
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
490/’16 

1. 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව"ෂ සඳහා සමෘ() සහනාධාරය ලබා.ම සඳහා සලකා බල/ 
ලැ1 2"ණායක කවෙ"ද; 

 (ii) එම 2"ණායකවලට අ/8ලව සමෘ() සහනාධාර ලබා . ඇ: බවට  
සෑ<මකට ප> ව?ෙ?ද; 

 (iii) සහනාධාර ලැ@ය A� නB> දැනට සහනාධාර ෙනොලබන පDE FGන බව  
��ග?ෙ?ද; 

 (iv) ඔD?ට සහනාධාර ලබා .මට �යවර ග?ෙ?ද; 

 (v) එෙසේ නL, ඒ කවර Oනයක Fටද;  

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

532/’16 
2. 

ග	 U()ක ප:රණ මහතා,— බ?ධනාගාර ප:සංස්කරණ, Yන	>ථාපන, නැවත 
පOං� [\ම හා Q?] ආග^ක කටA� අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (1) 

(අ) (i) තE පැa ආශ bතිව 2ෂප්ාදන රාdය F]කළ හැ[ බව>;  

 (ii) එය `2 ෙව/වට භාfත කළ හැ[ ෙසෞඛ_ාරiත fකEපය බව>; 

 (iii) ෙමම ක"මා?තය හරහා j[යා අවසථ්ා fශාල ප bමාණය ජ2ත කළ හැ[ 
බව>; 

එ�මා ��ග?ෙනQද? 

(ආ) (i) තE පැa හා හl	 ක"මා?තය mවෙනෝපාය කරග> �oස ��බඳ 
සංගණනය F]කර :ෙpද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම සංඛ_ාව ෙකොපමණද; 

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) (i) තE පැa හා හl	 ක"මා?තය නගා Fqrමට රජය �යවර ෙගන :ෙpද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම �යවර කවෙ"ද;  

ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

 

(අටවැ2 පා"tෙL?�ව - පළBවැ2 සභාවාරය) 
අංක 111.] 
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 මස 27 වැ" #හස්ප&�දා (. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

754/’16 
3. 

ග	 @මE ර>නායක මහතා,— අගාමාත_�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"wක 
කටA� අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල මඩකලYව Oසy්කය �ළ, 

 (i) tයාපOං�ව :1 ෙසේවා 2Aතය?ෙz භාරකාර අරBදE (ETF) ~�L 
සංඛ_ාව; 

 (ii) අ�:? tයාපOං� � ෙසේවා 2Aතය?ෙz භාරකාර අරBදE (ETF) ~�L 
සංඛ_ාව; 

එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල අ�:? tයාපOං� � ෙසේවා 2Aතය?ෙz භාරකාර   
අරBදE (ETF) ~�L සංඛ_ාව,   

 (i) රජයට අය> සමාගL; 

 (ii) අ"ධ රාජ_ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ(ගtක අංශය;   

 (iv) ක"මා?ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක"මා?ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ/ව සහ එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න> එ�මා 
ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

782/’16 
4. 

ග	 බ?]ල �ණව"ධන මහතා,— BදE අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (2) 

(අ) (i) ව"ෂ 2000 Fට 2014 දවා, � ලංකා රජය ලද fෙ(ශ පදානය?Q 	�යE 
වGනාකම, එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 ව"ෂය සඳහා � වා"�ක ඇසත්ෙL?�ෙවQ උපකE�ත fෙ(ශ පදාන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව"ෂෙ�. � ලංකා රජය ලද B� fෙ(ශ පදාන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015 ව"ෂෙ�. fෙ(ශ පදානය? අ�rම ෙකෙරQ බලපෑ ෙහේ�? කවෙ"ද; 

 (v) 2016 ව"ෂෙ�. අෙ��ත fෙ(ශ පදානය? ��බඳව �භවා. ධනා>මක 
ෙවනස අෙ�ෂා කර?ෙ?ද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

786/’16 
5. 

ග	 ඉ?Oක අ/	(ධ ෙහේර> මහතා,— ක"මා?ත හා වාaජ කටA� 
අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (2) 

(අ)  (i) පාරLපoක ෙ(�ය අ>ෙපෙහකL ක"මා?තය ව"තමානෙ�. fශාල 
අ"Uදයකට ලr ඇ: බව>; 



( 3 ) 

 

 

  (ii) ෙමම 2ෂප්ාදන සඳහා ඉE�ම වැ� r ඇ: අතර �ණා>මක 2ෂ්පාදන  සඳහා 
  ඉහළ ^ල ලබාගත හැ[ බව>; 

 (iii) ගLපහ Oසy්කෙ� fශාල වශෙය? ව_ා�ත r ඇ: ෙමම ක"මා?තය සඳහා 
ප�~ය රජය ODල�Gය, මඩLපැEල පෙ(ශෙ� පාරLපoක 
ක"මා?තක	ව? 300කට පමණ ය?ෙතෝපකරණ හා  දැ/ම ලබා]? 
බව>; 

 එ�මා ද?ෙනQද?   

(ආ) ගLපහ Oසy්කය �ළ, 

  (i)  ගෘහ ක"මා?තය වශෙය? ෙමම ක"මා?තෙ� 2යැෙලන පDE; 

  (ii)  ෙ�ෂක"ම මධ_සථ්ාන; 

  (iii)  පහ�කL සැප�මට FGන 2ලධාo?;  

 සංඛ_ාව ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ)  (i) ඉහත අ (iii) Q සඳහ? Y(ගලය?ෙz ත>>වය ��බඳව ෙසොයා බලා :ෙpද; 

  (ii) ක"මා?තෙ� දැනට 2Aත �oස ෙකොපමණද; 

  (iii) ඔD?ෙz මාFක 2මDම ෙකොපමණද; 

  (iv) ඒවා අෙලf කර?ෙ? කා හටද; 

 ය?න එ�මා සඳහ? කර?ෙනQද?  

(ඈ)  (i) Qඟව පව:න අBදව_ සැප�මට වැඩ��ෙවළ :ෙpද; 

  (ii) 2ෂප්ාදන ^ල. ගැ�මට ෙහෝ ගැ/Lක	ව? සLබ?ධ [\ෙL 
වැඩ��ෙවළ :ෙpද; 

  (iii) Y�� වැඩB� හා අෙලf පව"ධන වැඩසටහ? පව>ව?ෙ?ද;  

  (iv) එෙසේ නL, අවස? වරට එවැ?න පැවැ>� Oනය කවෙ"ද; 

  (v) ක"මා?තය OA� [\ෙL වැඩ��ෙවළ කවෙ"ද;  

 ය?න> එ�මා සඳහ? කර?ෙනQද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද?   

788/’16 
6. 

ග	 ලෂම්? ආන?ද fෙ�මා?න මහතා,— සව්ෙ(ශ කටA� අමාත_�මාෙග? 
ඇ`මට,— (2) 

(අ) (i) ylණාමලය Oසy්කෙ�, පාෙ(�ය ෙEකL ෙකො�ඨාස 11Q, ෙමෙත 
පoපාලන කටA� F]r ඇ>ෙ> පැරa `මා මා�Lවලට  අ/8ලව වන අතර, 
1992 අංක 58 දරන බලතල පැව\ෙL පනත හා 1996.08.02 Oනැ: අංක 935 
දරන ගැස� පතයට අ/ව නව මා�L සලl� කර^? පව:න බව>; 

  (ii) එම�?, පදf �Yර ෙකො�ඨාසෙ�, 31J FංහYර, 31F පරණ මැදව��ය සහ 
31M සම?Yර යන ගාම 2ලධාo වසL ෙකො�ඨාස ෙදකකට ෙබෙදන බව>; 

  (iii) ෙගෝමර?කඩවල ෙකො�ඨාසෙ�, 233C ම�ලවැව ගාම 2ලධාo වසෙL 
ෙකොටසද, ෙසේ	fල ෙකො�ඨාසෙ�, සමහර ෙකොටසද් ෙවන> 
ෙකො�ඨාසවලට ෙබෙදන බව>; 

එ�මා ද?ෙනQද?  

 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) පැරa පoපාලන ෙබ.L අ/ව ylණාමලය Oසy්කෙ� ෙකො�ඨාස 11ට 
ෙබ. :1 ගාම 2ලධාo වසL හා ගLමාන කවෙ"ද; 

 (ii) අ(i) සඳහ? පනතට අ/ව මා�L ය� සලl� [\ෙL. ෙවන> 
ෙකො�ඨාසයකට අය> � ගාම 2ලධාo වසL/ගL කවෙ"ද; 

 (iii) දැනට �යා>මක `මා 2"ණ ක^q  රණ අ/ව, අ�:? ෙකො�ඨාස මා�L 
සලl� කර?ෙ?ද; 

 (iv) එෙසේ නL, එම පදනම කවෙ"ද; 

 (v) ඒ සඳහා එ එ ෙකො�ඨාසෙ� පOං�ක	ව?ෙz එකඟ>වය fමස?ෙ?ද; 

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

790/’16 
7. 

ග	 f]ර fකමනායක මහතා,— සමාජ සfබලගැ?rL හා �භසාධන 
අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (2) 

(අ) (i) රාජ~oෙ� �QG, fෙටෝoයා 2වාසය වා�q 14[? සම?fත වන අතර 
�වකළ ෙනොහැ[ ආබා)තය? 153ෙදෙනl ෙ?වාFකව FGන බව>; 

 (ii) ෙමම 2වාසෙ� ෙ?වාFකය?ෙz Fය� කටA�වලට ෙම?ම ජල, f]t, 
ෙසේවක වැq� ඇ�� පoපාලන fයදL සඳහා රජය ම�? වා"�කව 	�යE 
^tයන 08ක පමණ Bදල ලබාෙදන බව>;  

 (iii) එම Bදල එම කටA� සඳහා පමාණව> ෙනොවන බව>; 

 (iv) ෙසේවකය?හට ෙගව/ ලබන වැq� පමාණව> ෙනොrම 2සා අ�:? 
ෙසේවකය? බඳවා ගැ�මට හැ[යාව ෙනොමැ:rෙම? ෙසේවක ම¢ඩලයද 
පමාණව> ෙනොවන බව>; 

 (v) ෙසේවක ම¢ඩලය සඳහා පමාණව> 2ල 2වාස පහ�කL ෙනොමැ: rම සහ 
පමාණව> වැqප ෙනොලැ£ම ෙහේ�ෙව? මානFකව ¤ඩාවට ප> r FGන 
ෙසේවකය?ෙග?, පශසත් ම�ටෙL ෙසේවය ලබා ගැ�ම ගැට�වව පව:න 
බව>;  

 එ�මා ද?ෙනQද? 

(ආ) (i) ව>ම? ෙසේවකය?ෙග? උපoම ෙසේවය ලබා ගැ�ම සඳහා ඔD?ෙz 
වැq� වැ� [\ම සහ පහ�කL ලබා.මට �යවර ග?ෙ?ද; 

 (ii) අ�:? ෙසේවකය? බඳවා ගැ�ම සඳහා �යවර ග?ෙ?ද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

800/’16 
8. 

ග	 ශා?: �සක්?දරාසා මහ>^ය,— අධ_ාපන අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (2) 

(අ) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට ඇ�ළ> Bල:§ අධ_ාපන කලාපයට 
අය> පාසE සංඛ_ාව ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) Bල:§ අධ_ාපන කලාපය �ළ පාෙ(�ය ෙEකL  ෙකො�ඨාස ෙදක ඇ: නB>, එම 
ෙකො�ඨාසවල �QG ෙබොෙහෝ පාසE “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට 
ඇ�ළ>කර ෙනොෙගන ෙනොසලකා හැර ඇ: බව එ�මා ද?ෙනQද? 

(ඇ) (i) (ආ) Q සඳහ? කර ඇ: පoO පා සE ෙනොසලකා හැ\මට ෙහේ�ව කවෙ"ද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) Bල:§ අධ_ාපන කලාප ෙ� ෙනොසලකා හැර ඇ: පාසE, “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහෙනQ 2"ණායකය?ට අ/ව ඇ�ළ>කර ගැ�මට 
�යවර ග?ෙ?ද; 

ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

533/’16 
9. 

ග	 U()ක ප:රණ මහතා,— වැft ක"මා?ත අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (1) 

(අ) (i) ශ b ීලංකාව �ළ උ වගා කර ඇ: ©^ ප bමාණය අකර ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 Fට 2015 දවා කාලය �ළ උ 2ෂප්ාදනය එ එ ව"ෂය අ/ව 
ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද; 

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) (i) `2 2ෂප්ාදනයට අමතරව උ ම�? ෙකෙරන ෙවන> 2ෂප්ාදන කවෙ"ද; 

 (ii) එම 2ෂප්ාදන අපනයනය කර?ෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ නL, 2015 වසෙ". ශ b ී ලංකාවට ලැU� fෙ(ශ f2මය පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) (i) උ වගාව ව_ා�ත [\මට රජය කටA� කර?ෙ?ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම �යවර කවෙ"ද;  

ය?න තව]රට> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

755/’16 
10. 

ග	 @මE ර>නායක මහතා,— කLක	 හා වෘ> ය ස^: සබඳතා අමාත_�මාෙග? 
ඇ`මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල මඩකලYව Oසy්කය �ළ, 

 (i) tයාපOං�ව :1 ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE (EPF) ~�L සංඛ_ාව; 

 (ii) අ�:? tයාපOං� � ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE (EPF) ~�L සංඛ_ාව; 

එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල අ�:? tයාපOං� � ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE 
  (EPF) ~�L සංඛ_ාව,   

 (i) රජයට අය> සමාගL; 

 (ii) අ"ධ රාජ_ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ(ගtක අංශය;   

  (iv) ක"මා?ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක"මා?ත අංශය; 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ/ව සහ එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න> එ�මා 
ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

582/’16 
11. 

ග	 U()ක ප:රණ මහතා,— ෙසෞඛ_, ෙපෝෂණ හා ෙ(�ය ෛවද_ අමාත_�මාෙග? 
ඇ`මට,— (1) 

(අ) (i) 2008.01.09 Oන Fට 2008.04.09 Oන දවා පැව: ආහාර හා ඖෂධ 
ප\ෂකව	 බඳවා ගැ�ෙL ෛතමාFක Y�� පාඨමාලාවට සහභා~ � 
2ලධාo? සංඛ_ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔD?ෙz නL, t�න, පළාත හා ෙසේවා සථ්ාන කවෙ"ද;  

 (iii) ෙමම පාඨමාලාව අවසානෙ� tත හා පාෙයෝ~ක ප\ෂණ පැවැ>� Oන 
ෙව? ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

 (iv) පාෙයෝ~ක ප\ෂණය සම> rෙL කඩඉL ලl� කවෙ"ද; 

(v) එම ලl� ලබාග> 2ලධාo? සංඛ_ාව සහ ඔD?ෙz නL කවෙ"ද; 

 (vi) ප\ෂණය සම> � 2ලධාo?ට ප>rL ලබා]? Oනය එ එ 2ලධාoයා 
අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

756/’16 
12. 

ග	 @මE ර>නායක මහතා,— අගාමාත_�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"wක 
කටA� අමාත_�මාෙග? ඇ`මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල වD2යාව Oසy්කය �ළ, 

 (i) tයාපOං�ව :1 ෙසේවා 2Aතය?ෙz භාරකාර අරBදE (ETF) ~�L 
සංඛ_ාව; 

 (ii) අ�:? tයාපOං� � ෙසේවා 2Aතය?ෙz භාරකාර අරBදE (ETF) ~�L 
සංඛ_ාව; 

එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල අ�:? tයාපOං� � ෙසේවා 2Aතය?ෙz  
  භාරකාර අරBදE (ETF) ~�L සංඛ_ාව,   

 (i) රජයට අය> සමාගL; 

 (ii) අ"ධ රාජ_ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ(ගtක අංශය;   

 (iv) ක"මා?ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක"මා?ත අංශය; 

 

 



( 7 ) 

 

 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ/ව සහ එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න> එ�මා 
ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 
 

 

පධාන කටA� ආරLභෙ� . 
ෙය�ජනා -.බඳ දැ01ම 

1. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ කටA� (අංක 1),— 2017 fස"ජන 
පන> ෙකqLපෙ> වැඩ කටA� සඳහා අංක 70(1) දරන පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝගෙ� 
සඳහ? “fF හය” යන වචන ෙව/වට “fF පහ” යන වචන ආෙ(ශ [\ෙම? �යා>මක fය 
A� ය.  

2. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ කටA� (අංක 2),— 2016 
ෙනොවැLබ" මස 11 වැ2 Flරාදා, 12 වැ2 ෙසන�රාදා, 15 වැ2 අඟහ	වාදා, 16 වැ2 බදාදා, 
17 වැ2 බහසප්:?දා සහ 18 වැ2 Flරාදා “fස"ජන පන> ෙකqLපත (2017)” සලකා බැ°ම 
සඳහා ෙව? කළ Oනය? fය A� ය.  

3. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ jසr්L (අංක 1),— 
පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝග අංක 70(2) Q lම සඳහ? ව :Uණද, “fස"ජන පන> 
ෙකqLපත (2017)” සලකා බැ°ම සඳහා 2016 ෙනොවැLබ" මස 12 වැ2 ෙසන�රාදා Fට 17 
වැ2 බහසප්:?දා දවා ෙව? කළ Oනය?Q පා"tෙL?� jසr්L පැවැ>ෙවන කාල ෙ§ලා 
±. භා. 9.30 Fට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.00 Fට අ. භා. 7.00 දවා ද fය A� ය:       
 එතl] Dව>, අ. භා. 6.30ට පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝග අංක 7(5) සහ (6) ෙ³ද 
�යා>මක fය A� ය. 

4. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ jසr්L (අංක 2),— 
පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝග අංක 70(2) Q lම සඳහ?ව :Uණද, “fස"ජන පන> 
ෙකqLපත (2017)” සලකා බැ°ම සඳහා ෙව? කළ, 2016 ෙනොවැLබ" මස 11 වැ2 Flරාදා 
පා"tෙL?� jසr්L පැවැ>ෙවන කාල ෙ§ලාව ±. භා. 9.30 Fට අ. භා. 12.30 දවා ද,            
අ. භා. 1.30 Fට අ. භා. 7.00 දවා ද fය A� ය:               

එතl] Dව>, අ. භා. 6.30ට පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝග අංක 7(5) සහ (6) ෙ³ද 
�යා>මක fය A� ය. 

5. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ jසr්L (අංක 3),— 
පා"tෙL?�ෙ§ සථ්ාවර 2ෙයෝග අංක 70(2) Q lම සඳහ?ව :Uණද, “fස"ජන පන> 
ෙකqLපත (2017)” සලකා බැ°ම සඳහා ෙව? කළ, 2016 ෙනොවැLබ" මස 18 වැ2 Flරාදා 
පා"tෙL?� jසr්L පැවැ>ෙවන කාල ෙ§ලාව ±. භා. 9.30 Fට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 
1.30 Fට අ. භා. 5.00 දවා ද fය A� ය. අ. භා. 5.00ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොfමසා 
පා"tෙL?�ව කE තැ@ය A� ය. 
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6. 

පා"tෙL?�ෙ§ සභානායක�මා,— පා"tෙL?�ෙ§ jසr්L (අංක 4),— 2016 
ඔෙතෝබ" මස 28 වැ2 Flරාදා fFර  යෑෙL.  ෙමම  පා"tෙL?�ව  2016  ෙනොවැLබ"  මස 
10  වැ2  බහසප්:?දා  අ. භා. 2.00  වන  ෙත  කE තැ@ය A� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ/L.ම සහ Oනට 2ය^ත කටA� 

*1. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1) උප වග?:ෙ� 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙ³ද යටෙ>, µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන 
ල]ව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැLබ" 01 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

*2. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග?: සමඟ [යfය A� 61(1)
(ත) වග?:ය යටෙ>, µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැLබ" 01 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

 

*3. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග?: සමඟ [යfය A� 61(1)
(ත) වග?:ය යටෙ>, µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැLබ" 12 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.06 
Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

*4. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1)(ඌ) වග?:ය 
යටෙ> ස් වෙ(ශ කටA� සහ µවර  අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා"� 03 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 
2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

 

*5. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග?: යටෙ> µවර අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා"� 
26 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 
2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.     

*6. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග?: යටෙ> µවර අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා"� 26 Oනැ: 
අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ,  2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත 
කළ A� ය. 
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*7. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 30 වැ2 වග?:ය සමඟ 
[යfය A� 61 වග?:ය යටෙ> µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන 
ල]ව, අංක 1924/6 සහ 2015 ¹t 20 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ,  
2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය. 

*8. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 29 වැ2 වග?:ය සමඟ 
[යfය A� 61 වග?:ය යටෙ> µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන 
ල]ව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබ" 26 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

 

*9 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1)(ත) වග?:ය 
යටෙ> µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබ" 26 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOoප> 
කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.   

*10. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග?: සමඟ [යfය A�, 
61(1)(ත) වග?:ය යටෙ> µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැLබ" 14 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.     

*11. 
µවර හා ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_�මා,— µවර සහ ජලජ සLප> පනත යටෙ> 

2ෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන µවර සහ ජලජ සLප> පනෙ> 61(1)(ත) වග?:ය 
යටෙ> µවර සහ ජලජ සLප> සංව"ධන අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැLබ" 14 Oනැ: අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOoප> 
කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.       

*12. 

� ලංකා ඉංºෙ?	ව	?ෙz සභාව පන> ෙකqLපත — ෙදවැ2වර [යrම.  
(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 

*13. 
ෛවද_ (සංෙශෝධන) පන> ෙකqLපත — ෙදවැ2 වර [යrම. 

(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 

*14. 
ෙබෞ(ධ fහාර ෙ(වාලගL (සංෙශෝධන) පන> ෙකqLපත — ෙදවැ2 වර [යrම. 

(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 

*15. 

ෙථේරවා. »¼ ක:කාව> (tයාපOං� [\ෙL) පන> ෙකqLපත — ෙදවැ2 වර 
[යrම. 

(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 
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*16. 

f]tබල හා Yන"ජන�ය බලශ: අමාත_�මා,— � ලංකා �2ත_ බලශ: අ)කාoය 
පනත යටෙ> 2ෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන � ලංකා �2ත_ බලශ: අ)කාoය පනෙ> 36 
වග?:ෙ� (2) උප වග?:ෙ� (ඈ) සහ (ඉ) ෙ³ද සමඟ [යfය A�, එ½ පනෙ> 67 වග?:ය 
යටෙ> f]tබල හා Yන"ජන�ය බලශ: අමාත_වරයා fF? සාද/ ල]ව, 2016 ¹2 මස 15 
Oනැ: අංක 1971/13 දරන අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 2016.09.20 වැ2 Oන 
ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය. 

(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 
*17. 

ආ¢�කම ව_වසථ්ාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— fවාදය  කE තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¹2 22),— “� ලංකා පජාතා?yක සමාජවා. ජනරජෙ� ආ¢�කම ව_වසථ්ාෙ§ 
104ආ (5)(අ) ව_වසථ්ාෙ§ f)fධාන පකාරව මැ:වරණ ෙකො^ෂ? සභාව fF? 2016 
ෙපබරවාo 25 Oනැ: අංක 1955/19 දරන අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2016.05.06 Oන ඉOoප> කරන ලද, ජනමතfචාරණයක. ෙහෝ ඡ?ද fම`මකට අදාළ 
කාල`මාව �ළ fද¿> හා BÀත ජනමාධ_ fF? ��පැOය A� උපමාන ෙහව> 
මා"ෙගෝපෙ(ශ/ ෙමෙහAL ප:ප>: අ/මත කළ A� ය.” ය/ෙව? ෙයෝජනා කරන ලO?, 
පශන්ය සභා»Bඛ කරන ල..  

*18. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත_?තර ෙවළඳ අමාත_�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ> 2ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පන> ම�? සංෙශෝ)ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ> 4 
වැ2 වග?:ෙ� (3) වැ2 උපවග?:ය සහ 14 වැ2 වග?:ය සමඟ [යfය A�, එම 
පනෙ> 20 වැ2 වග?:ය යටෙ> BදE අමාත_වරයා fF? සාදන ල]ව, 2015 
ෙපබරවාo 26 Oනැ: අංක 1903/41 දරන අ: fෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර/ ලැබ, 
2015.09.23  Oන ඉOoප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.  

(අමාත_ ම¢ඩලෙ� අ/ම:ය ද?වා :ෙp.) 

19. 

� ලංකා ෙසේවා �oස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙකqLපත — 
ෙදවැ2වර [යrම.  

20. 
ළමා Yන	>ථාපන ෙ?දය (සංසථ්ාගත [\ෙL) පන> ෙකqLපත — ෙදවැ2වර 

[යrම.  

21. 
� ලංකා ඵස> �ස:්යා2 සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත [\ෙL) පන> ෙකqLපත — 

ෙදවැ2වර [යrම.  

 
 * සල4ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 


