
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

124/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 

අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: නගර �ළ යාචකය1 >ශාල පමාණය ?@න බව+; 

 (ii) ඔD1ෙග1 සමහර >>ධ සමාජ >ෙරෝG කට0�වලට සHබ1ධ බව+; 

 (iii) ඇතැJ1 යාචක ෙවසග්+ වංචාකාරය1 බව+; 

එ�මා ද1ෙනMද? 

(ආ) (i) O ලංකාව �ළ ?@න යාචකය1 ��බඳව සංගණනය කර  ෙQද; එෙසේ නH, 
එම Sනය කවෙ-ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අTව 7 ලංකාව �ළ ?@න යාචකය1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ(ාව ගැහැW, �XY හා ළJ1 අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය1 ��බඳ සංගණනය කර ෙනොමැ  නH, සංගණනය [\මට 
කට0� කර1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ නH, එම Sනය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) (i) යාචකය1 ^න	+ථාපනයට රජය ෙගන ඇ  `යාමා-ග කවෙ-ද; 

  (ii)  7 ලංකාව �ළ ඇ  යාචක ^න	+ථාපන මධ(සථ්ාන සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම ^න	+ථාපන කට0� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන Jදල 
ෙකොපමණද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

2. 
465/’16 

ග	 උදය පභා+ ගHම1�ල මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (9) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා�ප �මා සහභාg h >ෙ�ශ සංචාර කවෙ-ද; 

 

 

 

(අටවැi පා-jෙH1�ව - පළJවැi සභාවාරය) 
අංක 236.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එl එ එ >ෙ�ශ සංචාරයට සහභාm h ^�ගලය1ෙn නH, තන�	 සහ 
එම ^�ගලය1 ෙවTෙව1 රාජ( සහ අ-ධ රාජ( ආයතන >?1 දරන ලද 
>යදම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 
3. 

1408/’16 

ග	 බ1qල rණව-ධන මහතා,— පාථYක ක-මා1ත  අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයM අංක 182 ෙයෝජනාවට අTව, පාථYක ක-මා1ත 
කD1?ලය (Primary Industry Council) �M�වT ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම Sනය සහ සථ්ානය කවෙ-ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවM, පාථYක ක-මා1ත කD1?ලය �M��ෙH 
අරJW හා ඒ සඳහා h වැඩ��ෙවළ සැෙක>1 පැහැSj කර1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමම කD1?ලයට සHබ1ධවන >ෙශේෂඥය1ෙn නාම ෙ�ඛනය ඉSXප+ 
කර1ෙ1ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙවM සඳහ1 වන 7 ලංකාෙ: දැනට ස�යව පව+නා පාථYක 
ක-මා1ත ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉSXප+ කර1ෙ1ද;  

 (vi) 2009 0ද ගැ�H iම�ෙම1 ප�, උ�	 නැෙගනMර ඇ��ව 7 ලංකාව �ළ 
අ� 1 ඇරඹ ූපාථYක ක-මා1තය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද?  

4. 
1470/’16 

ග	 චY1ද > ෙ�?X මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගම ආරHභක අරJW කවෙ-ද; 

 (iii) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගම සථ්ා�ත කළ Sන ?ට අවස1 අධ(� 
ම�ඩලය දවා එM අධ(ෂ ම�ඩලෙ� ?@ ^�ගලය1ෙn නH, j�නය1, 
අධ(ාපන �q�කH සහ ලැ� වැ�� හා අෙන�+ ප ලාභ ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගම ආරHභෙ� ?ට ලැ� අලාභය 
වා-�කව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (v) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගම ණය, ලබාග+ ණය ෙග�මට ඇ  
රාජ( ආයතන හා  එම ණය පමාණය1 කවෙ-ද; 

 (vi) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගjක) සමාගෙH අනාගතය සHබ1ධෙය1 රජය 
ගැ�මට බලාෙපොෙරො+�වන �යවර කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1579/’17 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— >qjබල හා ^න-ජන�ය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ප�gය රජය >?1 �න ආධාර මත [��ගල, ක�ෙකො�තැ1න පෙ�ශෙ� 
ෙබෝ�ල1� ජල>qj බලාගාරය ඉS[\මට �යවර ග1නා ලද බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙමම ව(ාපෘ ය සඳහා රජයට පවරා ග1නා ලද ඉහත සඳහ1 ගාමෙ� 
පSං�ක	ව1ෙn ඉඩH සඳහා �q� පXS ව1S ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො1q 
h අතර Tවරඑ�ය Sස�්කයට අය+ පSං�ක	ව1ට ව1S ලබාq1 නJ+, 
කෑග�ල Sස�්කයට අය+ පSං�ක	ව1ට ෙගවා ඇ+ෙ+ ඉතාම+ �� 
ව1Sය බව  ��ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ආ) ෙH සHබ1ධෙය1 ෙසොයා බලා කෑග�ල Sස�්කයට අය+  පSං�ක	ව1ටද 
පමාණව+ ව1S Jදල ෙග�මට �යවර ග1ෙ1ද ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

6. 
1617/’17 

ග	 ෙහේෂා1 >තානෙn මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ)  (i) ර+න^ර Sස�්කෙ� `යා+මක ජා ක පාස� හා පළා+ සභා පාස� 
සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම පාස� අතX1 �q�කHල+ >qහ�ප ව	1 ෙනොමැ  පාස� සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාස� කවෙ-ද;  

 (iv) ප�gය සමෙ� ෙ�ශපාලiක Mතව+කH මත �q�කH ෙනොමැ  වැඩබලන 
>qහ�ප ව	1 >ශාල පමාණය ප+කර ඇ  බව ��ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

7. 
1638/’17 

ග	 නj1 බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— >qjබල හා ^න-ජන�ය බලශ  

අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා >qjබල ම�ඩලෙ� ව�හය �ළ ^න-ජන�ය බලශ  සංව-ධනය 
[\ම සඳහා >ෙශේෂෙය1 වගlH පැව  අංශය ෙනොමැ  බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ^න-ජන�ය බලශ  සංව-ධනය [\ම සඳහා ෙව1 h >ෙශේ�ත අංශය 
ෙනොමැ ව ^න-ජන�ය බලශ  උපXම ෙලස ජා ක >qj ප�ධ යට එක� 
[\ෙH¡ ම�>ය හැ[ තාෂ¢ක අ£ෙයෝග ජය ගත හැ[ද; 

 (iii) ^න-ජන�ය බලශ  ��බඳව ලංකා >qjබල ම�ඩලය දවන ප�ගා¤ 
ආක�පයට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

 



( 4 ) 

 

 

8. 
1983/’17 

ග	 �ය� iශා1ත ද ?�වා මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙQ	වල පාෙ�¥ය සභාවට අය+ අ�+ගම මහජන �ඩාංගණය එම සභාව 
ම¦1 නඩ+� කරන බව+;  

 (ii) ¤ට වසරකට ෙපර එම �ඩාංගණය ප සංසක්රණය කර සංව-ධනය කළ 
බව+; 

 එ�මා ද1ෙනMද? 

(ආ) (i) එම සංව-ධන කට0� සඳහා ලබා q1 ප පාදන පමාණය සහ ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) �ඩාංගණය සංව-ධනය [\ෙH¡ iයYත ෙට1ඩ- ප@පා@ය අTගමනය කර 
 ෙQද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නH, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) එම ව(ාපෘ ෙ� ෙකො1තා+ක	ව1 කD	1ද; 

 (v) ව(ාපෘ ය සඳහා අTමත h සH¨-ණ Jදලම එම ව(ාපෘ යට ෙයොදවා  ෙQද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනMද? 

(ඇ)  (i) එම �ඩාංගණය, උ+සවය/�ඩා තරඟය/සාමාªය කට0+ත සඳහා 
ෙව1 කර ගැ�ෙH¡ ෙQ	වල පාෙ�¥ය සභාෙව1 අවසර ගැ�ම සඳහා එම 
පෙ�ශය iෙයෝජනය කරන අමාත(වරයාෙn i-ෙ�ශය අවශ( ව1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ නH, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iii) පෙ�ශෙ� �ඩා සමාජවලට ෙමම �ඩාංගණෙ� �ඩා [\ම තහනH කර 
 ෙQද; 

 (iv) එෙසේ නH, එයට පදනH h ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා සඳහ1 කර1ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

9. 
2108/’17 

ග	 ඩnලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— බ1ධනාගාර ප සංස්කරණ, ^න	+ථාපන, නැවත 
පSං� [\ම හා M1q ආගYක කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙත1මරා«� පාෙ�¥ය ෙ�කH ෙකො¬ඨාසය �ළ ප�gය ව-ෂෙ�¡  
>>ධ iවාස ෙයෝජනා කම යටෙ+ ඉSකර සH¨-ණ කර ඇ  iවාස සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම iවාස ?ය�ලම අදාළ ප ලා¯1ට ලබා¡  ෙQද; 

 (iii) අදාළ ප ලා¯1 එම iෙවසව්ල පSං�ව ?@1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමෙත ලබා¡ ඇ  iවාසවල පSං� � ෙනො?@න ප ලා¯1ට ඒවාෙ� පSං� 
�ම සඳහා iශ�්ත කාල වකවාTව ලබා¡, එම කාලය �ළ¡ ද අදාළ 
^�ගලය1 එම iවාසවල පSං� ෙනොDනෙහො+, එම iවාස, iවාස අවශ(තා 
ඇ  ෙවන+ ප ලා¯1ට ලබා ¡මට කට0� කළ හැ[ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

 



( 5 ) 

 

 

10. 
2123/’17 

ග	 ජය1ත සමර�ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 Sන ඇ h ගංව�ර හා නායයෑෙH ආපදා ත++වෙය1 ක�තර 
Sස�්කෙ� ¨-ණ, අ-ධ හා �� වශෙය1 හාi h iවාස, වැ?[j සහ 
පා�ය �ං සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ(ාව, එ එ  ගාම iලධාX ෙකො¬ඨාසය සහ පා ෙ�¥ය ෙ�කH 
ෙකො¬ඨාසය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

  (iii) එෙසේ ¨-ණ හාi h iවස, වැ?[jය හා �ඳ නැවත ඉS[\මට සහ 
අ-ධ හා �� හාi h iවාස, වැ?[j හා පා�ය �ං ප සංසක්රණය [\ම 
සඳහා රජෙය1 ලබාෙදT ලබ1ෙ1, ආධාර Jදලද නැතෙහො+ ණය 
Jදලද ය1න+ එම ආධාර ෙහෝ ණය Jදල ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙH වන>ට ආධාර ෙහෝ ණය ලබා ¡  ෙබන ¨-ණ, අ-ධ හා �� වශෙය1 
  හාi h iවාස වැ?[j හා පා�ය �ං සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එෙසේ ආධාර ෙහෝ ණය ලබා ¡ ඇ  පD�වල නම, j�නය, ගාම iලධාX
 වසම හා පාෙ�¥ය ෙ�කH ෙකො¬ඨාසය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

11. 
2128/’17 

ග	 (ෛවද() නj1ද ජය ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාMර සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 288, 7 ජයව-ධන^ර පාර, ෙකෝ¬ෙ¬, රාජgXය දරන සථ්ානෙ� �M@ 
උපාj ජය?ංහ මහතාට අය+ DPJ නමැ  ෙගොඩනැ¦�ල ඉS[\ම සඳහා 
නාගXක සංව-ධන අ�කාXෙ� අTම ය ලබාෙගන  ෙQද; 

 (ii) එෙසේ නH, අTම ය ලබාෙගන ඇ  Sනය කවෙ-ද; 

 (iii) එම ඉS[\ම සඳහා නාගXක සංව-ධන අ�කාXය ඉSXප+ කළ  ෙකො1ෙ�? 
කවෙ-ද; 

 (iv) ඒවා ඉ�කර  ෙQද; 

 (v) එෙසේ ෙනොෙ: නH, අදාළ ආයතනයට එෙරMව නාගXක සංව-ධන අ�කාXය 
ගT ලැ� `යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

12. 
2146/’17 

ග	 අෙශෝක ³ය1ත මහතා,— ගා¤ය ආ-.ක කට0� ��බඳ අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව-ෂෙ� ?ට ෙH දවා ලංකාෙ: ´+තර පXෙභෝජනය එ එ ව-ෂය 
අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) එම අවශ(තාවය ස^රා ග1නා ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iii) ලංකාෙ: ෙ�¥ය ´+තර iෂප්ාදනය එ එ  Sස�්කය අTව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 



( 6 ) 

 

 

 (iv) වයඹ පළාෙ+ �	ණෑගල හා ^+තලම Sස�්කවල ජනතාවෙග1 සැළ[ය 
0� �Xස ´+තර iෂප්ාදනෙ� iරත � ?@න  බැ>1, ඔD1ෙn ªවන 
ම¬ටම උසස ්[\මට අමාත(ාංශය ගT ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය1න  එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

13. 
2281/’17 

ග	 µ. රං¶+ ද ෙසො�සා මහතා,— � ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ප�gය ව-ෂ [Mපය �ළ ෙමරට ක?�^ භා>තය වා-�කව වැ· �  ෙQද; 

 (ii) ?q කරT ලබන ක?�^ වැට¸H සංඛ(ාව ෙH වන>ට අ¹ කර  ෙQද;  

 (iii) 2015, 2016 ව-ෂවල¡ සහ 2017 J� මාස 06 �ළ වටලන ලද ක?�^ 
>�ණන සථ්ාන සංඛ(ාව සහ අ+අඩංrවට ග+ ක?�^ ¸ට- පමාණය ව-ෂය 
අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමරට ක?�^ iෂප්ාදනය වැළැ�මට අමාත(ාංශය ග1නා ඉSX �යවර 
කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

14. 

2455/17 
ග	 තාරක බාලºXය මහතා,— වැ>j ක-මා1ත අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: එ එ Sස�්කය �ළ ක�ෙපො� වගා කර ඇ  ඉඩH පමාණය 
ආස1න වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) 7 ලංකාව �ළ ක�ෙපො� වගාව ව(ා�ත [\ම සHබ1ධෙය1 රජය 
අTගමනය කරන ප ප+ ය කවෙ-ද; 

 (iii) ක�ෙපො� වගාව+, ජල ධාරණය සහ පාං» හායනය+ අතර 
සහසHබ1ධතාවය ඇ  බවට අමාත(ංශය >?1 හ¼නාගT ලැබ  ෙQද;  

 (iv) එෙසේ නH, ෙH වන>ට ඒ සHබ1ධෙය1 ෙගන ඇ  `යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට දැTH ෙද1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද?  

15. 
2458/’17 

ග	 ඉෂා ර�මා1 මහතා,— ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද( අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 1972 ව-ෂෙ�¡ ආරHභ කරන ලද පද>ය ගා¤ය ෙරෝහල ෙH වන>ට [?q පහ�කම 
ෙනොමැ  කY1 මධ(ම ෙබෙහ+ ශාලාව බවට ප+� ඇ  බව එ�මා ද1ෙනMද? 

(ආ) ෙමම ෙරෝහල යථා ත++වයට ප+ [\මට කට0� කරT ලබන Sනය කවෙ-ද 
ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද?  
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පධාන කට0� ආරHභෙ� ¡ 
ෙය&ජනා '(බඳ දැ*�+ම 

1. 

පා-jෙH1�ෙ: සභානායක�මා,— පා-jෙH1�ෙ: ½ස�්H (අංක 1),— 
පා-jෙH1�ෙ: අංක 7 දරන සථ්ාවර iෙයෝගෙයM >�>ධානවල සහ 2016.03.08 වැi 
Sන පා-jෙH1�ව >?1 සHමත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ1 Dවද,              
2018 ෙපබරවාX 19 වැi ස¼දා පා-jෙH1�ව ½සව්න Sනය >ය 0� අතර එSන ½ස�්H 
පැවැ+ෙවන කාල ෙ:ලාව ¨. භා. 10.00 ?ට අ. භා. 12.30 දවා ද අ.භා. 1.30 ?ට             
අ. භා. 6.30 දවා >ය 0� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො>මසා 
පා-jෙH1�ව ක� තැ´ය 0� ය. 

2. 

පා-jෙH1�ෙ: සභානායක�මා,— පා-jෙH1�ෙ: ½ස�්H (අංක 2),— අද Sන >?ර 
යෑෙH¡ ෙමම පා-jෙH1�ව 2018 ෙපබරවාX මස 19 වැi ස¼දා ¨. භා. 10.00 වන ෙත ක� 
තැ´ය 0� ය. 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැTH¡ම සහ Sනට iයYත කට0� 

*1. 
Gවර (>ෙ�¥ය Gවර ෙබෝ¬� >�ම+ [\ෙH) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර [ය�ම.  

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*2. 
පපාතන >ෙරෝG සහ ප ෙතෝලන බq පන+ ෙක�Hපත — >වාදය ක� තබන ලද පශන්ය 

(2017ෙදසැHබ- 11) [1]. 
 

*3. 
ආරෂණ �යවර පන+ ෙක�Hපත — >වාදය ක� තබන ලද පශන්ය (2017ෙදසැHබ- 

11) [1]. 

*4. 
පා-jෙH1�ෙ: ස්ථාවර iෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�Hපත,— පා-jෙH1�ෙ: 

ස්ථාවර iෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�Hපත සHබ1ධෙය1 2017 ෙනොවැHබ- මස 07 
වැi අඟහ	වාදා ��ග1වන ලද ස්ථාවර iෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ: වා-තාව,—
සලකා බැ¸ම. 

*5. 
පා-jෙH1� ම1Áව	1 සඳහා වන ච-යා ධ-ම සංගහය,— පා-jෙH1� 

ම1Áව	1ෙn ච-යා ධ-ම සHබ1ධෙය1 2017 ෙනොවැHබ- මස 07 වැi 
අඟහ	වාදා ��ග1වන ලද පා-jෙH1� ම1Áව	1 සඳහා වන ච-යා ධ-ම 
සංගහෙ� අවස1 ෙක�Hපත අTමත කළ 0�ය. 

*6. 
7 ලංකා වා¢ජ සමථ මධ(ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

[ය�ම.  
(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

 



( 8 ) 

 

 

*7. 

අපරාධ න¹ >ධාන සංගහය (>ෙශේෂ >�>ධාන) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — 
ෙදවැiවර [ය�ම.  

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*8.  

�½�Hප+ >iමය පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම.  

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*9.  

�රාබq (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම.  
(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*10.  

පවාහන හා ?>� rව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝට- වාහන පනත යටෙ+ 
iෙයෝගය,— (203 වැi අ�කාරය h) ෙමෝට- වාහන පනෙ+ 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග1  සමඟ [ය>ය 0�, එl පනෙ+ 237 වග1 ය යටෙ+ පවාහන හා ?>� rව1 
ෙසේවා අමාත(වරයා >?1 සාදන ලqව, 2017 අෙගෝස්� 18 Sනැ  අංක 2032/36 දරන 
අ  >ෙශේෂ ගැස¬ පතෙ� පළ කරT ලැබ, 2017.12.06 Sන ඉSXප+ කරන ලද 
iෙයෝගය අTමත කළ 0� ය. 

*11. 
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ජා ක 

අධ(ාපන ෙකොYෂ1 සභාෙ: සභාප වරයාෙn සහ උප සභාප වරයාෙn පාXශYක හා 
ෙකොYෂ1 සභා සාමා¶කය1ෙn ¡මනා ප ෙශෝධනය [\ම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා ක අධ(ාපන ෙකොYෂ1 සභා පන 1 ස්ථා�ත ෙමම ෙකොYෂ1 සභාෙ: 
සාමා¶කය1ෙn පාXශYක හා ¡මනා එl පනෙ+ 4(8) වග1 ය පකාරව 
පා-jෙH1�ව >?1 iශ්චය කරT ලැ´ය 0� ෙහ�1ද; 

2017.11.14 Sනැ  අමාත( ම�ඩල Ãරණය පදනH කර ගiY1 ජා ක අධ(ාපන 
 ෙකොYෂ1 සභාෙ: සභාප වරයාෙn සහ උප සභාප වරයාෙn පාXශYක සහ 
ෙකොYෂ1 සභාෙ: සාමා¶කය1ෙn ¡මනා පහත පXS ප ෙශෝධනය [\මට අTම ය 
ලබා ¡ ඇ  ෙහ�1 ද; 

 (i) ෙකොYෂ1 සභාෙ: සභාප වරයාට සහ උප සභාප වරයාට ��ෙව�1               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය1 මා?ක පාXශYකය1 ෙග�මට+; 

 (ii) ෙකොYෂ1 සභාෙ: සාමා¶කය1ට එ ½ස�්H වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
¡මනාව ෙග�මට+; 

 (iii) රාජ( පXපාලන චකෙ�ඛ අංක 13/2008 (iv)M >�>ධාන පXS සභාප වරයා 
සඳහා ¸ට- 225ක Yලට සමාන මා?ක ඉ1ධන ¡මනාව සහ උප 
සභාප වරයා සඳහා    ¸ට- 170ක Yලට සමාන මා?ක ඉ1ධන ¡මනාව 
ලබා ¡මට+; 

ඊට අTÅලව, 1991 අංක 19 දරන ජා ක අධ(ාපන ෙකොYෂ1 සභා පනෙ+ 4(8) 
වග1 ය පකාරව ජා ක අධ(ාපන ෙකොYෂ1 සභාෙ: සභාප වරයාට, උප 
සභාප වරයාට සහ සාමා¶කය1 ෙවත රජෙ� ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන 
පXS ඉහත සඳහ1 පාXශYක හා ¡මනා ෙගවT ලැÆමට  ෙමම පා-jෙH1�ව ෙයෝජනා 
සHමත කර�. 

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
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*12. 

අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ආ�¹කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ+ Ãරණය,— 7 ලංකා ප ජාතා1�ක සමාජවා¡ ජනරජෙ� ආ�¹ක ම 
ව(වසථ්ාෙ: 153 ව(වස්ථාව පකාරව ජනා�ප වරයා >?1 ආ�¹කම ව(වසථ්ා සභාෙ: 
අTම යට යට+ව 2015.11.27 වැi Sන ?ට බලපැවැ+ෙවන පXS එ«. එH. ගාYÇ 
>ෙ�?ංහ මහතා >ගණකා�ප වරයා වශෙය1 ප+කර ඇ  ෙහ�1ද; 

>ගණකා�ප වරයාෙn  වැ�ප  7  ලංකා ප ජාතා1�ක සමාජවා¡ ජනරජෙ� ආ�¹ක ම 
ව(වසථ්ාෙ: 153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව පා-jෙH1�ව >?1 iශ්චය කරT ලැ´ය 0� 
අතර රජෙ� ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන ෙහ�1ද;  

ජනා�ප වරයා >?1 2017.11.14 වැi Sන ඉSXප+ කරන ලද අමාත( ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Sනැ  අමාත( ම�ඩල Ãරණය අTව >ගණකා�ප ,   
එ«. එH. ගාYÇ >ෙ�?ංහ මහතාට පහත පXS වැ�� හා ¡මනා ෙග�මට අTම ය ලබා ¡ 
ඇ  ෙහ�1ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැi Sන ?ට රාජ( පXපාලන චකෙ�ඛ අංක 6/2006 අTව  
SL - 4 වැ�� පXමාණෙ� 08 වැi වැ�� �යවෙ- �M�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට MY අෙන�+ ¡මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ( පXපාලන චකෙ�ඛ අංක 3/2016 අTව 2016.01.01 වැi Sන ?ට 
වැ�ප පXව-තනය [\ෙH ¡ SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ+ එම 
චකෙ�ඛෙ� උපෙදස් පXS වැ�� පXව-තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එl වැ�� පXමාණයට අදාළ වා-�ක වැ�� ව-ධක ෙග�මට. 

ඊට අTÅලව, 7 ලංකා ප ජාතා1�ක සමාජවා¡ ජනරජෙ� ආ�¹ක ම 
ව(වසථ්ාෙ: 153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව, >ගණකා�ප , එ«. එH. ගාYÇ >ෙ�?ංහ 
මහතා ෙවත රජෙ� ඒකාබ�ධ අරJදලට වැය බර වන පXS ඉහත සඳහ1 මා?ක 
වැ�ප හා ¡මනා ෙග�ම කළ 0� යැ� ෙමම පා-jෙH1�ව iශ්චය කර�.  

*13. 
බලහ+කාරෙය1 අ�	දහ1 [\Hවj1 ?යÌ තැනැ+ත1 ආරෂා [\H සඳහා h 

ජාත(1තර සHJ  පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම. 
(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*14. 
>?වන ආ�¹කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*15. 
ෙබෞ�ධ >හාර ෙ�වාලගH (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*16. 
ෙථේරවා¡ £Í ක කාව+ (jයාපSං� [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

[ය�ම. 
(අමාත( ම�ඩලෙ� අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*17. 
ආ�¹කම ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— >වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   

(2016 Îi 22),— “7 ලංකා පජාතා1�ක සමාජවා¡ ජනරජෙ� ආ�¹කම ව(වසථ්ාෙ: 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙ: >�>ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොYෂ1 සභාව >?1 2016 ෙපබරවාX 25 
Sනැ  අංක 1955/19 දරන අ  >ෙශේෂ ගැස¬ පතෙ� පළ කරT ලැබ, 2016.05.06 Sන ඉSXප+ 
කරන ලද, ජනමත>චාරණයක¡ ෙහෝ ඡ1ද >ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ >ද�+ හා JÑත 
ජනමාධ( >?1 ��පැSය 0� උපමාන ෙහව+ මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ0H ප ප+  අTමත 
කළ 0� ය.” යTෙව1 ෙයෝජනා කරන ලS1, පශන්ය සභා£Jඛ කරන ල¡.  



( 10 ) 

 

 

18. 
7 ලංකා ෙසේවා �Xස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර [ය�ම.  

19. 
ළමා ^න	+ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

[ය�ම.  

20. 
7 ලංකා එස+ `ස ්යාi සෙහෝදර+වය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර [ය�ම.  

21. 
7 ලංකා කා1තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

[ය�ම.  

22. 
ෙමොනරාගල Sස�් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර [ය�ම.  

23. 
ලසාjය1 සමාජÔය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර [ය�ම.  

24. 
ජාත(1තර කා1තා සහ ළමා අ�Ã1 �½lෙH සභාව (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ 

ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම.  

25. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

[ය�ම.  

26. 
ද ඉ1ස@්@0¬ ඔෆ ්ස-@ෆ�� පQj එකD1ට1¬ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත [\ෙH) 

පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැiවර [ය�ම.  

 
 

* සල.ෙණ� හ1�ව* ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 
 

[1] 
“පන+ ෙක�Hපත දැ1 ෙදවැi වර [ය>ය 0�ය” යTෙව1 ෙයෝජනා කරන ලS1, 

පශන්ය සභා£Jඛ කරන ල¡. 
 

 

 
 


