
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ත78ෙ8ගම ෙරෝහෙ9 සායන ෙගොඩනැ=9ල සාදා ?ම කර ෙරෝහලට භාර 
A/ Bනය කවෙCද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ=9ල සඳහා GයදH කළ Jදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනKද?  

(ආ) (i) උත ෙගොඩනැ=9ල ඉB කළ ෙකො/තා8ක	ෙQ නම කවෙCද; 

 (ii) අදාළ ෙකො/තා8ක	ට සHRCණ Jදල ෙගවා �ෙSද; 

 (iii) එෙසේ නH, ෙගU Jදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකො/තා8ක	ෙQ Jද9 රඳවා ෙගන �ෙSද; 

 (v) එෙසේ නH, රඳවාෙගන ඇ� Jදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ=9ෙලK W8� XXරා ෙගොස ්ඇ� බව8; 

 (ii) ෙH ?සා ෙරෝZ/ෙQ හා ෙරෝහ9 කාCය ම[ඩලෙ\ ]Gතවලට තCජනය 
ඇ� බව8; 

 (iii) ෙH වනෙත එම ෙගොඩනැ=9ල අ_8වැ`යා කර ෙනොමැ� බව8; 

එ�මා ද/ෙනKද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ=9ල ��සකර bcමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම Bනය කවෙCද; 

 (iii) එම ��සකර bcH කටd� eA කරf ලබන ෙකො/තා8ක	ෙQ නම 
කවෙCද; 

ය/න8 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

2. 
931/’16 

ග	 ච/Bම ගමෙQ මහතා,— GAkබල හා XනCජනlය බලශ� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (7) 

(අ) (i) ලංකා GAkබල ම[ඩලය Ge/ ෙපෞ�ගkක අංශෙය/ GAkය oලp ගැlෙHp 
පසHපාදන පqපාqය අfගමනය කළd� බව GAkබල පනෙ8 සඳහ/ව ඇ� 
බව ද/ෙ/ද; 

(අටවැ? පාCkෙH/�ව - පළJවැ? සභාවාරය) 
අංක 241.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) ෙH වනෙත eA කර ඇ� GAkය oලp ගැlH සඳහා පසHපාදන කාCය 
පqපාqය අfගමනය කර �ෙSද; 

 (iii) එෙසේ නH, ඒ කවර අවසථ්ාවලpද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

3. 
1043/’16 

ග	 උදය පභා8 ගHම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප8� හා ආCwක 
කටd� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (5) 

(අ) (i) 2016 වCෂෙ\p එස8 ජාx/ෙQ සංGධානෙ\ මහා ම[ඩල වාCzක සැeය 
සඳහා ජනා�ප��මාෙQ සංචාරයට සහභා= U {ත �|ස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභා= U X�ගලය/ෙQ නH සහ ඔ~/ {ත �|සට ඇ�ළ8 
U පදනම ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙCද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංසථ්ා, ව)වසථ්ා�ත ම[ඩල සහ රාජ) 
සමාගH Ge/ දැ� සHRCණ �|වැය  ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

4. 
1117/’16 

ග	 චo/ද G ෙ�e| මහතා,— සමාජ සGබලගැ/�H, �භසාධන හා ක/ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) බA9ල Bස�්කය �ළ �යා8මක BGනැ�ම පජා �ල බැං� (සමෘ�� බැං�) 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැං� �Kටා ඇ� සථ්ාන කවෙCද; 

 (iii) එ එ බැං� ශාඛාෙව/ ප�ලාභ ලබන ප�ලා�/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) K සඳහ/ එ එ බැං�වක ෙසේවෙ\ ?d� ෙසේවකය/ සංඛ)ාව, 
ඔ~/ෙQ නH සහ තන�	 ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙCද;  

 (ii)  දැනට එම බැං�වල ෙසේවක Xර�පා� �ෙSද; 

 (iii) එෙසේ නH, එම Xර�පා� සඳහා ෙසේවකය/ බඳවා ගැlෙH කමෙ�දය කවෙCද; 

 ය/න8 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

5. 
1191/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත �ණෙසේකර මහතා,— GAkබල හා XනCජනlය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 1983 වCෂය වනGට X8තලම Bස�්කය �ළ ලංකා GAkබල ම[ඩලය 
Ge/ GAkය ලබා p ඇ� J� ?වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙH වනGට GAkය ලබා p ඇ� J� ?වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වCෂ 1984 eට 2009 දවා GAkය ලබා pම ෙවfෙව/ ෙව/ කරන ලද Jදල 
එ එ වCෂය අfව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (iv)  2009 වCෂෙ\ dදමය ත88වය ?ම �ෙම/ ප� 2015 වCෂය දවා GAkය 
ලබා p ඇ� ?වාස සංඛ)ාව, එ එ වCෂය අfව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) K සඳහ/ කාල ප|�ෙ�දය සඳහා GAkය ලබා pම ෙවfෙව/ ෙව/ 
කරන ලද Jදල, එ එ වCෂය අfව ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාව ට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

6. 
1278/’16 

ග	 නk/ බ[ඩාර ජයමහ මහතා,— කCමා/ත හා වා�ජ කටd� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (6) 

(අ) (i) 2015.10.01 Bනට අධ)ාපන ෙසේවා ?dතය/ෙQ ස�පකාර සක�	වH හා 
ණය ෙදන සo�ය ස�ව පව�න සHRCණ Jද9 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වනGට එම සo�ය ස�ව �� සw්ර තැ/ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙH වනGට ඉහත � සo�ෙය/ ණය අයAHකර ඇ� X�ගලය/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයAHක	ව/ අත|/, ණය අfමත U නJ8, ෙමෙත ණය Jද9 
Jදා හැර ෙනොමැ� සාමා�කය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයAHක	ව/ට ෙගGය d� ණය Jද9වල එක�ව ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අයAHක	ව/ ෙවත ණය Jද9 Jදා හැcම පමාද �මට ෙහේ�ව 
කවෙCද; 

   (vii) ඉහත � සo�ය තම සාමා�කය/ ෙවත ?e ෙලස ණය Jද9 Jදා හැcමට 
 ෙනොහැb ත88වයකට ප8� ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (viii) එෙසේ නH, එම සo�ෙ\ �ල) පාලනය G�ම8 bcම සඳහා ඉB|ෙ\ p ගf 
ලබන �යාමාCග  කවෙCද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

7. 
1298/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) මාතර Bස�්කෙ\, ජා�ක සහ පළා8 පාස9වල ෙසේවය කරන අනධ)න 
ෙසේවකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව එ එ තන�ර අfව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර Bස�්කෙ\ ජා�ක සහ පළා8 පාස9වල පව�න අfමත අනධ)න 
ෙසේවක සංඛ)ාෙ�  Xර�පා� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Xර�පා� සංඛ)ාව, ජා�ක සහ පළා8 පාස9 අfව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) K සඳහ/  Xර�පා� සඳහා බඳවා ගැlමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (vi) එෙසේ නH, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැlෙH පqපාqය කවෙCද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

 



( 4 ) 

 

 

8. 
1376/’16 

ග	 බ/Aල �ණවCධන මහතා,— කෘzකCම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අfව, වැ` අසව්f ලබා ෙදන �ජ 
හ�/වාෙදන සමාගHවලට අCධ බA Gරාමය/ ලබා A/ෙ/ද;  

 (ii) එවැ? බA සාfබලය ලබා ග8 සමාගHවල නH ලැ�ස�්ව ඉB|ප8 
කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අfව, කෘzකාCoක ය/ෙතෝපකරණ ආනයන බA ඉව8 bcමට 
ෙයෝජනා කළ බැG/, 

 (i) 2015 ජනවා| 01  Bන වනGට, ආනයන බAවk/ ?දහස ් කර ��, 
ය/ෙතෝපකරණ ෙ9ඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවා| 01 Bෙන/ ප�, ආනයන බAවk/ ?දහස ් කර ��, 
ය/ෙතෝපකරණ ෙ9ඛනය; 

ඉB|ප8 කර/ෙ/ද ය/න8 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

9. 
1466/’16 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප8� හා 
ආCwක කටd� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) පාෙ�+ය ෙ9කH බලපෙ�ශ �ළ පBං� අ� ආදායHලා� ප~9 සඳහා 
ම/�වරය/ෙQ Gමධ)ගත අරJද9වk/ ෙනොoෙ9 ෙසGk තහ� ෙබදා A/ 
බව   ��ග/ෙ/ද;  

 (ii) Gමධ)ගත අරJද9 ෙයොදාග?o/ ම/�වරය/ Ge/ eA කරf ලැ� ෙසGk 
තහ� ෙබදාpම තහනH කර �ෙSද;  

 (iii) එෙසේ නH, එයට ෙහේ� කවෙCද; 

 (iv) එම තහනම ඉව8කර, ෙපර �� ප|B ම/�වරය/ෙQ මාCගෙය/ ෙසGk 
තහ� ෙබදාpමට අවශ) �යවර ග/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

10. 
1584/’17 

ග	 (ෛවද)) නk/ද ජය�ස්ස මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවCධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ	වද[ඩ, වගව8ත, පC8 නව ?වාස සං�Cණෙ\ අංක 39 
දරන k�නෙ\ පBං� �. 1තාෙ�� මහ8oය, ෙහොරණ, පC8 ව8ෙ8 ළමා 
උය/ පාkකාව ෙලස ෙසේවයට බැ�f Bනය කවෙCද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය/ අසU් Bනය කවෙCද; 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස/ bcෙHp ඇයට ලැWය d� ව/B Jදල හා 
පා|ෙතෝzක Jදල ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (iv) 2016.11.26 Bන එම Jදල ලබාpමට කHක	 ෙදපාCතෙH/�ව Ge/ ?යම 
කර �ෙSද; 

 (v) එෙසේ නH, එම ව/B හා පා|ෙතෝzක Jද9 ෙනොෙගවා eq/ෙ/ ම/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

11. 
1595/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළා8 සභා හා පළා8 පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i)  X8තලම Bස�්කෙ\ දැනට �යා8මක වන පළා8 පාලන ආයතන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ\ නH කවෙCද; 

 (iii) එම එ එ පළා8 පාලන ආයතනය ම�/ ෙසේවා සපයf ලබන ජන 
සංඛ)ාව, �o පමාණය සහ ගාම ?ලධා| වසH සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ` පහ�කH සපයා pම සඳහා X8තලම Bස�්කය �ළ අ��/ 
සථ්ා�ත bcමට ෙයෝ�ත පළා8 පාලන ආයතන කවෙCද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා � ඇ� පළා8 පාලන ආයතන ක`නo/ �K��මට 
අමාත)ාංශය ගf ලබන �යවර කවෙCද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

12. 

1601/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�?9 අමරෙසේන මහතා,— GAkබල හා XනCජනlය බලශ�  

අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� ජා�ක බලශ� ප�ප8�ය ය9 පැන ෙගොස ්ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) � ලංකාෙ� කා�න සහ අනාගත අෙ�ෂාව/ සඳහා ගැලෙපන ජා�ක 
බලශ� ප�ප8�ය අවශ) බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නH, එම නව ජා�ක බලශ� ප�ප8�ය පාCkෙH/�වට ඉB|ප8 
කරf ලබන Bනය කවෙCද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

13. 
1603/’17 

ග	 (මහාචාCය) ආ  මාරeංහ මහතා,— GAkබල හා XනCජනlය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට GAkය සපයන පධාන �ගත GAk සැපdH මාCගය වසර 
03ක පමණ eට අ¢යව පව�න බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) එම මාCගෙ\ GAk සැපdH ධා|තාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� සැපdH මාCගය යථා ත88වයට ප8 bcම සඳහා �යවර ගැlම පමාද 
�මට ෙහේ�ව කවෙCද; 
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 (iv) එ� සැපdH මාCගය අ_8වැ`යා bcම පමාද �ම ��බඳව වගbවd� 
?ලධා|/ ක~	/ද; 

 (v) එම එ එ ?ලධා|යාට එෙරKව අමාත)ාංශය ෙහෝ ලංකා GAkබල 
ම[ඩලය Ge/ ෙමෙත ෙගන ඇ� Gනයාf£ල �යවර ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙCද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙ\ අඛ[ඩ GAk සැපdම සහ�ක bcම සඳහා සHෙපේෂණ 
ප�ධ�ය යාව8කා�න bcමට කටd� කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

14. 
1622/’17 

ග	 ෙහේෂා/ GතානෙQ මහතා,— කCමා/ත හා වා�ජ කටd� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� 1? අවශ)තාවය සXරා�ෙHp ෙසවනගල 1? කCමා/තශාලාව  
ඉතා වැදග8 වන බව8; 

 (ii) එම�/ Gශාල වක හා සෘ¤ ¥bයා අවසථ්ා සංඛ)ාව WK� ඇ� බව8; 

 (iii) දැනට ෙමම කCමා/තශාලාව ආ¦තව ලබා p ඇ� ඉඩHවල ෙගො�/ උ වගා 
ෙනොකර ෙවන8 වගාව/ සඳහා ෙයොJ � ඇ� බව8; 

එ�මා ��ග/ෙනKද? 
(ආ) (i) ෙසවනගල 1? කCමා/තශාලාව ආ¦තව උ වගාව සඳහා ෙගො�/ ෙවත 

ෙව/ කර ඇ� ඉඩH පමාණය ෙහටයාC ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උ වගාව eA කරන ඉඩH පමාණය ෙහටයාC ෙකොපමණද; 

 (iii) Bෙන/ Bන උ ෙගොGයා ෙවන8 වගාව/ සඳහා ෙයොJ �ෙම/ එම 
කCමා/තශාලාෙව/ අෙ�zත ?ෂප්ාදනය ලබා ගැlමට ෙනොහැb Gය 
හැb බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නH, ෙමම කCමා/තශාලාෙව/ වැ` ?ෂප්ාදනය ලබා ගැlමට ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙCද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම/ද? 

 

 
ෙශ+ක ,කාශ ෙය+ජනා 

1.  
අභාවපා�ත ග	 (මහාචාCය) ඩSk�. ඒ. Gශව්ා වCණපාල මහතා, KටX පාCkෙH/� ම/� 

2.  
අභාවපා�ත ග	 ඊkය/ එH. නානායකාර මහතා, KටX පාCkෙH/� ම/� 

 

 
 



( 7 ) 

 

 

පධාන කටd� ආරHභෙ\ p 
ෙය+ජනා ./බඳ දැ1�2ම 

1. 

පාCkෙH/�ෙ� සභානායක�මා,— පාCkෙH/�ෙ� ¥ස්�H,— අද Bන Geර 
යෑෙHp ෙමම පාCkෙH/�ව 2018 මාC� මස 06 වැ? අඟහ	වාදා අ. භා. 1.00 වන 
ෙත ක9 තැWය d� ය. 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැfHpම සහ Bනට ?යoත කටd� 

*1. 
පාCkෙH/�ෙ� ස්ථාවර ?ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Hපත,— Gවාදය  ක9 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා| 19),— “පාCkෙH/�ෙ� ස්ථාවර ?ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත 
ෙක�Hපත සHබ/ධෙය/ 2017 ෙනොවැHබC මස 07 වැ? අඟහ	වාදා ��ග/වන ලද 
ස්ථාවර ?ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වාCතාව සලකා බැ�ම.” යfෙව/ ෙයෝජනා 
කරන ලB/, පශ්නය සභාJඛ කරන ලp. 

*2. 
පාCkෙH/� ම/�ව	/ සඳහා වන චCයා ධCම සංගහය,— Gවාදය  ක9 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා| 19),— “පාCkෙH/� ම/�ව	/ෙQ චCයා ධCම 
සHබ/ධෙය/ 2017 ෙනොවැHබC මස 07 වැ? අඟහ	වාදා ��ග/වන ලද 
පාCkෙH/� ම/�ව	/ සඳහා වන චCයා ධCම සංගහෙ\ අවස/ ෙක�Hපත අfමත 
කළ d�ය.” යfෙව/ ෙයෝජනා කරන ලB/, පශ්නය සභාJඛ කරන ලp.  

*3.  

�රාබA (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  
(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*4.  
Jද9 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Jද9 පනත යටෙ8 ?ෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

Jද9 පනෙ8 8 වග/�ය සමඟ bයGය d�, එ� පනෙ8 6 (2) වග/�ය යටෙ8 ෙටkනාට), 
�තපට සහ වා�ජ වැඩසටහ/ බ�ද සHබ/ධෙය/ Jද9 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Ge/  
පනවන ලAව, 2017 ෙනොවැHබC 07 Bනැ� අංක 2044/21 දරන අ� Gෙශේෂ ගැස® පතෙ\ පළ 
කරf ලැබ, 2018.01.23 Bන ඉB|ප8 කරන ලද ?ෙයෝග අfමත කළ d� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*5. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප8� හා ආCwක කටd� අමාත)�මා,— ජා�ක 

අධ)ාපන ෙකොoෂ/ සභාෙ� සභාප�වරයාෙQ සහ උප සභාප�වරයාෙQ පා|ශoක හා 
ෙකොoෂ/ සභා සාමා�කය/ෙQ pමනා ප�ෙශෝධනය bcම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා�ක අධ)ාපන ෙකොoෂ/ සභා පන�/ ස්ථා�ත ෙමම ෙකොoෂ/ සභාෙ� 
සාමා�කය/ෙQ පා|ශoක හා pමනා එ� පනෙ8 4(8) වග/�ය පකාරව 
පාCkෙH/�ව Ge/ ?ශ්චය කරf ලැWය d� ෙහ�/ද; 

2017.11.14 Bනැ� අමාත) ම[ඩල xරණය පදනH කර ග?o/ ජා�ක අධ)ාපන 
 ෙකොoෂ/ සභාෙ� සභාප�වරයාෙQ සහ උප සභාප�වරයාෙQ පා|ශoක සහ 
ෙකොoෂ/ සභාෙ� සාමා�කය/ෙQ pමනා පහත ප|B ප�ෙශෝධනය bcමට අfම�ය 
ලබා p ඇ� ෙහ�/ ද; 

 (i) ෙකොoෂ/ සභාෙ� සභාප�වරයාට සහ උප සභාප�වරයාට ��ෙව�/               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය/ මාeක පා|ශoකය/ ෙග�මට8; 

 



( 8 ) 

 

 

 (ii) ෙකොoෂ/ සභාෙ� සාමා�කය/ට එ ¥ස�්H වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
pමනාව ෙග�මට8; 

 

 (iii) රාජ) ප|පාලන චකෙ9ඛ අංක 13/2008 (iv)K G�Gධාන ප|B සභාප�වරයා 
සඳහා �ටC 225ක oලට සමාන මාeක ඉ/ධන pමනාව සහ උප 
සභාප�වරයා සඳහා    �ටC 170ක oලට සමාන මාeක ඉ/ධන pමනාව 
ලබා pමට8; 

ඊට අf£ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා�ක අධ)ාපන ෙකොoෂ/ සභා පනෙ8 4(8) 
වග/�ය පකාරව ජා�ක අධ)ාපන ෙකොoෂ/ සභාෙ� සභාප�වරයාට, උප 
සභාප�වරයාට සහ සාමා�කය/ ෙවත රජෙ\ ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන ප|B 
ඉහත සඳහ/ පා|ශoක හා pමනා ෙගවf ලැ�මට  ෙමම පාCkෙH/�ව ෙයෝජනා 
සHමත කර�. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*6. 

අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප8� හා ආCwක කටd� අමාත)�මා,— ආ[�කම 
ව)වසථ්ාව යටෙ8 xරණය,— � ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාp ජනරජෙ\ ආ[�ක ම 
ව)වසථ්ාෙ� 153 ව)වස්ථාව පකාරව ජනා�ප�වරයා Ge/ ආ[�කම ව)වසථ්ා සභාෙ� 
අfම�යට යට8ව 2015.11.27 වැ? Bන eට බලපැවැ8ෙවන ප|B එ�. එH. ගාo° 
Gෙ�eංහ මහතා Gගණකා�ප�වරයා වශෙය/ ප8කර ඇ� ෙහ�/ද; 

Gගණකා�ප�වරයාෙQ  වැ�ප  �  ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාp ජනරජෙ\ ආ[�ක ම 
ව)වසථ්ාෙ� 153 (2) ව)වසථ්ාව පකාරව පාCkෙH/�ව Ge/ ?ශ්චය කරf ලැWය d� 
අතර රජෙ\ ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන ෙහ�/ද;  

ජනා�ප�වරයා Ge/ 2017.11.14 වැ? Bන ඉB|ප8 කරන ලද අමාත) ම[ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Bනැ� අමාත) ම[ඩල xරණය අfව Gගණකා�ප�,   
එ�. එH. ගාo° Gෙ�eංහ මහතාට පහත ප|B වැ�� හා pමනා ෙග�මට අfම�ය ලබා p 
ඇ� ෙහ�/ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ? Bන eට රාජ) ප|පාලන චකෙ9ඛ අංක 6/2006 අfව  
SL - 4 වැ�� ප|මාණෙ\ 08 වැ? වැ�� �යවෙC �K�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට Ko අෙන�8 pමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ) ප|පාලන චකෙ9ඛ අංක 3/2016 අfව 2016.01.01 වැ? Bන eට 
වැ�ප ප|වCතනය bcෙH p SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ8 එම 
චකෙ9ඛෙ\ උපෙදස් ප|B වැ�� ප|වCතනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� ප|මාණයට අදාළ වාCzක වැ�� වCධක ෙග�මට. 
 

ඊට අf£ලව, � ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාp ජනරජෙ\ ආ[�ක ම ව)වස්ථාෙ� 
153 (2) ව)වසථ්ාව පකාරව, Gගණකා�ප�, එ�. එH. ගාo° Gෙ�eංහ මහතා ෙවත රජෙ\ 
ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන ප|B ඉහත සඳහ/ මාeක වැ�ප හා pමනා ෙග�ම කළ 
d� යැ� ෙමම පාCkෙH/�ව ?ශ්චය කර�.  

*7.  
සංවCධන උපාය මාCග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— � ලංකා අපනයන සංවCධන 

පනත යටෙ8 ?ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංවCධන පනෙ8                
14 වග/�ය යටෙ8 ෙසස ්බA සHබ/ධෙය/ සංවCධන උපාය මාCග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)වරයා Ge/ සාදන ලAව, 2017 ෙනොවැHබC 27 Bනැ� අංක 2047/2 දරන අ� Gෙශේෂ 
ගැස® පතෙ\ පළ කරf ලැබ, 2018.01.23 Bන ඉB|ප8 කරන ලද ?ෙයෝගය අfමත කළ     
d� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 
*8. 
පපාතන Gෙරෝµ සහ ප�ෙතෝලන බA පන8 ෙක�Hපත — Gවාදය ක9 තබන ලද පශන්ය 

(2017 ෙදසැHබC 11) [1]. 



( 9 ) 

 

 

*9. 
ආරෂණ �යවර පන8 ෙක�Hපත — Gවාදය ක9 තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැHබC 11) [1]. 

*10. 
� ලංකා වා�ජ සමථ මධ)ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර 

bය�ම.  
(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*11. 
අපරාධ න� Gධාන සංගහය (Gෙශේෂ G�Gධාන) (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — 

ෙදවැ?වර bය�ම.  
(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*12.  
�¥�Hප8 G?මය පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 
*13. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 
*14. 
භාර (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*15.  
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප8� හා ආCwක කටd� අමාත)�මා,— ආ[�කම 

ව)වසථ්ාව යටෙ8 ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා/�ක සමාජවාp ජනරජෙ\ ආ[�කම 
ව)වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව)වසථ්ාව පකාරව මැ�වරණ ෙකොoෂ/ සභාව Ge/ සාදන ලද, 
2017 ෙදසැHබC 04 Bනැ� අංක 2048/1 දරන අ� Gෙශේෂ ගැස® පතෙ\ පළ කරන ලAව, 
2018.01.23 Bන ඉB|ප8 කරන ලද ජනමතGචාරණයකp ෙහෝ ඡ/ද Gම1මකට අදාළ කාල1මාව 
�ළ Gද¹8 හා Jºත ජනමාධ) Ge/ ��පැBය d�, මාධ) උපමාන අfමත කළ   d� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*16.  
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ ?යාමන අ�කා|ය 

පනත යටෙ8 ?ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ ?යාමන අ�කා|ය පනෙ8         118 
වග/�ය සමඟ bයGය d�, 142 වග/�ය යටෙ8 2016 අංක 2 දරන ජා�ක ඖෂධ ?යාමන 
අ�කා| (oල ඉහළ 1මා) ?ෙයෝග සHබ/ධෙය/ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) 
අමාත)වරයා Ge/ සාදන ලAව, 2017 ෙදසැHබC 14 Bනැ� අංක 2049/31 දරන අ� Gෙශේෂ 
ගැස® පතෙ\ පළ කරf ලැබ, 2018.01.23 Bන ඉB|ප8 කරන ලද ?ෙයෝග අfමත කළ d� ය. 

*17.  
වරාය හා නාGක කටd� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ8 ?ෙයෝග,— 1971  අංක 

52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ8 44 වග/�ය සමඟ bයGය d� එ� පනෙ8 321 වග/�ය 
යටෙ8 2017 ෙවළඳ නැ� (�ඩා වා�ජ යාතා) ?ෙයෝග සHබ/ධෙය/ වරාය හා නාGක 
කටd� අමාත)වරයා Ge/ සාදන ලAව, 2017 මැ� 04 Bනැ� 2017/31 දරන අ� Gෙශේෂ 
ගැස® පතෙ\ පළ කරf ලැබ, 2018.01.23 Bන ඉB|ප8 කරන ලද ?ෙයෝග අfමත කළ d� ය. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*18. 
බලහ8කාරෙය/ අ�	දහ/ bcHවk/ eය_ තැනැ8ත/ ආරෂා bcH සඳහා U 

ජාත)/තර සHJ� පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම. 
(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*19. 
Geවන ආ[�කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 
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*20. 
ෙබෞ�ධ Gහාර ෙ�වාලගH (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම. 

(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*21. 
ෙථේරවාp ¼ ක�කාව8 (kයාපBං� bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර 

bය�ම. 
(අමාත) ම[ඩලෙ\ අfම�ය ද/වා �ෙS.) 

*22. 
ආ[�කම ව)වස්ථාව යටෙ8 ෙයෝජනාව,— Gවාදය  ක9 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ½? 22),— “� ලංකා පජාතා/�ක සමාජවාp ජනරජෙ\ ආ[�කම 
ව)වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව)වස්ථාෙ� G�Gධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොoෂ/ සභාව 
Ge/ 2016 ෙපබරවා| 25 Bනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Gෙශේෂ ගැස® පතෙ\ පළ 
කරf ලැබ, 2016.05.06 Bන ඉB|ප8 කරන ලද, ජනමතGචාරණයකp ෙහෝ ඡ/ද 
Gම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ Gද¹8 හා Jºත ජනමාධ) Ge/ ��පැBය d� 
උපමාන ෙහව8 මාCෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහdH ප�ප8� අfමත කළ d� ය.” යfෙව/ 
ෙයෝජනා කරන ලB/, පශ්නය සභාJඛ කරන ලp.  

23. 
� ලංකා ෙසේවා �|ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන8 ෙක�Hපත — 

ෙදවැ?වර bය�ම.  

24. 
ළමා Xන	8ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර 

bය�ම.  

25. 
� ලංකා එස8 �ස�්යා? සෙහෝදර8වය (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — 

ෙදවැ?වර bය�ම.  

26. 
� ලංකා කා/තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර 

bය�ම.  

27. 
ෙමොනරාගල Bස�් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — 

ෙදවැ?වර bය�ම.  

28. 
ලසාkය/ සමාජ¿ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — 

ෙදවැ?වර bය�ම.  

29. 
ජාත)/තර කා/තා සහ ළමා අ�x/ �¥�ෙH සභාව (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 

ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  

30. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත bcෙH) පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර 

bය�ම.  

31. 
ද ඉ/සq්qd® ඔෆ ්සCqෆ�Á පSk එක~/ට/®ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත bcෙH) 

පන8 ෙක�Hපත — ෙදවැ?වර bය�ම.  
 

 

* සල5ෙණ� හ7�ව1 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 
 

[1] 
“පන8 ෙක�Hපත දැ/ ෙදවැ? වර bයGය d�ය” යfෙව/ ෙයෝජනා කරන ලB/, 

පශන්ය සභාJඛ කරන ලp. 
 

 

 


