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අංක 2(1).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 2 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 සැ*තැ�බ 07 වැ" -#රාදා 

2018 සැ*තැ�බ 18 වැ" අඟහ/වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 

* 

&ද' පන( ෙක)�පත — ෙදවැ�වර +ය,ම.  
(අමාත/ ම0ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

* 

7 ලංකා 9:
බල (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත — ෙදවැ�වර +ය,ම.  
(අමාත/ ම0ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

* 

අගාමාත/�මා සහ ජා4ක ප4ප(4 හා ආ	@ක කට$� අමාත/�මා,— උද	පන පනත 
යටෙ( �යමය,— ජා4ක රාජ/ සභාෙC 1977 අංක 8 දරන උද	පන පනෙ( 3 වග4ය 
යටෙ( 7 ලංකා පජාතාJක සමාජවා� ජනරජය සහ �	+ ජනරජය අතර උද	පන K9Lම 
ස�බධෙය ජනාMප4වරයා 9N සාදන ල:ව, 2018 Q
 13  නැ4 අංක 2079/77 දරන අ4 
9ෙශේෂ ගැසU පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 2018.09.04  න ඉ Zප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ 
$� ය. 

(අමාත/ ම0ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

* 

අගාමාත/�මා සහ ජා4ක ප4ප(4 හා ආ	@ක කට$� අමාත/�මා,— ෙපෞ\ග
ක 
ආර]ෂක �ෙයෝජ/ායතන 9Mම( +^ෙ� පනත යටෙ( �ෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞ\ග
ක ආර]ෂක �ෙයෝජ/ායතන 9Mම( +^ෙ� පනෙ( 18 වග4ය යටෙ(  ගාස�් 
අය+^ම සංෙශෝධනය ස�බධෙය ආර]ෂක අමාත/වරයා 9N සාදන ල:ව, 2018 a� 07 
 නැ4 අංක 2074/34 දරන අ4 9ෙශේෂ ගැසU පතෙ3 පළ කර� ලැබ,  2018.09.04  න ඉ Zප( 
කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ $� ය. 

* 

&ද' හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Lරාබ: ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 1),— 
Lරාබ: ආඥාපනෙ( (52 අMකාරය c)  32 වග4ය සමඟ +ය9ය $� 2, 12, 22  සහ 25 
වග4 යටෙ( Lරාබ: ස�බධෙය &ද' හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා 9N පනවන ල:ව, 
2018 a� 13  නැ4 අංක 2075/23 දරන අ4 9ෙශේෂ ගැසU පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 2018.09.04 
 න ඉ Zප( කරන ලද �ෙCදනය අ�මත කළ $� ය. 

(අංක 10/2018 දරන Lරාබ: �ෙCදනය)  
(අමාත/ ම0ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

 
 
 
 



( 2 ) 

 

* 

&ද' හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Lරාබ: ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 2),—  
Lරාබ: ආඥාපනෙ( (52 අMකාරය c) 32 වග4ය යටෙ( Lරාබ: ස�බධෙය &ද' හා 
ජනමාධ/ අමාත/වරයා 9N පනවන ල:ව, 2018 a� 13  නැ4 අංක 2075/24 දරන අ4 
9ෙශේෂ ගැසU පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 2018.09.04  න ඉ Zප( කරන ලද �ෙCදනය අ�මත 
කළ $� ය. 

(අංක 11/2018 දරන Lරාබ: �ෙCදනය)  

(අමාත/ ම0ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

 
* සල#ෙණ� හ3�ව4 ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට9� ය. 

 

 

2018 ඔ;ෙත<බ 12 වැ" -#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 

  

පා. 3/’18 
ගf (ෛවද/) න
ද ජය4සස් මහතා,— ෙමොර)ව 9ශව්9ද/ාලය සඳහා ෙයෝiත ෛවද/ 

jඨය සඳහා l]ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය +^ම,— 2018 අයවැය 
මn ෙමොර)ව 9ශව්9ද/ාලයට අ�බ\ධව ෛවද/ jඨය] ඉ +^මට ෙයෝජනා කර ඇ4 අතර 
එම ෙයෝiත ෛවද/ jඨය සඳහා l]ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 
කළ  $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 
 පා.  4/’18 

  ගf එස.් එ�. මZ]කා	 මහතා,— දහ� පාස' අධ/ාපනය අ�වා	ය +^ම,— lෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ$Z රට �ළ ව/ාrත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	දනය +^ම හා ස්වයං 9නය] ඇ4 +^ම උෙදසා Nයtම  දfවට, 9 ෙශේvය ද]වා 
ඔxෙy ආගමට අ�zල  දහ� පාස' අධ/ාපනය අ�වා	ය +^ම L:L යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

  

පා. 16/’18 
ගf ච!ද 9 ෙ|NZ මහතා,— ගා}ය පළා(වල ෙබෞ\ධ පස'වල වැඩN~න 

වෙයෝවෘ\ධ �]�වහෙසේලා ආර]ෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහන] සකස් +^ම,— 
7 ලංකාෙC ෙබොෙහෝ ගා}ය පළා(වල ෙබෞ\ධ පස' ඉතා අ� ආ	@ක මUටමක පව4න 
බැ9, එවැ� පස'වල වැඩN~න වෙයෝවෘ\ධ �]�වහෙසේලා ආර]ෂා කර ගැ�ම 
සඳහා වැඩසටහන] සකස් කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

  

පා.21/’18 
ගf �fvකා ෙපේමචද මහ(!ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ/ ,�ෙයෝ පට 

සංසරණය ,ම වැළැ],ෙම�ලා 9ෙශේෂ ඒකකය] ��),ම,— ව	තමානෙ3 බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�( අසභ/ ,�ෙයෝ ද	ශන සංසරණය ,ම මn 
�\ගලයෙy �\ග
ක(වය 9නාශවන අතර 9ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමn 
9ශාල අපහLතාවයකට ප(වන බැ9, ෙමව ,�ෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන N~න, 
ෙබදා හZන හා �	මාණය කරන �\ගලය ��බඳව 9ම	ශනය +^මට ප4ඵලදා� 
9ෙශේෂ ඒකකය] අපරාධ ප^]ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ ��)9ය  $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 



( 3 ) 

 

පා.22/’18 

ගf �fvකා ෙපේමචද මහ(!ය,— 9ශ්ව9ද/ාල හා අෙන�( Nයtම උසස ්
අධ/ාපන ආයතනවලට 9ෙශේෂ ���වල( මානNක උපෙ\ශකවf ෙහෝ අ�ශාසකවf 
ප(+^ම,— ව	තමානෙ3 බ�ල වශෙය ද]නට ලැෙබන තfණ තfvය, NL 
NL9ය Nය 9 හා�කර ගැ�ෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ(,ම සඳහා Nයtම රජෙ3 
අධ/ාපන ආයතන සඳහා ���වල( මානNක උපෙ\ශකවf, අ�ශාසකවf ෙහෝ එම 
අධ/ාපන ආයතනවල දැනට N~න �fවර �fවZයට මානNක උපෙ\ශනය ��බඳ 
9ෙශේෂ ���ව] ලබා ය  $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

පා.24/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— �(තලම  ස්J]කය ස�ව 4� ෙවො
ෙබෝ' �ඩාෙC 
අ�මානය නැවත ෙගොඩනැ�මට වැඩසටහන]  ය( +^ම,— }ට දශකයකට පමණ ෙපර 
�(තලම  ස්J]කෙ3 පාස' ව
 ��c ද]ෂ ෙවො
ෙබෝ' �ඩක ��කාව ජා4ක හා 
ජාත/තර තරඟ වල� දැ]c ද]ෂතා �සා �(තලම  ස්J]කයට ෙවො
ෙබෝ' 
�ඩාෙව ඉතා අ�මානව( ස්ථානය] �! xවද, අද වන9ට එම ත((වෙ3 ය� �ඳ 
වැ�ම] ඇ4 බැ9, නැවත එම අ�මානය �(තලම  ස්J]කයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන]  ය( කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

  

පා.25/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— �(තලම  ස්J]කය �ළ ~ මා� 
ක	මාතශාලාව] ස්ථා�ත +^ම,— ජනතාවෙy ෙපෝෂණ අවශ/තා ස�රා�ම සඳහා 
අවශ/ ෙපෝ� ලබා�මට(, වා	�කව ~ මා� ආනයනය ෙව�ෙව 9ෙ\ශ රටව' කරා 
ඇ� යන 9ෙ\ශ 9�මය ආර]ෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙමම, ~ මා� ක	මාතශාලාව] 
ස්ථා�ත +^මට අවශ/ Nයtම ස�ප( �(තලම  ස්J]කය �ළ පව4න බැ9 ද, එම 
 ස්J]කය �ළ ~ මා� ක	මාතශාලාව] ස්ථා�ත +^මට කට$� කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

  

පා.26/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක)නායක අMෙC� මා	ගය හලාවත ද]වා 
�	ඝ +^ම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අMෙC� මා	ග ඉතා වැදග( වන බැ9 ද, ව(ම 
යහපාලන රජය යටෙ( �(තලම  ස්J]කය ඉතා ෙCගෙය සංව	ධනය වන බැ9 ද, 
එම සංව	ධන ෙCගය තව:රට( ඉහළ නැං,ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Nට ක)නායක ද]වා 
c අMෙC� මා	ගය හලාවත ද]වා �	ඝ  කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරq.   

  

පා.27/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— වයඹ පළාෙ( වැC, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ�තව 
��] ශාඛ N),ෙ� ව/ාපෘ4ය] ආර�භ +^ම,— පෙසේ පව4න ජලය ආර]ෂා +^ෙ� 
හැ+යාව ෙමම, පාං� ඛාදනය අවම +^ෙ� �ණාංග ස�ත c  � ආ$ කාලය] ඇ4 
��] ශාඛ,  වයඹ පළාෙ( වැC, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ�තව N),ෙ� ව/ාපෘ4ය] 
ආර�භ කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 
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පා.28/’18 
ගf අෙශෝක �යත මහතා,— බ(තලං�0�ව �ප(වා  ¡වර ජනතාවෙy ¢
ක 

අවශ/තා ස�රා�ම සඳහා ක�න� �යවර ගැ�ම,— වයඹ පළාෙ(, �(තලම 
 ස්J]කෙ3, ක'�~ය අ	ධ\,පය අසල ඇ4 පධාන �පත] වන බ(තලං�0�ව �පෙ( 
¡වර පජාවෙy ¢
ක අවශ/තා ��බඳව ෙමෙත] �N අවධානයට ල] ෙනො, ඇ4 
බැ9, ව(ම යහපාලන රජය යටෙ(  එම ජනතාවෙy ¢
ක අවශ/තා ස�රා � 
ඔxෙy £වන ත((වය උසස් කර�ම සඳහා ක�න� �යවර ගත $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.  
 

පා.29/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— ��� ෙගො9පළ �!ය භා9තා කරන බැටZ 
ෙ]| කමය නව(වා�ම,— 7 ලංකාව අ¦තෙ3 පටම ස(ව කfණාව ප�fවාලන 
ෙබෞ\ධ රට] xවද,  අද වන9ට සමහර ��� ෙගො9පළ �!ය භා9තා කරන බැටZ ෙ]| 
කමය �සා ස� දැ� �ංසාවකට ල],ම(, අMක �(තර �ෂ්පාදනය �� L� පZමාණ 
��� ෙගො9පළ �!යෙy §+යා අන�fදායක ත((වයකට ප(ව ඇ4 බැ9, ෙමම 
අ4 අමා�¨ය කමය නව(වා�ම සඳහා අවශ/ �යවර ගත $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරq.   

 

පා.30/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— +Z ක	මාතෙ3 �$]ත ෙ\©ය +Z 
ෙගො,ෙy ගැටt 9සªමට ක�න� වැඩසටහන]  ය( +^ම,— වා	�කව අෙr රටට 
+Z �~ ආනයනය සඳහා 9ශාල &දල] වැයවන අතර එම &ද' අප රට �ළම ඉ4Z 
කරගත හැ+න�, එය රෙU ආ	@කයට 9ශාල �)බලය] වන බැ9, +Z ක	මාතෙ3 
�$]ත ෙ\©ය +Z ෙගො,ෙy ගැටt 9සªමට ක�න� වැඩසටහන]  ය( කළ $�යැq 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq 
 

පා.31/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��ටා ඇ4 �රා9ද/ා 
ව~නාකම] ස�ත සථ්ාන සංර]ෂණය +^ම සඳහා ක�න� වැඩසටහන]  ය( +^ම,—  
වයඹ පළාෙ( �fණෑගල  සJ්]කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ4හාසයකට �!ක� +යන �රා9ද/ා 
ව~නාකම] ඇ4 ස්ථාන §ස] ස�ත  සJ්]කය] වන අතර අ¦තෙ3� �fණෑගල, 
දඹෙදvය සහ යාප�ව වැ� රාජධා� ��ටා 4ෙද �fණෑගල  ස්J]කය �ළ xව(, 
අද වන9ට එම ෙපෞරාvක සථ්ානවල ආර]ෂාව ස�බධෙය බලව( ගැටt ම�, ඇ4 
බැ9, එම �රා9ද/ා ස්ථාන සංර]ෂණය +^ම සඳහා ක�න� වැඩසටහන]  ය( කළ 
$�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.  

 

පා.32/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— Nයt ]ෙෂේත ආවරණය වන පZ  ��' සමාජ 
ආර]ෂණ ජාලය] ®යා(මක +^ම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආර]ෂණ ජාලය] 
පැව¦ම එම රෙU £ව( වන �රවැNයට වැදග( වන අතර 7 ලංකාෙC රාජ/ අංශෙ3 හා 
ෙපෞ\ග
ක අංශෙ3 ෙසේවකය සඳහා 9ශාම වැ)r කමය] ෙහෝ අ	ථ සාධක කමය] 
®යා(මක xවද, රෙU අ9Mම( අංශෙ3 ෙසේවකය සඳහා +N: සමාජ ආර]ෂණ කමය] 
®යා(මක ෙනොවන බැ9, Nයt ]ෙෂේත ආවරණය වන පZ  ��' සමාජ ආර]ෂණ 
ජාලය] ®යා(මක කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.  

 



( 5 ) 

 

පා.33/’18 

ගf ආනද අt(ගමෙy මහතා,— මහ�වර  සJ්]කෙ3  !Z ය ම(ස/ ක	මාතය 
පව	ධනය +^ම,— මහ�වර  සJ්]කය °ෙගෝ�ය වශෙය සළකා බලන කල &�: 
 මාෙව :රසථ්ව ��ටා ඇ4 බැ9, එම  සJ්]කෙ3 £ව(වන ජනතාවෙy ෙපෝ� 
අවශ/තාව ස�රා�ම සඳහා මහ�වර  සJ්]කය �ළ ��~ Nයt වැC හා ජලාශවල !Z ය 
ම(ස/ ක	මාතය පව	ධනය කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

පා.34/’18 

ගf ආනද අt(ගමෙy මහතා,— මහ�වර  සJ්]කය �ළ පqනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
N:, ඇ4 පZසර හා�ය අවම +^ම,— මහ�වර  සJ්]කය �ළ පqනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
පZසරයට දැ� හා�ය] N:, ඇ4 බැ9, එම පZසර හා�ය අවම +^ම සඳහා ක�න� 
වැඩසටහන]  ය( කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

පා.35/’18 

ගf ආනද අt(ගමෙy මහතා,— මහ�වර ෙරෝහ' පZශෙ3 ඇ4 අනවසර ඉ +^� 
ඉව( +^ම,— ව(ම යහපාලන රජය යටෙ( මහ�වර ෙරෝහල ෙදවැ� ජා4ක ෙරෝහල ෙලස 
 $� +^මට �යවර ග�! N~න බැ9, එම ෙරෝහ' පZශෙ3 ඇ4 Nයt අනවසර ඉ +^� 
ඉව( +Zමට ක�න! �යවර ගත $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

පා. 36/’18 

ගf ච!ද 9 ෙ|NZ මහතා,— පාෙ\©ය මාධ/ෙC�ෙy වෘ(¦ය ගැටt 9සªමට 
යාතණය]  සකස ්+^ම,— රටක සංව	ධනය සඳහා ෙතොර�f වැදග( සාධකය] වන අතර, 
එම ෙතොර�f ස�පාදනෙ3� වැදග( ෙමෙහවර] ඉ)කරන පාෙ\©ය මාධ/ෙC�ෙy වෘ(¦ය 
ගැටt 9සªමට යාතණය] සකස ්කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

පා.37/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— �(තලම  සJ්]කය �ළ ජලජ පැළෑ~ වගා +^ෙ� 
ව/ාපෘ4ය] ආර�භ +^ම,— ව	තමානෙ3 ෙලෝකෙ3 ජලජ පැළෑ~ සඳහා 9ශාල ඉ'tම] 
පව4න අතර, එමn අෙr රටට 9ෙ\ශ 9�මය උපයා ගැ�ෙ� ��' අවස්ථාව] උදා , ඇ4 
අතර, මෑතක� ජප 9ෙශේෂඥය 9N Nය ප	ෙ3ෂණ වා	තාවක ජලජ පැළෑ~ වගාව සඳහා 
�(තලම  සJ්]කෙ3 ෙවරළ ¦රය ආ�ත පෙ\ශය ඉතා ෙයෝග/ බව ෙපවා � ඇ4 පL�මක 
ජලජ පැළෑ~ වගා +^ෙ� ව/ාපෘ4ය] �(තලම  සJ්]කය �ළ ආර�භ කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

පා.38/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල] සථ්ා�ත +^ම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ� වන9ට ��කා ෙරෝ� සංඛ/ාව 9ශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇ4 බැ9, එම 
ෙරෝ� ජනතාව ෙව�ෙව  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල] සථ්ා�ත කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

 

 

 



( 6 ) 

 

පා.39/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල] සථ්ා�ත +^ම,—             
7 ලංකාෙC පධානතම ළමා ෙරෝහල වන Z|ෙC ආ	යා ළමා ෙරෝහෙ' පව4න දැ� තදබදය 
අවම +^ම සඳහා ෙමම, වයඹ හා උ�f මැද පළාෙ( ජනතාවට පෙයෝජනව( වන පZ  වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල] සථ්ා�ත කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

පා.40/’18 

ගf අෙශෝක �යත මහතා,— �(තලම  සJ්]කෙ3 ෙහෝට' පාසල] සථ්ා�ත +^ම,— 
ව(ම යහපාලන රජය යටෙ( �(තලම  සJ්]කය සංචාරක කලාපය] ෙලස  $� +^මට 
අෙr]ෂා කරන බැ9, එම ක	මාතෙ3  $�ව සඳහා අවශ/ මානව ස�පත ��� +^ම 
සඳහා  �(තලම  සJ්]කෙ3 ෙහෝට' පාසල]  සථ්ා�ත කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරq.   

 
   පා.41/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ව�ග� ෙරෝ� සඳහා ෙරෝහල] 
සථ්ා�ත +^ම,— වයඹ පළාෙ(, �fණෑගල  සJ්]කය �ළ මෑත කා�නව 9ශාල ෙලස 
ව�ග� ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇ4 බැ9, එම ෙරෝ� ෙව�ෙව වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල] 
සථ්ා�ත කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.  

 

   පා.42/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ( �fණෑගල  සJ්]කෙ3 තැල !යා 
ෙරෝ� සඳහා ෙරෝහල] සථ්ා�ත +^ම,— මෑතකා�නව 7 ලංකාෙC වැ�ම තැල !යා 
ෙරෝ� වා	තා , ඇ(ෙ( �fණෑගල  සJ්]කෙ3 වන අතර, තවම( එම ෙරෝ�ට ප4කාර 
ලබා ගැ�ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල] සථ්ා�ත කර ෙනොමැ4 බැ9, එම ෙරෝ� සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල] �fණෑගල  සJ්]කෙ3 සථ්ා�ත කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරq.  

 

පා.43/’18 

ගf එස.් එ�. මZ]කා	 මහතා,— ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව සථ්ා�ත +^ම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එ� තදාසන නගර පZපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක�ෙවල සහ 
ෙකෝUෙU  ය�ෙව මහ නගර සභා �න] පැව4ය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල 
පෙ\ශ �නටම මාq�ව ඇ4 ෙකොෙළොනාව මැ4වරණ  ෙකොUඨාසය පාලනය වෙ 
පාෙ\©ය පZපාලන ඒකක ෙදක]  වන ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ 
ෙකො~කාව(ත-&'ෙ'Zයාව පාෙ\©ය සභාව  යටෙ( වන බැ9, සමස්ත 
ෙකොෙළොනාව මැ4වරණ ෙකොUඨාසෙ3ම ආ	@ක, සමාජ�ය හා සංස්කෘ4ක 
9ෂමතාව ඇ4 +^මට ෙමය ෙහේ� , ඇ4 අතර, අවට පව4න මහ නගර සභා, 
පZපාලනෙ3 කා	ය]ෂමතාව මත ©ඝ සංව	ධනය] ෙ� වන9ට ළඟා කර ෙගන ඇ4 
බැ9, සමස්ත ෙකොෙළොනාව මැ4වරණ ෙකොUඨාසෙ3ම සංව	ධනය අර&� කර 
ග�! ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ ෙකො~කාව(ත-&'ෙ'Zයාව පාෙ\©ය 
සභාව එකාබ\ධ කර ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 
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          පා.44/’18 

ගf &හ�ම: න 	 මහතා,— හ| වදනා පනත] හ¤වා �ම,— වා	�කව හ| 
වදනාෙC ෙයෙදන 7 ලාං+ක බැ4ම� 9N &�ණ ෙදන ගැටt �රාකරණය කර 
ගැ�මට(, ඒ ��බඳ ආයත�ක ව²හය] ස්ථාපනය ෙකොට �4මය ප4පාදන සකස් 
+^මට(, රජය මn “හ| වදනා පනත]” හ¤වා  ය $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

        පා.45/’18 
ගf ෙහේෂා 9තානෙy මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව/ාපෘ4ය ෙහේ�ෙව 

බ0ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙ\ශෙ3 �වාස, ඉඩ� ඇ�� ෙ\පළ අ�! c පx' 
සඳහා සහන සලසා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන ව/ාපෘ4ය සඳහා °ගත උමං මා	ග 
කැµම ෙහේ�ෙව බ0ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙ\ශෙ3 ජනතාවට Nය �වාස, 
ඉඩ� ඇ�� ෙ\පළ  අ�! , ෙ� වන9ට වසර �නක කාලය] ගත, 4ණ ද, අවතැ 
c එම ජනතාවට ෙමෙත] +N: ව  &දල] ෙහෝ සහනය] ලැ¶ ෙනොමැ4 බැ9, 
එම ජනතාවට සහන සලසා �ෙ� වැඩසටහන]  ය( කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

   පා.46/’18 

ගf ෙහේෂා 9තානෙy මහතා,— :�Zය මn එළව� පවාහනය +^ෙ� 
වැඩසටහන] ආර�භ +^ම,— බ:'ල  ස්J]කය ඇ�� එළව� �ෂ්පාදනය කරන 
 ස්J]කවල Nට එළව� ෙගො,ෙy �ෂ්පාදන අ� �Zවැය+, අපෙ( යෑම අවම 
කර! :�Zය මn රෙU ෙසL පෙ\ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය +^ෙ� 
වැඩසටහන] ආර�භ කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

 පා.47/’18 

ගf ෙහේෂා 9තානෙy මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව/ාපෘ4ය ෙහේ�ෙව ජල 
�ඟයකට &�ණ � N~න ජනතාවට ජල පහLක� ලබා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන 
ව/ාපෘ4ය ෙහේ�ෙව ෙ� වන9ට පාෙ\©ය ෙ'ක� ෙකොUඨාස 07ක පx' 8394ක  
ජනතාවට උග ජල �ඟයකට &�ණ පෑමට N:, ඇ4 බැ9, එම ජනතාවට අවශ/ ජල 
පහLක� ලබා�ම සඳහා ක�න� වැඩසටහන]  ය( කළ $�යැq ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq. 

 

පා.48/’18 

ගf �ෂාර ඉ¤�' අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ( ගරා වැෙට! 4ෙබන 
9හාරසථ්ාන සංව	ධනය +^ම,— 7 ලංකාෙC වැ�ම 9හාරස්ථාන සංඛ/ාව] ��ටා ඇ4, 
ස්වා!වහෙසේලා වැ�ම පමාණය] වැඩ N~න, ෙබෞ\ධය වැ�ම �Zස] වාසය කරන 
හා ශාසනාර]ෂක බල ම0ඩල වැ�ම සංඛ/ාව] ®යා(මකව පව4න වයඹ පළාෙත� 
ගරා වැෙට! 4ෙබන 9හාරස්ථාන සංව	ධනය +^මට ක�න� වැඩසටහන]  ය( කළ 
$�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   
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පා. 49 /’18 

    ගf අෙශෝක �යත මහතා,— ක'�~ය ආ�තව ත' ක	මාතය පව	ධනය 
+^ම,— වයඹ පළාෙ( ක'�~ය පෙ\ශෙ3 ත' ආ�ත ක	මාත පLKය වසර +�පය 
�ළ දf� කඩා වැ�මකට ල] , ඇ4 බැ9, ව(ම රජෙ3 ප4ප(4වලට අ�ව, 
ඉ Zෙ3� ක'�~ය පෙ\ශය සංචාරක �රවරය] වශෙය සංව	ධනය +^ෙ� 
වැඩසටහනට සමගා}ව එම පෙ\ශෙ3 ත' ක	මාතය පව	ධනය +^ෙ� වැඩසටහන] 
ද  ය( කළ $�යැq ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරq.   

 

 


