බලන ල<.) 

*33. 
ෙබෞ�ධ nහාර ෙ�වාලගT (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම. 

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*34. 

ෙථේරවා< �º ක!කාව, (iයාපNං� b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර 
bය�ම. 

(අමාත) ම\ඩලෙ; අpම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*35. 

ආ\�කම ව)වසථ්ාව යටෙ, ෙයෝජනාව,— nවාදය  කf තබන ලද පශන්ය                   
(2016 °^ 22),— “� ලංකා පජාතා2oක සමාජවා< ජනරජෙ; ආ\�කම ව)වසථ්ාෙK 
104ආ (5)(අ) ව)වසථ්ාෙK n�nධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොEෂ2 සභාව n]2 2016 
ෙපබරවාA 25 Nනැ! අංක 1955/19 දරන අ! nෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරp ලැබ, 
2016.05.06 Nන ඉNAප, කරන ලද, ජනමතnචාරණයක< ෙහෝ ඡ2ද nම4මකට අදාළ 
කාල4මාව �ළ nද¼, හා >½ත ජනමාධ) n]2 ��පැNය 1� උපමාන ෙහව, 
මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1T ප!ප,! අpමත කළ 1� ය.” යpෙව2 ෙයෝජනා කරන ලN2, 
පශන්ය සභා�>ඛ කරන ල<.  

36. 
� ලංකා ෙසේවා �Aස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Tපත — 

ෙදවැ^වර bය�ම.  
37. 

ළමා |න	,ථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර 
bය�ම.  
38. 

� ලංකා එස, �ස!්යා^ සෙහෝදර,වය (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — 
ෙදවැ^වර bය�ම.  
39. 

� ලංකා කා2තා සTෙTලනය (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර 
bය�ම.  
40. 

ෙමොනරාගල Nසo් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — 
ෙදවැ^වර bය�ම.  

41. 
ලසාiය2 සමාජÀය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, ෙක�Tපත — 

ෙදවැ^වර bය�ම.  

42. 
ජාත)2තර කා2තා සහ ළමා අ��2 m¬�ෙT සභාව (සංසථ්ාගත b@ෙT) පන, 

ෙක�Tපත — ෙදවැ^වර bය�ම.  
 

 

* සල4ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

[1] 
“පන, ෙක�Tපත දැ2 ෙදවැ^ වර bයnය 1�ය” යpෙව2 ෙයෝජනා කරන ලN2, 

පශන්ය සභා�>ඛ කරන ල<. 
 

 

 


