
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

892/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මැදව4�ය ප 6ාෙ�7ය ෙ8ක9 ෙකො;ඨාසෙ=, �ලාෙව8?ය ග 6ාමය ආශ 6තිව BC 
ෙගවන “ව,E Fංහල” න9, ජන වJගය ��බඳව සMNණය කර !ෙOද; 

 (ii) උත ග 6ාමයට අමතරව ෙමම ජන වJගය RවSවන ෙවනS ග 6ාම EලධාU 
වස9 කවෙJද; 

 (iii) *ද සමෙ=V CCධ Wඩාව,ට ලY ෙමම ජනතාව BCෙගවන ග9මානය,Z 
[?ක අවශ+තා අවම ම;ටමක පව!න බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iv) එම පහ^ක9 ක_න`, ලබා Vමට �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (v) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) (i) උත ජනතාවෙd ආJeක තSSවය ඉහළ නැංhමට �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙd ස9ප 6දාiක උ	මය, ආරNා jkමට රජය �යවර ෙගන 
!ෙOද; 

 (iv) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

2. 
1112/’16 

ග	 ච`,ද C ෙnFU මහතා,— පවාහන හා FC8 oව, ෙසේවා අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) පවාහන හා FC8 oව, ෙසේවා අමාත+ාංශයට අයS ෙදපාJතෙ9,�, අ�කාU, 
සංසථ්ා හා ෙවනS ව+වසථ්ා�ත ආයතන කවෙJද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනෙ= ෙසේවෙ= E*� qr ෙසේවක සංඛ+ාව ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙJද; 

 (iii) 2015 වSම, යහපාලන රජය බලයට පShෙම, ප^, ඉහත එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ගS qr ෙසේවක සංඛ+ාව, ෙව, ෙව, වශෙය, 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) Z සඳහ, v�ගලය,ෙd න9 සහ ?�නය, කවෙJද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක vර�පාw පවxද; 

(අටවැE පාJ?ෙ9,�ව - පළqවැE සභාවාරය) 
අංක 173.] 
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 (vi) එෙසේ න9, ඉBUෙ=V ෙසේවකය, බඳවා ගz ලබන කමෙ|දය කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

3. 

1268/’16 
ග	 ප�ම උදයශා,ත oණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) ෙමොණරාගල Bස~්කෙ=;  

 (i) ජා!ක පාස8වල ෙසේවය කරන සමසත් o	ව	 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   පළාS සභාවට අයS පාස8වල ෙසේවය කරන සමසත් o	ව	 සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  පාස8වල දැනට ඉෙගzම ලබන සමසත් �ෂ+ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එ එ Cෂයය, සඳහා F�න o	ව	 සංඛ+ාව ෙව, ෙව, වශෙය, 
ෙකොපමණද; 

    (v)  ඉහත (iv) අzව එ එ Cෂයය, සඳහා එ එ පාසෙලZ පව!න o	 Zඟය 
ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද;   

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9 ඒ ම,ද? 

4. 
1391/’16 

ග	 බ,�ල oණවJධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස9පS සංවJධන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලvව Bස~්කෙයZ ජලRh වගා කලාපය �Z�hෙ9 දැවැ,ත 
ව+ාපෘ!ෙයZ  [?ක කට*� ෙවzෙව, 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අzව ෙව, කරන ලද 	�ය8 `?යන 100ක ප!පාදනෙය,, වJෂාවසානය 
වනCට මහා භා�ඩාගාරය CF, ලබා �, qදල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව+ාපෘ!ය සඳහා ෙව, කර ඇ! ඉඩ9 අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව+ාපෘ!ය සඳහා Y ව+ාපෘ! වාJතාව ඉBUපS කර,ෙ,ද; 

 (iv) 2017 වJෂෙ=V ෙමවැE ජලRh වගා කලාප BවiෙනZ අෙන�S පෙ�ශවලS 
ආර9භ කරz ලබ,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

5. 
1509/’17 

ග	 උදය පභාS ග9ම,�ල මහතා,— Cෙ�ශ �jයා අමාත+�`යෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 Bනට Cෙ�ශය,Z ෙසේවා E*ත � ලාංjකය, සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Bනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Bනට Cෙ�ශය,Z 
� ලාංjක ෙසේවා E*!ෙයZ ඉහළ යෑම ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

ය,න එ�`ය ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
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6. 
1548/’17 

ග	 ඉ9රා, මහ�ෆ් මහතා,— කෘ�කJම අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 වJෂවලV �ඩා වාUමාJග සංවJධනය සඳහා 
~�ණාමලය Bස~්කයට ෙව, කරන ලද ප!පාදන, එ එ  ෙගොCජන 
ෙසේවා ෙකො;ඨාසය සහ වJෂය අzව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප!පාදන ෙයොදා ගE`, සංවJධනය කරන ලද වැ| සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  qදල ෙව,  ෙව, වශෙය, කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ඉBUපS කර,ෙනZද? 

(ආ) (i) ෙමම සංවJධන කට*� ෙහේ�ෙව, h අසව්ැ,ෙනZ ඉහළ යෑම F�h !ෙOද; 

 (ii)  එෙසේ න9, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද ප!පාදනවලට අzව ෙමම Eෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණවS 
ව,ෙ,ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) (i) උත වJෂය,ZV BයS කරන ලද වැඩසටහ, EවැරB ආකාරෙය, F� 
ෙනොY බවට ෙගොh, CF, ෙචෝදනා නඟන බැC,, ෙමම සංවJධන කට*� 
��බඳව ප^ Cපර9 F� කර !ෙOද; 

 (ii)  එෙසේ න9, එම Cසත්ර කවෙJද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න9, ෙමම සංවJධන කට*� ��බඳව ප^ Cපර9 jkමට �යවර 
ග,ෙ,ද; 

ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

7. 
1681/’17 

ග	 ෙස=i� අ� සා�J ම�ලානා මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාJග 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලvව - වාල4ෙ4න මාJගයට සමා,තරව q�� ෙවරළ Bෙd මඩකලvව 
බාJ පVපාගාර මංස,�ෙ= Fට ක8�ඩා දවා, එරා�J �ටhම ෙත අJධ 
වශෙය, ඉB කරන ලද මාJගය පව!න බවS; 

 (ii) ෙමම මාJගය මඩකලvව - වාල4ෙ4න මාJගෙ= රථවාහන තදබදය අw කරන 
අතර මඩකලvව Bස~් ෙ8ක9 කාJයාලය සහ තවS ආයතන jZපය 
ෙමම මාJගයට ආස,නෙ= ඉB ෙව`, පව!න බැC, ජනතාවට පහ^ව 
වන බවS; 

 (iii) q�� ෙවරළ ඔසේසේ ෙමම මාJගෙය, පාF�ඩා ෙබොක දවා ගම, jkම 
ෙ�7ය සහ Cෙ�7ය සංචාරකය,ට පහ^ව බවS; 

 (iv) ගැ�	 q�ෙ� �වර කට*�වල ෙයෙදන �වරය,ට ෙමය පහ^ව වන 
බවS; 

 (v) ය� පBං� කළ ග9මානය වන !ෙරiමwZ පBං�ක	ව,ට ඉ, ප!ලාභ 
අSවන බවS; 

 



( 4 ) 

 

 

 (vi) ෙමම මාJගය ෙදපස සංචාරක ෙහෝට8 සහ ෙවනS ආයතන ඉBjkමට  
ආෙයෝජකය,ව BU ග,වz ඇ! බවS; 

 එ�මා ද,ෙනZද? 

(ආ) ඉහත සඳහ, කරන ලද ක	� සහ අවශ+තා සැලj8ලට ගE`, ෙමම මාJගෙ= 
ඉBjk9 ක_න9 කරන ෙලස උපෙදස ් ෙද,ෙ,ද ය,න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

8. 
893/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනZර පළාෙS, පානම ග9මානෙ=, RවSවන Fංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහRවනෙය, RවS වන බවS; 

 (ii) එම ජනතාවට තම [?ක අවශ+තා ඉ� කර ගැ�ෙ9V ගැට� රා�යකට q�ණ 
Vමට F�h ඇ! බවS; 

එ�මා ද,ෙනZද? 

(ආ) (i) පානම ප 6ෙ�ශෙ= ජනතාවෙd ජලය හා ඉඩ9 ආශ 6තිව පව!න ගැට� Cස�මට 
�යවර ෙගන !ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) (i) උත ජනතාවෙd සංසක්ෘ!ක අනන+තාවය හා පාර9පUක උ	මය, 
�කෙගන RවShම සඳහා රජය අzග 6හ ලබාV !ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න9, ඒ ෙකෙසේද; 

ය,න එ�මා සඳහ, කර,ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

9. 
1125/’16 

ග	 ච`,ද C ෙnFU මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+ාංශෙ= ප!පාදන මත, 2010 වJෂෙ= Fට 
ෙ9 දවා බ�8ල Bස~්කය �ළ සංවJධනය කරz ලැ� බස ්නැව�9ෙපොළ  
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංවJධනය කරz ලැ� බස ්නැව�9ෙපොළවල න9 කවෙJද; 

 (iii) එ එ බස ්නැව�9ෙපොළ සඳහා Cයද9 කරz ලැ� qද8 පමාණය ෙව, 
ෙව, වශෙය, කවෙJද; 

 (iv) ව+ාපෘ!යට ඇ�ලS jkමට ෙයෝ�ත බ�8ල Bස~්කෙ= ෙස^ බස ්
නැව�9ෙපොළව8 කවෙJද; 

  ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
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10. 
1270/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත oණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 ජනවාU 08 වැE Bනට ෙපර ෙමොණරාගල Bස~්කෙ= එ එ කලාප 
අධ+ාපන කාJයාල ම;ට`, ෙ�ශපාලන ප�ගැ�9වලට ලY o	ව	, 
F�ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න9, එම සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) Z සඳහ, v�ගලය,ට ප�ගැ�9වලට අදාළ EJෙ�ශය, E�S 
කර !ෙOද;  

 (iv)  එම ෙ8ඛනෙ= �Jණ වාJතාව ඉBUපS කර,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

11. 
1394/’16 

ග	 බ,�ල oණවJධන මහතා,— පාථ`ක කJමා,ත අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයZ අංක 167 ෙයෝජනාවට අzව, 	�ය8 `?යන 50ක 
ප!පාදන  ෙයොදා ගE`, �	  සංවJධන අ�කාUය �Zටවz ලැ�ෙ|ද;  

 (ii) එෙසේ න9, එය �ZටY Bනය සහ සථ්ානය කවෙJද; 

 (iii) �	  සංවJධන අ�කාUය �Z�hෙ9 කා�න අවශ+තාවය කවෙJද; 

 (iv) �	  සංවJධන අ�කාUය �Z�hම හා ස9බ,�ත සැල^9 සැක.ෙ9 
වග¡ම දරන අමාත+ාංශය කවෙJද; 

 (v) එම අමාත+ාංශය CF, අයවැය ෙයෝජනාව පාෙයෝ¢ක යථාJථය බවට 
පSjkම සඳහා 2016 වJෂෙ=V අzගමනය කරන ලද £යාමාJග කවෙJද; 

 (vi) 2017 අයවැය ෙ8ඛනය ම¤,, ෙයෝ�ත �	  සංවJධන අ�කාUය ඉBUයට 
ෙගන යෑම ෙවzෙව, ලබා �, [ල+ ප!පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

12. 
1510/’17 

ග	 උදය පභාS ග9ම,�ල මහතා,— �!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවJධන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වJෂය �ළ වාJතා Y ෙව_ තැ¥9 සහ `� මැ	9 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වJෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 වJෂය �ළV ෙව_ තැ¥9 සහ `� 
මැ	9 සංඛ+ාව ෙකොපමණ සංඛ+ාවj, ඉහළ ෙගොස ්!ෙOද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
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13. 
1549/’17 

ග	 ඉ9රා, මහ�ෆ් මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) j,Eයා, එ�ලරංo ¦ඩා��ය ප^¢ය වසර jZපයක Fට සංවJධනය කර`, 
පව!න බවS; 

 (ii) එZ සංවJධන කට*� සඳහා ෙව,කරන ලද qදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා F�කරz ලබන වැඩකට*� කවෙJද;  

 (iv) ඉහත කට*� ��බඳ එZ F�න රාජ+ EලධාU, ෙනොද,නා බවS; 

 එ�මා ද,ෙනZද? 

(ආ) (i) එ�ලරංo ¦ඩා��ෙ= සංවJධන කට*� සඳහා වJෂ 2011 Fට 2015 දවා 
ෙව, කරන ලද qද8 ප!පාදනය, වJෂය අzව ෙව, ෙව, වශෙය, 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම¤, F�කරන ලද සංවJධන කට*� කවෙJද; 

 (iii) උත සංවJධන කට*� ��බඳව ~�ණාමල Bස~් ෙ8ක9 කාJයාලය ෙහෝ 
නැෙගනZර පළාS සභාව ෙහෝ ෙනොදැzවSව අමාත+ාංශය CF, සෘ§ව 
කට*� කරz ලැ¥මට ෙහේ�ව කවෙJද; 

 (iv) සංවJධන කට*� F�කරz ලබන ෙකො,තාSක	 ක�	,ද; 

 (v) එම ෙකො,තාSක	ට වැඩ පවරා ඇ! පදනම කවෙJද; 

  (vi) VJඝ කාලය ගතh ඇතS, සංවJධන කට*� තවමS ස9�Jණ ෙනොjkමට 
ෙහේ� කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙS F�කරz ලබන Fය�ම සංවJධන වැඩකට*� ��බඳව CECද 
භාවය පැවxම තහ�	 කර,ෙ,ද ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

14. 

1686/’17 
ග	 ෙස=i� අ� සා�J ම�ලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට, — (1) 

(අ) (i) මඩකලvව Bස~්කෙ= �Z� Fයrම ජා!ක පාස8වල න9 කවෙJද; 

 (ii) එම එ එ ජා!ක පාසෙලZ F�න �ෂ+ සංඛ+ාව, ෙශේ«ය අzව ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙJද; 

 (iii) o	 වJගය අzව එම එ එ ජා!ක පාසෙලZ F�න o	ව	 සංඛ+ාව 
කවෙJද; 

 (iv) Cෂයය, අzව එම එ එ ජා!ක පාසලට අzමත කර ඇ! o	ව	 සංඛ+ාව 
කවෙJද; 

 (v) o	 වJගය අzව එම එ එ ජා!ක පාසෙලZ !ෙබන o	 vර�පාw 
සංඛ+ාව කවෙJද; 

 (vi) එම එ එ ජා!ක පාසෙලZ o	 vර�පාw !ෙබන Cෂයය, කවෙJද;  
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 (vii) තාෂණ Cද+ාගාර සහ භාෂා Cද+ාගාර වැE පහ^ක9 සපයා V ඇ! ජා!ක 
පාස8 කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) (i) ඉහත ¡ vර�පාw �රhම සඳහා අධ+ාපන අමාත+ාංශය ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙJද; 

 (ii) ඉහත ¡ vර�පාw vරවz ලබන Bනය කවෙJද; 

ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

15. 
1049/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— qද8 හා ජනමාධ+ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �Z� ෙපෞ�ග?ක ෙගොඩනැ¢?වල 
පවSවාෙගන යන අමාත+ාංශ කවෙJද; 

 (ii)  එම අමාත+ාංශ පවSවාෙගන යz ලබන ෙගොඩනැ¢? කවෙJද; 

 (iii)  එම ෙගොඩනැ¢?වල වJග අ_ය සඳහා ෙගවz ලබන බ� qදල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැ¢8ල අzව ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙJද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ¢?වල රථගා8 සඳහා  ෙගhම F� කර,ෙ,ද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා .මාව �ළ �Z� අමාත+ාංශ, � ජයවJධනvර 
ෙකෝ;ෙ; ෙවත ෙගන ය,ෙ,ද; 

 (ii)  එෙසේ න9, ඒ සඳහා අවශ+ ෙගොඩනැ¢? ඉBකර,ෙ,ද; 

 (iii) ෙකොළඹ මහනගර සභා .මාෙව, � ජයවJධනvර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන 
ෙනොයන අමාත+ාංශ ෙව, ෙව, වශෙය, කවෙJද; 

 ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

 

 

පධාන කට*� ආර9භෙ= V 

පන% ෙක&�ප% '(ගැ�*ම '(බඳ දැ-�.ම 

1. 

qද8 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ජා!ය ෙගොඩනැ®ෙ9 බ� (සංෙශෝධන),— 2009 
අංක 9 දරන ජා!ය ෙගොඩනැ®ෙ9 බ� පනත සංෙශෝධනය jkම සඳහා Y පනS 
ෙක�9පතj. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
2. 

පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මා,— පළාS පාලන ආයතන ඡ,ද Cම.9 
(සංෙශෝධන),— (262 වන අ�කාරය Y) පළාS පාලන ආයතන ඡ,ද Cම.9 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය jkම සඳහා Y පනS ෙක�9පතj. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
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ෙය/ජනා '(බඳ දැ-�.ම 
3. 

ග	 FFර �මාර අෙOෙසේකර මහතා,— පනS ෙක�9පත  ඉBUපS jkෙ9  
අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහ, පනS ෙක�9පත ඉBUපS jkමට අවසර Bය *�ය:—  

“ආන,ද අ�Sගමෙd සංවJධන, සමාජ සSකාරක හා vණ+ාධාර පදනම සංසථ්ාගත jkම 
සඳහා Y පනS ෙක�9පතj.” 

4. 
ග	 ආන,ද අ�Sගමෙd මහතා,— පනS ෙක�9පත  ඉBUපS jkෙ9  අවසරය 

(අංක 2),— පහත සඳහ, පනS ෙක�9පත ඉBUපS jkමට අවසර Bය *�ය:—  

“ශා,ත අෙOෙසේකර සංවJධන, සමාජ සSකාරක හා vණ+ාධාර පදනම සංසථ්ාගත jkම 
සඳහා Y පනS ෙක�9පතj.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැz9Vම සහ Bනට Eය`ත කට*� 

*1. 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවJධන පනත යටෙS Eෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවJධන පනෙS 14 වග,!ය යටෙS ෙසස් බ� ස9බ,ධෙය, සංවJධන උපාය 
මාJග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2017 මාJ� 21 Bනැ! 
අංක 2011/9 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.05.23 Bන ඉBUපS 
කරන ලද Eෙයෝගය අzමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
*2. 

සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙS Eෙයෝග,— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනS ම¤, 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙS 4 වග,!ෙ= (3) උප 
වග,!ය සහ 14 වග,!ය සමඟ jයCය *� එ¡ පනෙS 20 වග,!ය යටෙS  සංවJධන 
උපාය මාJග හා ජාත+,තර ෙවළඳ අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2017 මැi 19 Bනැ! අංක 
2019/24 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.06.07 Bන ඉBUපS කරන ලද 
Eෙයෝගය අzමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.)  

*3. 

අ�	දහ, Y තැනැSත, ��බඳ කාJයාලය (�Z�hම, පUපාලනය jkම සහ 
කJතව+ ඉ� jkම) (සංෙශෝධන) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
*4. 

qද8 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ^රාබ� ආඥාපනත යටෙS Eෙ|දනය (අංක 1),—
^රාබ� ආඥාපනෙS (52 අ�කාරය Y) 32 වග,!ය සමඟ jයCය *� 25 වග,!ය යටෙS 
මSපැ, බලපත ගාස�් ස9බ,ධෙය, qද8 අමාත+වරයා CF, පනවන ල�ව, 2016 
ෙදසැ9බJ 15 Bනැ! අංක 1997/16 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.06.06 
Bන ඉBUපS කරන ලද Eෙ|දනය අzමත කළ *� ය. 

         (අංක 992 දරන ^රාබ� Eෙ|දනය) 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.)  
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*5. 
qද8 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ^රාබ� ආඥාපනත යටෙS Eෙ|දනය (අංක 2),—

^රාබ� ආඥාපනෙS (52 අ�කාරය Y) 32 වග,!ය සමඟ jයCය *� 25 වග,!ය  යටෙS 
අර� බලපත ගාස�් ස9බ,ධෙය, qද8 අමාත+වරයා CF, පනවන ල�ව, 2016 ෙදසැ9බJ 
20 Bනැ! අංක 1998/7 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.06.06 Bන 
ඉBUපS කරන ලද Eෙ|දනය අzමත කළ *� ය. 

         (අංක 994 දරන ^රාබ� Eෙ|දනය) 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.)  
*6. 

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— සqද µෂණය 
වැළැhෙ9 පනත යටෙS Eෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සqද µෂණය වැළැhෙ9 පනෙS 
6 වග,!ෙ= (ඉ) ෙ¶දය සහ 21 වග,!ය සමඟ jයCය *�  එ¡ පනෙS 51 වග,!ය යටෙS 
මහවැ? සංවJධන හා පUසර අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2016 ෙදසැ9බJ 06 Bනැ! අංක 
1996/27 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.06.07 Bන ඉBUපS කරන ලද 
Eෙයෝගය අzමත කළ *� ය.  

*7. 
 අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— අ8ලස ් ෙහෝ 
µෂණ ෙචෝදනා CමJශන ෙකො`ෂ, සභාෙ| අධ+N ජනරා8වරයාෙd වැ�� හා Vමනා 
ප!ෙශෝධනය jkම,— 1994 අංක 19 දරන අ8ලස ්ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන  ෙකො`ෂ, 
සභා පනෙS 16(1) වග,!ය ම¤, ෙකො`ෂ, සභාවට පැවk ඇ! කාJයය, ඉ� කර�ම 
�«ස එම ෙකො`ෂ, සභාවට සහාය hමට අධ+N ජනරා8වරෙය� පSjkමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැSතාට පාJ?ෙ9,�ව CF, Eශච්ය කරz ලබන වැ�ප ෙගhමට 
C�Cධාන සලසව්ා V ඇ! ෙහi,ද; 

අ8ලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන ෙකො`ෂ, සභාෙ| අධ+N ජනරා8 තන�රට 
2016.11.24 Bන Fට �!ප!  ෙදපාJතෙ9,�ෙ| අ!ෙJක ෙසො?FටJ ජනරා8 ·රෙ= 
රාජකාU කළ ජනා�ප! �xඥ සරS ජයමා,න මහතා පS කර ඇ! ෙහi,ද; 

අ8ලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන ෙකො`ෂ, සභාෙ| අධ+N ජනරා8 
ජනා�ප! �xඥ සරS ජයමා,න මහතාට ෙපෞ�ග?ක වන ෙසේ අ!ෙJක ෙසො?FටJ 
ජනරා8 තන�රට Z` මාFක වැ�ප හා රජෙ= Eල Eවාසය ලබා V ෙනොමැ! න9, 
Eවාස �� Vමනාව ඇ�r Fය� Vමනා (�රකථන Vමනාව සහ ඉ,ධන Vමනාව හැර) 
ලබාVමටS, අ8ලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන  ෙකො`ෂ, සභාෙ| අධ+N ජනරා8 
·රයට Z` අමාත+ාංශ ෙ8ක9 Vමනාව, �රකථන Vමනාව සහ ඉ,ධන Vමනාව 
2016.11.24 Bන Fට ෙගhමට අමාත+ ම�ඩල අzම!ය ලබා V ඇ! ෙහi,ද; 

ඊට අz¹ලව, 1994 අංක 19 දරන අ8ලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන ෙකො`ෂ, 
සභා පනෙS 16(2) වග,!ය පකාරව, අ8ලස් ෙහෝ µෂණ ෙචෝදනා CමJශන  ෙකො`ෂ, 
සභාෙ| අධ+N ජනරා8, ජනා�ප! �xඥ සරS ජයමා,න මහතා ෙවත රජෙ= 
ඒකාබ�ධ අරqදලට වැය බර වන පUB ඉහත සඳහ, මාFක වැ�ප හා Vමනා 
ෙගhමට ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා ස9මත කරi. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*8. 

� ලංකා !රසාර සංවJධන පනS ෙක�9පත — Cවාදය ක8 තබන ලද පශ්නය (2017 
මාJ� 08) [1]. 

*9. 

බලහSකාරෙය, අ�	දහ, jk9ව?, Fය� තැනැSත, ආරෂා jk9 සඳහා Y 
ජාත+,තර ස9q! පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*1 0. 
Cෙ�ශ CEමය පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
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*11. 
ඡ,ද Z`ය, ?යාපBං� jkෙ9 (Cෙශේෂ C�Cධාන) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර 

jයhම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*12. 

�වර සහ ජලජ ස9පS (සංෙශෝධන) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*13. 
අපරාධ නw Cධාන සංගහය (Cෙශේෂ C�Cධාන) (සංෙශෝධන) පනS ෙක�9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*14. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+  අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය 

පනත යටෙS Eෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය පනෙS 118  
වග,!ය සමඟ jයCය *� 142  වග,!ය යටෙS ෛවද+ උපකරණ `ල Eයම jkම 
ස9බ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2017 
ෙපබරවාU 17 Bනැ! අංක 2006/45 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 
2017.05.23 Bන ඉBUපS කරන ලද Eෙයෝග අzමත කළ *� ය. 

*15. 
අ�කරණ අමාත+�මා සහ ��ධශාසන අමාත+�මා,— අ�කරණ සංCධාන පනත 

යටෙS Eෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංCධාන පනෙS 60 වග,!ය සමඟ 
jයCය *� එම පනෙS 61  වග,!ය යටෙS අ�කරණ අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2017 
මාJ� 27 Bනැ! අංක 2012/5 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.05.23 Bන 
ඉBUපS කරන ලද Eෙයෝගය අzමත කළ *� ය. 

*16. 
ෙබෞ�ධ Cහාර ෙ�වාලග9 (සංෙශෝධන) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*17. 
ෙථේරවාV ¾¿ ක!කාවS (?යාපBං� jkෙ9) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර 

jයhම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 

*18. 
වරාය හා නාCක කට*� අමාත+�මා,— ෙව ළඳ නැ| පනත යටෙS Eෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ| පනෙS 139 වග,!ය සමඟ jයCය *� එම පනෙS 
321 වග,!ය යටෙS බහා�9 දළ ස්ක,ධ සත+ායන ස9බ,ධෙය, වරාය හා නාCක 
කට*� අමාත+වරයා CF, සාදන ල�ව, 2016 අෙගෝස්� 11 Bනැ! අංක 1979/30 
දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2017.02.21 Bන ඉBUපS කරන ලද 
Eෙයෝග අzමත කළ *� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අzම!ය ද,වා !ෙO.) 
*19. 

ආ�wකම ව+වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— Cවාදය  ක8 තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ÀE 22),— “� ලංකා පජාතා,~ක සමාජවාV ජනරජෙ= ආ�wකම ව+වසථ්ාෙ| 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ| C�Cධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකො`ෂ, සභාව CF, 2016 ෙපබරවාU 25 
Bනැ! අංක 1955/19 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කරz ලැබ, 2016.05.06 Bන ඉBUපS 
කරන ලද, ජනමතCචාරණයකV ෙහෝ ඡ,ද Cම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ CදÁS හා qÂත 
ජනමාධ+ CF, ��පැBය *� උපමාන ෙහවS මාJෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ*9 ප!පS! අzමත 
කළ *� ය.” යzෙව, ෙයෝජනා කරන ලB,, පශන්ය සභා¾qඛ කරන ලV.  
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20. 

� ලංකා ෙසේවා �Uස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙක�9පත — 
ෙදවැEවර jයhම.  

21. 

ළමා vන	Sථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර 
jයhම.  

22. 
� ලංකා එසS £ස!්යාE සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක�9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

23. 

� ලංකා කා,තා ස9ෙ9ලනය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක�9පත — ෙදවැEවර 
jයhම.  

24. 
ෙමොනරාගල Bස~් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක�9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

25. 
ලසා?ය, සමාජÃය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක�9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

26. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අix, ^�¡ෙ9 සභාව (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS 

ෙක�9පත — ෙදවැEවර jයhම.  
 

* සල3ෙණ� හ5�ව- ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

[1] 
“පනS ෙක�9පත දැ, ෙදවැE වර jයCය *�ය” යzෙව, ෙයෝජනා කරන ලB,, 

පශන්ය සභා¾qඛ කරන ලV. 
 

 


