
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ත67ෙ7ගම ෙරෝහෙ8 සායන ෙගොඩනැ<8ල සාදා >ම කර ෙරෝහලට භාර 
@/ Aනය කවෙBද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ<8ල සඳහා FයදG කළ Iදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනJද?  

(ආ) (i) උත ෙගොඩනැ<8ල ඉA කළ ෙකො/තා7ක	ෙP නම කවෙBද; 

 (ii) අදාළ ෙකො/තා7ක	ට සGQBණ Iදල ෙගවා �ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, ෙගT Iදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකො/තා7ක	ෙP Iද8 රඳවා ෙගන �ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, රඳවාෙගන ඇ� Iදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ<8ෙලJ V7� WWරා ෙගොස ්ඇ� බව7; 

 (ii) ෙG >සා ෙරෝY/ෙP හා ෙරෝහ8 කාBය මZඩලෙ[ \Fත වලට තBජනය 
ඇ� බව7; 

 (iii) ෙG වනෙත එම ෙගොඩනැ<8ල අ^7වැ_යා කර ෙනොමැ� බව7; 

එ�මා ද/ෙනJද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ<8ල ��සකර abමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම Aනය කවෙBද; 

 (iii) එම ��සකර abG කටc� d@ කරe ලබන ෙකො/තා7ක	ෙP නම 
කවෙBද; 

ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

2. 
1176/’16 

ග	 උදය පභා7 ගGම/�ල මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) වBෂ 2010 dට 2015 දවා T කාල පlmෙnදෙ[o, 1මාසJත ලංකා ෙරෝහෙ8 
ෙකොටස ්Jpෙයq ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කටc� කර �ෙRද;  

(අටවැ> පාBsෙG/�ව - පළIවැ> සභාවාරය) 
අංක 191.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ නG, එම කාල පlmෙnදය �ළo 1මාසJත ලංකා ෙරෝහෙ8 සභාප� 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග7 වැu� සහ oමනා  කවෙBද; 

 (iii) වBෂ 2010 dට 2015 දවා කාලය �ළ 1මාසJත ලංකා ෙරෝහල වාBතා කළ 
වාBvක ලාභය එ එ වBෂය අeව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

3. 
1199/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත yණෙසේකර මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) asෙනොm�ය Aසz්කය �ළ 1983 වBෂය වනFට �|, 

 (i) වාlමාBග සංඛ)ාව; 

 (ii)  qඩා වැ}, අI~ සහ ඇළ මාBග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොFVG පමාණය; 

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

(ආ) (i)  1983 dට 2009 වBෂෙ[ cදමය ත77වය >ම වනෙත වාlමාBග, වැ}, 
අI~ සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද Iදල; 

 (ii)  cදමය ත77වය >ම �ෙම/ ප� 2015 වBෂය දවා, සමසත් වාlමාBග, වැ}, 
අI~ සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණයට රජය Fd/ ෙව/ කරන ලද Iදල; 

එ එ වBෂය අeව ෙකොපමණද ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

4. 
1414/’16 

ග	 බ/@ල yණවBධන මහතා,— සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199 ට අeව, Fෙ�ශ ආෙයෝජනය/ සඳහා වන 
ඉ8^Gප7 සGQBණ කර Aන 50  �ළ වැඩ ඇර�ම සහ�ක කරන 
වැඩ��ෙවළ හ�/වා @/ බැF/, 2016 වBෂෙ[o එෙසේ Aන 50  �ළ වැඩ 
ආරGභ කළ Fෙ�ශ ආෙයෝජන කවෙBද; 

 (ii) උත නැ�G පෙ}ශය ෙහේ�ෙව/ 2016 වBෂය �ළo රට �ළ ව)ාපාර ආරGභ 
කළ Fෙ�ශ සමාගG Fd/ � ලංකාවට �ෙගන ආ Fෙ�ශ F>මය පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) Fෙ�+ය ආෙයෝජකෙයqට Aන 50  �ළ � ලංකාව �ළ ව)ාපෘ�ය ආරGභ 
abමට ඉඩ පසථ්ා ලබාoෙG �යාවsය හ�/වාoෙGo, සාෙ�ෂව ඇ�කළ 
ෙවනසක්G ලැ�ස�්ව ඉAlප7 කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 
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5. 
1595/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i)  W7තලම Aසz්කෙ[ දැනට �යා7මක වන පළා7 පාලන ආයතන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ[ නG කවෙBද; 

 (iii) එම එ එ පළා7 පාලන ආයතනය ම�/ ෙසේවා සපයe ලබන ජන 
සංඛ)ාව, �p පමාණය සහ ගාම >ලධාl වසG සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ_ පහ�කG සපයා oම සඳහා W7තලම Aසz්කය �ළ අ��/ 
සථ්ා�ත abමට ෙයෝ�ත පළා7 පාලන ආයතන කවෙBද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා � ඇ� පළා7 පාලන ආයතන ක_නp/ �Ju�මට 
අමාත)ාංශය ගe ලබන �යවර කවෙBද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

6. 
1614/’17 

ග	 ෙහේෂා/ FතානෙP මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක 
කටc� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා මහවැs අ�කාlයට අය7 ඉඩGවල වැs කැ�G කටc� සඳහා අවසර 
ලබාoෙG කමෙ}දය කවෙBද; 

 (ii)  වලව කලාපය �ළ වැs කැ�G බලපතලා�/ෙP නාම ෙ8ඛනය ඉAlප7 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම කලාපය �ළ අනවසර වැs කැ�G Fශාල පමාණය d@වන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (iv)  එම ත77වය වැළැ�ම සඳහා ෙG වනFට ෙගන ඇ� �යවර කවෙBද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

7. 
1630/’17 

ග	 අ�7 මා/න�ෙප	ම මහතා,— F@sබල හා WනBජන�ය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �Bය බලෙය/ F@sය උ7පාදනය abම ෙG වනFට ෙලෝකෙ[ පව�න 
>ෂප්ාදන Fයදම අ�ම WනBජන�ය බලශ� �ලාශය බව   ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නG, �Bය බලෙය/ F@sය උ7පාදනය abම සඳහා රජය Fd/ ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙBද; 

 (iii) 2016.09.06 Aන රජය Fd/ Aය7 කරන ලද “�Bය බල සංගාමය” නමැ� 
වැඩසටහන ම�/ ෙG වනFට ජා�ක F@s ප�ධ�යට එක� කර ඇ� F@sබල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
1635/’17 

ග	 නs/ බZඩාර ජයමහ මහතා,— F@sබල හා WනBජන�ය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1මාසJත ලංකා ග8 අ�	 (W�ගsක) සමාගම (Lanka Coal Company 
(Pvt.) Ltd.) �Juවන ලද Aනය කවෙBද; 

 (ii) එ© සමාගෙG <~G වාBvකව Fගණනය කර �ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, ඒ කවර ආයතනය Fd/ද; 

 (iv) <~G Fගණනය කර ෙනොමැ� නG, එයට ෙහේ�ව කවෙBද;  

 (v) එම සමාගම  Fd/ <~Gකරණය ��බඳ >d පpª/ පව7වාෙගන යන බව 
සහ�ක කළ හැaද;  

 (vi) එ© සමාගම <~Gකරණය ��බඳ >d පpª/ පව7වාෙගන යාමට 
අෙපොෙහොස7 � ඇ7නG, ඊට වගaව c� >ලධාl/ සGබ/ධෙය/ ගe 
ලබන �යවර කවෙBද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

9. 
1641/’17 

ග	 චp/ද F ෙdl මහතා,— කෘvකBම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ප�<ය මාස aJපෙ[ dට රෙ® පව�න දැ_ >යඟය ෙහේ�ෙව/ ෙගො�/ දැ_ 
°ඩාවට ල T බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එම >යඟය >සා දැ_ හා>යට ප7 Aසz්ක, පාෙ�+ය ෙ8කG ෙකො®ඨාස 
සහ ෙගොFජන ෙසේවා කලාප ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙBද; 

 (iii) එෙසේ °ඩාවට ප7 T ෙගො�/ ෙවeෙව/ කෘvකාBpක හා ෙගොFජන රෂණ 
මZඩලය Fd/ යG ව/A ෙග�ම d@ කර �ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම ෙගො�/ෙP නG හා s�නය/ කවෙBද; 

 (v) >යඟය >සා °ඩාවට ප7 T ෙගො�/ සඳහා ව/A ලබාoම කෘvකාBpක හා 
ෙගොFජන රෂණ මZඩලය හරහා �යා7මක abමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

10. 
1695/’17 

ග	 ෙමොෙහොම± නවF මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 වBෂෙ[o W7තලම Aසz්කෙ[, ක8�²ය පාෙ�+ය සභාව, 
ෙනොෙරොmෙචෝෙල� ගGමානය �ළ ළමා උද)ානය �Ju�මට අeම�ය 
ලබා o �ෙRද;  

 (ii) එෙසේ නG, එබ� ළමා උද)ානය �Juවා �ෙRද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනJද? 

(ආ) (i) එම කාBයය සඳහා ෙකොපමණ Iදල ලැ³ �ෙRද;  
 



( 5 ) 

 

 

(ii) එම Iද8 ලැ³ ඇ7ෙ7 කා ෙවතද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

11. 
1712/’17 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වBෂෙ[ ෙG දවා a/>යා ෙරෝහලට ඇ�ළ7 කරන ලද ෙඩංy 
ෙරෝY/ සංඛ)ාව කවෙBද; 

 (ii) ප�කාර ලබp/ d²යo ඒ අතl/ © ෙදෙනq pය<ෙ[ද; 

 (iii) ෙඩංy වසංගතය ෙහේ�ෙව/ a/>යා ෙරෝහෙ8 ෛවද)ව	/, 
කාBයමZඩලය, ඇඳ/ සහ ඉඩකඩ ��බඳ බරපතල Jඟය ඇ�� �ෙRද; 

 (iv) ෙමම ත77වය Fස´ම සඳහා ගe ලබන �යවර කවෙBද; 

 (v) a/>යා ෙරෝහෙ8 පව�න ෛවද)ව	/ෙP Jඟය ෙහේ�ෙව/ ෙරෝY/ 
zqණාමලය ෙරෝහලට මා	abම d@� �ෙRද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

12. 
1732/’17 

ග	 ෙස[�± අµ සා¶B ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 හා නැෙගනJර පළා7 �ළ �J² එ එ අධ)ාපන කලාපයට අය7 
Iසs්G පාස8 සංඛ)ාව කවෙBද; 

 (ii)  ඉසල්ාG, ඉසල්ාG අධ)යනය සහ අරාV ඉගැ/�G කටc� අ·ෂණය d@ 
කරන සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ෙP (ඉසල්ාG) නG කවෙBද; 

 (iii) සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ (ඉසල්ාG) ෙනොමැ� අධ)ාපන කලාපවල 
නG කවෙBද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත © Fෂයය/ ඉගැ/�ම අ·ෂණය abෙG කාBයය 
පවරe ලැබ ඇ� අ·ෂකව	/ ක�	/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) (i) � ලංකා අධ)ාපන පlපාලන ෙසේවය (Fෙශේෂ කාZඩය - ඉසල්ාG) සඳහා 
Wර�පා� ෙදක පමණ ගැස® >ෙ}දනය �ළ පළ කරන ලද බව7; 

 (ii)  Fෂයමාලාව �ළ ආගpක අධ)ාපනය අ>වාBය බව7; 

 (iii) ඉසල්ාG ඉගැ/�G කටc� අ·ෂණය ෙනොabම, Iසs්G ¸ෂ)ය/ෙP 
ආගpක අධ)ාපනය ෙකෙරJ අJතකර බලපෑම ඇ� කරන බව7;  

එ�මා ද/ෙනJද? 

(ඇ) (i) � ලංකා අධ)ාපන පlපාලන ෙසේවෙයJ (Fෙශේෂ කාZඩය - ඉසල්ාG) ෙසේවක 
සංඛ)ාව වැ_ abමට �යවර ගe ලබ/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නG, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ 
(ඉසල්ාG) ප7 abමට �යවර ගe ලබ/ෙ/ද; 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ නG, එය d@ කරe ලබන Aනය කවෙBද;  

ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

13. 
1775/’17 

ග	 ජය/ත සමර�ර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටc� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.03.31 Aනට � ලංකාෙ} ගාම >ලධාl ෙකො®ඨාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, Aසz්කය හා පාෙ�+ය ෙ8කG ෙකො®ඨාසය 
අeව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද;  

 (iii) 2017.03.31 Aනට රාජකාlෙ[ >c� ගාම >ලධාl/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, Aසz්කය හා පාෙ�+ය ෙ8කG ෙකො®ඨාසය 
අeව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) (i) 2017.03.31 Aනට Wර�පා� � ඇ� ගාම >ලධාl තන�	 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, Aසz්කය හා පාෙ�+ය ෙ8කG ෙකො®ඨාසය 
සහ ගාම >ලධාl ෙකො®ඨාසය අeව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Wර�පා� �ර�ම සඳහා ගාම >ලධාl/ බඳවාගැ�මට තරඟ Fභාගය 
පව7වා �ෙRද; 

 (iv)  එෙසේ නG, Fභාගය පැවැ7T වBෂය සහ ඒ සඳහා ෙප� d² අය@Gක	ව/  
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  Fභාගෙය/ වැ_ම ලq~ ලබාග7 අය@Gක	ව/ට සGIඛ පbෂණය 
පව7වා �ෙRද; 

 (vi) එෙසේ නG, එම සGIඛ පbෂණයට සහභාY T  අය@Gක	ව/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ගාම >ලධාl තන�	 සඳහා �@�කG ලබා ඇ� අය@Gක	ව/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (viii) ඔ�/ෙP නG සහ s�නය/ කවෙBද; 

 ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 
14. 

1200/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත yණෙසේකර මහතා,— වාlමාBග හා ජලසGප7 කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) ම/නාරම Aසz්කය �ළ 1983 වBෂය වනFට �|, 

 (i) වාlමාBග සංඛ)ාව; 

 (ii)  qඩා වැ}, අI~ සහ ඇළ මාBග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොFVG පමාණය; 

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

 



( 7 ) 

 

 

(ආ) (i)  1983 dට 2009 වBෂෙ[ cදමය ත77වය >මවන ෙත වාlමාBග, වැ}, 
අI~ සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද Iදල; 

 (ii)  cදමය ත77වය >ම �ෙම/ ප� 2015 වBෂය දවා, සමසත් වාlමාBග, 
වැ}, අI~ සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණයට රජය Fd/ ෙව/ කරන ලද 
Iදල; 

එ එ වBෂය අeව ෙකොපමණද ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

15. 
1415/’16 

ග	 බ/@ල yණවBධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක 
කටc� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අeව, Fෙ�+ය සමාගG ලැ�ස�්ගත 
ෙකොටසව්ල ආෙයෝජනෙය/ ලැෙබන ලාභාංශ යනාAය ආදායG බ�ෙද/ 
>දහස ්කළ බැF/, 2016 වBෂෙ[o � ලංකාෙ} ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළJ 
ලැ�ස�්ගත සමාගGවල Fෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) වBෂ 2009 cදගැuG අවස/ �ෙම/ ප� � ලංකාෙ} ෙකොටස ්
ෙවළඳෙපොෙළJ ඇ� T උපනª/ ��බඳ (සGමත දBශකය/ට අeව) 
වාBතාව ඉAlප7 කර/ෙ/ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වBෂවල Fෙ�¸කය/ � ලංකාෙ} ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළ/ 
ඉව7 කරග7 ආෙයෝජන පමාණය/ කවෙBද; 

 (iv) � ලංකාෙ} ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළJ WනB\වනය සඳහා ෙයෝ�ත ෙවනසක්G 
සහ රාජ) �ල) සහ බ@ සාeබලය/ කවෙBද; 

 (v) 2016 අයවැෙය/ ෙයෝ�ත පාPධන ලාභ බ�ද අනාගතෙ[o ෙකොටස ්
»වමා	වටද හ�/වාoෙG අදහස �ෙRද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 
 

පධාන කටc� ආරGභෙ[ o 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�*ම ()බඳ දැ,�-ම 

1. 

අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— Fdවන 
ආZ�කම ව)වසථ්ා සංෙශෝධනය,— � ලංකා පජාතා/zක සමාජවාo ජනරජෙ[ 
ආZ�කම ව)වස්ථාව සංෙශෝධනය abම සඳහා T පන7 ෙකuGපතa. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

ෙය�ජනා ()බඳ දැ,�-ම 

2.  

පාBsෙG/�ෙ} සභානායක�මා,— පාBsෙG/�ෙ} �ස�්G,— පාBsෙG/�ෙ} සථ්ාවර 
>ෙයෝග අංක 7 J සහ 2016.03.08 වැ> Aන පාBsෙG/�ව Fd/ සGමත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙ} F�Fධානය/J qම සඳහ/ව ��ණද, අද Aන �ස�්G පැවැ7ෙවන කාල  
ෙ}ලාව අ.භා. 1.00 dට අ.භා. 6.30 දවා Fය c� ය. අ.භා. 2.00ට පාBsෙG/�ෙ} සථ්ාවර 
>ෙයෝග අංක 7(5) �යා7මක Fය c� ය. අ.භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොFමසා 
පාBsෙG/�ව ක8තැVය c� ය.  
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3.  

පාBsෙG/�ෙ} සභානායක�මා,— වරපසාද,— පාBsෙG/� ම/¼ ග	 අ�7     °. 
ෙපෙBරා මහතා Fd/ තම/ෙP වරපසාද කඩ� ඇ� බවට 2017  අෙගෝස�් මස 11 වැ> 
Aන පාBsෙG/�ෙ} o ම� කරන ලද ක	~, පාBsෙG/�ෙ} සථ්ාවර >ෙයෝග අංක 127 
යටෙ7 වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට ෙයොI කළ c� ය. 

4. 
ග	 ෙ. ෙ. �යදාස මහතා,— පන7 ෙකuGපත  ඉAlප7 abෙG  අවසරය,— 

පහත සඳහ/ පන7 ෙකuGපත ඉAlප7 abමට අවසර Aය c�ය:—  

“�aෙයෝ මJකl � ලංකා සංසථ්ාගත abම සඳහා T පන7 ෙකuGපතa.” 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැeGoම සහ Aනට >යpත කටc� 
*1. 
පළා7 පාලන ආයතන ඡ/ද Fම1G (සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*2. 
ෙ�+ය ආදායG පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*3.  
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— I�දර ගාස�් (Fෙශේෂ F�Fධාන) පනත යටෙ7 

>ෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන I�දර ගාස�් (Fෙශේෂ F�Fධාන) පනෙ7  5 වග/�ය  
යටෙ7 I�දර ගාස�් සGබ/ධෙය/ Iද8 අමාත)වරයා Fd/  සාදන ල@ව, 2017 ෙපබරවාl 
21 Aනැ� 2007/24 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස® පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.08.08 Aන ඉAlප7 
කරන ලද >ෙයෝගය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*4. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— උදBපන 

පනත යටෙ7 >යමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙ} 1977 අංක 8 දරන උදBපන 
පනෙ7 3 වග/�ය යටෙ7 � ලංකා පජාතා/zක සමාජවාo ජනරජය සහ 	dයාe 
ස�හාZ�ව අතර උදBපන <F�ම සGබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 
2017 À> 07 Aනැ� අංක 2022/27 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස® පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 
2017.07.25 Aන ඉAlප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*5. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— උදBපන 

පනත යටෙ7 >යමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙ} 1977 අංක 8 දරන උදBපන 
පනෙ7 3 වග/�ය යටෙ7 � ලංකා පජාතා/zක සමාජවාo ජනරජය සහ cෙBනය 
අතර උදBපන <F�ම සGබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 2017 À> 02 
Aනැ� අංක 2021/47 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස® පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.07.26 Aන 
ඉAlප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*6. 
අපරාධයක F/Aතය/ සහ සාvක	ව/ හට සහාය oෙG සහ ආරෂා abෙG 

(සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  
(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*7. 
පළා7 සභා ඡ/ද Fම1G (සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
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*8. 
බලහ7කාරෙය/ අ�	දහ/ abGවs/ dය^ තැනැ7ත/ ආරෂා abG සඳහා T 

ජාත)/තර සGI� පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 
(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*9.  
අපරාධ වැළැ�ෙG (සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*10. 

� ලංකා �රසාර සංවBධන පන7 ෙකuGපත — Fවාදය ක8 තබන ලද පශ්නය (2017 
මාB� 08) [1]. 

*11. 
පවාහන හා dF8 yව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොpෂ/ සභාෙ} 

වාBvක වාBතාව හා <~G (2013),— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ7 2016.09.06 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොpෂ/ සභාෙ} වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ}දනය ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.01.26 

Aන සලකා බලන ලo.) 

*12. 
පවාහන හා dF8 yව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මZඩලෙ[ වාBvක 

වාBතාව හා <~G (2012),— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය යටෙ7 
2017.03.07 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2012.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 � ලංකා ගමනාගමන 
මZඩලෙ[ වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ}දනය ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.24 

Aන සලකා බලන ලo.) 

*13. 
පවාහන හා dF8 yව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොpෂ/ සභාෙ} 

වාBvක වාBතාව හා <~G (2014),— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ7 2017.05.03 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොpෂ/ සභා ෙ} වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ}දනය ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.26 

Aන සලකා බලන ලo.) 

*14. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— � ලංකා රාජ) වැFs සංසථ්ාෙ} වාBvක වාBතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය 
යටෙ7 2016.12.10 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2011.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 � ලංකා රාජ) වැFs 
සංසථ්ාෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලo.) 

*15. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�l abෙG බැංqෙ} වාBvක වාBතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2015),— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 
අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.01.24 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 
2015.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bÃණ ඇ�ළ7 ජා�ක ඉ�l abෙG බැංqෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලo.) 



( 10 ) 

 

 

*16. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංqෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.01.25 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2015.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ 
ඇ�ළ7 ලංකා බැංqෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලo.) 

*17. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— මහජන බැංqෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.03.08 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද,        
2015.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bÃණ ඇ�ළ7 මහජන බැංqෙ} වාBvක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අeමත කළ 
c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලo.) 
 

*18. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— 1/ස q	ණෑගල වැFs සමාගෙG වාBvක 

වාBතාව හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය 
යටෙ7 2017.03.21 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා·න Fගණකව	/ෙP >bÃණ ඇ�ළ7 1/ස q	ණෑගල 
වැFs සමාගෙG �ල) පකාශන හා වාBvක වාBතාව අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලo.) 

*19. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙ} 

වාBvක වාBතාව හා <~G (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාBpක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.07.08 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 රාජ) ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙ} 
වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලo.) 

*20. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— � ජයවBධනWර මහ ෙරෝහෙ8 

වාBvක වාBතාව හා <~G (2013),— 1983 අංක 54 දරන � ජයවBධනWර මහෙරෝහ8 මZඩල 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය යටෙ7 
2016.07.21 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 � ජයවBධනWර මහ ෙරෝහෙ8 
වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලo.) 

*21. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ} 

වාBvක වාBතාව හා <~G (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාBpක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.08.11 වැ> Aන ඉAlප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bÃණ ඇ�ළ7 රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ} වාBvක වාBතාව හා <~G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¸ක අ·ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලo.) 



( 11 ) 

 

 

*22. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ >යාමන අ�කාlය 

පනත යටෙ7 >ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ >යාමන අ�කාlය පනෙ7 118  
වග/�ය සමඟ aයFය c� 142  වග/�ය යටෙ7 ෛවද) උපකරණ pල >යම abම 
සGබ/ධෙය/ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 2017 
ෙපබරවාl 17 Aනැ� අංක 2006/45 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස® පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.05.23 
Aන ඉAlප7 කරන ලද >ෙයෝග අeමත කළ c� ය. 
 

*23. 
ෙබෞ�ධ Fහාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*24. 
ෙථේරවාo ÅÆ ක�කාව7 (sයාපAං� abෙG) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම. 
(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*25. 

ආZ�කම ව)වසථ්ාව යටෙ7 ෙයෝජනාව,— Fවාදය  ක8 තබන ලද පශන්ය                   
(2016 À> 22),— “� ලංකා පජාතා/zක සමාජවාo ජනරජෙ[ ආZ�කම ව)වසථ්ාෙ} 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ} F�Fධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොpෂ/ සභාව Fd/ 2016 ෙපබරවාl 25 
Aනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස® පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2016.05.06 Aන ඉAlප7 
කරන ලද, ජනමතFචාරණයකo ෙහෝ ඡ/ද Fම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ FදÇ7 හා IÈත 
ජනමාධ) Fd/ ��පැAය c� උපමාන ෙහව7 මාBෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහcG ප�ප7� අeමත 
කළ c� ය.” යeෙව/ ෙයෝජනා කරන ලA/, පශන්ය සභාÅIඛ කරන ලo.  

26. 
� ලංකා ෙසේවා �lස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන7 ෙකuGපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

27. 
ළමා Wන	7ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  

28. 
� ලංකා එස7 �ස�්යා> සෙහෝදර7වය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙකuGපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

29. 
� ලංකා කා/තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙකuGපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම.  

30. 
ෙමොනරාගල Aසz් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙකuGපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

31. 
ලසාsය/ සමාජÊය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙකuGපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

32. 
ජාත)/තර කා/තා සහ ළමා අ�ª/ ��©ෙG සභාව (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 

ෙකuGපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  
 

 
* සල1ෙණ� හ4�ව, ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පන7 ෙකuGපත දැ/ ෙදවැ> වර aයFය c�ය” යeෙව/ ෙයෝජනා කරන ලA/, පශන්ය 

සභාÅIඛ කරන ලo. 
 

 
 


