
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

860/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 8 ලංකා 0ධ හ<දාෙ>, 06 වන කාල�ව? ෙර@ෙA1�ෙ>, අංක 65954 
යටෙ+ ෙසේවය කරන, G ඇHල ෙHකAෙI චK+ අංLල ?මාර ෙHකAෙI 
යන MලධාNයා හ<දා Oනය P  කඩකර ඇ  බව+; 

 (ii)  ෙමොU ��බඳ Wයා+මක X පYෂණ MZයාකාරව Z[ ෙනොX බව+; 

 (iii) ෙA ෙහේ�ෙව1 අග යට ප+ ඔUෙI ]Nඳ වන 8මා^ ලස1 කා නවර+න 
යන අයට අසාධාරණය Z[_ ඇ  බව+;  

එ�මා ද1ෙනaද? 

(ආ) (i) උත MලධාNයා ��බඳ පYෂණය Z[ කර1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, ඒ කවදා Zටද; 

 (iii) 8මා^ ලස1 කා නවර+න යන අයට Z[_ ඇ  අසාධාරණය සAබ1ධව 
ඇයට සහනය ලබාeමට 0ධ හ<දාව මැGහ+ ව1ෙ1ද; 

 (iv)  එෙසේ නA, ඒ ෙකෙසේද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

2. 
1163/’16 

ග	 ඩIලස් ෙ�වාන1ද මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ^ ග ෙi, KMෙ� ෙ>HෙH උස අj 12 k1 වැj kYමට රජය �යවර 
ගMK1 Zlන බව+; 

 (ii) ජලය ෙනොලැmෙම1 ෙසේ	Oල, <n- සහ ෙව	ගH යන පෙ�ශවලට අය+ 
ඉඩA අකර 22,500 බලපෑමට ලවන බව+; ෙA ෙහේ�ෙව1 ෙගො_1 
80,000 පමණ qඩාවට ප+වන බව+; 

 (iii) rට ෙපර ෙමම ෙ>HෙH  උස  rට- 3 k1 වැj kYම ෙහේ�ෙව1 ෙසේ	Oල, 
<n-, O@තsර සහ ෙව	ගH යන පෙ�ශවල ෙගො_1ට  ක1න ෙදක වගා 
kYමට ෙනොහැk_ ඇ  බව+; 

 (iv)  ෙ>HෙH උස අj 12 k1 වැj kYෙම1 එම පෙ�ශෙt ජනතාවට පාPය ජල 
aඟය ඇ වන බව+; 

 

(අටවැM පා-^ෙA1�ව - පළ<වැM සභාවාරය) 
අංක 167.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) ඉහත ක	ණ සAබ1ධෙය1 2016.09.04 Gන y?ණාමලය නගර සභා 
ශාලාෙ>e ෙගොO සංOධාන 42 එ_ මාධ( හ<ව පව+වා ඇ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනaද? 

(ආ) ෙA අ0N1 ෙගො_1 qඩාවට ප+ව1ෙ1 නA, සහන සැල3ම සඳහා රජය ගැPමට 
බලාෙපොෙරො+� වන �යවර කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

3. 
1257/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත {ණෙසේකර මහතා,— P ය හා සාමය සහ ද|ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව-ෂය වනOට ම1නාරම Gසy්කය �ළ �aටා  } ෙපො^ස ්සථ්ාන 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො^ස ් සථ්ානය1a ෙසේවය කරන ලද ෙපො^ස ් MලධාN1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එH. �. �. ඊ. තසත්වාe1 OZ1 ව-ෂ 19831 ප�ව 2009 ව-ෂෙt 0�ධය 
අවස1 වනෙත X කාලය �ළ Oනාශ කරන ලද ෙපො^ස ්සථ්ාන සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාe පහාර ෙහේ�ෙව1 Kය�ය ෙපො^ස ්MලධාN1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) a සඳහ1 Oනාශ X ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර  ෙ�ද;  

 (vi) ඉහත ZයHෙලaම �-ණ වා-තාව ඉGNප+ කර1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාව ට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

4. 
1302/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ද?� පළා+ මා-ග සංව-ධන අ�කාNයට අය+ මා-ග kෙලෝrට- පමාණය, 
එ එ Gසy්කය අ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) එම පමාණය, පළා+ මා-ග සංව-ධන අ�කාNෙt ෙශේ�ගත kYAවලට අ�ව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන ව-ෂය1a කාප� අ�රන ලද ද?� පළා+ 
මා-ග සංව-ධන අ�කාNයට අය+ මාතර Gසy්කෙt මා-ග kෙලෝrට- 
පමාණය ව-ෂය අ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) ද?� පළා+ සභාවට අය+ මා-ග සංව-ධනය kYමට හා නඩ+� kYමට 
ප පාදන සපය� ලබන පභවය1 කවෙ-ද; 

 (v) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන ව-ෂය1a ඉහත පභවය1 යටෙ+ මාතර 
Gසy්කෙt පළා+ මා-ග සංව-ධනය සඳහා වැය කර� ලැ} <දH පමාණය 
එ එ පභවය අ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1314/’16 

ග	 එA. එ�. එA. සHමා1 මහතා,— ඉඩA සහ පා-^ෙA1� ප සංස්කරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලsව Gසy්කෙt, ඒරාX- පාෙ��ය ෙHකA ෙකො�ඨාසය �ළ �al 
රාජ( ආයතනය1 ස� ඉඩA පමාණය කවෙ-ද; 

 (ii) එම පාෙ��ය ෙHකA ෙකො�ඨාසෙt පGං�ක	ව1 OZ1 රජෙt ඉඩA පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැPම සඳහා අය[A කර  ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නA, එම අය[Aප+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය[Aක	ව1ට ෙA දවා පදාන/බලපත මත ලබාe ඇ  ඉඩA පමාණය 
කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද?  

6. 
1338/’16 

ග	 ]මH ර+නායක මහතා,—  රසර සංව-ධන හා වන�O අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) කහHල ර|තය �ළ ඇ  ආකම�ක ශාක ඉව+ කර සව්භාOක වනය 
වැ_මට+, එa ඇ  sරාණ වැ> ප සංසක්රණය kYමට+ කට0� 
කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම Gනය කවෙ-ද; 

 (iii) එම කට0� අවස1 kYමට ගතවන කාලය කවෙ-ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ශම දායක+වය ලබාeමට පෙ�ශෙt සේව�ඡා සංOධාන එකඟතාවය 
පළ කර  ෙ�ද;  

 (v) ඒ සඳහා වැඩ��ෙවළ සකස ්කර1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

7. 
1372/’16 

ග	 බ1[ල {ණව-ධන මහතා,— <දH හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අ�ව, ?ඩා හා මධ( පNමාණ 
ව(වසායකය1 සඳහා ව(ාපාර පාIධනය සැප�ෙA අර<�1, “අර<දHවල 
අර<දල” �aටව� ලැ�ෙ>ද; 

 (ii) එ� "අර<දHවල අර<දල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත(1තර �ල( සංසථ්ාව 
(IFC) සහ ආZයා� සංව-ධන බැං?ව (ADB) ෙව 1 ඉH�ම කර� 
ලැ�ෙ>ද; 

 (iii) එෙසේ නA, එයට ලැ�� ප චාර කවෙ-ද; 

 (iv) ව(ාපාර පාIධන සමාගA සඳහා X සාංගKක ආදායA බ[ 50% k1 අ¡ 
kYමට අදාළව ෙ��ය ආදායA පනත සංෙශෝධනය කර� ලැ�ෙ>ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 



( 4 ) 

 

 

 
8. 

1559/’17 

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව-ෂය සඳහා පාසH ¢ෂ(ය1 ෙව�ෙව1 Mල ඇ£A ලබාeමට ෙව1 
කරන ලද <¤ <දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  පාථKක අංශෙt (1 - 5 ෙශේ�ය දවා) ¢ෂ(ෙය?ට Mල ඇ£A සඳහා ලබා[1 
<දල ෙකොපමණද; 

 (iii)  �O¥¦ක අංශෙt (6 - 13 ෙශේ�ය දවා) ¢ෂ(ෙය?ට Mල ඇ£A සඳහා 
ලබා[1 <දල ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද?  

(ආ)  (i) ලබා[1 <දල Mල ඇ£A ෙරG ලබා ගැPම සඳහා පමාණව+ ෙනොවන බව+; 

  (ii) Mල ඇ£A ෙරG පාසH ම�ටK1 ලබා ෙනොe §ප1 පත ලබාeම ��1 ෙරG 
ලබා ගැPමට අමතර <දල ෙදමා�ය1ට දැYමට Z[වන බව+; 

  (iii) එබැO1, පාසH Mල ඇ£A ෙරG ලබාeම සඳහා ෙවන+ කමෙ>දය 
අ�ගමනය කළ 0� බව+; 

 එ�මා ��ග1ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

9. 
1570/’17 

ග	 ෙසt¦¨ අ� සා©- මªලානා මහතා,— රාජ( පNපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) අAපාර Gසy්කෙt, 

 (i) පNපාලනමය වශෙය1 ෙදමළ හා Zංහල ෙලස Wයා+මකවන පාෙ��ය 
ෙHකA ෙකො�ඨාසය1a නA ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) සැල�A සහකාර අධ(«ව	1 වශෙය1 කට0� කරන 8 ලංකා සැළ�A 
ෙසේවෙt Zlන MලධාY1ෙI නA කවෙ-ද;  

 (iii) 2009.06.28 Gනැ  අංක MF/13/cc/ අ1ත-ගහණ දරන <දH අමාත(ාංශ 
චකෙHඛය සහ 2007.05.23 Gනැ  අංක A4/6/24/2007 දරන රාජ( ෙසේවා 
ෙකොKෂ1 සභා චකෙHඛය පNG, අ�ෙසේවක පදනK1 කට0� කරන 
MලධාY1ෙI නA පාෙ��ය ෙHකA කා-යාල අ�ව කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) (i) අ�ෙසේවක පදනK1 කට0� කරන MලධාY1 Zlන කා-යාලවල 
තන�	වල sර�පා¡ සඳහා එම MළධාY1 සළකා බැ�මට ල කර� 
ලබ1ෙ1ද;  

 (ii) එෙසේ නA, අAපාර Gසy්කෙt Zංහල මාධ( පාෙ��ය ෙHකA 
කා-යාලව^1 MලධාY1 මා	kYම ම®1 එව1 sර�පා¡ sරව� 
ලබ1ෙ1ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

 



( 5 ) 

 

 

10. 

1608/’17 
ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා, — <දH හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 

ඇ3මට,—  (1) 

(අ)    (i) ෙජ(ෂඨ් sරවැZය1ෙI 	�යH K^යන 1.5 දවා වන ස්ථාවර තැ1ප� 
සඳහා 15% ක ෙපො�ය ලබා ෙදන ෙලස දැ�A ෙදK1, Zය¯ම බැං? ෙවත 
චකෙHඛය යවා ඇ  බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආස1න Gනයකe පැව  
°පවාaP සA<ඛ සාක�ඡාවකe එ�මා සඳහ1 කළ බව+;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශය කරK1, අවශ( උපෙදස ්ද සමඟ එ�මා 8 ලංකා මහ 
බැං?ව ෙවත එම චකෙHඛ යැX බව සහ එ� Mෙයෝගය Wයා+මක kYමට 8 
ලංකා මහ බැං?ව අෙපොෙහොස+ _ ඇතැ¦ එ�මා සඳහ1 කළ බව+; 

එ�මා ��ග1ෙනaද? 

(ආ)   (i) රාජ( බැං? ඇ�¤ව Zය¯ම බැං? 2017.01.31 Gනය වනOට ද එම චකෙHඛය 
Wයා+මක කර ෙනොමැ  බව+;   

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව1 ෙජ(ෂඨ් sරවැZය1ට Z[_ ඇ  පා¡ව 	�යH ලෂ ගණන 
බව+; 

එ�මා ද1ෙනaද? 

(ඇ)   (i) අමාත(වරයා OZ1 යවන ලද චකෙHඛ බැං? OZ1 ෙනොසළකා හැYමට 
පාදක X පදනම සහ ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) අමාත(�මා OZ1 2015 ෙනොවැAබ- මාසෙte ඉGNප+ කරන ලද අයවැය 
ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙමම වැඩ��ෙවළ Wයා+මක Oය 0� ව  } Gනය 
කවෙ-ද;  

 (iii) අමාත(�මා OZ1 එ� Mෙයෝගය M?+ කරන ලද Gනෙt Zට Wයා+මක 
වන පNG ෙජ(ෂඨ් sරවැZය1ට ව1G�රණය kYමට ක±ය� කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

11. 
1050/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �al රජෙt ෙගොඩනැ�^වල 
පව+වාෙගන යන අමාත(ාංශ කවෙ-ද; 

 (ii)  එම අමාත(ාංශ පව+වාෙගන ය� ලබන රජෙt ෙගොඩනැ�^ කවෙ-ද;  

 (iii) එම අමාත(ාංශ අතN1 බ[ ?� ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත(ාංශ, එ එ 
ෙගොඩනැ�Hල අ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv)  බ[ ෙගව� ලබන අමාත(ාංශ, ව-ග අjය සඳහා ෙගව� ලබන බ[ ?� හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැ�Hල අ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැ�^වල රථගාH kYම සඳහා ඇ  ඉඩ පමාණය1ට ෙග_ම 
Z[ කර1ෙ1ද; 

 (vi) එෙසේ නA, එම <දල ෙකොපමණද; 

 



( 6 ) 

 

 

 (vii) රථ සංඛ(ාව අ�ව Z[ කරන එම ෙග_ෙA කමෙ>දය කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

12. 
1258/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත {ණෙසේකර මහතා,— P ය හා සාමය සහ ද|ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව-ෂය වනOට k^ෙනො��ය Gසy්කය �ළ �aටා  } ෙපො^ස ්සථ්ාන 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො^ස ් සථ්ානය1a ෙසේවය කරන ලද ෙපො^ස ් MලධාN1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එH. �. �. ඊ. තසත්වාe1 OZ1 ව-ෂ 19831 ප�ව 2009 ව-ෂෙt 0�ධය 
අවස1 වනෙත X කාලය �ළ Oනාශ කරන ලද ෙපො^ස ්සථ්ාන සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාe පහාර ෙහේ�ෙව1 Kය�ය ෙපො^ස ්MලධාN1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) a සඳහ1 Oනාශ X ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර  ෙ�ද;  

 (vi) ඉහත ZයHෙලaම �-ණ වා-තාව ඉGNප+ කර1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාව ට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

13. 
1304/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අ�කරණ අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ක´	�lය, කරs±ගල, “ආNය Mවෙසේ” පGං� GH^<� උපා^ මහතා තමාට 
අය+ ඉඩමක අ¦ ය MරªH කර ගැPමට අවශ( P  උපෙදස ්ලබා ගැPම 
සඳහා P  ආධාර ෙකොKෂ1 සභාෙ>, මාතර කා-යාලෙt සහාය පතා ඇ  
බව+; 

 (ii) P  උපෙදස ් ලබාගැPම සඳහා අවශ( ෙකෙරන පශන්ගත ඉඩෙA ඔ�sව, 
�´ර, ෙතෝA� වා-තා සහ තව+ ^�වල <H �ටප+ ඉහත � කා-යාලය ෙවත 
භාර e ඇ  බව+; 

 (iii) තමාට තව[රට+ P  ආධාර ෙහෝ උපෙදස ් අනවශ( බව+, අ�කරණ 
Wයාමා-ගය ෙවත  �O3මට අවශ(තාවය ෙනොමැ  බැO1 භාරෙදන ලද 
^�ෙගො�ව, නැවත තමා ෙවත ලබා ෙදන ෙලස ඔU ඉH�ම කර� ලැ} 
බව+; 

 (iv) එෙහ+, ෙමෙත  ^�ෙගො� ක�ටලය ලබා eම ෙහෝ ඉGN Wයාමා-ග ��බඳ 
දැ�ව+ kYම P  ආධාර ෙකොKෂ1 සභාෙ>, මාතර පාෙ��ය කා-යාලය 
OZ1 G�1 Gගටම ප ෙෂේප කරන බව+; 

 එ�මා ද1ෙනaද? 

(ආ) උපා^ මහතා OZ1 භාර e ඇ  ^�ෙගො�ව නැවත ඔUට භාර eමට අවශ( �යවර 
ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 
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14. 
1315/’16 

ග	 එA. එ�. එA. සHමා1 මහතා,— ඉඩA සහ පා-^ෙA1� ප සංස්කරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලsව Gසy්කෙt, ෙකෝරෙHප+� වාල�ෙ�න පාෙ��ය ෙHකA 
ෙකො�ඨාසය �ළ �al රාජ( ආයතන ස� ඉඩA පමාණය කවෙ-ද; 

 (ii) එම පාෙ��ය ෙHකA ෙකො�ඨාසෙt පGං�ක	ව1 OZ1 රජෙt ඉඩA 
පදාන/ බලපත මත ලබා ගැPම සඳහා අය[A කර  ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නA, එම අය[Aප+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයැ[Aක	ව1ට ෙA දවා පදාන/බලපත මත ලබාe ඇ  ඉඩA පමාණය 
කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද?  

15. 
1379/’16 

ග	 බ1[ල {ණව-ධන මහතා,— සමාජ සOබලගැ1_A, �භසාධන හා ක1ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයa අංක 134 ෙයෝජනාවට අ�ව, සමෘ��ලා¶1ට ෙබදා හැYම 
සඳහා සහH ෙම· ෙටො1 44,000  Kලe ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ කවර Kල ගණ1 යටෙ+ කවර පා-ශවය1ෙග1ද; 

 (iii) උත ෙයෝජනාව Wයා+මක kYම ෙව�ෙව1 දර� ලැ} <¤ Oයදම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සහH ෙම· ෙටො1 44,000 සමෘ��ලා¶1 අතර ෙබදා හN� ලැ} අ�පාතය 
කවෙ-ද; 

 (v) සහH ෙබදා හN� ලැ} කාල පN�ෙ¸දය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම1ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Aeම සහ Gනට MයKත කට0� 
*1. 

ZOH න¡ Oධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*2. 
සමාජ සOබලගැ1_A, �භසාධන හා ක1ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත(�මා,— 

GOනැ{ම පනත යටෙ+ Mෙයෝග,—2017 අංක 2 දරන පන 1 සංෙශෝ�ත 2013 අංක 1 දරන 
GOනැ{ම පනෙ+ 42 වග1 ය යටෙ+ සහ එ� පනෙ+ 25(2) සහ 29(2) වග1  සමඟ kයOය 
0�,   42 වග1 ය යටෙ+ සමාජ සOබලගැ1_A හා �භසාධන  අමාත(වරයා OZ1 සාදන 
ල[ව, 2017 මා-� 07 Gනැ  අංක 2009/8 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කර� ලැබ, 
2017.05.03 Gන ඉGNප+ කරන ලද Mෙයෝගය අ�මත කළ 0� ය. 
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*3. 
 අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— අHලස ් ෙහෝ 
»ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන ෙකොKෂ1 සභාෙ> අධ(« ජනරාHවරයාෙI වැ±� හා eමනා 
ප ෙශෝධනය kYම,— 1994 අංක 19 දරන අHලස ්ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන  ෙකොKෂ1 
සභා පනෙ+ 16(1) වග1 ය ම®1 ෙකොKෂ1 සභාවට පැවY ඇ  කා-යය1 ඉ± කර�ම 
��ස එම ෙකොKෂ1 සභාවට සහාය _මට අධ(« ජනරාHවරෙය? ප+kYමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ+තාට පා-^ෙA1�ව OZ1 Mශච්ය කර� ලබන වැ±ප ෙග_මට 
O�Oධාන සලසව්ා e ඇ  ෙහ¦1ද; 
අHලස් ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන ෙකොKෂ1 සභාෙ> අධ(« ජනරාH තන�රට 

2016.11.24 Gන Zට P ප   ෙදපා-තෙA1�ෙ> අ ෙ-ක ෙසො^Zට- ජනරාH ¼රෙt 
රාජකාN කළ ජනා�ප  P¥ඥ සර+ ජයමා1න මහතා ප+ කර ඇ  ෙහ¦1ද; 

අHලස් ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන ෙකොKෂ1 සභාෙ> අධ(« ජනරාH 
ජනා�ප  P¥ඥ සර+ ජයමා1න මහතාට ෙපෞ�ග^ක වන ෙසේ අ ෙ-ක ෙසො^Zට- 
ජනරාH තන�රට aK මාZක වැ±ප හා රජෙt Mල Mවාසය ලබා e ෙනොමැ  නA, 
Mවාස ?� eමනාව ඇ�¤ Zය¯ eමනා ([රකථන eමනාව සහ ඉ1ධන eමනාව හැර) 
ලබාeමට+, අHලස් ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන  ෙකොKෂ1 සභාෙ> අධ(« ජනරාH 
¼රයට aK අමාත(ාංශ ෙHකA eමනාව, [රකථන eමනාව සහ ඉ1ධන eමනාව 
2016.11.24 Gන Zට ෙග_මට අමාත( මºඩල අ�ම ය ලබා e ඇ  ෙහ¦1ද; 

ඊට අ�§ලව, 1994 අංක 19 දරන අHලස් ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන ෙකොKෂ1 
සභා පනෙ+ 16(2) වග1 ය පකාරව, අHලස් ෙහෝ »ෂණ ෙචෝදනා Oම-ශන 
 ෙකොKෂ1 සභාෙ> අධ(« ජනරාH, ජනා�ප  P¥ඥ සර+ ජයමා1න මහතා ෙවත 
රජෙt ඒකාබ�ධ අර<දලට වැය බර වන පNG ඉහත සඳහ1 මාZක වැ±ප හා eමනා 
ෙග_මට ෙමම පා-^ෙA1�ව ෙයෝජනා සAමත කර¦. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*4. 
අ�	දහ1 X තැනැ+ත1 ��බඳ කා-යාලය (�a±_ම, පNපාලනය kYම සහ 

ක-තව( ඉ± kYම) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම. 
(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*5. 
8 ලංකා  රසාර සංව-ධන පන+ ෙක±Aපත — Oවාදය කH තබන ලද පශ්නය (2017 

මා-� 08) [1]. 

*6. 

බලහ+කාරෙය1 අ�	දහ1 kYAව^1 Zය¯ තැනැ+ත1 ආරෂා kYA සඳහා X 
ජාත(1තර සA<  පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*7. 
Oෙ�ශ OMමය පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම.  

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*8. 
ඡ1ද aKය1 ^යාපGං� kYෙA (Oෙශේෂ O�Oධාන) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර 

kය_ම.  

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 
*9. 
Áඩා අමාත(�මා,— Áඩා පනත යටෙ+ Mෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන Áඩා පනෙ+ 31  

වග1 ය සමඟ kයOය 0� 41 වග1 ය යටෙ+ ජා ක Áඩා සංගA සAබ1ධෙය1 Áඩා 
අමාත(වරයා OZ1 සාදන ල[ව, 2016 ඔෙතෝබ- 27 Gනැ  අංක 1990/23 දරන අ  Oෙශේෂ 
ගැස� පතෙt සහ 2017 ෙපබරවාN 13 Gනැ  අංක 2006/13 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කර� ලැබ, 2017.04.05 Gන ඉGNප+ කරන ලද Mෙයෝග අ�මත කළ 0� ය. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.)  
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*10. 
ෙබෞ�ධ Oහාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*11. 
ෙථේරවාe ÂÃ ක කාව+ (^යාපGං� kYෙA) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර 

kය_ම. 
(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 

*12. 
වරාය හා නාOක කට0� අමාත(�මා,— ෙව ළඳ නැ> පනත යටෙ+ Mෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ> පනෙ+ 139 වග1 ය සමඟ kයOය 0� එම පනෙ+ 
321 වග1 ය යටෙ+ බහා¯A දළ ස්ක1ධ සත(ායන සAබ1ධෙය1 වරාය හා නාOක 
කට0� අමාත(වරයා OZ1 සාදන ල[ව, 2016 අෙගෝස්� 11 Gනැ  අංක 1979/30 දරන 
අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කර� ලැබ, 2017.02.21 Gන ඉGNප+ කරන ලද Mෙයෝග 
අ�මත කළ 0� ය. 

(අමාත( මºඩලෙt අ�ම ය ද1වා  ෙ�.) 
*13. 

ආº¡කම ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— Oවාදය  කH තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ÄM 22),— “8 ලංකා පජාතා1yක සමාජවාe ජනරජෙt ආº¡කම ව(වසථ්ාෙ> 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙ> O�Oධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොKෂ1 සභාව OZ1 2016 ෙපබරවාN 25 
Gනැ  අංක 1955/19 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 Gන ඉGNප+ 
කරන ලද, ජනමතOචාරණයකe ෙහෝ ඡ1ද Oම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ OදÅ+ හා <Æත 
ජනමාධ( OZ1 ��පැGය 0� උපමාන ෙහව+ මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ0A ප ප+  අ�මත 
කළ 0� ය.” ය�ෙව1 ෙයෝජනා කරන ලG1, පශන්ය සභාÂ<ඛ කරන ලe.  

14. 

8 ලංකා ෙසේවා �Nස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙක±Aපත — 
ෙදවැMවර kය_ම.  

15. 
ළමා sන	+ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත kYෙA) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර kය_ම.  

16. 
8 ලංකා එස+ Wස ්යාM සෙහෝදර+වය (සංසථ්ාගත kYෙA) පන+ ෙක±Aපත — 

ෙදවැMවර kය_ම.  
 

17. 
8 ලංකා කා1තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත kYෙA) පන+ ෙක±Aපත — ෙදවැMවර 

kය_ම.  

18. 
ෙමොනරාගල Gසy් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත kYෙA) පන+ ෙක±Aපත — 

ෙදවැMවර kය_ම.  
 

 

* සල&ෙණ� හ)�ව* ලබ�ෙ� ආ,-ෙ� කට.� ය. 

 

[1] 
“පන+ ෙක±Aපත දැ1 ෙදවැM වර kයOය 0�ය” ය�ෙව1 ෙයෝජනා කරන ලG1, 

පශන්ය සභාÂ<ඛ කරන ලe. 
 

 


