
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

66/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ද( හා ජනමාධ+ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 3 ලංකා  ෙ67ව නව කා6යාල සං:6ණෙ; <ට තම කට=� ආර?භ කරන ලද 
Aනය කවෙ6ද; 

 (ii)  නව සථ්ානයට ඒමට ෙපර කා6යාලෙ; අවසාන ව6ෂෙ; Eරකථන, FEG හා 
ජල H(පIJ වKනාකම එ එ මාසය අMව ෙව, ෙව, වශෙය, 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම H(පIJ සාමාන+කරණය කරන ලද වKනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) නව කා6යාල සං:6ණයට පැQR Aන <ට ෙ? දවා Eරකථන, FEG හා ජල 
H(පIJ වKනාකම එ එ මාසය අMව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (v) එම H(පIJ සාමාන+කරණය කළ වKනාකම ෙකොපමණද; 

 ය,න එ�මා සඳහ, කර,ෙනJද? 

(ආ) (i)  ෙ? වනFට 3 ලංකා ෙ67ෙV Eරකථන, FEG හා ජල H(පI ස?W6ණෙය, 
ෙගවා �ෙXද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න?, Jඟ &දල �ෙXද;  

 (iii) එෙසේ න?, Jඟ &දල එ එ H(පත අMව ෙව, ෙව, වශෙය, 
ෙකොපමණද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ඇ) (i) 3 ලංකා ෙ67ෙV මා<ක ජල, FEG හා Eරකථන H(පI පාලනය [\මට 
�යවර ෙගන �ෙXද; 

 (ii) එෙසේ න?, ඒ කවර ආකාරෙය,ද; 

 ය,නI එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

2. 
991/’16 

ග	 උදය පභාI ග?ම,�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක 
කට=� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (3) 

(අ) (i) පාෙ�dය සංව6ධන කQe සභාප�වරය, ෙහෝ සම සභාප�වරය, ෙලස 
පා6Gෙ?,� ම,gවරය, ෙනොවන h�ගලය, පI කර �ෙXද; 

 (ii) එෙසේ න?, ඔj,ෙk න? සහ ඔj, සභාප�Iවය දරන පාෙ�dය සංව6ධන 
කQe ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ6ද; 

(අටවැl පා6Gෙ?,�ව - පළ&වැl සභාවාරය) 
අංක 187.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iii) එම සභාප�වරය, ස� බලතල කවෙ6ද; 

 (iv)  එම h�ගලය, එ: තන�	වලට පI [\ෙ? පදනම කවෙ6ද; 

 (v)  එම h�ගලය,ෙk ඉහළම අධ+ාපන ෙහෝ වෘIqය rErක? ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙ6ද; 

 (vi) එ: සභාප�වරය,ට/සම සභාප�වරය,ට ලබා ෙදන වැe�, sමනා සහ 
ෙවනI පහrක? කවෙ6ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

3. 
1118/’16 

ග	 චQ,ද F ෙv<w මහතා,— පළාI සභා හා පළාI පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව6ෂෙ; <ට ෙ? දවා පළාI සභා හා පළාI පාලන අමාත+ාංශෙ; 
ප�පාදන මත බE(ල Aසy්කය �ළ සංව6ධනය කරM ලැz ස�ෙපොළ 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංව6ධනය කරM ලැz ස�ෙපොළවල න? කවෙ6ද; 

 (iii) එ එ ස�ෙපොළ සඳහා Fයද? කරM ලැz &ද( පමාණය ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙ6ද; 

 (iv) අදාළ ඉA[\? සඳහා ෙකො,තාI ලබාගI h�ගලය,ෙk න?, G�නය,  
කවෙ6ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

4. 
1195/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත 7ණෙසේකර මහතා,— FEGබල හා hන6ජන~ය බලශ� 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව6ෂය වනFට &ල�V Aසy්කය �ළ ලංකා FEGබල ම�ඩලය F<, 
FEGය ලබා s ඇ� &� lවාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ? වනFට FEGය ලබා s ඇ� &� lවාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව6ෂ 1984 <ට 2009 දවා FEGය ලබා sම ෙවMෙව, ෙව, කරන ලද &දල 
එ එ ව6ෂය අMව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව6ෂෙ;s =දමය තIIවය lම �ෙම, පr 2015 ව6ෂ දවා FEGය 
ලබා s ඇ� lවාස සංඛ+ාව එ එ ව6ෂය අMව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) J සඳහ, කාල පw�ෙ�දය සඳහා FEGය ලබා sම ෙවMෙව, ෙව, 
කරන ලද &දල එ එ ව6ෂය අMව ෙකොපමණද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාව ට ද,ව,ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 
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5. 
1303/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ගා�ය ආ6bක කට=� ��බඳ අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) ව6ෂ 2013 <ට 2016 දවා, 

 (i) රජය F<, Qලs ගI � පමාණය;  

 (ii) රජය F<, � Qලs ගැ~මට වැය කරන ලද &දල;  

 (iii) රජය F<, Qලs ගI � [ෙලෝව සඳහා ෙගො�, ෙවත ෙගවM ලැz Qල; 

එ එ ව6ෂය අMව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ6ද ය,න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද,ව,ෙනJද?  

(ආ) ව6ෂ 2013 <ට 2016 දවා මාතර Aසy්කෙ;, 

 (i)  සමසත් � අසව්ැ,න; 

 (ii) රජය F<, ෙගො�,ෙග, Qලs ගI � පමාණය; 

  එ එ ව6ෂය අMව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙ6ද ය,නI එ�මා ෙමම සභාවට 
ද,ව,ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

6. 
1324/’16 

ග	 �. රං�I ද ෙසො�සා මහතා,— රාජ+ පwපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ? වනFට 3 ලංකාව �ළ <Kන &� FශාQකය, සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔj, සඳහා Fශාම &ද( ෙග�මට වා6�කව වැය කරන &දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එය ජා�ක ආදායෙම, කවර ප�ශතයද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ආ) (i) Fශාමලා�, ෙවත මා<කව Fශාම වැe� පත ලබා E, බව ද,ෙ,ද; 

 (ii)  එෙසේ න?, එම Fශාම වැe� පත ඔj,ට ෙ? වනFට ලබා ෙනොෙද,ෙ, ම,ද; 

 (iii) එය නැවත ලබාsමට කට=� කර,ෙ,ද; 

ය,නI එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

7. 
1410/’16 

ග	 බ,Eල 7ණව6ධන මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක 
කට=�   අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයJ අංක 180 ෙයෝජනාවට අMව, ව6ෂ 2018 s මැR හා 
සව්6ණාභරණ අපනයනය ඇ. එ. ජ. ෙඩොල6 HGයන 2 දවා ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ය? lශ�්ත අපනයන පව6ධන වැඩසටහන සකසM ලැ�ෙVද; 

 (ii) එෙසේ න?, ඒ කj	, F<,ද; 

 (iii) 3 ලංකාෙV මැR හා සව්6ණාභරණ අපනයනය HGයන 2 දවා 
ඉහළ නැං�ම ෙවMෙව, 3 ලංකා රජය ම�, ලබා ෙදන දායකIවය, හා 
අMගහය, පැහැAG කර,ෙ,ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iv) ව6ෂ 2000 <ට ෙ? දවා 3 ලංකාව හා මැඩගසක්රය අතර මැR ආනයනය 
සහ අපනයනය ��බඳව ඇ�� �ෙබන පවණතා දැෙවන සංඛ+ා සටහන 
හා Fසත්රය ඉAwපI කර,ෙ,ද;  

 (v) 2016 ව6ෂෙ;s 3 ලංකාව මැR හා සව්6ණාභරණ අපනයනය ම�, ඉප� 
&� Fෙ�ශ Flමය පමාණය සහ ඒ සඳහා දායකIවය සැප� පධාන 
අපනයනක	ව, 20 ෙදනා කj	,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

8. 
1494/’16 

ග	 වාrෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක6මා,ත හා වාRජ කට=� 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 අංක 22 දරන ෙ�dය ආදාය? (සංෙශෝධන) පනත ම�, සංෙශෝ�ත 
2006 අංක 10 දරන ෙ�dය ආදාය? පනෙI 7(25) වග,�ය අMව 1972 අංක 
5 දරන ස�පකාර සQ� පනත ය ටෙI ෙහෝ ය? පළාI සභා පඥ��ය 
යටෙI GයාපAං� කරන ය? ස�පකාර සQ�යක ලාභ සහ ආදාය? 2011 
අෙපේ( 01 Aන <ට ආදාය? බ�ෙද, lදහස ්කර ඇ� බව ��ග,ෙ,ද; 

 (ii) එයට අමතරව එම ස�පකාර සQ�වල ෙපො� හා ලාභාංශද ආදාය? බ�ෙද, 
lදහස ්කර ඇ� බව ද,ෙ,ද; 

 (iii) �ට අමතරව, ෙ�dය ආදාය? පනෙI 133 (3) (අ) වග,�ය අMව එම 
ස�පකාර සQ�වල ෙපො� ආදාය? රඳවා ගැ~ෙ? බ�ෙද,ද lදහස ්කර ඇ� 
බව ��ග,ෙ,ද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ආ) (i) ඉහත ක	� ෙහේ�ෙව, ස&පකාර සQ�වලට Fශාල වා< සහගත 
තIIවය ඇ�� බව ��ග,ෙ,ද; 

 (ii)  ක	� එෙසේ �Hයs 2017 අයවැෙය, එම බE lදහස අෙහෝ< කර ඇ� බව  
ද,ෙ,ද; 

 (iii) ෙමෙසේ අෙහෝ< කරන ලද <ය�ම පහrක? නැවත ස�පකාර සQ�වලට 
ලබාෙද,ෙ,ද;  

ය,නI එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම,ද? 

 

 

පධාන කට=� ආර?භෙ; s 
    ෙය�ජනා '(බඳ දැ*�+ම 

1. 
ග	 ෙV� �මා6 මහතා,— පනI ෙකe?පත  ඉAwපI [\ෙ?  අවසරය (අංක 1),— 

පහත සඳහ, පනI ෙකe?පත ඉAwපI [\මට අවසර Aය =�ය:—  

“අරF,� �මා6 පදනම සංසථ්ාගත [\ම සඳහා � පනI ෙකe?පත[.” 
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2. 
ග	 බ,Eල ලා( බ�ඩාwෙගොඩ මහතා,— පනI ෙකe?පත  ඉAwපI [\ෙ?  

අවසරය (අංක 2),— පහත සඳහ, පනI ෙකe?පත ඉAwපI [\මට අවසර Aය =�ය:—  

“ෙ. ෙ. �යදාස පදනම සංසථ්ාගත [\ම සඳහා � පනI ෙකe?පත[.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැM?sම සහ Aනට lයQත කට=� 
 

*1. 
අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක කට=� අමාත+�මා,— ස&ද �ෂණය 

වැළැ�ෙ? පනත යටෙI lෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන ස&ද �ෂණය වැළැ�ෙ? පනෙI 
6 වග,�ෙ; (ඉ) ෙ�දය සහ 21 වග,�ය සමඟ [යFය =�  එ: පනෙI 51 වග,�ය යටෙI 
මහවැG සංව6ධන හා පwසර අමාත+වරයා F<, සාදන ලEව, 2016 ෙදසැ?බ6 06 Aනැ� අංක 
1996/27 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2017.06.07 Aන ඉAwපI කරන ලද 
lෙයෝගය අMමත කළ =� ය.  

*2. 
 අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක කට=� අමාත+�මා,— 3 ලංකා මානව 
JQක? ෙකොQෂ, සභාෙV සභාප�වරයාෙk වැe� හා sමනා ප�ෙශෝධනය [\ම,— 3 ලංකා 
පජාතා,yක සමාජවාs ජනරජෙ; ආ��කම ව+වසථ්ාෙV 41 (ආ) ව+වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන 3 ලංකා මානව JQක? ෙකොQෂ, සභා පනෙI 3 හා 3 (4) වග,� පකාරව, මානව 
JQක? ෙෂේතය ��බඳ පෘ�ල දැMම හා පාෙයෝ ක අIදැ:? සJත ෙ�රාෙදRය Fශව් 
Fද+ාලෙ; ~� ෙදපා6තෙ?,�ෙV අංශා�ප�lය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා6ය ෙන�? s�කා 
උඩගම මහIQය, 3 ලංකා මානව JQක? ෙකොQෂ, සභාෙV සභාප� ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 Aන <ට ¡යාIමක වන පwA  ජනා�ප�වරයා F<, පIකර ඇ� 
ෙහ�,ද; 

2015.10.30 Aන <ට 3 ලංකා මානව JQක?  ෙකොQෂ, සභාෙV සභාප� ෙලස 
කට=� කරන ආචා6ය ෙන�? s�කා උඩගම මහIQය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය, පr නැවත <ය lත+ තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ <ය� sමනා ඇ�ළI Fශ්වFද+ාල වැeප ඇයට අJQ 
jවෙහොI ඇයෙk ෙසේවක ප�ලාභ ෙකෙරJ අJතකර බලපෑම <Eවන බව ඇය F<, 
ද,වා ඇ� ෙහ�,ද; 
ඊට අM¤ලව, 3 ලංකා මානව JQක?  ෙකොQෂ, සභාෙV වIම, සභාප�lය වන 

ආචා6ය  ෙන�? s�කා උඩගම මහIQය ෙවත ඇයට ෙපෞ�ගGක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙදRය Fශ්වFද+ාලෙ; ~� ෙදපා6තෙ?,�ෙV අංශා�ප�lය ෙලස <ය� 
sමනා ඇ�ළI W6ණකා�න කbකාචා6ය මා<ක වැeප 2015.10.30 Aන <ට 
ෙග�මටI, ෙකොQෂ, සභාෙV සභාප� තන�රට JQ 	.10,000/-ක මා<ක Eරකථන 
sමනාව, ෙපෞ�ගGක භාFතයට ද JQක? සJත lල වාහනය සහ එ: වාහනය සඳහා 
ඉ,ධන �ට6 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙ( පවIනා ඉ,ධන Qල ගණ,වලට අM¦පව 
sමනාව ෙග�මටI 2017.06.13 Aන අමාත+ ම�ඩලය අMම�ය ලබා s ඇ� 
ෙහ�,ද; 

ඊට අM¤ලව, 1996 අංක 21 දරන 3 ලංකා මානව JQක?  ෙකොQෂ, සභා පනෙI 
8 වන වග,�ය පකාරව 3 ලංකා මානව JQක?  ෙකොQෂ, සභාෙV සභාප�lය වන 
ආචා6ය ෙන�? s�කා උඩගම මහIQය ෙවත රජෙ; ඒකාබ�ධ අර&දලට වැය බර 
වන පwA ඉහත සඳහ, මා<ක වැeප හා sමනා ෙග�මට ෙමම පා6Gෙ?,�ව ෙයෝජනා 
ස?මත කර�. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*3. 

3 ලංකා �රසාර සංව6ධන පනI ෙකe?පත — Fවාදය ක( තබන ලද පශ්නය (2017 
මා6� 08) [1]. 
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*4. 
අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක කට=� අමාත+�මා,— උද6පන 

පනත යටෙI lයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ+ සභාෙV 1977 අංක 8 දරන උද6පන 
පනෙI 3 වග,�ය යටෙI 3 ලංකා පජාතා,yක සමාජවාs ජනරජය සහ 	<යාM 
ස�හා��ව අතර උද6පන  Frම ස?බ,ධෙය, ජනා�ප�වරයා F<, සාදන ලEව, 
2017 ©l 07 Aනැ� අංක 2022/27 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 
2017.07.25 Aන ඉAwපI කරන ලද lයමය අMමත කළ =� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 
*5. 
අගාමාත+�මා සහ ජා�ක ප�පI� හා ආ6bක කට=� අමාත+�මා,— උද6පන 

පනත යටෙI lයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ+ සභාෙV 1977 අංක 8 දරන උද6පන 
පනෙI 3 වග,�ය යටෙI 3 ලංකා පජාතා,yක සමාජවාs ජනරජය සහ =ෙ6නය 
අතර උද6පන  Frම ස?බ,ධෙය, ජනා�ප�වරයා F<, සාදන ලEව, 2017 ©l 02 
Aනැ� අංක 2021/47 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2017.07.26 Aන 
ඉAwපI කරන ලද lයමය අMමත කළ =� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 
*6. 
අභ+,තර කට=�, වයඹ සංව6ධන හා සංස්කෘ�ක කට=� අමාත+�මා,— 

h�ගලය, GයාපAං� [\ෙ? පනත යටෙI lෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන h�ගලය, 
GයාපAං� [\ෙ? පනෙI 52 වග,�ෙ; (1) උපවග,�ය යටෙI  අභ+,තර කට=�, 
වයඹ සංව6ධන හා සංස්කෘ�ක කට=� අමාත+වරයා F<, සාදන ලEව, 2017 මැ� 31 
Aනැ� අංක 2021/28 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2017.07.25 Aන 
ඉAwපI කරන ලද lෙයෝග අMමත කළ =� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 
*7. 
«ඩා අමාත+�මා,— «ඩා පනත යටෙI lෙයෝගය,— ජා�ක රාජ+ සභාෙV 1973 

අංක 25 දරන «ඩා පනෙI 31 වග,�ය සමඟ [යFය =� 41 වග,�ය යටෙI «ඩා 
අමාත+වරයා F<, ජා�ක «ඩා සංග? lෙයෝග ස?බ,ධෙය, සාදන ලEව, 2017 මැ� 
05 Aනැ� 2017/41 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2017.07.26 Aන 
ඉAwපI කරන ලද lෙයෝගය අMමත කළ =� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 
*8. 
අපරාධයක F,Aතය, සහ සා�ක	ව, හට සහාය sෙ? සහ ආරෂා [\ෙ? 

(සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*9. 
පළාI සභා ඡ,ද Fම.? (සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*10. 

බලහIකාරෙය, අ�	දහ, [\?වG, <ය� තැනැIත, ආරෂා [\? සඳහා � 
ජාත+,තර ස?&� පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*11. 

පළාI පාලන ආයතන ඡ,ද Fම.? (සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*12. 
ෙ�dය ආදාය? පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 
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*13. 
පවාහන හා <F( 7ව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොQෂ, සභාෙV 

වා6�ක වා6තාව හා  �? (2013),— 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(2)(C) වග,�ය 
යටෙI 2016.09.06 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2013.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොQෂ, සභාෙV වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(පවාහන හා ස,lෙVදන ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.01.26 Aන සලකා 

බලන ලs.) 

*14. 
පවාහන හා <F( 7ව, ෙසේවා අමාත+�මා,— 3 ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ; වා6�ක 

වා6තාව හා  �? (2012),— 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(2)(C) වග,�ය යටෙI 
2017.03.07 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2012.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI 3 ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ; වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(පවාහන හා ස,lෙVදන ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.03.24 Aන සලකා 

බලන ලs.) 

*15. 
පවාහන හා <F( 7ව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොQෂ, සභාෙV 

වා6�ක වා6තාව හා  �? (2014),— 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(2)(C) වග,�ය 
යටෙI 2017.05.03 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2014.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොQෂ, සභා ෙV වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(පවාහන හා ස,lෙVදන ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.26 Aන සලකා 

බලන ලs.) 

*16. 
රාජ+ ව+වසාය සංව6ධන අමාත+�මා,— 3 ලංකා රාජ+ වැFG සංසථ්ාෙV වා6�ක 

වා6තාව හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(3) 
වග,�ය යටෙI 2016.12.10 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2011.12.31 වැl Aෙන, අවස, � 
ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI 3 ලංකා රාජ+ 
වැFG සංසථ්ාෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන අMමත කළ =� ය.  
(ආ6bක සංව6ධන ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලs.) 

*17. 
රාජ+ ව+වසාය සංව6ධන අමාත+�මා,— ජා�ක ඉ�w [\ෙ? බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන (2015),— &ද( ~� පනෙI 35(3) වග,�ය යටෙI සහ 1971 
අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(3) වග,�ය යටෙI 2017.01.24 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 
2015.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk 
l\®ණ ඇ�ළI ජා�ක ඉ�w [\ෙ? බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන  
අMමත කළ =� ය.  
(ආ6bක සංව6ධන ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලs.) 
 

*18. 
රාජ+ ව+වසාය සංව6ධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල+ පකාශන (2015),— &ද( ~� පනෙI 35(3) වග,�ය යටෙI සහ 1971 අංක 38 දරන 
&ද( පනෙI 14(3) වග,�ය යටෙI 2017.01.25 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2015.12.31 
වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ 
ඇ�ළI ලංකා බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන  අMමත කළ =� ය.  
(ආ6bක සංව6ධන ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලs.) 
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*19. 
රාජ+ ව+වසාය සංව6ධන අමාත+�මා,— මහජන බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල+ පකාශන (2015),— &ද( ~� පනෙI 35(3) වග,�ය යටෙI සහ 1971 අංක 38 දරන 
&ද( පනෙI 14(3) වග,�ය යටෙI 2017.03.08 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද,        
2015.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk 
l\®ණ ඇ�ළI මහජන බැං�ෙV වා6�ක වා6තාව හා ඒකාබ�ධ �ල+ පකාශන  අMමත කළ 
=� ය.  
(ආ6bක සංව6ධන ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලs.) 
 

*20. 
රාජ+ ව+වසාය සංව6ධන අමාත+�මා,— ./ස �	ණෑගල වැFG සමාගෙ? වා6�ක 

වා6තාව හා �ල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(3) වග,�ය 
යටෙI 2017.03.21 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2014.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා°න Fගණකව	,ෙk l\®ණ ඇ�ළI ./ස �	ණෑගල 
වැFG සමාගෙ? �ල+ පකාශන හා වා6�ක වා6තාව අMමත කළ =� ය.  
(ආ6bක සංව6ධන ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක සභාව F<, 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලs.) 

*21. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�dය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ ~�ගත සංසථ්ාෙV 

වා6�ක වා6තාව හා  �? (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කා6Qක ~�ගත සංසථ්ා 
පනෙI 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(3) වග,�ය යටෙI 
2016.07.08 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2013.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI රාජ+ ඖෂධ ~�ගත සංසථ්ාෙV 
වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව rභසාධනය, සමාජ සFබලගැ,�ම ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක 

සභාව F<, 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලs.) 

*22. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�dය ෛවද+ අමාත+�මා,— 3 ජයව6ධනhර මහ ෙරෝහෙ( 

වා6�ක වා6තාව හා  �? (2013),— 1983 අංක 54 දරන 3 ජයව6ධනhර මහෙරෝහ( ම�ඩල 
පනෙI 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(2)(C) වග,�ය යටෙI 
2016.07.21 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2013.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI 3 ජයව6ධනhර මහ ෙරෝහෙ( 
වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව rභසාධනය, සමාජ සFබලගැ,�ම ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක 

සභාව F<, 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලs.) 

*23. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�dය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ lෂප්ාදන සංසථ්ාෙV 

වා6�ක වා6තාව හා  �? (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කා6Qක ~�ගත සංසථ්ා 
පනෙI 30(2) වග,�ය සහ 1971 අංක 38 දරන &ද( පනෙI 14(3) වග,�ය යටෙI 
2016.08.11 වැl Aන ඉAwපI කරන ලද, 2013.12.31 වැl Aෙන, අවස, � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙk l\®ණ ඇ�ළI රාජ+ ඖෂධ lෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙV වා6�ක වා6තාව හා  �? අMමත කළ =� ය.  
(ෙසෞඛ+ හා මානව rභසාධනය, සමාජ සFබලගැ,�ම ��බඳ ආං¯ක අ°ෂණ කාරක 

සභාව F<, 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලs.) 

*24. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�dය ෛවද+  අමාත+�මා,— ජා�ක ඖෂධ lයාමන අ�කාwය 

පනත යටෙI lෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ lයාමන අ�කාwය පනෙI 118  
වග,�ය සමඟ [යFය =� 142  වග,�ය යටෙI ෛවද+ උපකරණ Qල lයම [\ම 
ස?බ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�dය ෛවද+ අමාත+වරයා F<, සාදන ලEව, 2017 
ෙපබරවාw 17 Aනැ� අංක 2006/45 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 
2017.05.23 Aන ඉAwපI කරන ලද lෙයෝග අMමත කළ =� ය. 
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*25. 
අපරාධ න� Fධාන සංගහය (Fෙශේෂ F�Fධාන) (සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — 

ෙදවැlවර [ය�ම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*26. 
ෙබෞ�ධ Fහාර ෙ�වාලග? (සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

 

*27. 
ෙථේරවාs ³´ ක�කාවI (GයාපAං� [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර 

[ය�ම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙ; අMම�ය ද,වා �ෙX.) 

*28. 

ආ��කම ව+වසථ්ාව යටෙI ෙයෝජනාව,— Fවාදය  ක( තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ©l 22),— “3 ලංකා පජාතා,yක සමාජවාs ජනරජෙ; ආ��කම ව+වසථ්ාෙV 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙV F�Fධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොQෂ, සභාව F<, 2016 ෙපබරවාw 25 
Aනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2016.05.06 Aන ඉAwපI 
කරන ලද, ජනමතFචාරණයකs ෙහෝ ඡ,ද Fම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ FදµI හා &¶ත 
ජනමාධ+ F<, ��පැAය =� උපමාන ෙහවI මා6ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ=? ප�පI� අMමත 
කළ =� ය.” යMෙව, ෙයෝජනා කරන ලA,, පශන්ය සභා³&ඛ කරන ලs.  

*29. 
අ�කරණ අමාත+�මා සහ ��ධශාසන අමාත+�මා,— අ�කරණ සංFධාන පනත 

යටෙI lෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංFධාන පනෙI 60 වග,�ය සමඟ 
[යFය =� එම පනෙI 61  වග,�ය යටෙI අ�කරණ අමාත+වරයා F<, සාදන ලEව, 2017 
මා6� 27 Aනැ� අංක 2012/5 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරM ලැබ, 2017.05.23 Aන 
ඉAwපI කරන ලද lෙයෝගය අMමත කළ =� ය. 

30. 

3 ලංකා ෙසේවා �wස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනI ෙකe?පත — 
ෙදවැlවර [ය�ම.  

31. 

ළමා hන	Iථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර 
[ය�ම.  

32. 
3 ලංකා එසI ¡ස�්යාl සෙහෝදරIවය (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — 

ෙදවැlවර [ය�ම.  

33. 

3 ලංකා කා,තා ස?ෙ?ලනය (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — ෙදවැlවර 
[ය�ම.  

34. 
ෙමොනරාගල Aසy් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — 

ෙදවැlවර [ය�ම.  

35. 
ලසාGය, සමාජ·ය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI ෙකe?පත — 

ෙදවැlවර [ය�ම.  
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36. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අ�q, r¸:ෙ? සභාව (සංසථ්ාගත [\ෙ?) පනI 

ෙකe?පත — ෙදවැlවර [ය�ම.  

 
* සල.ෙණ� හ1�ව* ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

[1] 
“පනI ෙකe?පත දැ, ෙදවැl වර [යFය =�ය” යMෙව, ෙයෝජනා කරන ලA,, 

පශන්ය සභා³&ඛ කරන ලs. 
 

 

 


