
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
348/’15 

1. 

ග	 එස්. එ�. ම!කා" මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ".ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) ප78ය සමෙ: ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ �ළ >? @ වංචා හා Cෂණ ෙ� වනEට, 
>?ව1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙI න�, ඒ හරහා ලබාග, පග*ය කවෙ"ද; 

 (iii) >?කර ඇ* වංචා හා Cෂණ ස�බ1ධෙය1 පNෂණ පව,ව1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පNෂණවල ව"තමාන ත,,වය කවෙ"ද; 

 (v) පNෂණවP1 වැරRක	ව1 වන STගලU1ට එෙරVව W*මය �යවර 
ගැWෙ� වගXම භාර ග1ෙ1ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 
384/’15 

2. 

ග	 \T]ක ප*රණ මහතා,— E?Pබල හා Sන"ජනWය බලශ* අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා E?Pබල ම^ඩලයට අවශ( ටා1සේෆෝම" ලබා ගැWෙ�c ෙට1ඩ" 
කැඳdම කර1ෙ1ද;    

 (ii) එෙසේ න�, ප78ය වසර පහ �ළ ෙට1ඩ" කැඳdෙ�c ඉR!ප, @ ආයතන එ 
එ ව"ෂය අfව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ"ද; 

 (iii) එම ආයතනවP1 ඉR!ප, කරන ලද ෙට1ඩ" වgනාක� ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ"ද; 

 (iv) එම ආයතන අත!1 ෙතෝරාග, ආයතන එ එ ව"ෂය අfව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ"ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා E?Pබල ම^ඩලයට ටා1සේෆෝම" සපයන ආයතනය hමද; 

 (ii) එම ආයතනෙ: Viක	/ Viක	ව1 හා/ෙහෝ අධ(j ම^ඩල කk	1ද; 

 (iii) ඔk1 ලංකා E?Pබල ම^ඩලය �ළ දරන තන�	 කවෙ"ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ටා1සේෆෝම" ලබා ගැWම සඳහා නැවත ෙට1ඩ" කැඳවන Rනය කවෙ"ද;  

 

(අටවැm පා"Pෙ�1�ව — පළnවැm සභාවාරය) 
අංක 87.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එVc අෙනh, ෙට1ඩ"ක	ව1ට >?Eය හැo අපහ7තා අවම oNමට  
ග1නා �යවර කවෙ"ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 
434/’16 

3. 

ග	 උදය පභා, ග�ම1�ල මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා"ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Eභාග ප*ඵල මත Eශව්Eද(ාල සඳහා >71 බඳවා 
ගැWෙ�c එ එ Rසt්කය අfව අවම ලhu m"ණය oNමට ෙයොදා 
ග1නා කමෙIදය කවෙ"ද; 

 (ii) එම කමෙIදය භාEතා oNම ආර�භ කළ ව"ෂය කවෙ"ද; 

 (iii) එම කමෙIදය ව"තමානයට ෙකතර� ?රට ගැලෙ�ද ය1න අධ(යනය කර 
*ෙwද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

487/’16 
4. 

ග	 කනක ෙහේර, මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ".ක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව"ෂය අවස1 වනEට රට �ළ >g zoයා EරVත උපා]ධාN1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව"ෂෙ:c එම උපා]ධාN1ෙග1 ෙකොපමණ සංඛ(ාවකට රජෙ: zoයා 
ලබාcමට කට0� කර1ෙ1ද; 

 (iii) ඉ*! උපා]ධාN1 ස�බ1ධෙය1 ගf ලබන ක |යිාමා"ගය කවෙ"ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) zoයා EරVත උපා]ධාN1 ෙපෞTගPක අංශෙයV zoයා අවසථ්ාව1 සඳහා 
ෙයොnoNමට ය� සැලැසම් *ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සැලැසම් ෙමම සභාවට ඉR!ප, කර1ෙ1ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

497/’16 
5. 

ග	 (ෛවද() නP1ද ජය*ස්ස මහතා,— W*ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව"ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද( mලංග සමර>ංහ මහතා ජා*ක අ1තරායකර ඖෂධ පාලක 
ම^ඩලෙ: සභාප* ෙලස ප,@ Rනය කවෙ"ද; 

 (ii) ඔ� එම �රෙ: ෙසේවය කරන ලද කාලය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ� එම �රෙය1 ඉව, කරf ලැ\ෙIද; නැතෙහො,, කැමැ,ෙත1 ඉ�ලා 
අස@්ෙ:ද; 

 (iv) ඔ�ට ඇ* �Eත ත"ජන ෙහේ�ෙව1 ඔ� EෙTශගත d ඇ* බව  ද1ෙ1ද; 



( 3 ) 

 

 

 (v) එම �Eත ත"ජන ස�බ1ධෙය1 රජය ම�1 පNෂණය >?කර *ෙwද; 

 (vi) එෙසේ න�, එV පග*ය කවෙ"ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

552/’16 
6. 

ග	 ෙස:U� අ� සා�" මkලානා මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහfවර Rසt්කෙ:, ෙපො�ෙගො�ල, ව,ෙ,ෙගදර, අංක 50/�2, දරන 
සථ්ානෙ: පRං�, එ�. එස.් �	� mලායා මහ,iය සහ ඇයෙ� පkෙ� 
සාමා�කU1 පRං� d >gන mවස ක� n?නක �Vටා ඇ* බව,; 

 (ii) ප78යදා අ]ක ව"ෂාව සමඟ ඇ* @ නාය යෑෙම1, එම mවස කඩා වැ�ෙ� 
අවදාන� ත,,වයට ප,d ඇ* බව,; 

 එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, අවදාන� ත,,වයට ප,d *ෙබන mවස ප*සංසක්රණය oNම 
සඳහා අවශ( �යවර ග1ෙ1ද; 

 (ii) එම ක� තව?රට, නාය යෑෙම1 අවට mෙවසව්ලටද >?Eය හැo හාm අවම 
oNම සඳහා 7?7 �යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

598/’16 
7. 

ග	 ලX ජයව"ධන මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) පළnවන ෙශේ�ෙ: >ට ඉහළ ෙශේ�ය දවා අධ(ාපනය ලබා ෙදන � ලංකාව �ළ 
�යා,මක ෙපෞTගPක පාස� සංඛ(ාව ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) එම පාස�වල, 

 (i)  න� කවෙ"ද;  

 (ii) �Vටා *ෙබන පෙTශ කවෙ"ද;  

 (iii) පව,වාෙගන ය1ෙ1  කk	1 E>1ද; 

 (iv) ඉෙගfම ලබන �ෂ( සංඛ(ාව; 

 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ"ද ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) රජෙ: පාස�වල ෙම1ම ෙපෞTගPක පාස�වලද වැ� වශෙය1 අධ(ාපනය 
ලබ1ෙ1 � ලාංoක ද	ව1 බව,, ෙපෞTගPක පාස�වල අ]ක ගාස�් අය 
කරන බව,; 

 (ii) ෙපෞTගPක පාස�වල අධ(ාපනය ලබන ද	ව1ට �ණා,මක අධ(ාපනය 
ලබාcම හා සාධාරණ nදල අය oNම වැm කට0� අ�ෂණය සහ 
mයාමනය oNෙ� කමෙIදය ක�නi1  සකස ්Eය 0� බව,; 

 එ�මා ��ග1ෙනVද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) V සඳහ1 කමෙIදය සකස ්oNම සඳහා �යවර ග1ෙ1ද;  



( 4 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම Rනය කවෙ"ද;  

 ය1න තව?රට, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

605/’16 
8. 

ග	 එ�. එ�. එ�. ස�මා1 මහතා,— ඉඩ� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) උග, පාඩ� හා ප*ස1ධාන ෙකොiෂ1 සභාෙI m"ෙTශ සහ 2011.05.04 
Rන අමාත( ම^ඩලය E>1 ගf ලැ� ප*ප,*මය �රණ �යා,මක 
oNම වශෙය1 උ�	 හා නැෙගනVර පළා,වල පශච්ා, 0ද ගැ�� සමෙ: 
ඉඩ�වලට අදාළ ගැට  ක�නi1 Eස¡ම සඳහා ඉඩ� ෙකොමසා!ස ් E>1 
mh, කරන ලද අංක 2013/01 හා 2013.01.03 Rනැ* චකෙ�ඛය අfව, 
2013 සහ 2014 ව"ෂ �ළ උ�	 පළාෙ, යාපනය, nල*I, oPෙනො��ය, 
වkmයාව සහ ම1නාරම යන Rසt්කවල හ�නාග, ඉඩ� ගැට  පමාණය, 
එ එ Rසt්කය අfව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ"ද; 

 (ii) එම චකෙ�ඛෙ: අංක 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 
2.2.2.3, 2.2.3.4 හා 2.2.3.5 දරන වග1*වල සඳහ1 උපෙදස ් �යා,මක 
කරf ලැ\ෙIද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Eසත්ර කවෙ"ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) ෙ� වනEට, හ�නා ෙනොග, එවැm ගැට  සහ Eස��  ෙනොලැ� STගලU1ෙග1 
බ�තර �!සකෙ� පශන් මඟහැN ඇ* බැE1, ෙමෙත Eස�� ෙනොලැ� 
STගලU1ටද ඒ සඳහා Eස�� ලබාcමට අවශ( �යවර ග1ෙ1ද ය1න, එ�මා 
සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

619/’16 
9. 

ග	 වා7ෙTව නානායකාර මහතා,— ක�ක	 හා වෘ,�ය සi* සබඳතා 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞTගPක අංශෙ: ෙසේවකU1ට ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො1? @ 	�ය� 
2,500/- ක මා>ක වැ�� වැ�dම ෙනොෙගවන හා�S�1ට එෙරVව ක�ක	 
කා"යාලවලට පැi�P ඉR!ප, කළ හැෙ කවර Rනයක >ටද; 

 (ii) ප�පාලක සභා පනත අfව හk� ෙසේවා ෙයෝජක පදනම මත මෑ1 පව" 
ෙසේවකය1ටද එම nද� ෙගdමට mයම ව1ෙ1ද; 

 (iii) ප�පාලක සභා ම�1 mයම කරන ෙහෝ කර ඇ* 	�ය� 10,000/- 3මාවට 
	�ය� 2,500/- ඇ�ළ, කර1ෙ1ද; නැතෙහො,, අවම වැ�ප 	�ය� 
12,500/- කර1ෙ1ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1 ව1ෙනVද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

 
 
 
 
 



( 5 ) 

 

 

622/’16 
10. 

ග	 චi1ද E ෙ¤>! මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා, පධාන අමාත(වරයා E>1 පළා, සභා 8uම >ය ෙපෞTගPක 
ප!හරණයට පවරාෙගන ඇ* බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) පව*න ¦ල( ෙර�ලා>වලට සහ පළා, සභා N�1ට එය ෙකෙත ?රට 
එකඟද; 

 (iii) ය� W*Eෙරෝ� ෙහෝ අයථා ගuෙදfව >? d *ෙwන�, ඒ ස�බ1ධෙය1 
ගf ලබන �යාමා"ග කවෙ"ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

644/’16 
11. 

ග	 7m� හ�1ෙන,* මහතා,— mSණතා සංව"ධන හා වෘ,�ය S�u 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) දැනට � ලංකාෙI �Vටා ඇ* E ශව්Eද(ාල Eද(ායතන සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒවාෙ: ෙසේවය කරන ආචා"ය ම^ඩලය සහ >71 සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ"ද; 

 (iii) එම ආයතන සඳහා ¦ල( ප*පාදන ලබා ෙදන ආයතන කවෙ"ද; 

 (iv) >71ෙග1 nද� අය oNම >? කර1ෙ1 න�, ඒ කවර පදනම යටෙ,ද; 

 (v) වෘ,�ය තාෂණ Eශව්Eද(ාලෙ: උප hලප* හා Eශව්Eද(ාල Eද(ායතන 
පධාW  සහ පධාන Eධායක mලධා! අතර ඇ* ස�බ1ධය ෙහෝ බැ¡ම 
කවරාකාරද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) පධාන Eධායක mලධා!යාෙ�  2016.02.23 Rනැ* “ප,d� P� නැවත mh, 
oNම” නමැ* අභ(1තර සංෙTශය  ම�1 වෘ,�ය තාෂණ Eශව්Eද(ාල©ය 
උප hලප* E>1 mh, කළ >ය  ප,d� 2016.02.15 Rන >ට අවලං� කර 
ඇ* බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ප,d� අවලං� oNෙ� සහ ය� ප,d� ලබා cෙ� බලය පධාන Eධායක 
mලධා!යාට පවරා *ෙwද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iv) ප,d� අවලං� oNම සඳහා අමාත(ාංශෙ: අfම*ය ලබාගත 0� 
ෙනොව1ෙ1ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද?  

648/’16 
12. 

ග	 නාම� රාජපෂ මහතා,— නගර සැල7� හා ජල ස�පාදන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) හ�බ1ෙතොට සංව"ධන කලාපය ආවරණය වන ප!R ඉRoNමට සැල7� 
කරන ලද 	�uSර ජල ව(ාපෘ*ෙ: I වන අRයෙ" ඉRoN� mමකර *ෙwද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කරන ලද n« nදල ෙකොපමණද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) ව(ාපෘ*ය ම�1 ආවරණය oNමට mයiත ගාම mලධාN වස� සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; එම වස� කවෙ"ද; 

 (ii) ජල ව(ාපෘ*ය ම�1 ජල ස�පාදනය ලබා c ඇ* ආයතන හා ගාම mලධාN 
වස� ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ"ද; 

 (iii) ජල ස�බ1ධතා ලබා c ෙනොමැ* ගාම mලධාN වස� කවෙ"ද;  

 (iv) එම ගාම mලධාN වස�වලට ජලය ලබාcමට කට0� කර1ෙ1ද; 

 (v) ඒ සඳහා ගතEය හැo කාලය ෙකොපමණද;  

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

661/’16 
13. 

ග	 V	�කා ෙපේමච1ද මහ,iය,— කා1තා හා ළමා කට0� අමාත(�iයෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ �ෙද කා1තාව dම පමණ ෙහේ�ෙකොට ෙගන සමාජෙ: 
සෑම අවසථ්ාවකcම o>ය� ෙවනස ් ආකාරෙ: සැලoPවලට ල @ සහ 
ලවන කා1තාව1ට සාධාරණය ඉ� oNම සඳහා කා1තා හා ළමා කට0� 
අමාත(ාංශය E>1 ෙ� වනEට o>ය� �යවර ෙගන *ෙwද;  

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ"ද; 

 ය1න එ�iය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) ආග� හා ජා�1 අfව කා1තා අU*වා>ක� ෙවනසd්� ම�1 � ලංකාෙI 
පධාන W*යට ය�o> බලපෑම >? ව1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම බලපෑම කවෙ"ද; 

 (iii) එම බලපෑම ම�1 EEධ ජා�1 හා ආග� mෙයෝජනය කරන කා1තාව1 
o>ය� ෙවනසක්මකට භාජනය ව1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ලංකාෙI ෙවෙසන >ය ම කා1තාව1 එකම W*යකට යට, 
oNම සඳහා W* ස�පාදනය oNමට කට0� කර1ෙ1ද;  

ය1න, එ�iය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

665/’16 
14. 

ග	 ම� ර,නායක මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ".ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පලාP �ව1 ෙතො�පළ නdකරණය oNම සඳහා � ලංකා රජය, ඉ1cය රජය 
ෙහෝ ඉ1cය සමාගම සමඟ 8E7ම අ,ස1 කර *ෙwද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 8E7ම ෙමම සභාවට ඉR!ප, කර1ෙ1ද; 

 (iii) එම 8E7ම සඳහා කැන® ම^ඩලෙ: හා W*ප* ෙදපා"තෙ�1�ෙI 
අfම*ය ෙහෝ mNෂණ සVත PයEP ඉR!ප, කර1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමම ෙකො1තා,�ව අදාළ සමාගමට ලබා c ඇ,ෙ, Eවෘත ෙට1ඩ" පgපාg 
අfගමනය oNෙම1ද; 
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 (v) ෙකො1තා,�වට අfව ෙමම නdකරණය සඳහා යන Eයදම  ෙකොපමණද; 

 (vi) නdකරණ කට0� අවස1 oNම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

679/’16 
15. 

ග	 �. රං�, ද ෙසොUසා මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා"ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙගොඩකෙවල පාෙT°ය ෙ�ක� ෙකො®ඨාසයට අය,, රවාන - මාද�ෙ� 
මා"ගය S«�කර සංව"ධනය oNෙ� ව(ාපෘ*ෙ: වැඩ ෙ� වනEට අවස1 
කර *ෙwද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැ* න�, වැඩ ආර�භ කර ෙ� වනEට ගත d ඇ* කාලය 
 ෙකොපමණද; 

 (iii) එVc ඉඩ� පමණ අVi සහ mවාස අVi STගලය1ෙ� සංඛ(ාව ෙව1 
  ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) (i) එම මා"ගය සංව"ධනෙ:c ඉඩ� හා mවාස අVi@ව1 ෙවfෙව1 ව1R 
ලබාcමට ෙව1කර ඇ* nදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔk1 ෙවfෙව1 ලබාcමට mයiත ව1R nද� ෙ� වනEට, ලබාc ෙනොමැ* 
බව ද1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ව1R nද� ක�නi1 ලබාcමට කට0� කර1ෙ1ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;   

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම1ද? 

 

 

පධාන කට0� ආර�භෙ: c 

ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1.  

පා"Pෙ�1�ෙI සභානායක�මා,— පා"Pෙ�1�ෙI zසd්�,— පා"Pෙ�1�ව E>1 
2016.03.08 වැm Rන ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාෙI E]Eධානවල hම සඳහ1ව *\ණද, අද 
Rන  පා"Pෙ�1�ෙI  zසd්�  පැවැ,ෙවන  කාල  ෙIලාව  ². භා. 10.30 >ට අ. භා. 12.30 
දවා ද, අ. භා. 1.30 >ට අ. භා. 6.30 දවා ද Eය 0� ය. ². භා. 11.30ට පා"Pෙ�1�ෙI 
සථ්ාවර  mෙයෝග අංක 7(5) ෙ³දය �යා,මක Eය 0� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා 
පශන්ය ෙනොEමසා පා"Pෙ�1�ව ක�තැය 0� ය.  
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ෙයෝජනා ��බඳ දැf�cම සහ Rනට mයiත කට0� 
 

*1.  

එක� කළ අගය මත බ? (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 

*2. 

¦ල( කළමනාකරණ (වගXම) (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 

*3. 

 අපරාධ නµ Eධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 

*4. 

ස,ව ආහාර (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 
 

*5. 
මරණ PයාපRං� oN ෙ� (තාවකාPක E]Eධාන) (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — 

ෙදවැm වර oයdම.  
 

*6. 

අ�	දහ1 @ තැනැ,ත1 ��බඳ කා"යාලය (�V�dම, ප!පාලනය oNම සහ ක"තව( ඉ� 
oNම) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 

 

*7. 

අගාමාත(�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ".ක කට0� අමාත(�මා,— අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ 
ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 සභාෙI අධ(ෂ ජනරා�ව! යෙ� වැ�ප හා cමනා ප*ෙශෝධනය 
oNම,—  1994 අංක 19 දරන අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 සභා පනෙ, 16 
(1) වග1*ය අfව  ෙකොiෂ1 සභාවට පැවN ඇ* කා"යය1 ඉ�කර�ම ��ස එම ෙකොiෂ1 
සභාවට සහාය dමට අධ(ෂ ජනරා�වරෙයh ප,oNමට සහ එම තන�ර දරන තැනැ,තාට 
පා"Pෙ�1�ව E>1 mශච්ය කරf ලබන වැ�ප  ෙගdමට E]Eධාන සලස්වා c ඇ* 
ෙහU1ද;     

අවදානම දැ!ය 0� තන�ර වන අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 
සභාෙI අධ(ෂ ජනරා� තන�රට 2015.02.12 Rන රජෙ: අවශ(තාවය මත W*ප* 
ෙදපා"තෙ�1�ෙI අ*ෙ"ක ෙසොP>ට" ජනරා� �රෙ: රාජකා! කළ ජනා]ප* W�ඥ ඒ. 
ඒ. ·. R�	� ඩයස ්Eකම>ංහ මහ,iය ප,oNම මත, ඇයට ෙපෞTගPක වන ෙසේ පහත 
සඳහ1 වැ�� හා cමනා 2015.02.12 Rන >ට ෙගdමට අමාත( ම^ඩල අfම*ය ලබා c ඇ* 
ෙහU1ද:— 

(අ) අ*ෙ"ක ෙසොP>ට" ජනරා� තන�රට Vi මා>ක වැ�ප සහ >ය  cමනා (?රකථන 
cමනාව, ඉ1ධන cමනාව සහ mවාස h� cමනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 සභාෙI අධ(ෂ ජනරා� �රයට 
Vi අමාත(ාංශ ෙ�ක� cමනාව, ?රකථන cමනාව, ඉ1ධන cමනාව හා රජෙ: mල 
mවාසය ලබාc ෙනොමැ* න� mවාස h� cමනාව. 

ඊට අfºලව, 1994 අංක 19 දරන අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 සභා 
පනෙ, 16 (2) වග1*ය පකාරව, අ�ලස ්ෙහෝ Cෂණ ෙචෝදනා Eම"ශන ෙකොiෂ1 සභාෙI 
අධ(ෂ ජනරා�, ජනා]ප* W�ඥ ඒ. ඒ. ·. R�	� ඩයස ්Eකම>ංහ මහ,iය ෙවත රජෙ: 
ඒකාබTධ අරnදලට වැය බර වන ප!R ඉහත සඳහ1 මා>ක වැ�ප හා cමනා ෙගdමට ෙමම 
පා"Pෙ�1�ව ෙයෝජනා ස�මත කරU. 

(අමාත( ම^ඩලෙ: අfම*ය ද1වා *ෙw.) 
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*8. 
ක�ක	 හා වෘ,�ය සi* සබඳතා අමාත(�මා,— කා"iක ආරk� පනත යටෙ, 

mෙයෝග,— කP1 කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කා"iක ආරk� 
පනෙ, (131 වැm අ]කාරය @) 39 වැm වග1*ය යටෙ, ක�ක	 හා වෘ,�ය සi* සබඳතා 
අමාත(වරයා E>1 සාදන ල?ව, 2016.07.07 Rන ඉR!ප, කරන ලද mෙයෝග අfමත කළ 
0� ය. 

(අමාත( ම^ඩලෙ: අfම*ය ද1වා *ෙw.) 
 

*9. 

ආ^µකම ව(වසථ්ාව යටෙ, ෙයෝජනාව,— Eවාදය  ක� තබන ලද පශන්ය (2016 »m 
22),— “� ලංකා පජාතා1tක සමාජවාc ජනරජෙ: ආ^µකම ව(වසථ්ාෙI 104ආ (5)(අ) 
ව(වසථ්ාෙI E]Eධාන පකාරව මැ*වරණ ෙකොiෂ1 සභාව E>1 2016 ෙපබරවා! 25 Rනැ* 
අංක 1955/19 දරන අ* Eෙශේෂ ගැස® පතෙ: පළ කරf ලැබ, 2016.05.06 Rන ඉR!ප, කරන 
ලද, ජනමතEචාරණයකc ෙහෝ ඡ1ද Eම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Eද½, හා n¾ත 
ජනමාධ( E>1 ��පැRය 0� උපමාන ෙහව, මා"ෙගෝපෙTශ/ ෙමෙහ0� ප*ප,* අfමත 
කළ 0� ය.” යfෙව1 ෙයෝජනා කරන ලR1, පශන්ය සභා¿nඛ කරන ලc.  

 

*10. 

ක"මා1ත හා වා�ජ කට0� අමාත(�මා,— පi* හා ෙසේවා පනත යටෙ, mෙයෝග,— 
1995 අංක 35 දරන if� ඒකක, පi* හා ෙසේවා පනෙ, 60 වැm වග1*ය යටෙ, ආහාර 
7ර�තතාව අමාත(වරයා E>1 සාදන ල?ව, 2015 »P 2 Rනැ* අංක 1921/54 දරන අ* 
Eෙශේෂ ගැස® පතෙ: පළ කරf ලැබ, 2016.04.05 Rන ඉR!ප, කරන ලද mෙයෝග අfමත කළ 
0� ය. 

(අමාත( ම^ඩලෙ: අfම*ය ද1වා *ෙw.) 

*11. 

පවාහන හා >E� �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝට" වාහන පනත යටෙ, mෙයෝග,— 
(203 වැm අ]කාරය @) ෙමෝට" වාහන පනෙ, 213ඈ වග1*ය සමඟ oයEය0�, එX පනෙ, 
237 වග1*ය යටෙ, පවාහන හා >E� �ව1 ෙසේවා අමාත(වරයා E>1 සාදන ල?ව, 2015 
ෙදසැ�බ" 22 Rනැ* අංක 1946/10 දරන අ* Eෙශේෂ ගැස® පතෙ: පළ කරf ලැබ, 2016.03.09 
Rන ඉR!ප, කරන ලද mෙයෝග අfමත කළ 0� ය.  

*12. 

ෙබෞTධ Eහාර ෙTවාලග� (සංෙශෝධන) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර oයdම. 

*13. 

ෙථේරවාc ¿À ක*කාව, (PයාපRං� oNෙ�) පන, ෙක��පත — ෙදවැm වර 
oයdම. 

*14. 

සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ, mෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන, ම�1 
සංෙශෝ]ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ, 4 වැm 
වග1*ෙ: (3) වැm උපවග1*ය සහ 14 වැm වග1*ය සමඟ oයEය 0�, එම 
පනෙ, 20 වැm වග1*ය යටෙ, nද� අමාත(වරයා E>1 සාදන ල?ව, 2015 
ෙපබරවා! 26 Rනැ* අංක 1903/41 දරන අ* Eෙශේෂ ගැස® පතෙ: පළ කරf ලැබ, 
2015.09.23  Rන ඉR!ප, කරන ලද mෙයෝග අfමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම^ඩලෙ: අfම*ය ද1වා *ෙw.) 

 
 * සල!ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

 


