
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

120/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මාෙග0 

ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලාං:කය0 ��කා ෙරෝගයට ෙගො<	 =ෙ> වැ@ නැA	ව දනට 
ලැෙබන බවC; 

 (ii) ෙමම තCCවය පාලනය :Eමට ෙමෙත කමවC වැඩ��ෙවළ IයාCමක 
ෙනොවන බවC; 

 (iii) ෙ> Jසා රෙK මානව ස>පත ෙම0ම, LදMද Nනාශ වන බවC; 

 එ�මා ��ග0ෙනPද? 

(ආ) (i)  ෙ> වනNට 7 ලංකාව �ළ බSලවම දනට ලැෙබන ��කා ෙරෝග කවෙTද; 

 (ii) එම ෙරෝග වැළUමට බලපාන පධාන ෙහේ� එ එ ෙරෝගයට ෙව0 ෙව0 
වශෙය0 කවෙTද; 

 (iii) එම ෙහේ� පාලනයට කටX� කර  ෙYද; 

 (iv) එෙසේ න>, ඒ කවර ආකාරෙය0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඇ) (i) ප]^ය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝ_0ෙ` ප කාර සඳහා රජය වැය කළ Lදල  
වාTcකව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (ii) ප]^ය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝග මTධන වැඩසටහ0 සඳහා රජය වැය කළ 
Lදල වාTcකව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

2. 
1112/’16 

ග	 චg0ද N ෙhij මහතා,— පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (3) 

(අ) (i) පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*ාංශයට අයC ෙදපාTතෙ>0�, අ�කාj, 
සංසථ්ා සහ ෙවනC ව*වසථ්ා�ත ආයතන කවෙTද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනෙn ෙසේවෙn JX� Lo ෙසේවක සංඛ*ාව ෙව0 ෙව0 
වශෙය0 කවෙTද; 

 (iii) 2015 වCම0 යහපාලන රජය බලයට පC=ෙම0 ප], ඉහත එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ගC Lo ෙසේවක සංඛ*ාව, ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
ෙකොපමණද; 

(අටවැJ පාTqෙ>0�ව - පළLවැJ සභාවාරය) 
අංක 198.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) ඉහත (iii) P සඳහ0 s�ගලය0ෙ` න> සහ q�නය0 කවෙTද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක sර�පාt පවuද; 

 (vi) එෙසේ න>, ඉvjෙnw ෙසේවකය0 බඳවා ගx ලබන කමෙyදය කවෙTද; 

  ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

3. 
1204/’16 

ග	 ප�ම උදයශා0ත kණෙසේකර මහතා,— වාjමාTග හා ජලස>පC කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) අ>පාර vස|්කය �ළ 1983 වTෂය වනNට  �, 

 (i) වාjමාTග සංඛ*ාව; 

 (ii) �ඩා වැy, අL�, ඇළ මාTග සංඛ*ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොN�> පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) (i)  1983 iට 2009 වTෂෙn Xදමය තCCවය Jමවන ෙත වාjමාTග, වැy, 
අL�, ඇළ මාTග ප සංසක්රණය සඳහා ෙව0 කරන ලද Lදල; 

 (ii)  Xදමය තCCවය Jම =ෙම0 ප] 2015 වTෂය දවා, සමසත් වාjමාTග, වැy, 
අL�, ඇළ මාTග ප සංසක්රණයට රජය Ni0 ෙව0 කරන ලද Lදල; 

එ එ වTෂය අxව ෙකොපමණද ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

4. 
1374/’16 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 128ට අxව, �ජ හා ෙරෝපණ දව* Jෂප්ාදනය 
කරන සමාග>වලට, පෙයෝජනයට ෙනොගC හා ඌන උ පෙයෝ�ත රජෙn ඉඩ> 
ලබා w  ෙYද; 

 (ii)  එෙසේ න>, එම රජෙn ඉඩ> කවෙTද; 
 (iii) ඉහත අයවැය ෙයෝජනාවට අxව, ඉඩ> ඉMලා i� සමාග> කවෙTද; 
 (iv) එම සමාග>වල කෘc Jෂප්ාදන ෙ�ේතය0 කවෙTද; 
 (v) එම ඉඩ> පවරා <0 Jයමය0 හා ෙකො0ෙ�i කවෙTද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 
5. 

1515/’17 

ග	 උදය පභාC ග>ම0�ල මහතා,— අ�කරණ අමාත*�gයෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැ=ෙ> පනත යටෙC 2013, 2014, 2015 සහ 2016 වTෂවලw 
නt පැව� s�ගලය0 සංඛ*ාව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වාw �vතය0ට එෙරPව  ෙබන ෙචෝදනා කවෙTද;  

ය0න එ�gය ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 



( 3 ) 

 

 

6. 

1572/’17 
ග	 ෙසn�� අq සාPT ම�ලානා මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනPර පළාෙC කලාප අධ*ාපන අධ*ෂව	0ෙ` න> සහ ෙශේ� 
කවෙTද; 

 (ii) ඉහත (i) P සඳහ0 න> අතj0 ස�්ර පදනg0, වැඩබලන පදනg0 සහ 
රාජකාj ආවරණ පදනg0 ෙසේවෙn Jරතවන කලාප අධ*ෂව	0ෙ` න> 
කවෙTද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) (i) වැඩබලන පC=> ලැ�මට ]<]ක> ලC, 7 ලංකා අධ*ාපන පjපාලන 
ෙසේවෙn II ෙශේ�ෙn JලධාE0 i�යw එම පC=>  රාජකාj ආවරණ 
පදනg0 ක�ෂඨ් JලධාE0ට ලබාෙදන බවC; 

 (ii) ඉහත සඳහ0 පC=>, අංක 1928/28 සහ 2015.05.21 vනැ  අ Nෙශේෂ ගැසK 
පතෙn පලකරන ලද 7 ලංකා අධ*ාපන පjපාලන ෙසේවා ව*වසථ්ාවලට 
පටහැJ බවC; 

එ�මා ද0ෙනPද? 

(ඇ) (i) ෙමම අකgකතාවය Jවැරv :Eමට Iයාකර0ෙ0ද; 

 (ii) එෙසේ න>, ඒ කවදාද; 

ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

7. 
1591/’17 

ග	 �මM රCනායක මහතා,— පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත �	ණෑගල - හබරණ  <>jය මාTගෙn LM සැලැසම් සකසා වසර 
10කට ප] එය ෙවනස ්කර නව සැලැසම් සකස ්:Eෙම0 ෙ�පළ අPg වන 
ජනතාවට බලවC අසාධාරණය i< � බව ��ග0ෙ0ද; 

 (ii) ෙමම සැලැසම් ෙවනස ්:Eමට එෙරPව, මහජන Nෙරෝධය පැන නැ_ ඇ  
බව ��ග0ෙ0ද; 

 (iii) ඉv:E> සඳහා සහ ව0v ලබාwම සඳහා ෙයෝ�ත Lදල ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම LදM ලබාෙදන ආයතන සහ ලබාwෙ> පදනම කවෙTද;  

 (v) ෙමම <>jය මාTගය ඉvකළ ප] �	ණෑගල iට මහව හරහා හබරණ දවා 
ඇ  <>jය මාTගෙn කාTයභාරය කවෙTද; 

 (vi) ෙයෝ�ත <>jය මාTගෙය0 ලැෙබන ප ලාභ කවෙTද; 

 (vii) හබරණට NකMප <>jය මාTගය  �යw, �	ණෑගල හරහා 
අ�ෙy_ මාTගයද ඉvවන තCCවය �ළ ෙයෝ�ත <>jය මාTගය සඳහා 
කරන Nශාල ආෙයෝජනය සමඟ සැස� ෙ>w, සාෙ�ෂව ලැෙබන ප ලාභ 
��බඳව සෑ�මකට පCNය හැ:ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 
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8. 
1618/’17 

ග	 ෙහේෂා0 Nතානෙ` මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගLව පළාෙC පාසM �ළ k	 Pඟය පව න බව ��ග0ෙ0ද; 

 (ii)  එෙසේ න>, k	 sර�පාt සංඛ*ාව එ එ Nෂය අxව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම k	 Pඟය �ය=ම සඳහා ගx ලබන ඉම0 ඉvj IයාමාTග කවෙTද; 

 (iv)  පළාC සභා පාසM සඳහා k	ව	0 මා	 :Eෙ> කමෙyදය සබරගLව පළාත 
�ළ Ji පjv i< ෙනොවන බව ��ග0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

9. 
1688/’17 

ග	 ඩ`ලස ් ෙ�වාන0ද මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක 
කටX� අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2004 වසෙTw ඇ � ]නාg ව*සනය ෙහේ�ෙව0 Jවාස Nනාශයට පC �  
නැෙගනPර පළාෙC ෙවරළබඩ ජනතාවට Jවාස ලබාwම සඳහා ෙසෞv අරා� 
රජෙn �ල*ාධාරවq0 ෙනොර�ෙචෝෙM පෙ�ශෙn ආදTශ ග>මානය 
ඉv:Eම ��ස අවෙබෝධතා ^N]මකට 2006.05.02 vන අCස0 තබන ලද 
බවC; 

 (ii) ඒ අxව, අෙන�C iයo පහ]ක> සPතව Jවාස 500:0 X� ෙමම ආදTශ 
ග>මානය ඉvකරන ලද බවC; 

 (iii) ෙමම ආදTශ ග>මානෙn Jවාස ආපදාෙව0 Nපතට පC ජනතාවට ෙ> දවා 
ලබාw ෙනොමැ  බවC, ෙ> වනNට එම පෙ�ශය ඝන කැළෑව:0 වසාෙගන 
ඇ  තCCවය දනට ඇ  බවC; 

එ�මා ද0ෙනPද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ0 Jවාස, ඒවා ඉvකරx ලැ� අරLණට අxව, අදාළ ජනතාවට 
ලබාwම සඳහා �යවර ග0ෙ0ද; 

 (ii)  වTතමාන තCCවය අxව, ෙමම Jවාස ය� අoCවැ@යා :Eෙ> 
අවශ*තාවය ඇ  බැN0, ඒ සඳහා �ල*ාධාර ලබා ෙද0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

10. 
1699/’17 

ග	 නq0 බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක 
කටX� අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැq ඉඩ>වල වසර 10කට වැ@ කාලය පvං�ව i�න තැනැCත0ට 
Pgක> ඔ�s ලබාwම සඳහා රජය ප පC මය uරණය ෙගන ඇ  බව 
��ග0ෙ0ද; 

 (ii) එෙසේ න>, ඉහත ¡ ප පC ය Iයාවට නැං=ම සඳහා රජය Ni0 ෙගන ඇ  
�යවර කවෙTද; 
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 (iii) 2015.01.08 vෙන0 ප] Pgක> ඔ�s ලබා w ඇ  ඉඩ> කK� සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ> වනNට Pgක> ඔ�s ලබාwම සඳහා හ¢නාෙගන ඇ  �> කK� සංඛ*ාව, 
එ එ vස|්කය සහ පාෙ�,ය ෙMක> ෙකොKඨාසය අxව ෙව0 ෙව0 
වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) P සඳහ0 �> කK� අතj0 රජය Ni0 �A	පC සකස ්කර ඇ  
�> කK� සංඛ*ාව, එ එ vස|්කය සහ පාෙ�,ය ෙMක> ෙකොKඨාසය 
අxව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (vi) ජා ක ආT�කයට ඉතා වැදගC වන ඉහත ¡ ව*ාපෘ ය IයාCමක :Eම 
අ�ක ෙලස පමාද = ඇ  බව ��ග0ෙ0ද; 

 (vii) එෙසේ න>, එම වැඩ��ෙවළ සාTථක කර ගැ£ම සඳහා ගx ලබන �යවර 
කවෙTද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

11. 
1701/’17 

ග	 වා]ෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ සNබලගැ0=>, ]භසාධන හා ක0ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) “සNබලගැ0=ම” යන සංකMපය ෙකෙසේ JTවචනය කර0ෙ0ද; 

 (ii) ඒ අxව වාරයකට පෙ�ශය:0 10% බැ^0 ප�M සNබලග0වා ඔ�0 
සමෘ�� ප ලාභවq0 බැහැර කරx ලබ0ෙ0 ෙකෙසේද; 

 (iii) එ අෙය�ෙ` ෛදJක ආදායම 	.300/- වනNට ප�ෙM ෙදෙදෙන� 
මසකට vන 30 වැඩ කළC මාiක ආදායම 	.18,000/- පමණ බව 
��ග0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) (i) ජන හා සංඛ*ාෙMඛන ෙදපාTතෙ>0�ෙy සංඛ*ාෙMඛනවලට අxව ද	ව0 
ෙදෙදෙන� i�න (ෙදමy�ය ෙදෙදනා සමඟ 04 ෙදෙන�ෙග0 XC)  ප�ලක 
මාiක අත*වශ* Nයදම 	.41,000/-කට වැ@ වනබව ��ග0ෙ0ද; 

  (ii) ඒ අxව සමෘ�� ආධාර නවCවා සNබලග0වන ප�ලක ස�්ර මාiක ආදායම 
	.41,000/-ක මKටමක  �ය X� ව0ෙ0ද; 

 (iii) එෙසේ න>, සNබලගැ0� ප�M යx 	.41,000/-කට වැ@ ස�්ර මාiක 
ආදායම ඇ  ප�M වශෙය0 JTණය කර0ෙ0ද; 

ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

12. 
1704/’17 

ග	 (ෛවද*) නq0ද ජය ස්ස මහතා,— උසස් අධ*ාපන හා මහාමාTග 
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) ෙ> වනNට 7 ලංකාව �ළ IයාCමක වන උපා� පදානය කරx ලබන ආයතන 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) එම එ එ ආයතනෙn, 

 (i) q�නය; 
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 (ii) උපා� පදානය :Eම සඳහා Nශව්Nද*ාල ප පාදන ෙකොgෂ0 සභාෙy 
අxම ය ලබාෙගන ඇ  vනය; 

 (iii) �jනමx ලබන උපා�; 

 (iv) ඉෙගxම ලබන i]0 සංඛ*ාව; 

 (v) එ එ උපා� පාඨමාලාව සඳහා අයකරx ලබන Lදල;  

 ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙTද ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 
13. 

1706/’17 

ග	 N<ර Nකමනායක මහතා,— සමාජ සNබලගැ0=>, ]භසාධන හා ක0ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙජ*ෂඨ් sරවැi wමනාව වශෙය0 ඇතැ> අt ආදාය>ලා§0 Ni0 මාiකව 
	.1900/- ලබා ගC බවC; 

 (ii) ෙවනC ආදාය> මාTගය ෙනොමැ  සහ ද	ව0ෙ` උදy උපකාර ෙනොමැ  
අt ආදාය>ලා§0ෙ` එvෙනදා අවශ*තා �jමසා ගැ£ම සඳහා ෙමම Lදල 
මහC ෙසේ උපකාE � බවC; 

 (iii) තම0ෙ` වෙයෝවෘ�ධභාවයට රජෙය0 ලබාෙදන කෘතෙyw wමනාව 
වශෙය0 ඔ�0 ෙමය අගය කළ බවC; 

එ�මා ද0ෙනPද? 

(ආ) (i) ¨වන Nයදම ඉහළ යg0 පව න ෙමම වකවාxෙyw ඇතැ> ෙජ*ෂඨ් 
sරවැiය0ට එම wමනාව ලබාwම නවතා ඇ  බවC; 

 (ii) එ ද	ෙව� ෙහෝ රජෙn ෙසේවෙn ෙයw i�0ෙ0 න>, ඔS ෙහෝ ඇය 
Nවාහ= ෙවනC සථ්ානයක පvං�= i�යC, ෙමම wමනාව ඔ�0ෙ` �යාට 
ෙහෝ මවට ෙහෝ Pgව  �නද, මෑතකw එවැJ s�ගලය0ටද ෙමම wමනාව 
ෙග=ම නවතා ඇ  බවC; 

 (iii) තJවම ¨වCවන ෙජ*ෂඨ් sරවැiය0ට ෙමම wමනාව ලබාwම නතර :Eම 
බලවC අසාධාරණය බවC;  

එ�මා ��ග0ෙනPද? 

(ඇ) උත wමනාව ෙග=ම නතර කර ඇ  ෙජ*ෂඨ් sරවැiය0 සඳහා එම wමනාව නැවත 
ෙග=ම සඳහා �යවර ග0ෙ0ද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 
14. 

1724/’17 

ග	 කනක ෙහේරC මහතා,— වැNq කTමා0ත අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) වTෂ 2014 iට 2016 දවා, 

 (i) 7 ලංකාෙy ෙපොM වගාකර ඇ  ඉඩ> පමාණය; 

 (ii) කැබq :Eම සඳහා අxම ය ලබාw ඇ  ෙපොM ඉඩ> පමාණය; 

 (iii) කැබq කරන ලද ෙපොM ඉඩ> පමාණය; 

  එ එ වTෂය සහ vස|්කය අxව, ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න 
 එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද? 

(ආ) (i) ෙපොM ඉඩ> කැබq :Eෙම0 රෙK ෙපොM වගා �> පමාණය අt = ෙ�,ය 
පjෙභෝජනයට අවශ* ෙපොM Pඟය ඇ  වන බව ��ග0ෙ0ද; 



( 7 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ න>, එයට ��යම ෙලස අxගමනය :Eමට අෙ�ෂා කරx ලබන  
කමෙyදය කවෙTද;  

  ය0නC එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනPද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 
15. 

1736/’17 

ග	 එ>. එ�. එ>. සMමා0 මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) �Nu�ක පාසM 1000 සංවTධනය :Eෙ> වැඩසටහන යටෙC �	ණෑගල 
vස|්කෙn, ^jඋMල අධ*ාපන කලාපයට අයC, කැ�ණෙගොMල Lසq්> 
මධ* මහා Nද*ාලෙn පාථgක අංශය ඉවC කරන ලද බවC; 

 (ii) 2015 වTෂෙn iට කැ�ණෙගොMල, ©>මා පMqයට අයC ඉඩෙ> තාවකාqක 
ෙගොඩනැ^Mලක එම පෙ�ශෙn පළL වසර i]0 සඳහා ප0  පවCවා ෙගන 
යන බවC; 

 (iii) පාථgක අංශෙn සමා0තර ප0  :Pපයක 200කට ආස0න ªෂ*ය0 
සංඛ*ාව ඉෙගxම ලබන එම පාසලට පමාණවC k	ව	0, පං  කාමර 
පහ]ක>, ගෘහ භා�ඩ, ළමා උද*ානය, ආරෂක වැට සහ වැi:q 
පහ]ක> ඇ�o මානව හා ෙභෞ ක ස>පC :iව ෙ> දවා ලබාw 
ෙනොමැ  බවC; 

 එ�මා ද0ෙනPද? 

(ආ) එම පාසෙM ඉෙගxම ලබන ªෂ*ය0ෙ` යහපත උෙදසා ඉහත සඳහ0 අවශ*තා 
iයMල ෙනොපමාව ලබාwමට �යවර ග0ෙ0ද ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම0ද? 

 

 

පධාන කටX� ආර>භෙn w 

ෙය'ජනා )*බඳ දැ,�-ම 
1.  
පාTqෙ>0�ෙy සභානායක�මා,— පාTqෙ>0�ෙy කටX�,— න*ාය පතෙn පධාන 

කටX�වල අංක 1 දරන Nෂයය ��බඳ වැඩ අද vන «ස=්ෙ>w අංක 7 දරන පාTqෙ>0�ෙy  
සථ්ාවර JෙයෝගෙයP  සහ 2016.03.08 හා 2017.09.19 වැJ vනය0P පාTqෙ>0�ව Ni0 
ස>මත කරන ලද ෙයෝජනාවල N�Nධානය0ෙග0 Jදහස ්Nය X� ය. 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැx>wම සහ vනට Jයgත කටX� 
 

*1. 
පළාC සභා ඡ0ද Nම2> (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 

*2. 
7 ලංකා  රසාර සංවTධන පනC ෙක®>පත — Nවාදය කM තබන ලද පශ්නය (2017 

මාT� 08) [1]. 
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*3.  
සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙC Jෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පනC ම±0 සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙC 4 වග0 ෙn (3) උපවග0 ය සහ 14 වග0 ය සමඟ :යNය X�, එ¡ 
පනෙC 20 වග0 ය යටෙC 2017 ආනයන බලපත හා පg කරන සහ තCව පාලන 
Jෙයෝග ස>බ0ධෙය0 සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*වරයා 
Ni0 සාදන ල<ව, 2017 අෙගෝස්� 15 vනැ  අංක 2032/10 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK 
පතෙn පළ කරx ලැබ, 2017.09.06 vන ඉvjපC කරන ලද Jෙයෝග අxමත කළ X� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*4. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද*  අමාත*�මා,— ජා ක ඖෂධ Jයාමන අ�කාjය 

පනත යටෙC Jෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ Jයාමන අ�කාjය 
පනෙC 118  වග0 ය සමඟ :යNය X� 142  වග0 ය යටෙC ෛවද* උපකරණ gල Jයම 
:Eම ස>බ0ධෙය0 ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*වරයා Ni0 සාදන ල<ව, 
2017 ෙපබරවාj 17 vනැ  අංක 2006/45 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 
2017.05.23 vන ඉvjපC කරන ලද Jෙයෝග අxමත කළ X� ය. 

*5.  
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මා,— ජා ක ඖෂධ Jයාමන අ�කාjය 

පනත යටෙC Jෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ Jයාමන අ�කාjය 
පනෙC 59 සහ 63 වග0  සමඟ :යNය X�, 142 වග0 ෙn (2) උපවග0 ෙn (ද) ෙ³දය 
යටෙC ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*වරයා Ni0 සාදන ල<ව, 2017 ´J 14 
vනැ  අංක 2023/30 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 2017.08.22 vන 
ඉvjපC කරන ලද Jෙයෝගය අxමත කළ X� ය.  

*6. 
Niවන ආ�tකම ව*වස්ථා සංෙශෝධනය පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම. 

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*7. 
බලහCකාරෙය0 අ�	දහ0 :E>වq0 iයµ තැනැCත0 ආරෂා :E> සඳහා � 

ජාත*0තර ස>L  පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම. 
(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 

 *8. 
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— උදTපන 

පනත යටෙC Jයමය (අංක 1),— ජා ක රාජ* සභාෙy 1977 අංක 8 දරන උදTපන 
පනෙC 3 වග0 ය යටෙC 7 ලංකා පජාතා0|ක සමාජවාw ජනරජය සහ 	iයාx 
ස�හා�tව අතර උදTපන ^N]ම ස>බ0ධෙය0 ජනා�ප වරයා Ni0 සාදන ල<ව, 
2017 ´J 07 vනැ  අංක 2022/27 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 
2017.07.25 vන ඉvjපC කරන ලද Jයමය අxමත කළ X� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*9. 
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— උදTපන 

පනත යටෙC Jයමය (අංක 2),— ජා ක රාජ* සභාෙy 1977 අංක 8 දරන උදTපන 
පනෙC 3 වග0 ය යටෙC 7 ලංකා පජාතා0|ක සමාජවාw ජනරජය සහ XෙTනය 
අතර උදTපන ^N]ම ස>බ0ධෙය0 ජනා�ප වරයා Ni0 සාදන ල<ව, 2017 ´J 
02 vනැ  අංක 2021/47 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 2017.07.26 
vන ඉvjපC කරන ලද Jයමය අxමත කළ X� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
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*10.  
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— උදTපන 

පනත යටෙC Jයමය (අංක 3),— ජා ක රාජ* සභාෙy 1977 අංක 8 දරන උදTපන 
පනෙC 3 වග0 ය යටෙC 7 ලංකා පජාතා0|ක සමාජවාw ජනරජය සහ මහජන ¶න 
ස�හා�tව අතර උදTපන ^N]ම ස>බ0ධෙය0 ජනා�ප වරයා Ni0 සාදන ල<ව, 
2017 ´J 20 vනැ  අංක 2024/25 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 
2017.08.22 vන ඉvjපC කරන ලද Jයමය අxමත කළ X� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*11.  
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— උදTපන 

පනත යටෙC Jයමය (අංක 4),— ජා ක රාජ* සභාෙy 1977 අංක 8 දරන උදTපන 
පනෙC 3 වග0 ය යටෙC  7 ලංකා පජාතා0|ක සමාජවාw ජනරජය සහ NයKනාම 
සමාජවාw ජනරජය අතර උදTපන ^N]ම ස>බ0ධෙය0 ජනා�ප වරයා Ni0 සාදන 
ල<ව, 2017 ´q 19 vනැ  අංක 2028/16 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx 
ලැබ, 2017.08.23 vන ඉvjපC කරන ලද Jයමය අxමත කළ X� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*12. 
අපරාධයක N0vතය0 සහ සාcක	ව0 හට සහාය wෙ> සහ ආරෂා :Eෙ> 

(සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම.  
(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 

*13.  
අපරාධ වැළැ=ෙ> (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම. 

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*14. 
රෂණ කTමා0තය N�මC :Eෙ> (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර 

:ය=ම. 
(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 

*15. 
ඉෙලෙටොJක ගxෙදx (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම. 

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*16. 
පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොgෂ0 සභාෙy 

වාTcක වාTතාව හා ^�> (2013),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය 
යටෙC 2016.09.06 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC ජා ක ගමනාගමන 
ෙකොgෂ0 සභාෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙyදනය ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.01.26 

vන සලකා බලන ලw.) 

*17. 
පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මා,— 7 ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙn වාTcක 

වාTතාව හා ^�> (2012),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය යටෙC 
2017.03.07 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2012.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC 7 ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙn වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙyදනය ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.03.24 

vන සලකා බලන ලw.) 

*18. 
පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොgෂ0 සභාෙy 

වාTcක වාTතාව හා ^�> (2014),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය 
යටෙC 2017.05.03 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකොgෂ0 සභා ෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙyදනය ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.26 

vන සලකා බලන ලw.) 
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*19. 
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 7 ලංකා රාජ* වැNq සංසථ්ාෙy වාTcක 

වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) 
වග0 ය යටෙC 2016.12.10 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2011.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC 7 ලංකා රාජ* 
වැNq සංසථ්ාෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.23 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*20. 
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— ජා ක ඉ j :Eෙ> බැං�ෙy වාTcක වාTතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන (2015),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 
අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2017.01.24 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 
2015.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` 
JE�ණ ඇ�ළC ජා ක ඉ j :Eෙ> බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන  
අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*21. 
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— ලංකා බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල* පකාශන (2015),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2017.01.25 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2015.12.31 
වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ 
ඇ�ළC ලංකා බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන  අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*22. 
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— මහජන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල* පකාශන (2015),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2017.03.08 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද,        
2015.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` 
JE�ණ ඇ�ළC මහජන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන  අxමත කළ 
X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 
 

*23. 
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 2/ස �	ණෑගල වැNq සමාගෙ> වාTcක 

වාTතාව හා �ල* පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය 
යටෙC 2017.03.21 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¹න Nගණකව	0ෙ` JE�ණ ඇ�ළC 2/ස �	ණෑගල 
වැNq සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.23 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*24. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මා,— රාජ* ඖෂධ £ ගත සංසථ්ාෙy 

වාTcක වාTතාව හා ^�> (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ* කාTgක £ ගත සංසථ්ා 
පනෙC 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 
2016.07.08 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC රාජ* ඖෂධ £ ගත සංසථ්ාෙy 
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* හා මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.07.04 vන සලකා බලන ලw.) 
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*25. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මා,— 7 ජයවTධනsර මහ ෙරෝහෙM 

වාTcක වාTතාව හා ^�> (2013),— 1983 අංක 54 දරන 7 ජයවTධනsර මහෙරෝහM ම�ඩල 
පනෙC 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය යටෙC 
2016.07.21 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC 7 ජයවTධනsර මහ ෙරෝහෙM 
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* හා මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.07.04 vන සලකා බලන ලw.) 

*26. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මා,— රාජ* ඖෂධ Jෂප්ාදන සංසථ්ාෙy 

වාTcක වාTතාව හා ^�> (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ* කාTgක £ ගත සංසථ්ා 
පනෙC 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 
2016.08.11 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JE�ණ ඇ�ළC රාජ* ඖෂධ Jෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* හා මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.07.04 vන සලකා බලන ලw.) 

*27.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙy වාTcක වාTතාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග> පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කTමා0ත පනත අxව 2017.03.22 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ 
vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙºඑ>¨ ආයතනෙn වරලC 
ගණකා�කාE0ෙ` JEෂණ ඇ�ළC 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙy වාTcක වාTතාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන  අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*28.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— ජා ක ඉ j :Eෙ> බැං�ෙy වාTcක වාTතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන (2014),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 
අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2016.05.05 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 
2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` 
JEෂණ ඇ�ළC ජා ක ඉ j:Eෙ> බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන 
අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*29.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— මහජන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල* පකාශන (2014),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2016.09.22 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 
වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ 
ඇ�ළC මහජන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*30.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— ලංකා බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල* පකාශන (2014),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2016.05.05 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 
වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ 
ඇ�ළC ලංකා බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 
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*31.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 2/ස හලාවත වැNq සමාගෙ> වාTcක වාTතාව 

හා �ල* පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 
2016.11.15 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC 2/ස හලාවත වැNq සමාගෙ> 
වාTcක වාTතාව හා �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*32.  
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— පාෙ�,ය සංවTධන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව 

හා �ල* පකාශන (2014),— LදM £  පනෙC 35(3) වග0 ය යටෙC සහ 1971 අංක 38 
දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2016.10.28 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 
2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` 
JEෂණ ඇ�ළC පාෙ�,ය සංවTධන බැං�ෙy වාTcක වාTතාව හා �ල* පකාශන අxමත 
කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.05.03 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*33.   
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 7 ලංක0 kව0 සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා  

�ල* පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 
2016.08.09 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2015.03.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අT0සK් ඇ0� ය0` ආයතනෙn වරලC ගණකා�කාEව	0ෙ` 
JEෂණ ඇ�ළC  7 ලංක0 kව0 සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා �ල* පකාශන අxමත 
කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.08.23 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*34.   
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මා,— Nජය �මාර�ංග අxසම්රණ 

ෙරෝහෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> 2013,— 1999 අංක 38 දරන Nජය �මාර�ංග 
අxසම්රණ ෙරෝහM ම�ඩල පනෙC 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14
(2) 2 වග0 ය යටෙC 2016.08.12 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 
අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC Nජය 
�මාර�ංග අxසම්රණ ෙරෝහෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* හා මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.07.04 vන සලකා බලන ලw.) 

*35.   
£ ය හා සාමය සහ දcණ සංවTධන අමාත*�මා,— අ0තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

ම�ඩලෙn වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ0තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 13(1) 
වග0 ය යටෙC 2016.08.24 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC  වාTcක වාTතාව 
හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2016.10.05 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*36.   
Jවාස හා ඉv:E> අමාත*�මා,— ජා ක Jවාස සංවTධන අ�කාjෙn වාTcක වාTතාව 

හා ^�> - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක Jවාස සංවTධන අ�කාjය පනත අxව 
2016.10.25 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2012.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC වාTcක වාTතාව හා ^�> 
අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* සහ මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.08.09 vන සලකා බලන ලw.) 
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*37.   
Jවාස හා ඉv:E> අමාත*�මා,— ඉv:E> අභ*ාස සංවTධන ආයතනෙn වාTcක 

වාTතාව හා ^�> - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙn කාTgක සංසථ්ා පනෙC 2 වැJ 
වග0 ෙn 1 වැJ උප වග0 ය යටෙC හා 1992 ´J මස 10 vනැ  අංක 718/15 දරන අ  
Nෙශේෂ ගැසKපතය අxව 2016.10.25 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 
අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC  
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* සහ මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.08.09 vන සලකා බලන ලw.) 

*38.   
ඉඩ> සහ පාTqෙ>0� ප සංසක්රණ අමාත*�මා,— ඉඩ> ප සංසක්රණ  ෙකොgෂ0 

සභාෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ> ප සංසක්රණ 
ෙකොgෂ0 සභා පනත යටෙC 2016.11.18 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ 
vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC   
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(කෘcකTමය හා ඉඩ> ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.03.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*39.   
ඉඩ> සහ පාTqෙ>0� ප සංසක්රණ අමාත*�මා,— ඉඩ> ප සංසක්රණ  ෙකොgෂ0 

සභාෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ> ප සංසක්රණ 
ෙකොgෂ0 සභා පනත යටෙC 2016.11.18 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ 
vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC   
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(කෘcකTමය හා ඉඩ> ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.03.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*40.   
පවාහන හා iNM kව0 ෙසේවා අමාත*�මා,— iNM kව0ෙසේවා අ�කාjෙn වාTcක 

වාTතාව හා ^�> - 2014,— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය යටෙC 
2016.12.05 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC  7 ලංකා iNM kව0ෙසේවා 
අ�කාjෙn වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙyදනය ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.08.10 

vන සලකා බලන ලw.) 

*41.   
Jවාස හා ඉv:E> අමාත*�මා,— රාජ* සංවTධන හා JTමාණ £ ගත සංසථ්ාෙy 

වාTcක වාTතාව හා ^�> - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ* කාTgක සංසථ්ා පනෙC          
2 වැJ වග0 ෙn 1 වැJ උප වග0 ය යටෙC 2017.01.24 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 
2012.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` 
JEෂණ ඇ�ළC වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ෙසෞඛ* සහ මානව ]භසාධනය, සමාජ සNබලගැ0=ම ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක 

සභාව Ni0 2017.08.09 vන සලකා බලන ලw.) 

*42.   
පවාහන හා iNM kව0ෙසේවා අමාත*�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද* ආයතනෙn වාTcක 

වාTතාව හා ^�> - 2013,— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(2)(C) වග0 ය යටෙC 
2017.01.24 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2013.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC ජා ක පවාහන ෛවද* 
ආයතනෙn වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙyදනය ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.08.10 

vන සලකා බලන ලw.) 
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*43.   
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 7 ලංක0 kව0 සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය 
යටෙC 2017.07.25 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2016.03.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC 7 ලංක0 kව0 
සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල* පකාශන අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.08.23 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*44.   
රාජ* ව*වසාය සංවTධන අමාත*�මා,— 7 ලංක0 kව0 සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා 

^�> 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන LදM පනෙC 14(3) වග0 ය යටෙC 2015.03.04 
වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.03.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අT0සK් ඇ0� ය0` ආයතනෙn වරලC ගණකා�කාEව	0ෙ` JEෂණ ඇ�ළC  
7 ලංක0 kව0 සමාගෙ> වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.08.23 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*45.   
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— මානව ස>පC 

සංවTධනය :Eෙ> 7 ලංකා ජා ක සභාෙy, වාTcක වාTතාව හා ^�> 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව ස>පC සංවTධනය :E ෙ> 7 ලංකා ජා ක සභාව පනෙC 24 වග0 ය යටෙC 
2016.10.27 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද, 2014.12.31 වැJ vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC මානව ස>පC සංවTධනය 
:Eෙ> 7 ලංකා ජා ක සභාෙy වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.02.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*46.   
සංවTධන කාTයභාර අමාත*�මා සහ Nෙ�ශ කටX� අමාත*�මා,— ෙසේවා 

JXතය0ෙ` භාර අරLදM ම�ඩලය, වාTcක වාTතාව හා ^�> 2014,— 1980 අංක 46 
දරන ෙසේවා JXතය0ෙ` භාර අරLදM ම�ඩල පනෙC 11 වග0 ය යටෙC 2016.11.12 
වැJ vන ඉvjපC කරන ලද 2014.12.31 vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ ඇ�ළC ෙසේවා JXතය0ෙ` භාර අරLදM ම�ඩලෙn  
වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.02.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*47.   
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරLදෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරLදM පනෙC 17 වග0 ය යටෙC 2016.01.27 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද 2013.12.31 
vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ 
ඇ�ළC  ජා ක රෂණ භාර අරLදෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.02.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 

*48.   
අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පC  හා ආT�ක කටX� අමාත*�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරLදෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරLදM පනෙC 17 වග0 ය යටෙC 2016.12.10 වැJ vන ඉvjපC කරන ලද 2014.12.31 
vෙන0 අවස0 � වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Nගණකා�ප වරයාෙ` JEෂණ 
ඇ�ළC  ජා ක රෂණ භාර අරLදෙM වාTcක වාTතාව හා ^�> අxමත කළ X� ය.  
(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංªක අ¹ෂණ කාරක සභාව Ni0 2017.02.09 vන සලකා 

බලන ලw.) 
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*49. 
ෙබෞ�ධ Nහාර ෙ�වාලග> (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම. 

(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 
*50. 
ෙථේරවාw »¼ ක කාවC (qයාපvං� :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර 

:ය=ම. 
(අමාත* ම�ඩලෙn අxම ය ද0වා  ෙY.) 

*51. 
ආ�tකම ව*වසථ්ාව යටෙC ෙයෝජනාව,— Nවාදය  කM තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ´J 22),— “7 ලංකා පජාතා0|ක සමාජවාw ජනරජෙn ආ�tකම ව*වසථ්ාෙy 104ආ 
(5)(අ) ව*වසථ්ාෙy N�Nධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොgෂ0 සභාව Ni0 2016 ෙපබරවාj 25 
vනැ  අංක 1955/19 දරන අ  Nෙශේෂ ගැසK පතෙn පළ කරx ලැබ, 2016.05.06 vන ඉvjපC 
කරන ලද, ජනමතNචාරණයකw ෙහෝ ඡ0ද Nම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ Nද½C හා L¾ත 
ජනමාධ* Ni0 ��පැvය X� උපමාන ෙහවC මාTෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහX> ප පC  අxමත 
කළ X� ය.” යxෙව0 ෙයෝජනා කරන ලv0, පශන්ය සභා»Lඛ කරන ලw.  

52. 
7 ලංකා ෙසේවා �jස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනC ෙක®>පත — 

ෙදවැJවර :ය=ම.  

53. 
ළමා sන	Cථාපන ෙ0දය (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර 

:ය=ම.  

54. 
7 ලංකා එසC Iස ්යාJ සෙහෝදරCවය (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — 

ෙදවැJවර :ය=ම.  

55. 
7 ලංකා කා0තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර 

:ය=ම.  

56. 
ෙමොනරාගල vස|් කා0තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — 

ෙදවැJවර :ය=ම.  

57. 
ලසාqය0 සමාජ¿ය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — 

ෙදවැJවර :ය=ම.  

58. 
ජාත*0තර කා0තා සහ ළමා අ�u0 ]«¡ෙ> සභාව (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC 

ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම.  
 

59. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත :Eෙ>) පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර 

:ය=ම.  
 

60. 
ද ඉ0ස�්�XK ඔෆ ්සT�ෆ�� පYq එක�0ට0Kස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත :Eෙ>) 

පනC ෙක®>පත — ෙදවැJවර :ය=ම.  
 
 

 

* සල0ෙණ� හ3�ව, ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 

[1] 
“පනC ෙක®>පත දැ0 ෙදවැJ වර :යNය X�ය” යxෙව0 ෙයෝජනා කරන ලv0, 

පශන්ය සභා»Lඛ කරන ලw. 
 

 

 


