
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

952/’16 

ග	 �ම� ර නායක මහතා,— &ද� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ( ෙසේවකය)ට සහන 3ලට ය�	පැ7 ලබා9ෙ: වැඩ��ෙවළ යටෙ  
තැපැ�ක	ව)ද ය�	පැ7 ඉ�ලා ඇ> බව ; 

 (ii)  ඔA)ට ෙමෙත ය�	පැ7 ලබා9 ෙනොමැ> බව ;  

එ�මා ද)ෙනDද? 

(ආ) (i) ෙමම �Gසට සහන 3ලට ය�	පැ7 ලබා9මට කටH� කර)ෙ)ද; 

 (ii)  එෙසේ න:, එම 7නය කවෙIද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

2. 
1067/’16 

ග	 උදය පභා  ග:ම)�ල මහතා,— පවාහන හා OP� Qව) ෙසේවා 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහව Oට වARයාව දවා S:Gය මාIගය ප>සංසක්රණය VWම සඳහා එවකට 
අභ()තර පවාහන අමාත( ග	 රංY  මZSම බ[ඩාර මහතා PO) 2015 
වIෂෙ\9 අමාත( ම[ඩල ස)ෙZශය ඉ7Gප  කළ බව ; 

 (ii)  ඒ අ]ව ^ ලංකා S:Gය ෙදපාIතෙ:)�ව PO) ෙI� _` සහ පාල:, 
ෙකොටස ් වශෙය) ආනයනය කර ෙදපාIතෙ:)�ව PO) ෙහෝ ෙZbය 
කIමා)තක	ව) හරහා එc S:Gය මාIගය ඉ7VWමට සැලd: කර >e 
බව ; 

එ�මා ��ග)ෙනDද? 

(ආ) (i) ජාත()තර තරඟකාW 3ල ගණ) කැඳgමV) ෙතොරව ඉ)7යා] 
කIමා)තක	ව)ට S:Gය මාIගය ප>සංසක්රණය VWම භාර 9මට 
hරණයකර >ෙiද; 

 (ii) එෙසේ න:, එම hරණයට බලපෑ ෙහේ� කවෙIද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට  ද)ව)ෙනDද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 
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3. 
1170/’16 

ග	 (ෛවද() න`)ද ජය>ස්ස මහතා,— කIමා)ත හා වාnජ කටH� අමාත(�මා 
ෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 සැ�තැ:බI Oට 2015 ෙපබරවාG දවා කාලෙ\9 ලංකා සෙතොස මp) 
ආනයනය කර] ලැe සහ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙට)ඩI කැඳව] ලැqෙrද; 

 (iii) එ එ ආයතනය ඉ7Gප  කළ 3ල ගණ) කවෙIද; 

 (iv) ආනයRක සහ� Rෂක්ාශනය VWම හා පමාද ගාස�් ෙව]ෙව) ^ ලංකා 
ෙIQවට සහ ^ ලංකා වරාය අsකාGයට ෙගව] ලැe &දල ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (v) සහ� Vෙලෝවක ආනයRක 3ල සහ Ptu: 3ල ෙව) ෙව) වශෙය) 
කවෙIද; 

   (vi) ඒ අ]ව ලංකා ස ෙතොසට OSv අලාභය කවෙIද; 

  (vii) ෙමම ෙතොගෙය) Ptණ] ලැe සහ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (viii) නර v සහ� පමාණය සහ සහ� ස ව ආහාර ෙලස PVwමට කැ�නx 
අ]ම>ය ලැq]   7නය කවෙIද; 

 (ix) එෙසේ PVy සහ� පමාණය, Vෙලෝවක Ptu: 3ල සහ OS v අලාභය ෙව) 
ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (x) ස ව ආහාර ෙලස එම නර v සහ� 3ල9 ග  ආයතනය සහ පමාණය 
කවෙIද; 

 (xi) සහ� ආනයනෙ\ Oට PVwම දවා සමසත් zයාව`ය �ළ ලංකා සෙතොස 
Pයද: කළ &දල, ඉප{ &දල හා අලාභය කවෙIද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

4. 
1237/’16 

ග	 පZම උදයශා)ත Qණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමාIග 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ)   (i)   }tණාමලය 7ස}්කය �ළ 1983 වIෂය වනPට පැවැ>  &� මාIග සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�) තාර දමා >e මාIග සංඛ(ාව සහ V.3. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වIෂ 1983 Oට HZධය Rම වන�	 එම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7VWම සඳහා, 
පැව> රජය) PO) Pයද: කරන ලද &දල එ එ වIෂය අ]ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (iv)  HZධය Rම gෙම) පd ෙමම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7 VWම ෙව]ෙව) එ 
එ වIෂය �ළ ෙව) කරන ලද &දල ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස:�Iණ වාIතාව ඉ7Gප  කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 
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5. 
1289/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස ් අධ(ාපන හා මහාමාIග අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකාෙr ය�තල පහdක: නැංgෙමDලා අ>ශ�)ම hරණා මක v 
අsෙr� මාIග තැ�ම, ඉt  රජෙ\ ප&ඛ සංවIධන �ෙලෝපාය v බව ; 

 (ii) ඒ අ]ව, ඉ7ෙව3) පව>න මාතර - ෙබ`අ ත අsෙr� මාIගෙ\ ඉ7VW: 
ෙ: වනPට ඇර� ඇ> අතර, ඒ සඳහා අවශ( ඉඩ: අ කරෙගන ඇ> බව ; 

 (iii) මාතර, >හෙගොඩ ෙකොxඨාශෙ\ ව)7 තෙසේ	 VWෙ:9 ඉඩ: D3ය)ට ය: 
අසාධාරණය OSg ඇ> බව ; 

 (iv) එD9 අsෙr� මාIගයට යාබදව ඉ>Gවන ඉඩ:වල ව�නාකම, පව>න 
ව�නාකමට සාෙ�ෂව අ�gම තෙසේ	 කර ෙනොමැ> බව ;  

 (v) ෙZපළ ෙකොටස පමණ පවරා ගැෙනන අවසථ්ාව)D9 ඉ>Gවන ෙකොටස 
ආ)>ක ඉඩ: බවට ප gම සැලV�ලට ෙගන ෙනොමැ> බව ; 

 (vi) t�	 ඉඩ: පවරා ගැ�ෙ:9 ගණනය කර] ලැe, අනාගත වෘ hය අD3gම, 
ෙගොඩ වගාව) සඳහා ගණනය කර ෙනොමැ> බව ; 

එ�මා ද)ෙනDද? 

(ආ) (i) සාමාන( මහා මාIගය ��� VWෙ:9, යාබද ඉඩ:වල ව�නාක: ඉහළ 
�යද, අsෙr� මාIගය)ට අදාළව එෙසේ ෙනොgම ��බඳ Pෙශේෂෙය) සලකා 
බලන Pක�ප ව)7 තෙසේ	 කමයක අවශ(තාවය ��ග)ෙ)ද; 

 (ii) ඒ අ]ව, >හෙගොඩ, ක��ව පෙZශෙ\ ෙZපළ සහ වගාව) අD3vව)ට 
සහනය ලබා9මට �යවර ග)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

6. 
1398/’16 

ග	 බ)Sල QණවIධන මහතා,— පාථ3ක කIමා)ත අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයD අංක 168 ෙයෝජනාව අ]ව, t	� ��u පාසැ� ව(ා�ත 
VWම සඳහා ෙව) කළ 	�ය� 3`යන 50ක &දල වැය කළ ආකාරය ��බඳ 
වැය Pසත්රය ඉ7Gප  කර)ෙ)ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද; 

 (iii) ^ ලංකාව �ළ �D�වා ඇ> t	� ��u පාසැ� සංඛ(ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසැ� �Dටා ඇ> සථ්ාන කවෙIද; 

 (v) 2016 වIෂය �ළ9 t	� ��u පාසැ� �ළ ��uව ලැe �Zගලය)ෙ� 
සංඛ(ාව සහ න: කවෙIද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 
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7. 
1068/’16 

ග	 උදය පභා  ග:ම)�ල මහතා,— පවාහන හා OP� Qව) ෙසේවා 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i) ^ ලංකා S:Gය ෙදපාIතෙ:)�ෙr ෙසේවය කරන පnAඩක	ව) ඒකාබZධ 
ෙසේවයට අය  බව ; 

 (ii) පnAඩක	ව) සෘ�ව බඳවා ගැ�මට ^ ලංකා S:Gය ෙදපාIතෙ:)�වට 
බලය ෙනොමැ> බව ; 

 එ�මා ��ග)ෙනDද?  

(ආ) (i) 2016 වIෂෙ\9 ^ ලංකා S:Gය ෙදපාIතෙ:)�වට පnAඩක	ව) බඳවා 
ගැ�ම සඳහා ඒකාබZධ ෙසේවා අධ(ෂ ජනරා�වරයාෙ� අවසරය ලබා ෙගන 
>ෙiද; 

 (ii) එෙසේ න:, එම අවසරය ලැq] 7නය කවෙIද; 

 (iii) එc අවසරය ලබා S) `�ෙ\ �ටපත සභාගත කර)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද? 

(ඇ)  (i) පnAඩක	ව) බඳවා ගැ�ෙ: ස:&ඛ පWෂණය පැවැ vෙ\ අ>ෙIක 
S:Gය සාමාන(ාsකාG  (පGපාලන) ෙ� පධාන වෙය)ද; 

 (ii) එෙසේ න:, එc ස:&ඛ පWෂණ පව වන අවසථ්ාව වනPට  එc RලධාGයා 
වැඩ තහනමට ලව O� බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iii) වැඩ තහනමට ලv RලධාGෙයt ෙසේවෙ\ ෙය9 O�)ෙ) ෙකෙසේද; 

ය)න  එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

8. 
1238/’16 

ග	 පZම උදයශා)ත Qණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ(ාපන හා මහාමාIග 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ)   (i)   � තලම 7ස}්කය �ළ 1983 වIෂය වනPට පැවැ>  &� මාIග සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�) තාර දමා >e මාIග සංඛ(ාව සහ V.3. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වIෂ 1983 Oට HZධය Rම වන�	 එම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7VWම සඳහා 
පැව> රජය) PO) Pයද: කරන ලද &දල, එ එ වIෂය අ]ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (iv)  HZධය Rම gෙම) පd ෙමම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7VWම ෙව]ෙව) එ 
එ වIෂය �ළ ෙව) කරන ලද &දල ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස:�Iණ වාIතාව ඉ7Gප  කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 
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9. 
1291/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— වාGමාIග හා ජලස:ප  කළමනාකරණ 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර 7ස}්කෙ\ ඇ> මධ(ම රජයට හා පළා  සභාවට අය  වාGමාIග 
කම ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙIද;  

 (ii) ඉහත (i) D සඳහ) වාGමාIග කම මp) අසව්Zද] ලබන &� t�	 ඉඩ: 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) D සඳහ) t�	 ඉඩ: පමාණය, එ එ පාෙZbය ෙ�ක: 
ෙකොxඨාස මxට3) කවෙIද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද? 

(ආ) (i) වIෂ 2013 Oට 2016 දවා මධ(ම රජයට අය  වාGමාIග නඩ �ව ෙහෝ 
ප>සංසක්රණය සඳහා වැය කළ &දල;  

 (ii) වIෂ 2013 Oට 2016 දවා මාතර 7ස}්කයට අය  වාGමාIග නඩ �ව  
ෙහෝ ප>සංසක්රණය සඳහා වැය කළ &දල; 

එ එ වIෂය අ]ව ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙIද ය)න  එ�මා ෙමම සභාවට 
ද)ව)ෙනDද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

10. 
1435/’16 

ග	 බ)Sල QණවIධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස:ප  සංවIධන අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ජාත()තර Rයමය)ට අ]�ලgම සඳහා, �වර යාතාවලට ස:ෙපේෂණ 
උපකරණ (Transponders) සP VWමට රජය PO) කටH� කරන බව, 2016 
අයවැය ෙයෝජනා අංක153 D සඳහ) කළ බව ��ග)ෙ)ද; 

 (ii) රජය PO), එෙසේ ලබා ෙදන ස:ෙපේෂණ උපකරණවල සහ එ යාතාව 
සඳහා ලබා ෙදන ස:ෙපේෂණ උපකරණවල ව�නාකම ෙව) ෙව) වශෙය) 
ෙකොපමණද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ]ව, 2016 වIෂය �ළ9, රජය PO) ස:ෙපේෂණ 
උපකරණ ලබාS) �වර යාතා D3ය)ෙ� නාම ෙ�ඛනය ඉ7Gප  
කර)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

11. 
1239/’16 

ග	 පZම උදයශා)ත Qණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ(ාපන හා මහාමාIග 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ම)නාරම 7ස}්කය �ළ 1983 වIෂය වනPට පැවැ>  &� මාIග සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා�) තාර දමා >e මාIග සංඛ(ාව සහ V.3. පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (iii) වIෂ 1983 Oට HZධය Rම වන�	 එම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7VWම සඳහා 
පැව> රජය) PO) Pයද: කරන ලද &දල එ එ වIෂය අ]ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (iv)  HZධය Rම gෙම) පd ෙමම 7ස}්කය �ළ මාIග ඉ7 VWම ෙව]ෙව) එ 
එ වIෂය �ළ ෙව) කරන ලද &දල ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ ��බඳ ස:�Iණ වාIතාව ඉ7Gප  කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

12. 
1292/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— කෘ¤කIම අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ඉt  රජය අඛ[ඩව පව වාෙගන �ය  g ෙගොg) සඳහා සහනාධාර කමයට 
ෙපොෙහොර ලබා 9ෙ: වැඩසටහන, ව ම) රජය ය ටෙ   zයා මක 
ව)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ න:, 2013, 2014 සහ 2015 වIෂවල9 මාතර 7ස}්කෙ\ g ෙගොg) 
සඳහා රජෙ\ සහනාධාර මත Rt  කර ඇ> ෙපොෙහොර පමාණය, එ එ 
වIෂය අ]ව සහ එ එ ෙපොෙහොර වIගය අ]ව ෙව) ෙව) වශෙය) 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) D සඳහ) පමාණය) ෙගොPජන ෙසේවා බලපෙZශ අ]ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (iv) රජෙ\ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැ�මට ෙගොg) PO) ස�රා`ය H� 
RIණායකය) කවෙIද; 

 (v) 2014, 2015 සහ 2016 වIෂය)D, මාතර 7ස}්කෙ\ රජෙ\ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා dSdක: ලැe g ෙගොg) සංඛ(ාව එ එ වIෂය අ]ව 
ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනDද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම)ද? 

 

 

පධාන කටH� ආර:භෙ\ 9 

ෙය*ජනා ,-බඳ දැ0�1ම 
1.  
පාI`ෙ:)�ෙr සභානායක�මා,— පාI`ෙ:)�ෙr ¥සg්: (අංක 1),— 

පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7D PsPධානවල සහ 2016.03.08 වැR 7න 
පාI`ෙ:)�ව PO) ස:මත කරන ලද ෙයෝජනාෙr tම සඳහ)ව >qණද, අද 7න 
පාI`ෙ:)�ෙr  ¥සg්:  පැවැ ෙවන කාල ෙrලාව �. භා. 10.30 Oට අ. භා. 3.00 දවා Pය 
H� ය. �. භා. 11.30ට පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7(5) zයා මක Pය H� ය . 
අ. භා. 3.00 ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොPමසා පාI`ෙ:)�ව ක�තැ�ය H� ය.  
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2. 

පාI`ෙ:)�ෙr සභානායක�මා,— පාI`ෙ:)�ෙr ¥සg්: (අංක 2),— 
පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7D PsPධානවල සහ 2016.03.08 වැR 7න 
පාI`ෙ:)�ව PO) ස:මත කරන ලද ෙයෝජනාෙr tම සඳහ)ව >qණද, 2017 මැ� මස 
03 වැR බදාදා, 04 වැR බහසප්>)දා සහ 05 වැR Otරාදා පාI`ෙ:)� ¥සg්: පැවැ ෙවන 
7නය) Pය H� ය.  

3. 

පාI`ෙ:)�ෙr සභානායක�මා,— පාI`ෙ:)�ෙr ¥සg්: (අංක 3),— 
පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7D PsPධානවල සහ 2016.03.08 වැR 7න 
පාI`ෙ:)�ව PO) ස:මත කරන ලද ෙයෝජනාෙr tම සඳහ)ව >qණද, 2017 මැ� මස 
03 වැR බදාදා ¥සg්: පැවැ ෙවන කාල ෙrලාව අ. භා. 1.00 Oට අ. භා. 7.30 දවා Pය H� ය. 
අ. භා. 6.30ට පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7(5) zයා මක Pය H� ය. අ.භා. 7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොPමසා පාI`ෙ:)�ව ක� තැ�ය H� ය.    

4. 

පාI`ෙ:)�ෙr සභානායක�මා,— පාI`ෙ:)�ෙr ¥සg්: (අංක 4),— 
පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7D PsPධානවල සහ 2016.03.08 වැR 7න 
පාI`ෙ:)�ව PO) ස:මත කරන ලද ෙයෝජනාෙr tම සඳහ)ව >qණද, 2017 මැ� මස 
04 වැR බහසප්>)දා සහ 05 වැR Otරාදා ¥සg්: පැවැ ෙවන කාල ෙrලාව �. භා. 10.30 
Oට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 Oට අ. භා. 7.30 දවා ද Pය H� ය. අ. භා. 6.30ට  
පාI`ෙ:)�ෙr සථ්ාවර Rෙයෝග අංක 7(5) zයා මක Pය H� ය. අ.භා. 7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොPමසා පාI`ෙ:)�ව ක� තැ�ය H� ය.      

5. 
පාI`ෙ:)�ෙr සභානායක�මා,— පාI`ෙ:)�ෙr ¥සg්: (අංක 5),— 2017 අෙපේ� 

මස 07 වැR Otරාදා POර යෑෙ:9 ෙමම පාI`ෙ:)�ව 2017 මැ� මස 03 වැR බදාදා අ.භා. 
1.00 වනෙත ක� තැ�ය H� ය.  

 

6. 
ග	 නාලක පසාZ ෙකොෙලො)ෙන මහතා,— පන  ෙක�:පත  ඉ7Gප  VWෙ:  

අවසරය,— පහත සඳහ) පන  ෙක�:පත ඉ7Gප  VWමට අවසර 7ය H�ය:—  

“^ ලංකා ෙගොඩනැ�` ෙසේවා ඉංYෙ)	 සහ තාෂණ ආයතනය සංසථ්ාගත VWම සඳහා 
v පන  ෙක�:පතV.” 

 

   
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ]:9ම සහ 7නට Rය3ත කටH� 
 

 
*1. 
&ද� අමාත(�මා,— dරාබS ආඥාපනත යටෙ  Rෙrදනය (අංක 1),— dරාබS 

ආඥාපනෙ  (52 අsකාරය v) 32 වග)>ය යටෙ , සක්ාගාර/Qද: පාලනය වන Rෙයෝග 
ස:බ)ධෙය) &ද� අමාත(වරයා PO) පනවන ලSව, 2016 ෙදසැ:බI 09 7නැ> අංක 
1996/52 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2017.03.07 7න ඉ7Gප  කරන ලද 
Rෙrදනය අ]මත කළ H� ය. 

(අංක 991 දරන dරාබS Rෙrදනය) 
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*2. 
&ද� අමාත(�මා,— dරාබS ආඥාපනත යටෙ  Rෙrදනය (අංක 2),— dරාබS 

ආඥාපනෙ  (52 අsකාරය v) 22(1) වග)>ය යටෙ , ෙබෝත� කරන ලද රා ස:බ)ධෙය) 
&ද� අමාත(වරයා PO) පනවන ලSව, 2016 ෙදසැ:බI 20  7නැ> අංක 1998/6 දරන අ> 
Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2017.03.07 7න ඉ7Gප  කරන ලද Rෙrදනය අ]මත 
කළ H� ය. 

(අංක 993 දරන dරාබS Rෙrදනය) 

* 3. 
¬ඩා අමාත(�මා,— ¬ඩාවල ෙය9ෙ:9 උ ෙ ජක දව( ගැ�මට එෙරD ස:&> පනත 

යටෙ  Rෙයෝග,— 2013 අංක 33 දරන ¬ඩාවල ෙය9ෙ:9 උ ෙ ජක දව( ගැ�මට එෙරD 
ස:&> පනෙ  34(1) වග)>ය යටෙ  තහන: දව( ලැ�ස�්ව (2017) ස:බ)ධෙය) ¬ඩා 
අමාත(වරයා PO) සාදන ලSව, 2017 ෙපබරවාG 14 7නැ> අංක 2006/15 දරන අ> Pෙශේෂ 
ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2017.03.21 7න ඉ7Gප  කරන ලද Rෙයෝගය අ]මත කළ 
H� ය. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 
*4. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙZbය ෛවද( අමාත(�මා,— ජා>ක S:ෙකොළ හා මද(සාර 

අsකාGය පනත යටෙ  Rෙයෝග,— 2006 අංක 27 දරන ජා>ක S:ෙකොළ හා මද(සාර 
අsකාGය පනෙ  33 වග)>ය සමඟ VයPය H�, 30 වග)>ය යටෙ  Rය3ත 
ආකාරෙ\ S:ෙකොළ Rෂ්පාදන සෑ9ම ෙහෝ අෙලPය තහන: VWම ස:බ)ධෙය) 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙZbය ෛවද( අමාත(වරයා PO) සාදන ලSව, 2016 
සැ�තැ:බI 01 7නැ> අංක 1982/33 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ සහ 2016 
ෙදසැ:බI 15 7නැ> අංක 1997/22 දරන සංෙශෝsත අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ 
කර] ලැබ, 2017.02.07 7න ඉ7Gප  කරන ලද Rෙයෝග අ]මත කළ H� ය. 

*5. 
අ�	දහ) v තැනැ ත) ��බඳ කාIයාලය (�D�gම, පGපාලනය VWම සහ 

කIතව( ඉ� VWම) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර Vයgම. 
(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*6. 
^ ලංකා >රසාර සංවIධන පන  ෙක�:පත — Pවාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 

මාI� 08) [1]. 

*7. 

බලහ කාරෙය) අ�	දහ) VW:ව`) Oය± තැනැ ත) ආරෂා VW: සඳහා v 
ජාත()තර ස:&> පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර Vයgම. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*8. 

OP� න� Pධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර Vයgම. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*9. 
ෙබෞZධ Pහාර ෙZවාලග: (සංෙශෝධන) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර Vයgම. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*10. 
ෙථේරවා9 ³´ ක>කාව  (`යාප7ං� VWෙ:) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර 

Vයgම. 
(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 
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*11.  
PෙZශ කටH� අමාත(�මා,— තානාප> වරපසාද පනත යටෙ  Rයමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාප> වරපසාද පනෙ  4 වැR වග)>ය යටෙ  PෙZශ කටH� අමාත(වරයා PO) 
සාද] ලSව, 2016 ඔෙතෝබI 05 7නැ> අංක 1987/23 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ 
කර] ලැබ, 2016.11.19 7න ඉ7Gප  කරන ලද Rයමය අ]මත කළ H� ය. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*12. 
කIමා)ත හා වාnජ කටH� අමාත(�මා,— සමාග: පනත සහ ස3> ආඥාපනත 

යටෙ  Rෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාග: පනෙ  477 වග)>ය සමඟ VයPය 
H� එc පනෙ  527 වග)>ය යටෙ  සහ 2005 අංක 11 දරන ස3> ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ VයPය H� (123 අsකාරය v) 1891  අංක 16 දරන ස3> 
ආඥාපනෙ  19 වග)>ය යටෙ  සමාග: (ගාස්�) සහ ස3> (ගාස්�) ස:බ)ධෙය) 
කIමා)ත හා වාnජ කටH� අමාත(වරයා PO) සාදන ලSව 2016  ඔෙතෝබI 25 
7නැ> අංක 1990/12 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2017.01.24 7න 
ඉ7Gප  කරන ලද Rෙයෝග අ]මත කළ H� ය. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

* 13. 
කIමා)ත හා වාnජ කටH� අමාත(�මා,— සමාග: පනත යටෙ  Rෙයෝග,— 1987 

සැ�තැ:බI 14 7නැ> අංක 471/6 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැe සමාග: 
(ෙ�ක:වරය) ��බඳ) Rෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග)>ය 2007 අංක 7 දරන සමාග: පනෙ  527 
වග)>ය යටෙ  සංෙශෝධනය කර3) (ix) ය]ෙව) නව උපවග)>ය ඇ�ළ  කර 
කIමා)ත හා වාnජ කටH� අමාත(වරයා PO) සාදන ලSව,  2016 ෙදසැ:බI  20  7නැ> 
අංක  1998/11 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළකර] ලැබ, 2017.03.24 7න ඉ7Gප  කරන 
ලද Rෙයෝග අ]මත කළ H� ය. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 

*14. 
වරාය හා නාPක කටH� අමාත(�මා,— ෙව ළඳ නැr පනත යටෙ  Rෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැr පනෙ  139 වග)>ය සමඟ VයPය H� එම පනෙ  
321 වග)>ය යටෙ  බහා±: දළ ස්ක)ධ සත(ායන ස:බ)ධෙය) වරාය හා නාPක 
කටH� අමාත(වරයා PO) සාදන ලSව, 2016 අෙගෝස්� 11 7නැ> අංක 1979/30 දරන 
අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2017.02.21 7න ඉ7Gප  කරන ලද Rෙයෝග 
අ]මත කළ H� ය. 

(අමාත( ම[ඩලෙ\ අ]ම>ය ද)වා >ෙi.) 
*15. 

ආ[�කම ව(වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— Pවාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¶R 22),— “^ ලංකා පජාතා)}ක සමාජවා9 ජනරජෙ\ ආ[�කම ව(වසථ්ාෙr 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙr PsPධාන පකාරව මැ>වරණ ෙකො3ෂ) සභාව PO) 2016 ෙපබරවාG 25 
7නැ> අංක 1955/19 දරන අ> Pෙශේෂ ගැසx පතෙ\ පළ කර] ලැබ, 2016.05.06 7න ඉ7Gප  
කරන ලද, ජනමතPචාරණයක9 ෙහෝ ඡ)ද Pම+මකට අදාළ කාල+මාව �ළ Pද¹  හා &ºත 
ජනමාධ( PO) ��පැ7ය H� උපමාන ෙහව  මාIෙගෝපෙZශ/ ෙමෙහH: ප>ප > අ]මත 
කළ H� ය.” ය]ෙව) ෙයෝජනා කරන ල7), පශන්ය සභා³&ඛ කරන ල9.  

16. 

^ ලංකා ෙසේවා �Gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�:පත — 
ෙදවැRවර Vයgම.  

17. 
ළමා �න	 ථාපන ෙ)දය (සංසථ්ාගත VWෙ:) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර Vයgම.  
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18. 
^ ලංකා එස  zස>්යාR සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත VWෙ:) පන  ෙක�:පත — 

ෙදවැRවර Vයgම.  
 

19. 
^ ලංකා කා)තා ස:ෙ:ලනය (සංසථ්ාගත VWෙ:) පන  ෙක�:පත — ෙදවැRවර 

Vයgම.  
 

 

20. 
ෙමොනරාගල 7ස}් කා)තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත VWෙ:) පන  ෙක�:පත — 

ෙදවැRවර Vයgම.  
 

 

 * සල4ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක�:පත දැ) ෙදවැR වර VයPය H�ය” ය]ෙව) ෙයෝජනා කරන ල7), 

පශන්ය සභා³&ඛ කරන ල9. 
 

 

 

 


