
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

893/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) නැෙගන4ර පළාෙ6, පානම ග7මානෙ8, 9ව6වන :ංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහ9වනෙය, 9ව6 වන බව6; 

 (ii) එම ජනතාවට තම DEක අවශ+තා ඉF කර ගැGෙ7H ගැටI රාJයකට KLණ 
Hමට :MN ඇ! බව6; 

එ�මා ද,ෙන4ද? 

(ආ) (i) පානම ප Qෙ�ශෙ8 ජනතාවෙR ජලය හා ඉඩ7 ආශ Qතිව පව!න ගැටI UසVමට 
�යවර ෙගන !ෙWද; 

 (ii) එෙසේ න7, එම �යවර කවෙYද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) (i) උත ජනතාවෙR සංසක්ෘ!ක අනන+තාවය හා පාර7ප]ක උ	මය, 
^කෙගන 9ව6Nම සඳහා රජය අ`ග Qහ ලබාH !ෙWද; 

 (ii) එෙසේ න7, ඒ ෙකෙසේද; 

ය,න එ�මා සඳහ, කර,ෙන4ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

2. 
1270/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත fණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ)  (i)  2015 ජනවා] 08 වැi jනට ෙපර ෙමොණරාගල jසk්කෙ8 එ එ කලාප 
අධ+ාපන කාYයාල මlටm, ෙ�ශපාලන ප�ගැG7වලට ලn f	ව	, 
:oෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න7, එම සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) 4 සඳහ, q�ගලය,ට ප�ගැG7වලට අදාළ iYෙ�ශය, ir6 
කර !ෙWද;  

 (iv)  එම ෙtඛනෙ8 uYණ වාYතාව ඉj]ප6 කර,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

 

 
 

(අටවැi පාYEෙ7,�ව - පළKවැi සභාවාරය) 
අංක 197.] 
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3. 
1351/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) M7]ය ෙදපාYතෙ7,�ව ස� Kw ඉඩ7 පමාණය, එ එ නගරය අ`ව ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙYද ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද?  

(ආ) ඉහත (අ)4 සඳහ, Kw ඉඩ7 පමාණෙය, බM පදනම යටෙ6 ෙහෝ අ, කවර ෙහෝ 
පදනම යටෙ6 ෙ7 වනUට ෙදපාYතෙ7,� භාUතෙය, ඉව6ව ඇ! ඉඩ7 වලට 
අදාළ, 

 (i) වපස]ය; 

 (ii) yෙගෝzය බලපෙ�ශය; 

 (iii) පදනම; 

 (iv) ෙදපාYතෙ7,� භාUතෙය, ඉව6 n jනය; 

 අ`ව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙYද ය,න6 එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) (i) M7]ය ෙදපාYතෙ7,�ව ස� ඉඩ7 බM Hමට, U{|මට ෙහෝ ෙදපාYතෙ7,� 
පාලනෙය, බැහැර {}ම සඳහා ෙ7 වනUට {:ය7 ~රණය ෙගන !ෙWද; 

 (ii) එෙසේ න7, එම ඉඩ7 කවෙYද; 

  (iii) අදාළ ඉඩ7 බැහැර {}ෙ7 පදනම කවෙYද;  

 (iv) බM පදනම යටෙ6 බැහැර ෙකොට ඇ! ඉඩ7 පYචස ්එක සඳහා දැනට අය 
ෙකෙරන මා:ක බM Kදල ෙකොපමණද; 

 (v) බM ෙගNම පැහැර හැර ඇ! ඉඩ7 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) බM ෙගNම පැහැර හ],න, ස7බ,ධෙය, ග` ලබන ෛන!ක �යවර 
කවෙYද; 

ය,න තවMරට6 එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

4. 
1407/’16 

ග	 බ,Mල fණවYධන මහතා,— පාථmක කYමා,ත අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය4 අංක 183 ෙයෝජනාවට අ`ව, අගාමාත+�මාෙR ප!ප6! 
පකාශනෙ8 සඳහ, කර ඇ! ප]j, �4FNමට ෙයෝජනා කරන ලද Uෙශේ�ත 
කෘ�කාYmක හා �වර අපනයන කලාපවE,, 2016 වYෂය �ළ �4ටව` ලැ� 
කලාප සංඛ+ාව සහ ඒවා �4ටn සථ්ාන කවෙYද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ`ව �4ටn එ එ කලාපය ෙව`ෙව, රජය U:, 
දර` ලැ� Kw Uයදම ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කාYmක හා �වර අපනයන කලාපය,4 වග�ම දර,ෙ, කවර 
රාජ+ ආයතනය U:,ද;  

 (iv) 2016 වYෂය �ළ එවැi කලාප �4ටව` ලැ�ෙ� න7, එම එ එ කලාපයක 
අපනයන ඉප*7 කවෙYද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
1467/’16 

ග	 චm,ද U ෙ�:] මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවYධන ව+ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව, බMtල jසk්කෙ8 ජනතාව Uශාල 
�ඩාවකට ල n බව ��ග,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ න7, එම ව+ාපෘ!ය iසා �ඩාවට ප6 n ප�t සංඛ+ාව හා අදාළ 
පාෙ��ය ෙtක7 ෙකොlඨාස කවෙYද; 

 (iii) එම ව+ාපෘ!ෙය, �ඩාවට ප6 n ජනතාවට වහා සහන ලබාෙදන ෙලස 
ෙශේෂඨ්ා�කරණය ~,Mව ලබා H ඇ! බව ද,ෙ,ද; 

 (iv) එෙසේ න7, එම අ�කරණ iෙයෝගයට අ`ව, උමා ඔය සංවYධන 
ව+ාපෘ!ෙය, �ඩාවට ප6 n ජනතාවට සහන ලබාHම සඳහා අමාත+ාංශය 
ග,නා �යවර කවෙYද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

6. 
1514/’17 

ග	 උදය පභා6 ග7ම,�ල මහතා,— G!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවYධන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැNෙ7 පනත යටෙ6 වYෂ 2013 :ට 2016 දවා  කාලය 
�ළ අ6අඩංfවට ග6 සැකක	ව, සංඛ+ාව, වYෂය අ`ව ෙව, ෙව, 
වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වාH සැකක	ව,ට එෙර4ව !ෙබන ෙචෝදනා කවෙYද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

7. 

1571/’17 
ග	 ෙස8�� අE සා4Y ම�ලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ)  නැෙගන4ර පළාෙ6 ජා!ක පාසt සඳහා, 

 (i)  අ`මත UMහtප!ව	, සංඛ+ාව කවෙYද; 

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන UMහtප!ව	,ෙR න7 සහ ඔ�,ෙR ෙශේ� කවෙYද; 

 (iii) රාජ+ ෙසේවා ෙකොmෂ, සභාෙ� අ`ම!ය ඇ!ව ෙසේවයට ෙයොදවා ඇ! 
UMහtප!ව	,ෙR න7 කවෙYද; 

 (iv) රාජ+ ෙසේවා ෙකොmෂ, සභාෙ� අ`ම!ෙය, ෙතොරව ප6N7 ලැ� 
UMහtප!ව	,ෙR න7 සහ එම ප6N7 අ`මත කළ iලධා]යාෙR නම 
කවෙYද? 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) (i) රාජ+ ෙසේවා ෙකොmෂ, සභාෙ� ෙtක7වරයා හැර ෙවන6 iලධා]යr U:, 
ජා!ක පාසtවල UMහtප!ව	,ට ප6N7 E� ir6 {}ම i: ��ෙවළ 
ව,ෙ,ද; 

 (ii) ෙමය iවැරj {}මට �යවර ග` ලබ,ෙ,ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) එෙසේන7, ඒ කවදාද; 

ය,න6 එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

8. 
1579/’17 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— UMEබල හා qනYජනGය බලශ! 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය රජය U:, �න ආධාර මත {�tගල, කwෙකොLතැ,න පෙ�ශෙ8 
ෙබෝ�ල,� ජලUME බලාගාරය ඉj{}මට �යවර ග,නා ලද බව ද,ෙ,ද; 

 (ii) ෙමම ව+ාපෘ!ය සඳහා රජයට පවරා ග,නා ලද ඉහත සඳහ, ගාමෙ8 
පjං�ක	ව,ෙR ඉඩ7 සඳහා �M� ප]j ව,j ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො,M 
n අතර `වරඑ�ය jසk්කයට අය6 පjං�ක	ව,ට ව,j ලබාM, නK6, 
කෑගtල jසk්කයට අය6 පjං�ක	ව,ට ෙගවා ඇ6ෙ6 ඉතාම6 �w 
ව,jය බව  ��ග,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද?  

(ආ) ෙ7 ස7බ,ධෙය, ෙසොයා බලා කෑගtල jසk්කයට අය6  පjං�ක	ව,ටද 
පමාණව6 ව,j Kදල ෙගNමට �යවර ග,ෙ,ද ය,න6 එ�මා ෙමම සභාවට 
ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

9. 
1590/’17 

ග	 �මt ර6නායක මහතා,— පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත r	ණෑගල - හබරණ M7]ය මාYගෙ8 Kt සැලැසම් ෙවනස ්{}මට 
ෙමතර7 කාලය ගත  nෙ8 ම,ද; 

 (ii) ෙමම ෙවනස ��, ගම+ ව,ෙ, පරණ සැලැසම් අසාYථක බවද; 

 (iii) එෙසේ න7, එය වටහා ගැGම සඳහා ෙමතර7 කාලය ගත nෙ8 ම,ද; 

 (iv) එම ෙවනස �ළ නාස!් කළ මහජන Kදt සහ ඊට  ෙගොM	 n ජනතාවට එtල 
කළ �ඩනය ස7බ,ධෙය, ග` ලැ� �යාමාYග කවෙYද; 

 (v) එම සැල�7 ෙදක සUසත්ර වාYතා ස4තව ෙවන ෙවනම ඉj]ප6 කර,ෙ,ද;  

 (vi) ෙමම M7]ය මාYගය ඉj{}ෙ7 DEක අවශ+තාවය කවෙYද; 

 (vii) ෙමම M7]ය මාYගෙය, ෙ�පල හාiව,න,ට ව,j ෙගව,ෙ,ද;  

 (viii) එෙසේ න7, ව,j පමාණය සහ ෙකො,ෙ�: කවෙYද; 

 (ix) Kt සැලසම්ට අ`ව ෙ�පල අ4mවන ජනතාවට අදාළ �ෙ7 {:M සංවYධන 
කට*6ත :M කළ ෙනොහැ{ Nම, ඉඩ7වල වා�ජ වoනාකම අ�Nම සහ 
ණය N ඉj කළ නව iවාස නඩ6�ව අ6හැ}ම වැi ක	  ෙහේ�ෙව,, වසර 
10කට ආස,න කාලය දැ¡ �ඩනෙය, :oන බව ��ග,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
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10. 
1617/’17 

ග	 ෙහේෂා, UතානෙR මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ)  (i) ර6නqර jසk්කෙ8 �යා6මක ජා!ක පාසt හා පළා6 සභා පාසt 
සංඛ+ාව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම පාසt අත], �M�ක7ල6 UMහtප!ව	, ෙනොමැ! පාසt සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසt කවෙYද;  

 (iv) ප��ය සමෙ8 ෙ�ශපාලiක 4තව6ක7 මත �M�ක7 ෙනොමැ! වැඩබලන 
UMහtප!ව	, Uශාල පමාණය ප6කර ඇ! බව ��ග,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

11. 
1631/’17 

ග	 අ�6 මා,න�ෙප	ම මහතා,— UMEබල හා qනYජනGය බලශ! 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) qනYජනGය බලශ! පවYධනය {}ම සඳහා ආ:යා` සංවYධන 
බැංrෙව, ෙමෙත ලැ¢ ඇ! ස7uYණ පදානය, සහ ණය පමාණය,  
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ණය/පදාන ලැ�` වYෂය සහ පමාණය ෙව, ෙව,               
වශෙය, කවෙYද; 

 (iii) එම එ එ ණය/පදාන ම£, qනYජනGය බලශ! පවYධනය සඳහා 
ලබාH ඇ! දායක6වය ��බඳ සෑ¤මකට ප6ව,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද?  
12. 

1638/’17 

ග	 නE, බ¥ඩාර ජයමහ මහතා,— UMEබල හා qනYජනGය බලශ! 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා UMEබල ම¥ඩලෙ8 ව¦හය �ළ qනYජනGය බලශ! සංවYධනය 
{}ම සඳහා Uෙශේෂෙය, වග�7 පැව§ අංශය ෙනොමැ! බව ද,ෙ,ද; 

 (ii) qනYජනGය බලශ! සංවYධනය {}ම සඳහා ෙව, n Uෙශේ�ත අංශය 
ෙනොමැ!ව qනYජනGය බලශ! උප]ම ෙලස ජා!ක UME ප�ධ!යට 
එක� {}ෙ7H ම�Uය හැ{ තාෂ�ක අ¨ෙයෝග ජය ගත හැ{ද; 

 (iii) qනYජනGය බලශ! ��බඳව ලංකා UMEබල ම¥ඩලය දවන ප�ගා© 
ආකtපයට ෙහේ�ව කවෙYද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
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13. 
1687/’17 

ග	 ඩRලස් ෙ�වාන,ද මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගන4ර පළාෙ6 පාසt 331ක UMහtප!ව	, ෙනොමැ! බව6; 
වැඩබලන UMහtප!ව	, ෙලස 252 ෙදෙනr කට*� කරන බව6; 

 (ii) ෙමම වැඩබලන UMහtප!ව	,, ª ලංකා UMහtප! ෙශේ�යට 
අ,තYගහණය කරන ෙලස ඉtz7 ඉj]ප6ෙකොට ඇ! බව6; 

 (iii) පlo]�q අධ+ාපන කලාපෙ8, ෙපෝර~��ප6�ව ෙකොlඨාසෙ8 1 ඒ සහ ¢ 
ෙශේ�ෙ8 පාසt ෙනොමැ! බව6; 

 (iv) එම ෙකොlඨාසෙ8 ග�තය හා Uද+ාව Uෂයය, ඉගැ,Nම සඳහා f	 
4ඟයද පව!න බව6;  

එ�මා ද,ෙන4ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ, පාසt 331 සඳහා UMහtප!ව	, ප6{}මට ෙගන ඇ! 
�යවර කවෙYද; 

 (ii) වැඩබලන UMහtප!ව	, 252 ෙදනාෙR ත66වය කවෙYද; 

 (iii) ෙපෝර~��ප6�ව ෙකොlඨාසයට 1 ඒ සහ ¢ ෙශේ�ෙ8 පාසල ලබාjය 
 හැ{ද; 

 (iv) ග�තය හා Uද+ාව Uෂයය, සඳහා n f	 4ඟය �යNමට ෙගන ඇ!  �යවර 
කවෙYද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
14. 

1698/’17 

ග	 �ෂාර ඉ¬it අමරෙසේන මහතා,— ඉඩ7 සහ පාYEෙ7,� ප!සංස්කරණ 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ8 ඉඩ7වල වසර 10කට වැ¡ කාලය පjං�ව :oන තැනැ6ත,ට 
4mක7 ඔ�q ලබාHම සඳහා රජය ප!ප6!මය ~රණය ෙගන ඇ! බව6; 

 (ii) අගාමාත+වරයා U:, පකාශයට ප6 කරන ලද 2016.10.27 jන මධ+කාzන 
ආY�ක දැම ��බඳ රජෙ8 ප!ප6! පකාශනෙය, එය නැවත තහ�	 
කළ බව6; 

 එ�මා ��ග,ෙන4ද? 

(ආ) (i) උත ප!ප6!ය �යාවට නැංNම සඳහා ෙගන ඇ! �යවර  කවෙYද; 

 (ii) 2015.01.08 jෙන, ප� 4mක7 ඔ�q ලබාH ඇ! ඉඩ7 කlo සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ7 වනUට 4mක7 ඔ�q ලබාHම සඳහා හ¬නාෙගන ඇ! �7 කlo 
පමාණය, jසk්කය සහ පාෙ��ය ෙtක7 ෙකොlඨාසය  අ`ව ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙYද; 

 (iv) ඉහත (iii) 4 සඳහ, �7 කlo අත], රජය U:, �	ප6 සකස ්කර ඇ! 
�7 කlo පමාණය, jසk්කය සහ පාෙ��ය ෙtක7 ෙකොlඨාසය අ`ව 
ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙYද; 

 (v) ජා!ක ආY�කයට ඉතා වැදග6 වන ඉහත ව+ාපෘ!ය �යා6මක {}ම අ�ක 
ෙලස පමාද N ඇ! බව ��ග,ෙ,ද; 
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 (vi) එෙසේ න7, එම වැඩ��ෙවළ සාYථක කර ගැGම සඳහා ග` ලබන �යවර 
කවෙYද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 

15. 
1703/’17 

ග	 (ෛවද+) නE,ද ජය!ස්ස මහතා,— G!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවYධන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ව.7 තා®¯,ෙR ශ}ර  ෙකොටස ්{4පය මාළෙ°, ෙනUt පනා,M  ෙරෝහල 
�ළ ෙහෝ SAITM ආයතනය �ළ !¢ ෙසොයාෙගන !ෙWද; 

 (ii) එෙසේ න7, එම jනය කවෙYද; 

 (iii) එම ශ}ර  ෙකොටස ් ෙකොළඹ ජා!ක ෙරෝහෙල, ^ෙගන යාමට සහ එම 
සථ්ානෙ8 තබාගැGම සඳහා අවසර ලබාෙගන !ෙWද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ සඳහා ග` ලැ� G!මය �යාමාYග කවෙYද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන4ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න7, ඒ ම,ද? 
 

 

පධාන කට*� ආර7භෙ8 H 
පන' ෙක(�ප' )*ගැ�,ම )*බඳ දැ.�/ම 

1. 

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— පළා6 සභා 
ඡ,ද Uම.7 (සංෙශෝධන),— 1988 අංක 2 දරන පළා6 සභා ඡ,ද Uම.7 පනත 
සංෙශෝධනය {}ම සඳහා n පන6 ෙකF7පත{. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

2. 

Uෙ�ශ ^{යා අමාත+�mය සහ අ�කරණ අමාත+�mය,— අ�කරණ සංUධාන
(සංෙශෝධන),— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංUධාන පනත සංෙශෝධනය {}ම සඳහා n 
පන6 ෙකF7පත{. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

ෙය0ජනා )*බඳ දැ.�/ම 
3.  

පාYEෙ7,�ෙ� සභානායක�මා,— පාYEෙ7,�ෙ� ^සN්7 (අංක 1),—  
පාYEෙ7,�ෙ� සථ්ාවර iෙයෝග අංක 74 U�Uධානවල සහ 2016.03.08 වැi jන 
පාYEෙ7,�ව U:, ස7මත කරන ලද ෙයෝජනාෙ� rම සඳහ,ව !�ණද, 2017 
සැ�තැ7බY මස 20 වැi බදාදා jන ^සN්7  පැවැ6ෙවන  කාල  ෙ�ලාව  u. භා. 9.30 :ට         
අ. භා. 6.30 දවා Uය *� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොUමසා පාYEෙ7,�ව 
කtතැ�ය *� ය.  
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4.  
පාYEෙ7,�ෙ� සභානායක�මා,— පාYEෙ7,�ෙ� ^සN්7 (අංක 2),—  අද jන U:ර 

යෑෙ7H ෙමම පාYEෙ7,�ව 2017 සැ�තැ7බY මස 20 වැi බදාදා u. භා. 9.30 වන ෙත කt 
තැ�ය *� ය.  

5. 
ග	 ෙස8�� අz සා¤Y ම�ලානා මහතා,— පන6 ෙකF7පත  ඉj]ප6 {}ෙ7  

අවසරය,— පහත සඳහ, පන6 ෙකF7පත ඉj]ප6 {}මට අවසර jය *�ය:—  

“1976 අංක 29 දරන ª ලංකා ]ෆා� ත} සංගමය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පනත සං ෙශෝධනය 
{}ම සඳහා n පන6 ෙකF7පත{.” 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ`7Hම සහ jනට iයmත කට*� 
 

*1. 
ෙමෝටY වාහන (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*2. 

U:වන ආ¥�කම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම. 
(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

*3. 
බලහ6කාරෙය, අ�	දහ, {}7වE, :යI තැනැ6ත, ආරෂා {}7 සඳහා n 

ජාත+,තර ස7K! පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම. 
(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

*4.  
සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ6 iෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පන6 ම£, සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ6 4 වග,!ෙ8 (3) උපවග,!ය සහ 14 වග,!ය සමඟ {යUය *�, එ� 
පනෙ6 20 වග,!ය යටෙ6 2017 ආනයන බලපත හා පm!කරන සහ ත6ව පාලන 
iෙයෝග ස7බ,ධෙය, සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+වරයා 
U:, සාදන ලMව, 2017 අෙගෝස්� 15 jනැ! අංක 2032/10 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl 
පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 2017.09.06 jන ඉj]ප6 කරන ලද iෙයෝග අ`මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
 *5. 

ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+  අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ iයාමන අ�කා]ය 
පනත යටෙ6 iෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ iයාමන අ�කා]ය 
පනෙ6 118  වග,!ය සමඟ {යUය *� 142  වග,!ය යටෙ6 ෛවද+ උපකරණ mල iයම 
{}ම ස7බ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+වරයා U:, සාදන ලMව, 
2017 ෙපබරවා] 17 jනැ! අංක 2006/45 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 
2017.05.23 jන ඉj]ප6 කරන ලද iෙයෝග අ`මත කළ *� ය. 

*6.  
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ iයාමන අ�කා]ය 

පනත යටෙ6 iෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ iයාමන අ�කා]ය 
පනෙ6 59 සහ 63 වග,! සමඟ {යUය *�, 142 වග,!ෙ8 (2) උපවග,!ෙ8 (ද) ෙÀදය 
යටෙ6 ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+වරයා U:, සාදන ලMව, 2017 Ái 14 
jනැ! අංක 2023/30 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 2017.08.22 jන 
ඉj]ප6 කරන ලද iෙයෝගය අ`මත කළ *� ය.  
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*7. 
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— උදYපන 

පනත යටෙ6 iයමය (අංක 1),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදYපන 
පනෙ6 3 වග,!ය යටෙ6 ª ලංකා පජාතා,kක සමාජවාH ජනරජය සහ 	:යා` 
සDහා¥�ව අතර උදYපන �U�ම ස7බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා U:, සාදන ලMව, 
2017 Ái 07 jනැ! අංක 2022/27 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 
2017.07.25 jන ඉj]ප6 කරන ලද iයමය අ`මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*8. 

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— උදYපන 
පනත යටෙ6 iයමය (අංක 2),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදYපන 
පනෙ6 3 වග,!ය යටෙ6 ª ලංකා පජාතා,kක සමාජවාH ජනරජය සහ *ෙYනය 
අතර උදYපන �U�ම ස7බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා U:, සාදන ලMව, 2017 Ái 02 
jනැ! අංක 2021/47 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 2017.07.26 jන 
ඉj]ප6 කරන ලද iයමය අ`මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*9.  

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— උදYපන 
පනත යටෙ6 iයමය (අංක 3),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදYපන 
පනෙ6 3 වග,!ය යටෙ6 ª ලංකා පජාතා,kක සමාජවාH ජනරජය සහ මහජන �න 
සDහා¥�ව අතර උදYපන �U�ම ස7බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා U:, සාදන ලMව, 
2017 Ái 20 jනැ! අංක 2024/25 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 
2017.08.22 jන ඉj]ප6 කරන ලද iයමය අ`මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
 
*10.  

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— උදYපන 
පනත යටෙ6 iයමය (අංක 4),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදYපන 
පනෙ6 3 වග,!ය යටෙ6  ª ලංකා පජාතා,kක සමාජවාH ජනරජය සහ Uයlනාම 
සමාජවාH ජනරජය අතර උදYපන �U�ම ස7බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා U:, සාදන 
ලMව, 2017 ÁE 19 jනැ! අංක 2028/16 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` 
ලැබ, 2017.08.23 jන ඉj]ප6 කරන ලද iයමය අ`මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*11. 

අපරාධයක U,jතය, සහ සා�ක	ව, හට සහාය Hෙ7 සහ ආරෂා {}ෙ7 
(සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම.  

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*12. 

පළා6 සභා ඡ,ද Uම.7 (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම.  
(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

*13.  
අපරාධ වැළැNෙ7 (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*14. 

ª ලංකා !රසාර සංවYධන පන6 ෙකF7පත — Uවාදය කt තබන ලද පශ්නය (2017 
මාY� 08) [1]. 

*15. 
රෂණ කYමා,තය U�ම6 {}ෙ7 (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර 

{යNම. 
(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 

*16. 
ඉෙලෙටොiක ග`ෙද` (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
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*17. 
පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොmෂ, සභාෙ� 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 (2013),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙ6 2016.09.06 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකොmෂ, සභාෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,iෙ�දනය ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.01.26 
jන සලකා බලන ලH.) 

*18. 
පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ª ලංකා ගමනාගමන ම¥ඩලෙ8 වාY�ක 

වාYතාව හා � 7 (2012),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය යටෙ6 
2017.03.07 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2012.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ª ලංකා ගමනාගමන 
ම¥ඩලෙ8 වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,iෙ�දනය ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.03.24 
jන සලකා බලන ලH.) 

*19. 
පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොmෂ, සභාෙ� 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 (2014),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙ6 2017.05.03 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකොmෂ, සභා ෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,iෙ�දනය ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.26 
jන සලකා බලන ලH.) 

*20. 
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ª ලංකා රාජ+ වැUE සංසථ්ාෙ� වාY�ක 

වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) 
වග,!ය යටෙ6 2016.12.10 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2011.12.31 වැi jෙන, අවස, n 
වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ª ලංකා රාජ+ 
වැUE සංසථ්ාෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.23 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*21. 
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!] {}ෙ7 බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව 

හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන (2015),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 
අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2017.01.24 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 
2015.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR 
i}Æණ ඇ�ළ6 ජා!ක ඉ!] {}ෙ7 බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන  
අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*22. 
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ලංකා බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ 

Dල+ පකාශන (2015),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2017.01.25 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2015.12.31 
වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ 
ඇ�ළ6 ලංකා බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන  අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 
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*23. 
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— මහජන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ 

Dල+ පකාශන (2015),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2017.03.08 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද,        2015.12.31 
වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ 
ඇ�ළ6 මහජන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන  අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

 

*24. 
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ./ස r	ණෑගල වැUE සමාගෙ7 වාY�ක 

වාYතාව හා Dල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 
2017.03.21 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න Uගණකව	,ෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ./ස r	ණෑගල වැUE 
සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.23 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*25. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ G!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාYmක G!ගත සංසථ්ා 
පනෙ6 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 
2016.07.08 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 රාජ+ ඖෂධ G!ගත සංසථ්ාෙ� 
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.07.04 jන සලකා බලන ලH.) 

*26. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ª ජයවYධනqර මහ ෙරෝහෙt 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 (2013),— 1983 අංක 54 දරන ª ජයවYධනqර මහෙරෝහt ම¥ඩල 
පනෙ6 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය යටෙ6 
2016.07.21 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 ª ජයවYධනqර මහ ෙරෝහෙt 
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.07.04 jන සලකා බලන ලH.) 

*27. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ iෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාYmක G!ගත සංසථ්ා 
පනෙ6 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 
2016.08.11 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}Æණ ඇ�ළ6 රාජ+ ඖෂධ iෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.07.04 jන සලකා බලන ලH.) 

*28.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ª ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාY�ක වාYතාව හා 

ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග7 පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කYමා,ත පනත අ`ව 2017.03.22 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi 
jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ�එ79 ආයතනෙ8 වරල6 
ගණකා�කා},ෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 ª ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාY�ක වාYතාව හා 
ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන  අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 
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*29.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!] {}ෙ7 බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව 

හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන (2014),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 
අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2016.05.05 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 
2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR 
i}ෂණ ඇ�ළ6 ජා!ක ඉ!]{}ෙ7 බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ 
පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*30.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— මහජන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ 

Dල+ පකාශන (2014),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2016.09.22 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 
වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ 
ඇ�ළ6 මහජන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*31.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ලංකා බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ 

Dල+ පකාශන (2014),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2016.05.05 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 
වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ 
ඇ�ළ6 ලංකා බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*32.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ./ස හලාවත වැUE සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව 

හා Dල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 
2016.11.15 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 ./ස හලාවත වැUE සමාගෙ7 
වාY�ක වාYතාව හා Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*33.  
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— පාෙ��ය සංවYධන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව 

හා Dල+ පකාශන (2014),— Kදt G! පනෙ6 35(3) වග,!ය යටෙ6 සහ 1971 අංක 38 
දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2016.10.28 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 
2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR 
i}ෂණ ඇ�ළ6 පාෙ��ය සංවYධන බැංrෙ� වාY�ක වාYතාව හා Dල+ පකාශන අ`මත 
කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.05.03 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*34.   
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ª ලංක, fව, සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා  

Dල+ පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 
2016.08.09 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2015.03.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අY,සl් ඇ,� ය,R ආයතනෙ8 වරල6 ගණකා�කා}ව	,ෙR 
i}ෂණ ඇ�ළ6  ª ලංක, fව, සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා Dල+ පකාශන අ`මත 
කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.08.23 jන සලකා 
බලන ලH.) 
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*35.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද+ අමාත+�මා,— Uජය rමාර�ංග අ`සම්රණ 

ෙරෝහෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 2013,— 1999 අංක 38 දරන Uජය rමාර�ංග 
අ`සම්රණ ෙරෝහt ම¥ඩල පනෙ6 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14
(2) . වග,!ය යටෙ6 2016.08.12 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, 
අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 Uජය 
rමාර�ංග අ`සම්රණ ෙරෝහෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.07.04 jන සලකා බලන ලH.) 

*36.   
G!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවYධන අමාත+�මා,— අ,තරායකර ඖෂධ පාලක ජා!ක 

ම¥ඩලෙ8 වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන,— 2013 අංක 11 දරන අ,තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා!ක ම¥ඩලෙ8 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 13(1) වග,!ය යටෙ6 
2016.08.24 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6  වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ 
Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ජා!ක ආරෂාව ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2016.10.05 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*37.   
iවාස හා ඉj{}7 අමාත+�මා,— ජා!ක iවාස සංවYධන අ�කා]ෙ8 වාY�ක වාYතාව 

හා � 7 - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා!ක iවාස සංවYධන අ�කා]ය පනත අ`ව 
2016.10.25 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2012.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 වාY�ක වාYතාව හා � 7 
අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.08.09 jන සලකා බලන ලH.) 

*38.   
iවාස හා ඉj{}7 අමාත+�මා,— ඉj{}7 අභ+ාස සංවYධන ආයතනෙ8 වාY�ක 

වාYතාව හා � 7 - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ8 කාYmක සංසථ්ා පනෙ6 2 වැi 
වග,!ෙ8 1 වැi උප වග,!ය යටෙ6 හා 1992 Ái මස 10 jනැ! අංක 718/15 දරන අ! 
Uෙශේෂ ගැසlපතය අ`ව 2016.10.25 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, 
අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6  
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.08.09 jන සලකා බලන ලH.) 

*39.   
ඉඩ7 සහ පාYEෙ7,� ප!සංසක්රණ අමාත+�මා,— ඉඩ7 ප!සංසක්රණ  ෙකොmෂ, 

සභාෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ7 ප!සංසක්රණ 
ෙකොmෂ, සභා පනත යටෙ6 2016.11.18 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi 
jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6   
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(කෘ�කYමය හා ඉඩ7 ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.03.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*40.   
ඉඩ7 සහ පාYEෙ7,� ප!සංසක්රණ අමාත+�මා,— ඉඩ7 ප!සංසක්රණ  ෙකොmෂ, 

සභාෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ7 ප!සංසක්රණ 
ෙකොmෂ, සභා පනත යටෙ6 2016.11.18 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi 
jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6   
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(කෘ�කYමය හා ඉඩ7 ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.03.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 
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*41.   
පවාහන හා :Ut fව, ෙසේවා අමාත+�මා,— :Ut fව,ෙසේවා අ�කා]ෙ8 වාY�ක 

වාYතාව හා � 7 - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය යටෙ6 
2016.12.05 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6  ª ලංකා :Ut fව,ෙසේවා 
අ�කා]ෙ8 වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,iෙ�දනය ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.08.10 
jන සලකා බලන ලH.) 

*42.   
iවාස හා ඉj{}7 අමාත+�මා,— රාජ+ සංවYධන හා iYමාණ G!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාY�ක වාYතාව හා � 7 - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාYmක සංසථ්ා පනෙ6          
2 වැi වග,!ෙ8 1 වැi උප වග,!ය යටෙ6 2017.01.24 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 
2012.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR 
i}ෂණ ඇ�ළ6 වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සUබලගැ,Nම ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක 
සභාව U:, 2017.08.09 jන සලකා බලන ලH.) 

*43.   
පවාහන හා :Ut fව,ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක පවාහන ෛවද+ ආයතනෙ8 වාY�ක 

වාYතාව හා � 7 - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(2)(C) වග,!ය යටෙ6 
2017.01.24 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2013.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 ජා!ක පවාහන ෛවද+ 
ආයතනෙ8 වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,iෙ�දනය ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.08.10 
jන සලකා බලන ලH.) 

*44.   
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ª ලංක, fව, සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා  

ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය 
යටෙ6 2017.07.25 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2016.03.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 ª ලංක, fව, 
සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා ඒකාබ�ධ Dල+ පකාශන අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.08.23 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*45.   
රාජ+ ව+වසාය සංවYධන අමාත+�මා,— ª ලංක, fව, සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා 

� 7 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Kදt පනෙ6 14(3) වග,!ය යටෙ6 2015.03.04 
වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.03.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අY,සl් ඇ,� ය,R ආයතනෙ8 වරල6 ගණකා�කා}ව	,ෙR i}ෂණ ඇ�ළ6  
ª ලංක, fව, සමාගෙ7 වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.08.23 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*46.   
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— මානව ස7ප6 

සංවYධනය {}ෙ7 ª ලංකා ජා!ක සභාෙ�, වාY�ක වාYතාව හා � 7 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව ස7ප6 සංවYධනය {} ෙ7 ª ලංකා ජා!ක සභාව පනෙ6 24 වග,!ය යටෙ6 
2016.10.27 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද, 2014.12.31 වැi jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 මානව ස7ප6 සංවYධනය 
{}ෙ7 ª ලංකා ජා!ක සභාෙ� වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.02.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 
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*47.   
සංවYධන කාYයභාර අමාත+�මා සහ Uෙ�ශ කට*� අමාත+�මා,— ෙසේවා 

i*තය,ෙR භාර අරKදt ම¥ඩලය, වාY�ක වාYතාව හා � 7 2014,— 1980 අංක 46 
දරන ෙසේවා i*තය,ෙR භාර අරKදt ම¥ඩල පනෙ6 11 වග,!ය යටෙ6 2016.11.12 
වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද 2014.12.31 jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ ඇ�ළ6 ෙසේවා i*තය,ෙR භාර අරKදt ම¥ඩලෙ8  
වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.02.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*48.   
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අරKදෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අරKදt පනෙ6 17 වග,!ය යටෙ6 2016.01.27 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද 2013.12.31 
jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ 
ඇ�ළ6  ජා!ක රෂණ භාර අරKදෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.02.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*49.   
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!ප6! හා ආY�ක කට*� අමාත+�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අරKදෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අරKදt පනෙ6 17 වග,!ය යටෙ6 2016.12.10 වැi jන ඉj]ප6 කරන ලද 2014.12.31 
jෙන, අවස, n වYෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Uගණකා�ප!වරයාෙR i}ෂණ 
ඇ�ළ6  ජා!ක රෂණ භාර අරKදෙt වාY�ක වාYතාව හා � 7 අ`මත කළ *� ය.  

(ආY�ක සංවYධන ��බඳ ආංJක අ�ෂණ කාරක සභාව U:, 2017.02.09 jන සලකා 
බලන ලH.) 

*50. 
ෙබෞ�ධ Uහාර ෙ�වාලග7 (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*51. 

ෙථේරවාH ¨Ç ක!කාව6 (Eයාපjං� {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර 
{යNම. 

(අමාත+ ම¥ඩලෙ8 අ`ම!ය ද,වා !ෙW.) 
*52. 

ආ¥�කම ව+වසථ්ාව යටෙ6 ෙයෝජනාව,— Uවාදය  කt තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Ái 22),— “ª ලංකා පජාතා,kක සමාජවාH ජනරජෙ8 ආ¥�කම ව+වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ� U�Uධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොmෂ, සභාව U:, 2016 ෙපබරවා] 25 
jනැ! අංක 1955/19 දරන අ! Uෙශේෂ ගැසl පතෙ8 පළ කර` ලැබ, 2016.05.06 jන ඉj]ප6 
කරන ලද, ජනමතUචාරණයකH ෙහෝ ඡ,ද Uම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ Uද¦6 හා KÈත 
ජනමාධ+ U:, ��පැjය *� උපමාන ෙහව6 මාYෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ*7 ප!ප6! අ`මත 
කළ *� ය.” ය`ෙව, ෙයෝජනා කරන ලj,, පශන්ය සභා¨Kඛ කරන ලH.  

53. 
ª ලංකා ෙසේවා �]ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන6 ෙකF7පත — 

ෙදවැiවර {යNම.  

54. 
ළමා qන	6ථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර 

{යNම.  

55. 
ª ලංකා එස6 �ස!්යාi සෙහෝදර6වය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — 

ෙදවැiවර {යNම.  
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56. 
ª ලංකා කා,තා ස7ෙ7ලනය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර 

{යNම.  

57. 
ෙමොනරාගල jසk් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — 

ෙදවැiවර {යNම.  

58. 
ලසාEය, සමාජÊය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — 

ෙදවැiවර {යNම.  

59. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අ�~, �^�ෙ7 සභාව (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 

ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම.  
 

60. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත {}ෙ7) පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර 

{යNම.  
 

61. 
ද ඉ,සo්o*l ඔෆ ්සYoෆ�� පWE එක�,ට,lස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත {}ෙ7) 

පන6 ෙකF7පත — ෙදවැiවර {යNම.  
 
 

 

* සල4ෙණ� හ6�ව. ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

[1] 
“පන6 ෙකF7පත දැ, ෙදවැi වර {යUය *�ය” ය`ෙව, ෙයෝජනා කරන ලj,, 

පශන්ය සභා¨Kඛ කරන ලH. 
 

 

 


