
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

885/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 0 ලාං3ය පාස6 ද	ව) 88ධ ෙපෝෂණ ඌනතාව;) ෙපෙළන බව>; 

 (ii)  එයට ෙහේ�ව BC ෙDලාවට ආහාර ෙනොගැHම හා ෙපෝෂ(දාI ආහාර 
ෙනොගැHම බව>; 

 (iii) ෙJ Bසා පාස6 ද	ව) 88ධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගොK	LෙJ පවණතාවය 
ඇ  බව>; 

එ�මා ද)ෙනMද? 

(ආ) (i) පාස6 ද	ව)ෙO ෙපෝෂණ ත>>වය ඉහළ නැංLමට රජය RයාමාSග ෙගන 
 ෙTද; 

 (ii)  එෙසේ නJ, එම RයාමාSග කවෙSද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ඇ) (i) පාස6 ද	ව)ට ෙපෝෂ(දාI ආහාර ෙDල ලබා Vමට කටW� කර)ෙ)ද; 

 (ii)  එෙසේ නJ, ඒ කවර Yනයක Cටද;  

ය)න> එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද?ක 

2. 
1250/’16 

ග	 ප�ම උදයශා)ත ^ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල_J හා ජල සJපාදන 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වSෂය වන8ට වDBයාව Yසb්කය �ළ ජා ක ජල සJපාදන හා 
ජලාපවහන මcඩලය මe) �fCK පාHය ජලය සපයා  g Bවාස සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙJ වන8ට �fCK පාHය ජලය සපයi ලබන Bවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වSෂෙය) ප_ව Wදමය ත>>වය Bමවන ෙත පාHය ජලය ලබාVම 
ෙවiෙව) එ එ  වSෂය සඳහා රජය 8C) ෙව) කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Wදමය ත>>වය Bම Lෙම) ප_, 2015 වSෂය වනෙත පාHය ජලය 
ලබාVෙJ ව(ාපෘ  ෙවiෙව) රජය ෙව) කරන ලද kl kදල එ එ වSෂය 
අiව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 

(අටවැB පාS;ෙJ)�ව - පළkවැB සභාවාරය) 
අංක 240.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) ඉහත Cය6ෙලMම පග  වාSතාව ඉYfප> කර)ෙ)ද;  

 ය)න එ�මා ෙමම සභාව ට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

3. 
1428/’16 

ග	 බ)Kල ^ණවSධන මහතා,— ඛBජ ෙත6 සJප> සංවSධන අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයM අංක 204 ෙයෝජනාවට අiව, තාර සඳහා p ෙවෙළඳෙපොළ 
;M6 කරi ලැ�ෙDද; 

 (ii) එෙසේ නJ, ඒ සඳහා අiගමනය කළ RයාමාSග කවෙSද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අiව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �8C පධාන 
සැපWJක	ව) කq	)ද; 

 (iv) වSෂ 2003 Cට 2016 දවා ලංකා ඛBජෙත6 H ගත සංසථ්ාෙවM තාර 
Bෂප්ාදනය හා එ එ වSෂය අවසානෙtV පැවැ  ෙතොග පමාණය කවෙSද; 

 (v) වSෂ 2009 Cට 2016 දවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළM තාර uල සහ ලංකා 
ඛBජෙත6 H ගත සංසථ්ාෙD තාර uල වSෂය අiව ෙව) ෙව) වශෙය) 
කවෙSද; 

 (vi) වSෂ 2015 Cට 2020 දවා  0 ලංකාෙD තාර අවශ(තාවය ��බඳ 
vෙරෝකථනය කවෙSද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

4. 
1660/’17 

ග	 චu)ද 8 ෙyCf මහතා,— පළා> සභා හා පළා> පාලන අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා> මාSගසථ් මz පවාහන අ�කාfෙt පාලනය යටෙ> ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට මාSගසථ් මz පවාහන අ�කාfෙt ෙසේවෙt BW� ෙසේවක සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එM දැනට ෙසේවෙt BW�  Bලධාf)ෙO නJ හා ;�නය) කවෙSද; 

 (iv)  ඌව පළා> ව>ම) පධාන අමාත(වරයා එම {රයට ප>Lෙම) අන�	ව, 
ෙJ දවා එම අ�කාfෙt ලබාY ඇ  |}යා සංඛ(ාව හා එම 
|}යාලා~)ෙO නJ හා ;�නය) කවෙSද;  

 (v) ව>ම) පධාන අමාත(වරයා එම {රයට ප>Lෙම) අන�	ව ලබාV ඇ  
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප> ලබාK) මාSග හා 
v�ගලය)ෙO නJ ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙSද;  

 (vi) ඒ සඳහා අiගමනය කළ කමෙDදය කවෙSද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
2002/’17 

ග	 �ම6 ර>නායක මහතා,— �වර හා ජලජ සJප> සංවSධන අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) �වර හා ජලජ සJප> අමාත(වරයාෙO අමාත( කාSයාලවල ;�නය) 
කවෙSද; 

  (ii) එම කාSයාල ෙවiෙව) �� ෙහෝ බK ෙගව)ෙ) නJ, එම මාCක ��/බK 
kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Cට 2017 වSෂෙt ෙJ දවා ෙගවා ඇ  kl ��/බK kදල ෙකොපමණද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) (i) අමාත(වරයාෙO ෙපෞ�ග;ක කාSය මcඩලෙt Bලධාf) සංඛ(ාව; 

  (ii) එම ෙපෞ�ග;ක කාSය මcඩලය සඳහා ෙව)කර ඇ  වාහන සංඛ(ාව; 

   (iii) අමාත(වරයා සඳහා ෙව)කර ඇ  වාහන සංඛ(ාව; 

 එ එ අමාත(ාංශය අiව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න> එ�මා ෙමම 
සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
6. 

2010/’17 

ග	 වා_ෙ�ව නානායකාර මහතා,— කSමා)ත හා වා�ජ කටW� 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහiවර Yසb්කෙt, “Hලවල ගම” පාරJපfක සව්Sණාභරණ කSමා)තය 
ඉතාම> YW� ෙලස පැව  පැර� ගJමානය බව ද)ෙ)ද; 

 (ii)  ර)fV කSමා)තෙය) �ව> p ෙමම ගෙJ පq6 අතf) අද වන8ට  
කSමා)තෙt ෙයෙද)ෙ) පq6 03  පමණ බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iii) ෙ��ය කSමා)තක	ව) නඟා C�Lම ෙවiෙව) එකල ලසල මැYහ>Lම 
Bසා Hලවල ගෙJ ර)fV භාcඩවලට 8ශාල ඉ6�ම  g නk>, අද       
වන8ට ලසල, ව(ාපාfකය) 3ප ෙදෙන�ෙO ආයතනය බවට ප>Lම 
ෙහේ�ෙව) ෙමම කSමා)තය ද	� කඩා වැ�මකට ලL ඇ  බව එම ගෙJ 
කSමා)තක	ව) සළකන බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iv) එබැ8), Hලවල ගමට _8ෙශේ� p පැර� කැටයJ සMත ර)fV කSමා)තය 
නඟා C�Lමට රජය මැYහ> 8 �යවර ග)ෙ)ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
7. 

2114/’17 

ග	 ඩOලස ් ෙ�වාන)ද මහතා,—  රසර සංවSධන හා වන�8 අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) kල D Yසb්කෙt, ඔ��_�ටා) පාෙ��ය ෙ6කJ ෙකො�ඨාසෙt �M� 
ඕ�ම�, ම)නාකcඩ6 හා කf�ප�ටkf�v යන ගJමානය)M නැවත පYං� 
කරන ලද ජනතාව �ව>වන බව>; 

 

 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එම පෙ�ශය)M පව න වන අ; තSජන ෙහේ�ෙව) ය� පYං� p 8ශාල 
�fසකෙO �8ත තSජනයට ලL ඇ  බැ8) ඔq)ෙO �වෙනෝපාය 
p ෙගො8තැ) කටW� 8නාශ ෙවu) හා හාBෙවu) පව න බව>; 

එ�මා ද)ෙනMද? 

(ආ) (i) වන අ; තSජනව;) එම ජනතාව ආරෂා }�ම සඳහා �යවර ග)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ නJ, එම Yනය කවෙSද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

8. 
2132/’17 

ග	 (ෛවද() න;)ද ජය ස්ස මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමාSග 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වSෂෙt අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) 8භාගය සඳහා �ව 8ද(ා 8ෂය 
ධාරාෙව) කlතර, ෙකොළඹ සහ ගJපහ Yසb්කව;) ෙපH C� ¢ෂ(ය) 
සංඛ(ාව;  

 (ii) එම සංඛ(ාෙව), 8ශව්8ද(ාල පෙDශය සඳහා _K_කJ ලැg ¢ෂ(ය) 
සංඛ(ාව සහ ප ශතය; 

 (iii) එම සංඛ(ාෙව) ෛවද( £ඨ සඳහා _K_කJ ලැg ¢ෂ(ය) සංඛ(ාව සහ 
ප ශතය; 

 (iv) ෛවද( £ඨය සඳහා _K_කJ ලැg ¢ෂ(යා ෙහෝ ¢ෂ(ාවෙO අවම ප ඵලය, Z 
අගය, ඉෙගHම ලැg පාසල හා ෙතෝරා ගi ලැg ෛවද( £ඨය; 

  එ එ Yසb්කය අiව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

9. 
2151/’17 

ග	 අෙශෝක ¦ය)ත මහතා,— කෘ§කSම අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වSෂෙt Cට අද දවා ෙ��ය බඩඉf¨ Bෂප්ාදනය එ එ වSෂය 
අiව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 වSෂෙt Cට ෙJ දවා ෙ��ය බඩඉf¨ අවශ(තාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කාල+මාව, �ළ ෙමරටට බඩඉf¨ ආනයනය }�මට කටW� කෙළේ නJ, 
ඒ ��බඳ 8සත්ර කවෙSද; 

 (iv) බඩඉf¨ uල සථ්ාවර ම�ටමක පව>වා ගැHම සඳහා අමාත(ාංශය ගi ලබන 
�යවර කවෙSද;  

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
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10. 
2179/’17 

ග	 උදය පභා> ගJම)�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ)  2017 වSෂෙtV ෙත> කලාපෙt ගං ව�ෙර) සහ වැC ව�ෙර) CK p ජල ගැ�ෙම), 

 (i) uය©ය සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත p සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 8පතට ප> v�ගලය) ෙවiෙව) රජය 8C) ෙගවන ලද kl ව)Y kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) uය©ය v�ගලෙය� ෙවiෙව) රජය 8C) ෙගවන ලද ව)Y kදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාBයට ප> Bවාස ෙවiෙව) ෙගවන ලද උපfම සහ අවම ව)Y kදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ) p Cය�ම ෙදනාට සª්ර Bවාස ලබා V  ෙTද; 

 (vii) අවතැ) p පqලකට සª්ර Bවාසය ලබා K) ආස)නතම Yනය කවෙSද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

11. 
2202/’17 

ග	 මM)දාන)ද අ�>ගමෙO මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමාSග 
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මාSග සංවSධන අ�කාfයට අය> මහiවර, ගJෙපොල - ෙදොෙළොසබ්ාෙO 
මාSගය vl6 කර කාප� ඇ �ෙJ ව(ාපෘ ය 2013 වSෂෙt Cට Rයා>මක 
කළ බව ද)ෙ)ද; 

 (ii) එM පළk අYයර ෙලස �	«ව>ත Cට ගJෙපොල දවා වැඩ ආරJභ කරන ලද 
අතර, 2014 වSෂය අවස) වන8ට }ෙලෝ¬ටS 8ක වැඩ අවස) p බව 
ද)ෙ)ද; 

 (iii) ගJෙපොල Cට ඉ f }ෙලෝ¬ටS 4ක වැඩ 2015 වSෂෙt ජනවාf Cට නැව 
ඇ  බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iv) ෙමම මාSගය 8ශාල ජනතාව 8C) භා8තා කරන අත(ාවශ( මාSගය වන 
බැ8), මාSගෙt ඉ f }ෙලෝ¬ටS 4M වැඩ ආරJභ }�මට �යවර ග)ෙ)ද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

12. 
2214/’17 

ග	 එස.් එJ. මfකාS මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො)නාව අධ(ාපන ෙකො�ඨාසෙt �M� එකම  බා;කා ජා ක පාසල 
ෙකොෙළො)නාව බා;කා 8ද(ාලය බව>; 

 (ii)  ෙJ වන8ට එම 8ද(ාලෙt අ�පා� |ස පව න බව>; 

 (iii) ^	 vර�පා� 18 සහ අනධ(යන කාSය මcඩල vර�පා�  08 පව න 
බව>; 

  එ�මා ද)ෙනMද? 
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(ආ) (i) ෙමම vර�පා� පැවම 8ද(ාලෙt ඉYf පග යට හා 3S යට බාධාව සහ 
හාBය බව ��ග)ෙ)ද;  

 (ii) ෙමම vර�පා� �රLම සඳහා ඇ  සැල_J කවෙSද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ගi ලබන Yනය කවෙSද;  

 (iv) 2017 වSෂෙtV ෙමම 8ද(ාලෙt ෙභෞ ක හා මානව සJප> සංවSධනය 
සඳහා ලබාV ඇ  ප පාදන ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙSද; 

 (v) එම ප පාදනව;) දැනට CK කර ඇ  වැඩසටහ)වල පග ය කවෙSද; 

 (vi) 2018 වSෂෙt ෙමම 8ද(ාලෙt ෙභෞ ක හා මානව සJප> සංවSධනය සඳහා  
ප පාදන ලබා Vමට සැල_J කර  ෙTද; 

 (vii) එෙසේ නJ, එම ප පාදන කවෙSද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

13. 
2285/’17 

ග	 _B6 හ«)ෙන>  මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ප_©යදා CKp නායයෑෙම) හා ගංව�ෙර)  මාතර Yසb්කෙt Bවාස හා 
ෙ�පල හාB p පq6 සංඛ(ාව, එ එ පාෙ��ය ෙ6කJ ෙකො�ඨාසය අiව 
ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙSද; 

 (ii) එම ගංව�ර උවKෙර), uය©ය හා අ�	දහ) pව)ෙO සංඛ(ාව එ එ 
පාෙ��ය ෙ6කJ ෙකො�ඨාසය අiව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත �8ත හා ෙ�පල හාB ෙවiෙව) ෙග8ය W� ව)Y පමාණය ෙව) 
ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට ෙගවා ඇ  ව)Y පමාණය හා තවKරට> ෙග8ය W� ව)Y පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමෙත ෙනොෙගවා ඇ  ව)Y ෙගLමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

14. 
2300/’17 

ග	 ¯. L. චානක මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප>  සහ ආS±ක කටW�  
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාf 08 Yන Cට ෙJ දවා කාලය �ළ වSතමාන ජනා�ප වරයා 
සහ අගාමාත(වරයා සඳහා නව වාහන ආනයනය කර  ෙTද;  

 (ii) එෙසේ නJ, එම වාහන කවෙSද;  

 (iii) ඒවාෙt ව�නාකම ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙSද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
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පධාන කටW� ආරJභෙt V 
ෙය$ජනා &'බඳ දැ)�*ම 

1. 
ග	 අiර C�B ජයර>න මහතා,— පන> ෙක�Jපත  ඉYfප> }�ෙJ  අවසරය 

(අංක 1),— පහත සඳහ) පන> ෙක�Jපත ඉYfප> }�මට අවසර Yය W�ය:—  

“ෛවද( එස.් එස.් ^ණවSධන ෙ��ය ආWSෙDද සංවSධන පදනම සංසථ්ාගත }�ම සඳහා p 
පන> ෙක�Jපත}.” 

2. 
ග	 න;) බcඩාර ජයමහ මහතා,— පන> ෙක�Jපත  ඉYfප> }�ෙJ  අවසරය 

(අංක 2),— පහත සඳහ) පන> ෙක�Jපත ඉYfප> }�මට අවසර Yය W�ය:—  

“ෙපො�වටවන මහා 8හාරය පදනම සංසථ්ාගත }�ම සඳහා p පන> ෙක�Jපත}.” 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැiJVම සහ Yනට Bයuත කටW� 
*1.  
පවාහන හා C86 ^ව) ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝටS වාහන පනත යටෙ> 

Bෙයෝගය,— (203 වැB අ�කාරය p) ෙමෝටS වාහන පනෙ> 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග)  සමඟ }ය8ය W�, එ3 පනෙ> 237 වග) ය යටෙ> පවාහන හා C86 ^ව) 
ෙසේවා අමාත(වරයා 8C) සාදන ලKව, 2017 අෙගෝස්� 18 Yනැ  අංක 2032/36 දරන 
අ  8ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කරi ලැබ, 2017.12.06 Yන ඉYfප> කරන ලද 
Bෙයෝගය අiමත කළ W� ය. 

*2. 
පාS;ෙJ)�ෙD ස්ථාවර Bෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�Jපත,— 8වාදය  ක6 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාf 19),— “පාS;ෙJ)�ෙD ස්ථාවර Bෙයෝග ප ෙශෝ�ත 
ෙක�Jපත සJබ)ධෙය) 2017 ෙනොවැJබS මස 07 වැB අඟහ	වාදා ��ග)වන ලද 
ස්ථාවර Bෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙD වාSතාව සලකා බැ�ම.” යiෙව) ෙයෝජනා 
කරන ලY), පශ්නය සභා~kඛ කරන ලV. 

*3. 
පාS;ෙJ)� ම)´ව	) සඳහා වන චSයා ධSම සංගහය,— 8වාදය  ක6 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවාf 19),— “පාS;ෙJ)� ම)´ව	)ෙO චSයා ධSම 
සJබ)ධෙය) 2017 ෙනොවැJබS මස 07 වැB අඟහ	වාදා ��ග)වන ලද 
පාS;ෙJ)� ම)´ව	) සඳහා වන චSයා ධSම සංගහෙt අවස) ෙක�Jපත අiමත 
කළ W�ය.” යiෙව) ෙයෝජනා කරන ලY), පශ්නය සභා~kඛ කරන ලV.  

*4.  

_රාබK (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  
(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*5.  
kද6 හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— kද6 පනත යටෙ> Bෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

kද6 පනෙ> 8 වග) ය සමඟ }ය8ය W�, එ3 පනෙ> 6 (2) වග) ය යටෙ> ෙට;නාට(, 
�තපට සහ වා�ජ වැඩසටහ) බ�ද සJබ)ධෙය) kද6 හා ජනමාධ( අමාත(වරයා 8C)  
පනවන ලKව, 2017 ෙනොවැJබS 07 Yනැ  අංක 2044/21 දරන අ  8ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරi ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYfප> කරන ලද Bෙයෝග අiමත කළ W� ය. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 



( 8 ) 

 

 

*6. 
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආSªක කටW� අමාත(�මා,— ජා ක 

අධ(ාපන ෙකොuෂ) සභාෙD සභාප වරයාෙO සහ උප සභාප වරයාෙO පාfශuක හා 
ෙකොuෂ) සභා සාමා¶කය)ෙO Vමනා ප ෙශෝධනය }�ම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා ක අධ(ාපන ෙකොuෂ) සභා පන ) ස්ථා�ත ෙමම ෙකොuෂ) සභාෙD 
සාමා¶කය)ෙO පාfශuක හා Vමනා එ3 පනෙ> 4(8) වග) ය පකාරව 
පාS;ෙJ)�ව 8C) Bශ්චය කරi ලැ�ය W� ෙහ·)ද; 

2017.11.14 Yනැ  අමාත( මcඩල රණය පදනJ කර ගBu) ජා ක අධ(ාපන 
 ෙකොuෂ) සභාෙD සභාප වරයාෙO සහ උප සභාප වරයාෙO පාfශuක සහ 
ෙකොuෂ) සභාෙD සාමා¶කය)ෙO Vමනා පහත පfY ප ෙශෝධනය }�මට අiම ය 
ලබා V ඇ  ෙහ·) ද; 

 (i) ෙකොuෂ) සභාෙD සභාප වරයාට සහ උප සභාප වරයාට ��ෙව�)               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය) මාCක පාfශuකය) ෙගLමට>; 

 

 (ii) ෙකොuෂ) සභාෙD සාමා¶කය)ට එ |සL්J වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
Vමනාව ෙගLමට>; 

 

 (iii) රාජ( පfපාලන චකෙ6ඛ අංක 13/2008 (iv)M 8�8ධාන පfY සභාප වරයා 
සඳහා �ටS 225ක uලට සමාන මාCක ඉ)ධන Vමනාව සහ උප 
සභාප වරයා සඳහා    �ටS 170ක uලට සමාන මාCක ඉ)ධන Vමනාව 
ලබා Vමට>; 

ඊට අi¹ලව, 1991 අංක 19 දරන ජා ක අධ(ාපන ෙකොuෂ) සභා පනෙ> 4(8) 
වග) ය පකාරව ජා ක අධ(ාපන ෙකොuෂ) සභාෙD සභාප වරයාට, උප 
සභාප වරයාට සහ සාමා¶කය) ෙවත රජෙt ඒකාබ�ධ අරkදලට වැය බර වන පfY 
ඉහත සඳහ) පාfශuක හා Vමනා ෙගවi ලැºමට  ෙමම පාS;ෙJ)�ව ෙයෝජනා 
සJමත කර·. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*7. 

අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආSªක කටW� අමාත(�මා,— ආc�කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ> රණය,— 0 ලංකා ප ජාතා)bක සමාජවාV ජනරජෙt ආc�ක ම 
ව(වසථ්ාෙD 153 ව(වස්ථාව පකාරව ජනා�ප වරයා 8C) ආc�කම ව(වසථ්ා සභාෙD 
අiම යට යට>ව 2015.11.27 වැB Yන Cට බලපැවැ>ෙවන පfY එ». එJ. ගාu¼ 
8ෙyCංහ මහතා 8ගණකා�ප වරයා වශෙය) ප>කර ඇ  ෙහ·)ද; 

8ගණකා�ප වරයාෙO  වැ�ප  0  ලංකා ප ජාතා)bක සමාජවාV ජනරජෙt ආc�ක ම 
ව(වසථ්ාෙD 153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව පාS;ෙJ)�ව 8C) Bශ්චය කරi ලැ�ය W� 
අතර රජෙt ඒකාබ�ධ අරkදලට වැය බර වන ෙහ·)ද;  

ජනා�ප වරයා 8C) 2017.11.14 වැB Yන ඉYfප> කරන ලද අමාත( මcඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Yනැ  අමාත( මcඩල රණය අiව 8ගණකා�ප ,   
එ». එJ. ගාu¼ 8ෙyCංහ මහතාට පහත පfY වැ�� හා Vමනා ෙගLමට අiම ය ලබා V 
ඇ  ෙහ·)ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැB Yන Cට රාජ( පfපාලන චකෙ6ඛ අංක 6/2006 අiව  
SL - 4 වැ�� පfමාණෙt 08 වැB වැ�� �යවෙS �M�වා වැ�� ෙගLම 
හා තන�රට Mu අෙන�> Vමනා ෙගLමට; 

(ආ) රාජ( පfපාලන චකෙ6ඛ අංක 3/2016 අiව 2016.01.01 වැB Yන Cට 
වැ�ප පfවSතනය }�ෙJ V SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ> එම 
චකෙ6ඛෙt උපෙදස් පfY වැ�� පfවSතනය කර ෙගLමට; සහ 

 (ඇ) එ3 වැ�� පfමාණයට අදාළ වාS§ක වැ�� වSධක ෙගLමට. 
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ඊට අi¹ලව, 0 ලංකා ප ජාතා)bක සමාජවාV ජනරජෙt ආc�ක ම ව(වස්ථාෙD 
153 (2) ව(වසථ්ාව පකාරව, 8ගණකා�ප , එ». එJ. ගාu¼ 8ෙyCංහ මහතා ෙවත රජෙt 
ඒකාබ�ධ අරkදලට වැය බර වන පfY ඉහත සඳහ) මාCක වැ�ප හා Vමනා ෙගLම කළ 
W� යැ· ෙමම පාS;ෙJ)�ව Bශ්චය කර·.  

*8.  
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත()තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— 0 ලංකා අපනයන සංවSධන 

පනත යටෙ> Bෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන 0 ලංකා අපනයන සංවSධන පනෙ>                
14 වග) ය යටෙ> ෙසස ්බK සJබ)ධෙය) සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත()තර ෙවළඳ 
අමාත(වරයා 8C) සාදන ලKව, 2017 ෙනොවැJබS 27 Yනැ  අංක 2047/2 දරන අ  8ෙශේෂ 
ගැස� පතෙt පළ කරi ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYfප> කරන ලද Bෙයෝගය අiමත කළ     W� 
ය. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 
*9. 
පපාතන 8ෙරෝ� සහ ප ෙතෝලන බK පන> ෙක�Jපත — 8වාදය ක6 තබන ලද පශන්ය 

(2017 ෙදසැJබS 11) [1]. 

*10. 
ආරෂණ �යවර පන> ෙක�Jපත — 8වාදය ක6 තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැJබS 11) [1]. 

*11. 
0 ලංකා වා�ජ සමථ මධ(ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර 

}යLම.  
(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*12. 
අපරාධ න� 8ධාන සංගහය (8ෙශේෂ 8�8ධාන) (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — 

ෙදවැBවර }යLම.  
(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*13.  
_|�Jප> 8Bමය පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 
*14. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 
*15. 
භාර (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*16.  
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප>  හා ආSªක කටW� අමාත(�මා,— ආc�කම 

ව(වසථ්ාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— 0 ලංකා පජාතා)bක සමාජවාV ජනරජෙt ආc�කම 
ව(වසථ්ාෙD 104ආ (5) (අ) ව(වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ ෙකොuෂ) සභාව 8C) සාදන ලද, 
2017 ෙදසැJබS 04 Yනැ  අංක 2048/1 දරන අ  8ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කරන ලKව, 
2018.01.23 Yන ඉYfප> කරන ලද ජනමත8චාරණයකV ෙහෝ ඡ)ද 8ම+මකට අදාළ කාල+මාව 
�ළ 8දÃ> හා kÄත ජනමාධ( 8C) ��පැYය W�, මාධ( උපමාන අiමත කළ   W� ය. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*17.  
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද( අමාත(�මා,— ජා ක ඖෂධ Bයාමන අ�කාfය 

පනත යටෙ> Bෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ Bයාමන අ�කාfය පනෙ>         118 
වග) ය සමඟ }ය8ය W�, 142 වග) ය යටෙ> 2016 අංක 2 දරන ජා ක ඖෂධ Bයාමන 
අ�කාf (uල ඉහළ +මා) Bෙයෝග සJබ)ධෙය) ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද( 
අමාත(වරයා 8C) සාදන ලKව, 2017 ෙදසැJබS 14 Yනැ  අංක 2049/31 දරන අ  8ෙශේෂ 
ගැස� පතෙt පළ කරi ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYfප> කරන ලද Bෙයෝග අiමත කළ W� ය. 
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*18.  
වරාය හා නා8ක කටW� අමාත(�මා,— ෙවළඳ නැD පනත යටෙ> Bෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැD පනෙ> 44 වග) ය සමඟ }ය8ය W� එ3 පනෙ> 321 
වග) ය යටෙ> 2017 ෙවළඳ නැD (�ඩා වා�ජ යාතා) Bෙයෝග සJබ)ධෙය) වරාය 
හා නා8ක කටW� අමාත(වරයා 8C) සාදන ලKව, 2017 මැ· 04 Yනැ  2017/31 දරන 
අ  8ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කරi ලැබ, 2018.01.23 Yන ඉYfප> කරන ලද Bෙයෝග 
අiමත කළ W� ය. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*19. 
බලහ>කාරෙය) අ�	දහ) }�Jව;) Cය� තැනැ>ත) ආරෂා }�J සඳහා p 

ජාත()තර සJk  පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම. 
(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*20. 
8Cවන ආc�කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*21. 
ෙබෞ�ධ 8හාර ෙ�වාලගJ (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම. 

(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*22. 
ෙථේරවාV ~Æ ක කාව> (;යාපYං� }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර 

}යLම. 
(අමාත( මcඩලෙt අiම ය ද)වා  ෙT.) 

*23. 
ආc�කම ව(වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— 8වාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ÇB 22),— “0 ලංකා පජාතා)bක සමාජවාV ජනරජෙt ආc�කම 
ව(වස්ථාෙD 104ආ (5)(අ) ව(වස්ථාෙD 8�8ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොuෂ) සභාව 
8C) 2016 ෙපබරවාf 25 Yනැ  අංක 1955/19 දරන අ  8ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරi ලැබ, 2016.05.06 Yන ඉYfප> කරන ලද, ජනමත8චාරණයකV ෙහෝ ඡ)ද 
8ම+මකට අදාළ කාල+මාව �ළ 8දÃ> හා kÄත ජනමාධ( 8C) ��පැYය W� 
උපමාන ෙහව> මාSෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහWJ ප ප>  අiමත කළ W� ය.” යiෙව) 
ෙයෝජනා කරන ලY), පශ්නය සභා~kඛ කරන ලV.  

24. 
0 ලංකා ෙසේවා �fස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Jපත — 

ෙදවැBවර }යLම.  

25. 
ළමා vන	>ථාපන ෙ)දය (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර 

}යLම.  

26. 
0 ලංකා එස> Rස ්යාB සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — 

ෙදවැBවර }යLම.  

27. 
0 ලංකා කා)තා සJෙJලනය (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර 

}යLම.  

28. 
ෙමොනරාගල Yසb් කා)තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — 

ෙදවැBවර }යLම.  

29. 
ලසා;ය) සමාජIය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — 

ෙදවැBවර }යLම.  
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30. 
ජාත()තර කා)තා සහ ළමා අ·) _|3ෙJ සභාව (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> 

ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  

31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත }�ෙJ) පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර 

}යLම.  

32. 
ද ඉ)ස�්�W� ඔෆ ්සS�ෆ·� පT; එකq)ට)�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත }�ෙJ) 

පන> ෙක�Jපත — ෙදවැBවර }යLම.  

 
 

* සල-ෙණ� හ0�ව) ලබ�ෙ� ආ23ෙ� කට4� ය. 
 

[1] 
“පන> ෙක�Jපත දැ) ෙදවැB වර }ය8ය W�ය” යiෙව) ෙයෝජනා කරන ලY), 

පශන්ය සභා~kඛ කරන ලV. 
 

 

 


