
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

115/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� සහ ආ+,ක 

කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 5ග6ව කල8 ෙමෝය ආ;තව �<= වන සංරෂණ ෙදපා+තෙ@/�ව යටෙ) 
පාලනය වන කෙඩොලාන CD පෙ�ශෙය/ අකර අටක පෙ�ශයක Eවාස 
ව&ාපෘ�ය ඇ�G සංව+ධන කට.� සඳහා ෙයොදා ගැKමට සැලL@ කර ඇ� 
බව); 

 (ii) ෙමම ව&ාපෘ�යට පOසරෙPQ/ Rෙරෝධය පළකර �ෙබන බව); 

එ�මා ද/ෙන<ද? 

(ආ) (i) එම සැලLමට අVව උත CD භාගෙY ෙයෝZත ඉ\]^@ කවෙ+ද; 

 (ii) ඉහත කෙඩොලාන _ෙම< ඉ\]^@ `a ]^මට වන සංරෂණ 
ෙදපා+තෙ@/�ෙව/ අවසර ෙගන �ෙbද; 

 (iii) එෙසේ න@, ඉ\]^@ කට.� අරඹන \නය කවෙ+ද;  

 (iv) ඉ\]^@ කට.� සඳහා අවසර ලබාQමට අදාළ fය]යRf ඉ\Oප) 
කර/ෙ/ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න@, ෙමම ව&ාපෘ�ය gයා)මක ]^ම `a කරන Kත&ාVhල 
කමෙPදය jමද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

2. 
1173/’16 

ග	 එ@. එp. එ@. සqමා/ මහතා,— ඉඩ@ සහ පා+fෙ@/� ප�සංස්කරණ 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) මඩකල8ව \සr්කෙY, කා)ත/js පාෙ�tය ෙqක@ ෙකොuඨාසය �ළ 
�<= රාජ& ආයතන ස� ඉඩ@ පමාණය කවෙ+ද; 

 (ii) එම පාෙ�tය ෙqක@ ෙකොuඨාසෙY ප\ං�ක	ව/ R`/ රජෙY ඉඩ@ පදාන/
බලපත මත ලබා ගැKම සඳහා අයa@ කර �ෙbද; 

 (iii) එෙසේ න@, එම අයa@ප) පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයa@ක	ව/ට ෙ@ දවා පදාන/බලපත මත ලබාQ ඇ� ඉඩ@ පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

(අටවැE පා+fෙ@/�ව - පළ6වැE සභාවාරය) 
අංක 192.] 
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3. 
1177/’16 

ග	 උදය පභා) ග@ම/�ල මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+yක 
කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ�tය zව/ ගම/ ��බඳ රජෙY Eශ�්ත ප�ප)�ය �ෙbද; 

 (ii) { ලංකා zව/ හ6දාෙP ෙහfෙකො�ට+ යානා ෙනොDෙq භාRතා ]^මට 
<Dක@ ඇ� රජෙY තන�	 දර/න/ ක|	/ද; 

 (iii) { ලංකා zව/ හ6දාෙP ෙහfෙකො�ට+ යානා ෙනොDෙq භාRතා ]^මට 
<Dක@ ඇ� රජෙY ආයතන කවෙ+ද; 

 (iv) රජෙY 6දf/ ෙ�tය zව/ ගම/ යා හැ] තන�	 දර/න/ ක|	/ද; 

 (v) 2015.01.09 \න `ට 2016.10.31 \න දවා කාලය �ළQ රජෙY 6දf/, රාජ& 
සංසථ්ා ෙහෝ ව&වසථ්ා�ත ම�ඩලවල 6දf/, රාජ& සමාග@වල 6දf/ ෙහෝ 
ෙ�tය zව/ ගම/ ෙයa� රජෙY අමාත&වරය/, ම/�වරය/ සහ 
EලධාO/ෙ� න@, ඔ|/ ෙ�tය zව/ ගම/වල ෙයa� අවසථ්ා, එෙසේ 
zවE/ ගම/ ]^මට ෙහේ� සහ එම ගම/වල �Oවැය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙ+ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

4. 
1201/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත zණෙසේකර මහතා,— වාOමා+ග හා ජලස@ප) කළමනාකරණ 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) rjණාමලය \සr්කය �ළ 1983 ව+ෂය වනRට ��, 

 (i) වාOමා+ග සංඛ&ාව; 

 (ii)  jඩා වැP, අ6� සහ ඇළ මා+ග සංඛ&ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොR_@ පමාණය; 

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

(ආ) (i)  1983 `ට 2009 ව+ෂෙY .දමය ත))වය Eමවන ෙත වාOමා+ග, වැP, 
අ6� සහ ඇළ මා+ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද 6දල; 

 (ii)  .දමය ත))වය Eම �ෙම/ පL 2015 ව+ෂය දවා, සමසත් වාOමා+ග, වැP, 
අ6� සහ ඇළ මා+ග ප�සංසක්රණයට රජය R`/ ෙව/ කරන ලද 6දල; 

එ එ ව+ෂය අVව ෙකොපමණද ය/න) එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

5. 
1416/’16 

ග	 බ/aල zණව+ධන මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+yක 
කට.�  අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය< අංක 199 ෙයෝජනාවට අVව, REමය පාලන පනත අෙහෝ` 
]^මට ෙයෝජනා ]^ෙ@ අර6� කවෙ+ද; 

 (ii) උත අර6� ඉ�කර ගැKමට අදාළ වන අ.O/ හ�/වාQමට අෙ��ත 
REමය කළමනාකරණ පනෙත< අඩංzවන පධාන ෙවනසක්@ කවෙ+ද; 



( 3 ) 

 

 

 (iii) REමය කළමනාකරණ පනත ම�/ { ලංකාෙP ෙග|@ �ලාෙව< පා�ධන 
��ම Rවෘත ]^මට අදහස ්කර/ෙ/ද;  

 (iv) සා+ කලාපය ඇ�G දj� ආ`යා�ක රටවල ෙග|@ �ලාෙව< පා�ධන 
��ම Rවෘත කර ඇ� රටවq කවෙ+ද සහ එම රටවqවල ඇ� � Rෙ�ශ �ල& 
පවාහ පවනතා කවෙ+ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

6. 
1539/’17 

ග	 චD/ද R ෙ�`O මහතා,— �ඩා අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ව)ම/ යහපාලන රජය බලයට ප)�ෙම/ අන�	ව, ෙ@ දවා බaqල 
\සr්කය �ළ සංව+ධනය කරV ලැ� �ඩා �= සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ඩා �=වල න@ කවෙ+ද; 

 (iii) එම එ එ �ඩා �=ය සංව+ධනය ]^ම සඳහා වැය කළ 6දල ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �ඩා �= සංව+ධනය ]^ම සඳහා ෙකො/තා) ලබාග) 8�ගලය/ෙ� 
න@, f�නය/ හා ඔ|නට අමාත&ාංශය R`/ ෙගවන ලද 6දල ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙ+ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

7. 
1615/’17 

ග	 ෙහේෂා/ Rතානෙ� මහතා,— Rafබල හා 8න+ජනKය බලශ� 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න8ර \සr්කෙY, ඇ�f�=ය පාෙ�tය ෙqක@ ෙකොuඨාසය �ළ දැR 
ෙතq ආ;තව Raf බලය Eපද�ෙ@ බලාගාරය ඇ� බව); 

 (ii) ෙමම බලාගාරෙය/ දැs පාOසOක හාEය `aවන බව); 

 (iii)  ෙමම බලාගාරය සඳහා පාOසOක බලපත ලබාQම E` පO\ `a ෙනොවන බව); 

එ�මා ��ග/ෙන<ද? 

(ආ) (i)  ෙමම බලාගාරය අය) සමාගම කවෙ+ද; 

 (ii) ෙමම සමාගම සමඟ �RL@ගත කාල1මාව කවෙ+ද;  

 (iii) ෙමම පාOසOක හාEය අවම කර පෙ�ශෙY ජන �Rතයට සහනය සැල1ම 
සඳහා වැඩ��ෙවළ �ෙbද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

8. 
1632/’17 

ග	 අZ) මා/න�ෙප	ම මහතා,— Rafබල හා 8න+ජනKය බලශ� 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) Rafය ��බඳ ඉq�@ පා+ශ�්ය කළමනාකරණය (Demand Side Manage-
ment) ��බඳව Rෙශේෂ අවධානය ෙයො6 කළ .� බව ��ග/ෙ/ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) Rafය ��බඳ ඉq�@ පා+ශ�්ය කළමනාකරණය ��බඳව Rafබල හා 
8න+ජනKය බලශ� අමාත&ාංශය R`/ gයා)මක කරV ලබන 
වැඩසටහන කවෙ+ද; 

 (iii) එ¢ වැඩසටහන ෙමෙත ලබා ඇ� පග�ය කවෙ+ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

9. 
1636/’17 

ග	 නf/ බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— Rafබල හා 8න+ජනKය බලශ� 
අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1මාස<ත ලංකා ගq අ£	 (8�ගfක) සමාගම (Lanka Coal Company 
(Pvt.) Ltd.) �<��ෙ@ අර6ණ කවෙ+ද; 

 (ii) එම සමාගෙ@ ෙ@ වනRට ෙසේවය කරන ෙසේවකය/ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගෙ@ සභාප�වරයා සහ අධ&ෂ ම�ඩලය ක|	/ද; 

 (iv) 2016 ¬f මාසයට අදාළව, එම සමාගෙ@ සභාප�වරයා, අධ&ෂ ම�ඩලය 
සහ ෙසේවකය/ R`/ ලබාෙගන ඇ� වැ�� සහ `ය� Qමනා කවෙ+ද;  

 (v) එ¢ සමාගම �<��ෙම/ අෙ�ෂා කළ අර6� ඉ� � �ෙbද;  

 (vi) ගq අ£	 DලQ ගැKම වැE බරපතල ව&ාපාOක කට.)ත `a ]^මට එ¢ 
සමාගමට හැ]යාව �ෙbද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

10. 
1668/’17 

ග	 අෙශෝක ය/ත මහතා,— �රසර සංව+ධන හා වන�R අමාත&�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව+ෂෙY `ට ෙ@ දවා වයඹ පළාෙ), 8)තලම \සr්කෙY වන අf 
ග@වැQම ෙහේ�ෙව/ Dය�ය 8�ගලය/ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ Dය�ය 8�ගලය/ෙ� න@ කවෙ+ද: 

 (iii) 8)තලම \සr්කෙY වන අf ත+ජනයට 6¯ණ පා `=න පාෙ�tය  ෙqක@ 
ෙකොuඨාස හා ගාම EලධාO වස@ කවෙ+ද; 

 (iv) ෙමම ගැට�වට 6¯ණ Qම ෙහේ�ෙව/ �Rත, Eවාස හා වගා හාE� 
8�ගලය/ට අමාත&ාංශය හරහා සහන ලබා ෙද/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ න@, එම සහන කවෙ+ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

11. 
1683/’17 

ග	 ෙ�. එ@. ආන/ද jමාර`O මහතා,— බ/ධනාගාර ප�සංසක්රණ, 8න	)ථාපන, 
නැවත ප\ං� ]^ම හා </a ආගDක කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1987 ව+ෂෙYQ මඩකල8ව \සr්කෙY, 6න/jsp� ගාමෙසේවා වසෙ@ 
එරා|+, 8/නjඩා °වර ග@මානෙY ප\ං�ව `= ඩbfP. හැOස/ පනා/a 
මහතා ඇ�G ග@වා1/ට ෙකො= තසත්වාQ/ R`/ අමාV�ක පහාරය 
එqලකර �Rත ගණනාව Rනාශ කළ බව); 



( 5 ) 

 

 

 (ii) එම `a�ෙම/ ඒ මහතාෙ� ව&ාපාOක සථ්ානය, යානවාහන සහ ඔ¯ ස� 
`යqල අ<D� බව); 

 (iii) තැනැ)ත/, ෙ�පල සහ ක+මා/ත 8න	)ථාපන ]^ෙ@ අ�කාOය ම�/ 
1996.03.14 \නැ� f�ෙය/ අදාළ ක	ණ සනාථ කර ඇත), ෙමෙත ඔ¯ 
ඇ�G එම ප|ෙq අයට `a� හාEය ��බඳව කවර ෙහෝ සහනය සැල1 
ෙනොමැ� බව); 

 එ�මා ද/ෙන<ද? 

(ආ) (i) ෙමොනරාගල \සr්කෙY, වැqලවාය, ව	ණගම නමැ� ග@මානෙY දැනට 
ප\ං�ව `=න හැOස/ පනා/a මහතාට `a� හාEය ෙවVෙව/ ව/\ 6දල 
ෙග�මට කට.� කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ න@, ව/\ 6දල ෙගවV ලබන \නය කවෙ+ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

12. 

1689/’17 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන/ද මහතා,— ක�රට නව ග@මාන, ය=තල පහLක@ හා පජා 

සංව+ධන  අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව+ෂෙYQ ම�ගම, ෙවෝග/ ව)ෙ), පහළ ෙකොටෙසේ `a� නායයෑෙම/ 
පLව ප|q 14 දැs අවදාන@ ත))වය මත තවම) එ< ප\ං�ව `=න 
බව); 

 (ii) එම සථ්ානෙය/ එම ජනතාවෙ� වාසසථ්ාන ඉව) කළ .�යැ² 2014 ³E 
මාසෙY  ජා�ක ෙගොඩනැ�f ප+ෙYෂණ සංRධානය R`/ ව� 
කළමණාකාO)වයට උපෙදස ්Q ඇ� බව); 

 (iii) Rකqප සථ්ාන ෙව/]^ම ��බඳව ව� කළමනාකාO)වය හා ෙමම ජනතාව 
අතර ඇ� � �ෙබන ගැ�ම ෙහේ�ෙව/ Rකqප ඉඩ@ ලබාQම පමාද � ඇ� 
බව); 

 (iv) ෙ@ හා සමානව නායයෑෙ@ අවදානම පව�න අගලව)ත,     ෙඩq]) 
ව)ෙ), ඉ��8ව)ත ෙකොටස �ළ) ප|q 21 පL�ය ව+ෂ  2 ක පමණ 
කාලයක `ට �ව)වන බව); 

 එ�මා ද/ෙන<ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ/ කළ පO\ ´ඩාවට ප)�, �Rත අවදානමකට 6¯ණQ `=න 
ජනතාව සඳහා ය@ Eවාස ෙයෝජනා කමය ආර@භ ]^මට �යවර ග/ෙ/ද;  

 (ii) එෙසේ න@,  එ< ව+තමාන පග�ය කවෙ+ද;  

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

13. 
1693/’17 

ග	  µ. රංZ) ද ෙසො²සා මහතා,— Rෙ�ශ කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) සංව+ධන ෙලොත¶² ම�ඩලෙY සභාප�වරයා ඇ�G අධ&ෂ ම�ඩලෙY 
6G සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 



( 6 ) 

 

 

 (ii)  සභාප�වරයාෙ� සහ අධ&ෂ ම�ඩලෙY මා`ක වැ�� හා Qමනා ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙ+ද; 

 (iii) සංව+ධන ෙලොත¶² ම�ඩලෙY සභාප�වරයාෙ� නම jමද; 

 (iv)  ඉහත තන�ර දැ^මට ඔ¯ ස8රා ඇ� අධ&ාපන LaLක@ කවෙ+ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

14. 
1694/’17 

ග	 ඉ@රා/ මහ·ෆ් මහතා,— ක+මා/ත හා වා¹ජ කට.� අමාත&�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 8q6 ෙº ලංකා ඛEජ වැf සමාගෙ@ අVමත කා+ය ම�ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගෙ@ ව+තමාන ෙසේවක සංඛ&ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) පL�ය වසෙ+Q ෙමම සමාගම ලැ� ලාභය ෙකොපමණද;  

 (iv) එ¢ සමාගම යටෙ) gයා)මක අංශ කවෙ+ද;  

 (v) එ එ අංශෙY ෙසේවය කරV ලබන ෙසේවක සංඛ&ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) (i) සමාගමට අ��/ බඳවාෙගන ඇ� ෙසේවකය/ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ|/ බඳවා ගැKම සඳහා අVගමනය කළ බඳවාගැKෙ@ කමෙPදය කවෙ+ද; 

ය/න)  එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 

15. 
1696/’17 

ග	 _මq ර)නායක මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+yක 
කට.� අමාත&�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහVවර \සr්කෙY, උලපෙ/ පෙ�ශෙY �<= ෙරෝහණ Rෙ��ර මහතා 
භාRතා කළ ඉඩම හා Eවස ෙ@ වනRට රජය R`/ ය@ කට.)ත සඳහා 
ෙයොදා ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම ඉඩම හා Eවස රජෙY කට.)තකට පවරා ෙගන ඇ)ෙ) 
ඔ¯ෙ� ප|ලට ෙහෝ ෙවන) ආයතනයකට ව/\ 6දල ෙග�ම]/ පLවද; 

 (iii) එෙසේ න@, ෙග� ව/\ 6දල හා \නය කවෙ+ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න@, එම ඉඩම හා Eවස රජය R`/ පවරාග) පදනම හා ෙ@ 
වනRට »� R¼න පදනම කවෙ+ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම/ද? 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැV@Qම සහ \නට EයDත කට.� 
*1. 

පළා) පාලන ආයතන ඡ/ද Rම1@ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම. 
(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*2. 
ෙ�tය ආදාය@ පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම.  

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 
*3.  

6දq හා ජනමාධ& අමාත&�මා,— 6�දර ගාස�් (Rෙශේෂ R�Rධාන) පනත යටෙ) 
Eෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන 6�දර ගාස�් (Rෙශේෂ R�Rධාන) පනෙ)  5 වග/�ය  
යටෙ) 6�දර ගාස�් ස@බ/ධෙය/ 6දq අමාත&වරයා R`/  සාදන ලaව, 2017 ෙපබරවාO 
21 \නැ� 2007/24 දරන අ� Rෙශේෂ ගැසu පතෙY පළ කරV ලැබ, 2017.08.08 \න ඉ\Oප) 
කරන ලද Eෙයෝගය අVමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 
*4. 

අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+yක කට.� අමාත&�මා,— උද+පන 
පනත යටෙ) Eයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ& සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උද+පන 
පනෙ) 3 වග/�ය යටෙ) { ලංකා පජාතා/rක සමාජවාQ ජනරජය සහ 	`යාV 
ස�හා�¿ව අතර උද+පන �RLම ස@බ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා R`/ සාදන ලaව, 
2017 ¬E 07 \නැ� අංක 2022/27 දරන අ� Rෙශේෂ ගැසu පතෙY පළ කරV ලැබ, 
2017.07.25 \න ඉ\Oප) කරන ලද Eයමය අVමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 
*5. 

අගාමාත&�මා සහ ජා�ක ප�ප)� හා ආ+yක කට.� අමාත&�මා,— උද+පන 
පනත යටෙ) Eයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ& සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උද+පන 
පනෙ) 3 වග/�ය යටෙ) { ලංකා පජාතා/rක සමාජවාQ ජනරජය සහ .ෙ+නය 
අතර උද+පන �RLම ස@බ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා R`/ සාදන ලaව, 2017 ¬E 
02 \නැ� අංක 2021/47 දරන අ� Rෙශේෂ ගැසu පතෙY පළ කරV ලැබ, 2017.07.26 
\න ඉ\Oප) කරන ලද Eයමය අVමත කළ .� ය.  

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 
*6. 

අපරාධයක R/\තය/ සහ සා�ක	ව/ හට සහාය Qෙ@ සහ ආරෂා ]^ෙ@ 
(සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම.  

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 
*7. 

පළා) සභා ඡ/ද Rම1@ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම.  
(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*8. 
බලහ)කාරෙය/ අ�	දහ/ ]^@වf/ `ය� තැනැ)ත/ ආරෂා ]^@ සඳහා � 

ජාත&/තර ස@6� පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම. 
(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*9.  
අපරාධ වැළැ�ෙ@ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම. 

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*10. 

{ ලංකා �රසාර සංව+ධන පන) ෙක�@පත — Rවාදය කq තබන ලද පශ්නය (2017 
මා+� 08) [1]. 
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*11. 
පවාහන හා `Rq zව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොDෂ/ සභාෙP 

වා+�ක වා+තාව හා ��@ (2013),— 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ) 2016.09.06 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2013.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොDෂ/ සභාෙP වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/EෙPදනය ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.01.26 
\න සලකා බලන ලQ.) 

*12. 
පවාහන හා `Rq zව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— { ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙY වා+�ක 

වා+තාව හා ��@ (2012),— 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය යටෙ) 
2017.03.07 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2012.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) { ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙY වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/EෙPදනය ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.03.24 
\න සලකා බලන ලQ.) 

*13. 
පවාහන හා `Rq zව/ ෙසේවා අමාත&�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොDෂ/ සභාෙP 

වා+�ක වා+තාව හා ��@ (2014),— 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ) 2017.05.03 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2014.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොDෂ/ සභා ෙP වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(පවාහනය හා ස/EෙPදනය ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.26 
\න සලකා බලන ලQ.) 

*14. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— { ලංකා රාජ& වැRf සංසථ්ාෙP වා+�ක 

වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(3) 
වග/�ය යටෙ) 2016.12.10 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2011.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) { ලංකා රාජ& 
වැRf සංසථ්ාෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන අVමත කළ .� ය.  

(ආ+yක සංව+ධන ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.23 \න සලකා 
බලන ලQ.) 

*15. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ජා�ක ඉ�O ]^ෙ@ බැංjෙP වා+�ක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන (2015),— 6දq K� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 
අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.01.24 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 
2015.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� 
E^Âණ ඇ�ළ) ජා�ක ඉ�O ]^ෙ@ බැංjෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන  
අVමත කළ .� ය.  

(ආ+yක සංව+ධන ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.03 \න සලකා 
බලන ලQ.) 

*16. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— ලංකා බැංjෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල& පකාශන (2015),— 6දq K� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.01.25 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2015.12.31 
වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ 
ඇ�ළ) ලංකා බැංjෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන  අVමත කළ .� ය.  

(ආ+yක සංව+ධන ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.03 \න සලකා 
බලන ලQ.) 
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*17. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— මහජන බැංjෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල& පකාශන (2015),— 6දq K� පනෙ) 35(3) වග/�ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන 
6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 2017.03.08 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද,        
2015.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� 
E^Âණ ඇ�ළ) මහජන බැංjෙP වා+�ක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල& පකාශන  අVමත කළ 
.� ය.  

(ආ+yක සංව+ධන ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.03 \න සලකා 
බලන ලQ.) 

 

*18. 
රාජ& ව&වසාය සංව+ධන අමාත&�මා,— 1/ස j	ණෑගල වැRf සමාගෙ@ වා+�ක 

වා+තාව හා �ල& පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය 
යටෙ) 2017.03.21 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2014.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා°න Rගණකව	/ෙ� E^Âණ ඇ�ළ) 1/ස j	ණෑගල 
වැRf සමාගෙ@ �ල& පකාශන හා වා+�ක වා+තාව අVමත කළ .� ය.  

(ආ+yක සංව+ධන ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක සභාව R`/ 2017.05.23 \න සලකා 
බලන ලQ.) 

*19. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද& අමාත&�මා,— රාජ& ඖෂධ K�ගත සංසථ්ාෙP 

වා+�ක වා+තාව හා ��@ (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Dක K�ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.07.08 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2013.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) රාජ& ඖෂධ K�ගත සංසථ්ාෙP 
වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සRබලගැ/�ම ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක 
සභාව R`/ 2017.07.04 \න සලකා බලන ලQ.) 

*20. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද& අමාත&�මා,— { ජයව+ධන8ර මහ ෙරෝහෙq 

වා+�ක වා+තාව හා ��@ (2013),— 1983 අංක 54 දරන { ජයව+ධන8ර මහෙරෝහq ම�ඩල 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(2)(C) වග/�ය යටෙ) 
2016.07.21 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2013.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) { ජයව+ධන8ර මහ ෙරෝහෙq 
වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සRබලගැ/�ම ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක 
සභාව R`/ 2017.07.04 \න සලකා බලන ලQ.) 

*21. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද& අමාත&�මා,— රාජ& ඖෂධ Eෂප්ාදන සංසථ්ාෙP 

වා+�ක වා+තාව හා ��@ (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ& කා+Dක K�ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන 6දq පනෙ) 14(3) වග/�ය යටෙ) 
2016.08.11 වැE \න ඉ\Oප) කරන ලද, 2013.12.31 වැE \ෙන/ අවස/ � ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Rගණකා�ප�වරයාෙ� E^Âණ ඇ�ළ) රාජ& ඖෂධ Eෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙP වා+�ක වා+තාව හා ��@ අVමත කළ .� ය.  

(ෙසෞඛ& හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සRබලගැ/�ම ��බඳ ආංÃක අ°ෂණ කාරක 
සභාව R`/ 2017.07.04 \න සලකා බලන ලQ.) 

*22. 
ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද&  අමාත&�මා,— ජා�ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාOය 

පනත යටෙ) Eෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාOය පනෙ) 118  
වග/�ය සමඟ ]යRය .� 142  වග/�ය යටෙ) ෛවද& උපකරණ Dල Eයම ]^ම 
ස@බ/ධෙය/ ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද& අමාත&වරයා R`/ සාදන ලaව, 2017 
ෙපබරවාO 17 \නැ� අංක 2006/45 දරන අ� Rෙශේෂ ගැසu පතෙY පළ කරV ලැබ, 2017.05.23 
\න ඉ\Oප) කරන ලද Eෙයෝග අVමත කළ .� ය. 
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*23. 
ෙබෞ�ධ Rහාර ෙ�වාලග@ (සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම. 

(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*24. 
ෙථේරවාQ ÇÈ ක�කාව) (fයාප\ං� ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර 

]ය�ම. 
(අමාත& ම�ඩලෙY අVම�ය ද/වා �ෙb.) 

*25. 

ආ�¿කම ව&වසථ්ාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— Rවාදය  කq තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¬E 22),— “{ ලංකා පජාතා/rක සමාජවාQ ජනරජෙY ආ�¿කම ව&වසථ්ාෙP 104ආ 
(5)(අ) ව&වසථ්ාෙP R�Rධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොDෂ/ සභාව R`/ 2016 ෙපබරවාO 25 
\නැ� අංක 1955/19 දරන අ� Rෙශේෂ ගැසu පතෙY පළ කරV ලැබ, 2016.05.06 \න ඉ\Oප) 
කරන ලද, ජනමතRචාරණයකQ ෙහෝ ඡ/ද Rම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ RදÊ) හා 6Ëත 
ජනමාධ& R`/ ��පැ\ය .� උපමාන ෙහව) මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.@ ප�ප)� අVමත 
කළ .� ය.” යVෙව/ ෙයෝජනා කරන ල\/, පශන්ය සභාÇ6ඛ කරන ලQ.  

26. 
{ ලංකා ෙසේවා �Oස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර ]ය�ම.  

27. 
ළමා 8න	)ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර 

]ය�ම.  

28. 
{ ලංකා එස) gස�්යාE සෙහෝදර)වය (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර ]ය�ම.  

29. 
{ ලංකා කා/තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — ෙදවැEවර 

]ය�ම.  

30. 
ෙමොනරාගල \සr් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර ]ය�ම.  

31. 
ලසාfය/ සමාජÎය අධ&ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) ෙක�@පත — 

ෙදවැEවර ]ය�ම.  

32. 
ජාත&/තර කා/තා සහ ළමා අ²Ï/ L¶¢ෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත ]^ෙ@) පන) 

ෙක�@පත — ෙදවැEවර ]ය�ම.  
 

 
* සල,ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ23ෙ� කට4� ය. 

 

[1] 
“පන) ෙක�@පත දැ/ ෙදවැE වර ]යRය .�ය” යVෙව/ ෙයෝජනා කරන ල\/, 

පශන්ය සභාÇ6ඛ කරන ලQ. 
 

 
 


