
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

921/’16 

ග	 (ෛවද�) න!"ද ජය%ස්ස මහතා,— ,වාස හා ඉ./01 අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 ජනවා7 8ට 2015 ජනවා7 දවා කාලය �ළ ,වාස හා ඉ./01 
අමාත�ාංශෙ= 8>? ඇ% වංචා, Aෂණ සහ රාජ� ෙCපළ අවභාFතය 
ස1බ"ධෙය" අමාත�ාංශ මIටෙම" ප0ෂණ පවJවK ලබ"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම එ එ ප0ෂණෙ= පග%ය කවෙOද;  

 (iii) එම වංචා හා Aෂණවලට අමාත�ාංශ ,ලධා7" ස1බ"ධ බවට හPනාෙගන 
%ෙQද; 

 (iv) එෙසේ න1, ඔT" ස1බ"ධෙය" ගK ලැV Fනය WයාමාOග කවෙOද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද?  

2. 
992/’16 

ග	 උදය පභාJ ග1ම"�ල මහතා,— අධ�ාපන අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ)  (i) ^ ලංකා අධ�ාපන ප7පාලන ෙසේවෙ= ,ලධා7, ස1පJ ෙ_රෙගොඩ මහතා, 
ගාaල 7bම"c F>හෙa F>හaප% ෙලස පJ කර %ෙQද; 

 (ii)  ඔd ෙමොරeව, ෙ_aස ්fමර Fද�ාලෙ= F>හaප% ෙලස කටg� කළ සමෙ= 
h iදa වංචාව 8> /0ම ස1බ"ධෙය" පවJවK ලැV FමOශන කටg� 
අවස" j .නය කවෙOද; 

 (iii)  එෙසේ න1, එම FමOශනෙ= ,ගමන සහ ,OෙCශය" කවෙOද; 

 (iv) ඔdට එෙරXව අaලස ් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන ෙකොlෂ" සභාව 8> 
කරන FමOශනය අවස" ? %ෙQද; 

 (v) එෙසේ න1, එX ,ගමන සහ ,OෙCශය" කවෙOද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

3. 
1048/’16 

ග	 pCqක ප%රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංවOධන අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ජයවOධනrර ෙකෝIෙI �Xs ෙසJ87පාය ෙදවැ, අ.යර නව 
ෙගොඩනැtaෙa හා ud	පාය නව ෙගොඩනැtaෙa වOග අvයකට අයකරK 
ලබන බ> iදල හා ෙසේවා ගාස�්ව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙOද; 

(අටවැ, පාO!ෙ1"�ව - පළiවැ, සභාවාරය) 
අංක 164.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017 මැ� මස 04 වැ�  හස්ප#�දා %. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (ii) ෙමම ෙගොඩනැt!වල රථ ගාa /0මට ඇ% ඉඩ සඳහා ෙග?ම 8> කළ g�ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැtaල අKව ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙOද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ගාස�් සංෙශෝධනයට අවශ� �යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම .නය කවෙOද; 

 ය"නJ එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

4. 
1075/’16 

ග	 {මa රJනායක මහතා,— තැපැa, තැපැa ෙසේවා හා iස්!1 ආගlක කටg� 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) .ව|න rරා තැපැa ෙදපාOතෙ1"�වට අයJ උප තැපැa කාOයාල 3410 
පව%න බවJ; 

 (ii)  උප තැපැa කාOයාල සඳහා ෙගොඩනැt! ෙසොයා ගැ}ම උප තැපැa 
සථ්ානාqප%ව	" F8" 8>කළ g� බවJ; 

 (iii) උප තැපැa කාOයාලය පවJවාෙගන යාම සඳහා මා8ක f!ය වශෙය" උප 
තැපැa සථ්ානාqප%ට ෙගවK ලබ"ෙ" 	�යa 250/-ක iදල පමණ 
බවJ; 

 (iv)  ෙමවැ, u~ මා8ක f!යකට ෙගොඩනැt! ෙසොයාගත ෙනොහැ/?ම ,සා 
ෙබොෙහෝ උප තැපැa සථ්ානාqප%ව	"ට තම වැeෙප" Fශාල iදල 
ෙග?මට 8>? ඇ% බවJ; 

 (v) ඇතැ1 ෙගොඩනැt!වල වැ8/� (ස}පාරෂක) පහuක1 පවා ෙනොමැ%ව 
ෙසේවකය" අ%ශය >ෂක්රතා මධ�ෙ= ෙසේවය කරන බවJ; 

 (vi) Fශාම වැeප ලබා ගැ}මට පැlෙණන වෙයෝවෘCධ Fශාlකය"ට අu" 
ගැ}මට තබා Xටෙගන 8�මට පවා පමාණවJ ඉඩ ෙනොමැ% උප තැපැa 
කාOයාල පව%න බවJ, 

එ�මා ද"ෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත තJJවය" සැල/aලට ෙගන ෙසේවකය"ට ෙම"ම ජනතාවටද 
පහuක1 සැලෙසන ප7. උප තැපැa කාOයාල සඳහා ෙගොඩනැt! ඉ./0මට 
�යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii)  ෙගොඩනැt! පහuක1 ලබා ෙදන ෙත දැනට ෙගවK ලබන 	�යa 250/- ක 
මා8ක f!ය ෙවKවට පමාණවJ f!ය ෙග?මට කටg� කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

5. 
1143/’16 

ග	 එ1. එb. එ1. සaමා" මහතා,— සව්ෙCශ කටg� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලrව .ස�්කෙ=, ෙකෝරෙaපJ�, උ�	 වාකෙO පාෙC�ය ෙaක1 
ෙකොIඨාසය �Xeවන ලද .නය කවෙOද; 

 (ii) ඒ ස1බ"ධෙය" ,fJ කරන ලද ගැසI පතෙ= �ටපත සභාගත 
කර"ෙ"ද; 



( 3 ) 

 

 

 (iii) එම පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය ම�" ආවරණය වන ස1�Oණ �l 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම ,ලධා7 වස1 සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම ,ලධා7 වස1වල ,ල අංක හා නාමය" කවෙOද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය �Xe?ෙ1h ,ල වශෙය" 3මා ,Oණය 
/0ම 8>? %ෙQද; 

 (ii) එෙසේ න1, ඒ ��බඳ Fසත්ර කවෙOද; 

ය"නJ එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාලය යටෙJ ඇ% ගාම ,ලධා7 වස1 අත7" 
/8ය1 වසමක/වස1වල ප7පාලන කටg� ෙහෝ ෙමෙහය?1 ෙවනJ 
පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාල ම�" 8>කරK ලබ"ෙ"ද; 

  (ii) එෙසේ න1, එම ගාම ,ලධා7 වස1වල නාමය, ,ල අංක ඇ�~ Fසත්ර ඉ.7පJ 
කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද?  

6. 
1242/’16 

ග	 පCම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ�ාපන හා මහාමාOග 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ)   (i)   iල%_ .ස�්කය �ළ 1983 වOෂය වනFට පැවැ%  i~ මාOග සංඛ�ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා|" තාර දමා %V මාOග සංඛ�ාව සහ /.l. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වOෂ 1983 8ට gCධය ,ම වන�	 එම .ස�්කය �ළ මාOග ඉ./0ම සඳහා 
පැව% රජය" F8" Fයද1 කරන ලද iදල එ එ වOෂය අKව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv)  gCධය ,ම ?ෙම" පu ෙමම .ස�්කය �ළ මාOග ඉ. /0ම ෙවKෙව" එ 
එ වOෂය �ළ ෙව" කරන ලද iදල ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස1�Oණ වාOතාව ඉ.7පJ කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

7. 
1279/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩ1 අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) තමාෙ� ප.ං�ය සඳහා ෙහෝ වගාව" සඳහා ෙහෝ ව�ාපා7ක කටg� සඳහා 
ෙහෝ පෙ_�ගත ඉඩ1 ෙනොමැ% ජනතාව රජයට අයJ ඉඩ1 තම ප7හරණය 
��ස අනවසරෙය" උපෙයෝ� කර ග"නා බවJ; 

 (ii) කාලයාෙ� ඇවෑෙම" එෙසේ අනවසරෙය" �% F�K ලබන ඉඩ1, රජෙ= 
අ|%ෙය" බැහැර ෙකොට, ,යමාK�ලව පවරාhෙ1 ��ෙවත සෑම රජය 
F8"ම පවJවාෙගන ආ බවJ; 

එ�මා ද"ෙනXද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) ඒ අKව, වOෂ 2013 8ට ෙ1 දවා මාතර .ස�්කය �ළ ෙබදා h ඇ% ඔ�r, 
hමනාපත, Xlක1පත ෙහෝ බලපත සංඛ�ාව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙOද; 

 (ii)  ඉහත (i) X සඳහ" සංඛ�ාව, මාතර .ස�්කෙ= පාෙC�ය ෙaක1 
ෙකොIඨාස මIටl" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙOද;  

 (iii) මාතර .ස�්කෙ= රජෙ= ඉඩ1 අනවසරෙය" �% F�න එෙහJ, /8> 
}ත�ාK�ල ෙaඛනය අXl rCගලය" සංඛ�ාව, පාෙC�ය ෙaක1 
ෙකොIඨාසය අKව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙOද; 

 (iv)  ඉහත (iii) X සඳහ" rCගලය" ෙවත hමනා පතය ෙහෝ අවම වශෙය" 
බලපතය ෙහෝ ලබාhමට �යවර ග"ෙ"ද;   

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

8. 
1322/’16 

ග	 වාuෙCව නානායකාර මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පJ% හා ආO�ක 
කටg� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පutය රජය කාලෙ= පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාල ම�" WයාJමක කරන ලද 
u~ ප7මාණ සංවOධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙ1"�ගත iදලට අදාළ පාෙC�ය 
ෙaක1 බලපෙCශය �ළ WයාJමක සl% සමාග1වලට ෙකො"තාJ පදානය 
කළ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ Tවද, වOතමානෙ= ඉහත � සංවOධන ෙයෝජනා සඳහා ෙට"ඩO කැඳවා 
අ�ම ෙට"ඩරයට එම ෙකො"තාJ �7නමK ලබන බව ද"ෙ"ද;  

 (iii) එෙසේ ෙට"ඩO කැඳවා අ�ම ෙට"ඩරයට එම සංවOධන ෙයෝජනා ෙකො"තාJ 
�7නැ�ම ,සා පෙCශෙ= WයාJමක j සl% සමාග1වලට එම ෙකො"තාJ 
ලබා ගැ}මට ෙනොහැ/ ?ෙම" එ� සl%වලටද පෙCශයටද ප%ලාභ අXl? 
ඇ% බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv)  ඉහත � සl%වලට 8>? ඇ% අසාධාරණෙය" ඔT" iදවා ගැ}ම සඳහා 
ෙපර %V ප7. Fවෘත ෙට"ඩO කැඳ?ම/" ෙතොරව u~ ප7මාණ ෙකො"තාJ 
ඇසත්ෙ1"�ගත iදලට එම සl%වලට ලබාhමට �යවර ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 
9. 

1519/’17 

ග	 එස.් 3. i�fමාරණ මහතා,— සව්ෙCශ කටg� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i)  2014 වOෂෙ= 	�යa l!යන 25 ක �ල� ප%පාදන ලබාhෙ1 (Fෙශේෂ) 
ෙයෝජනා කමය යටෙJ අKරාධrර .ස�්කයට ෙකොපමණ iදල 
ලැpෙ"ද; 

 (ii)  එම iදa ෙයොදවා 8> කර ඇ% කාOයය" කවෙOද; 

 (iii)  ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙJ සව්යං �/යාලා�" සඳහා lලh ෙගන ෙ1 
වනFට පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාලවල ඉ%7 ? ඇ% භා�ඩ පමාණය සහ 
ඒවාෙ= වsනාකම, එ එ පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය අKව ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙOද;  

 (iv) සව්යං �/යාලා�" ,OෙCශ කරන ලCෙC �ලාෙ" සංවOධන ,ලධා7යා 
F8" බව ��ග"ෙ"ද; 



( 5 ) 

 

 

 (v)  ඉ%7 භා�ඩ සව්යං �/යාලා�"ට  ෙබදා අවස" කරK ලබන .නය කවෙOද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

10. 
1144/’16 

ග	 එ1. එb. එ1. සaමා" මහතා,— සව්ෙCශ කටg� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලrව .ස�්කෙ=, ෙකෝරෙaපJ� පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය 
�Xeවන ලද .නය කවෙOද; 

 (ii) ඒ ස1බ"ධෙය" ,fJ කරන ලද ගැසI පතෙ= �ටපත සභාගත 
කර"ෙ"ද; 

 (iii) එම පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය ම�" ආවරණය වන ස1�Oණ �l 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම ,ලධා7 වස1 සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම ,ලධා0 වස1වල ,ල අංක හා නාමය" කවෙOද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙC�ය ෙaක1 ෙකොIඨාසය �Xe?ෙ1h ,ල වශෙය" 3මා ,Oණය 
/0ම 8>? %ෙQද; 

 (ii) එෙසේ න1, ඒ ��බඳව Fසත්ර කවෙOද; 

ය"නJ එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාලය යටෙJ ඇ% ගාම ,ලධා7 වස1 අත7" 
/8ය1 වසමක/වස1වල ප7පාලන කටg� ෙහෝ ෙමෙහය?1 ෙවනJ 
පාෙC�ය ෙaක1 කාOයාල ම�" 8>කරK ලබ"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම ගාම ,ලධා7 වස1වල නාමය, ,ල අංක ඇ�~ Fසත්ර ඉ.7පJ 
කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද?  

11. 
1243/’16 

ග	 පCම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ�ාපන හා මහාමාOග 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ)   (i)   යාපනය  .ස�්කය �ළ 1983 වOෂය වනFට පැවැ%  i~ මාOග සංඛ�ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා|" තාර දමා %V මාOග සංඛ�ාව සහ /.l. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වOෂ 1983 8ට gCධය ,ම වන�	 එම .ස�්කය �ළ මාOග ඉ./0ම සඳහා 
පැව% රජය" F8" Fයද1 කරන ලද iදල, එ එ වOෂය අKව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv)  gCධය ,ම ?ෙම" පu ෙමම .ස�්කය �ළ මාOග ඉ. /0ම ෙවKෙව" එ 
එ වOෂය �ළ ෙව" කරන ලද iදල ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස1�Oණ වාOතාව ඉ.7පJ කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1 ඒ ම"ද? 



( 6 ) 

 

 

12. 
1296/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ�ාපන අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර .ස�්කෙ= ෙසේවය කරK ලබන අධ�ාපන ප7පාලකය" සංඛ�ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ�ාව, එ එ අධ�ාපන කලාපය අKව ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙOද;  

 (iii) මාතර .ස�්කෙ= කලාප අධ�ාපන කාOයාලය"X පව%න rර�පා� 
සංඛ�ාව ෙව"  ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) අධ�ාපන ප7පාලකය"ෙ� ඌනතාවය පව%"ෙ" න1, ඒවා ස1�Oණ 
/0මට අKගමනය කරK ලබන WයාමාOග කවෙOද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) (i) මාතර .ස�්කය සඳහා FශාමලJ අධ�ාපන ප7පාලකය" ෙකො"තාJ 
පදනම මත බඳවා ගැ}ම 8> කර %ෙQද; 

 (ii) එෙසේ න1, ඔT"ෙ� න1 හා !�නය" කවෙOද; 

 (iii) ඔT" බඳවාගJ පsපාsය කවෙOද; 

  ය"නJ එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

13. 
1444/’16 

ග	 pCqක ප%රණ මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පJ% හා ආO�ක කටg� 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) හ1බ"ෙතොට මX"ද රාජපෂ ජාත�"තර ස1ම"තණ ශාලාව ඉ./0මට 
වැයj iදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා iදa සපයා ගJ �ලාශ කවෙOද;  

(iii) 2015.01.01 8ට 2016.12.31 .න දවා හ1බ"ෙතොට මX"ද රාජප� 
ජාත�"තර ස1ම"තණ ශාලාව උපයා ගJ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමX පාලන කටg� 8> කර"ෙ" fමන ආයතනය F8"ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ස1ම"තණ ශාලාෙ_ සංවOධන කටg� සඳහා තව>රටJ iදa   
ෙයද?මට රජය කටg� කර"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ න1, ඒ කවර ආකාරෙය"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

14. 
1244/’16 

ග	 පCම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලu1 හා ජල ස1පාදන 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වOෂය වනFට මඩකලrව .ස�්කය �ළ ජා%ක ජල ස1පාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�" �78> පා}ය ජලය සපයා %V ,වාස සංඛ�ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) ෙ1 වනFට �78> පා}ය ජලය සපයා ඇ% ,වාස සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වOෂෙය" පuව gද තJJවය ,ම වන�	 පා}ය ජලය ලබා hම 
ෙවKෙව" එ එ  වOෂය සඳහා රජය F8" ෙව" කරන ලද i~ iදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) gද තJJවය ,ම ?ෙම" පu 2015 වOෂය වනෙත පා}ය ජලය ලබාhෙ1 
ව�ාපෘ% ෙවKෙව" රජය ෙව" කරන ලද i~ iදල එ එ වOෂය අKව 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත 8යaෙලXම පග% වාOතාව ඉ.7පJ කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

15. 
1448/’16 

ග	 pCqක ප%රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංවOධන අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රාගම නගරය සංවOධනය සඳහා සැලu1 සකස ්කර %ෙQද; 

 (ii)  එෙසේ න1, ඒ සඳහා වැය /0මට අෙ��ත iදල ෙකොපමණද; 

 (iii) සංවOධන කටg� ආර1භ කරK ලබන .නය කවෙOද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ආ) (i) නගර සංවOධනෙ=h රාගම නගරයට එවන නව අංග කවෙOද; 

 (ii) එම ඉ./01 සඳහා ෙට"ඩO කැඳවා %ෙQද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම .නය කවෙOද;  

ය"නJ එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැK1hම සහ .නට ,යlත කටg� 
*1. 

කOමා"ත හා වා�ජ කටg� අමාත��මා,— සමාග1 පනත සහ සl% ආඥාපනත 
යටෙJ ,ෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාග1 පනෙJ 477 වග"%ය සමඟ /යFය 
g� එ� පනෙJ 527 වග"%ය යටෙJ සහ 2005 අංක 11 දරන සl% ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ /යFය g� (123 අqකාරය j) 1891  අංක 16 දරන සl% 
ආඥාපනෙJ 19 වග"%ය යටෙJ සමාග1 (ගාස්�) සහ සl% (ගාස්�) ස1බ"ධෙය" 
කOමා"ත හා වා�ජ කටg� අමාත�වරයා F8" සාදන ල>ව 2016  ඔෙතෝබO 25 
.නැ% අංක 1990/12 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ කරK ලැබ, 2017.01.24 .න 
ඉ.7පJ කරන ලද ,ෙයෝග අKමත කළ g� ය. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

* 2. 
කOමා"ත හා වා�ජ කටg� අමාත��මා,— සමාග1 පනත යටෙJ ,ෙයෝග,— 1987 

සැ�තැ1බO 14 .නැ% අංක 471/6 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ කරK ලැV සමාග1 
(ෙaක1වරය" ��බඳ) ,ෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග"%ය 2007 අංක 7 දරන සමාග1 පනෙJ 
527 වග"%ය යටෙJ සංෙශෝධනය කරl" (ix) යKෙව" නව උපවග"%ය ඇ�ළJ කර 
කOමා"ත හා වා�ජ කටg� අමාත�වරයා F8" සාදන ල>ව,  2016 ෙදසැ1බO  20  .නැ% 
අංක  1998/11 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළකරK ලැබ, 2017.03.24 .න ඉ.7පJ කරන 
ලද ,ෙයෝග අKමත කළ g� ය. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 
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*3.  
FෙCශ කටg� අමාත��මා,— තානාප% වරපසාද පනත යටෙJ ,යමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාප% වරපසාද පනෙJ 4 වග"%ය යටෙJ FෙCශ කටg� අමාත�වරයා F8" සාදK 
ල>ව, 2016 ඔෙතෝබO 05 .නැ% අංක 1987/23 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ කරK 
ලැබ, 2016.11.19 .න ඉ.7පJ කරන ලද ,යමය අKමත කළ g� ය. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 
*4. 

¤ඩා අමාත��මා,— ¤ඩා පනත යටෙJ ,ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ¤ඩා පනෙJ 31  
වග"%ය සමඟ /යFය g� 41 වග"%ය යටෙJ ජා%ක ¤ඩා සංග1 ස1බ"ධෙය" ¤ඩා 
අමාත�වරයා F8" සාදන ල>ව, 2016 ඔෙතෝබO 27 .නැ% අංක 1990/23 දරන අ% Fෙශේෂ 
ගැසI පතෙ= සහ 2017 ෙපබරවා7 13 .නැ% අංක 2006/13 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ 
කරK ලැබ, 2017.04.05 .න ඉ.7පJ කරන ලද ,ෙයෝග අKමත කළ g� ය. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.)  
*5. 
 අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පJ% හා ආO�ක කටg� අමාත��මා,— අaලස ් ෙහෝ 
Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන ෙකොlෂ" සභාෙ_ අධ�� ජනරාaවරයාෙ� වැe� හා hමනා 
ප%ෙශෝධනය /0ම,— 1994 අංක 19 දරන අaලස ්ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන  ෙකොlෂ" 
සභා පනෙJ 16(1) වග"%ය ම�" ෙකොlෂ" සභාවට පැව0 ඇ% කාOයය" ඉe කර¥ම 
��ස එම ෙකොlෂ" සභාවට සහාය ?මට අධ�� ජනරාaවරෙයf පJ/0මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැJතාට පාO!ෙ1"�ව F8" ,ශච්ය කරK ලබන වැeප ෙග?මට 
FqFධාන සලසව්ා h ඇ% ෙහ|"ද; 

අaලස් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන ෙකොlෂ" සභාෙ_ අධ�� ජනරාa තන�රට 
2016.11.24 .න 8ට }%ප%  ෙදපාOතෙ1"�ෙ_ අ%ෙOක ෙසො!8ටO ජනරාa ¦රෙ= 
රාජකා7 කළ ජනාqප% }§ඥ සරJ ජයමා"න මහතා පJ කර ඇ% ෙහ|"ද; 

අaලස් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන ෙකොlෂ" සභාෙ_ අධ�� ජනරාa 
ජනාqප% }§ඥ සරJ ජයමා"න මහතාට ෙපෞCග!ක වන ෙසේ අ%ෙOක ෙසො!8ටO 
ජනරාa තන�රට Xl මා8ක වැeප හා රජෙ= ,ල ,වාසය ලබා h ෙනොමැ% න1, 
,වාස f¥ hමනාව ඇ�~ 8ය© hමනා (>රකථන hමනාව සහ ඉ"ධන hමනාව හැර) 
ලබාhමටJ, අaලස් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන  ෙකොlෂ" සභාෙ_ අධ�� ජනරාa 
¦රයට Xl අමාත�ාංශ ෙaක1 hමනාව, >රකථන hමනාව සහ ඉ"ධන hමනාව 
2016.11.24 .න 8ට ෙග?මට අමාත� ම�ඩල අKම%ය ලබා h ඇ% ෙහ|"ද; 

ඊට අK�ලව, 1994 අංක 19 දරන අaලස් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන ෙකොlෂ" 
සභා පනෙJ 16(2) වග"%ය පකාරව, අaලස් ෙහෝ Aෂණ ෙචෝදනා FමOශන 
 ෙකොlෂ" සභාෙ_ අධ�� ජනරාa, ජනාqප% }§ඥ සරJ ජයමා"න මහතා ෙවත 
රජෙ= ඒකාබCධ අරiදලට වැය බර වන ප7. ඉහත සඳහ" මා8ක වැeප හා hමනා 
ෙග?මට ෙමම පාO!ෙ1"�ව ෙයෝජනා ස1මත කර|. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 
*6. 

FෙCශ F,මය පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම.  
(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

*7. 
අ�	දහ" j තැනැJත" ��බඳ කාOයාලය (�Xe?ම, ප7පාලනය /0ම සහ 

කOතව� ඉe /0ම) (සංෙශෝධන) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම. 
(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

*8. 
^ ලංකා %රසාර සංවOධන පනJ ෙකe1පත — Fවාදය කa තබන ලද පශ්නය (2017 

මාO� 08) [1]. 

*9. 

බලහJකාරෙය" අ�	දහ" /01ව!" 8ය© තැනැJත" ආරෂා /01 සඳහා j 
ජාත�"තර ස1i% පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 
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*10. 

8Fa න� Fධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

*11. 
ෙබෞCධ Fහාර ෙCවාලග1 (සංෙශෝධන) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

*12. 
ෙථේරවාh ® ක%කාවJ (!යාප.ං� /0ෙ1) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර 

/ය?ම. 
(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 

*13. 
වරාය හා නාFක කටg� අමාත��මා,— ෙව ළඳ නැ_ පනත යටෙJ ,ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ_ පනෙJ 139 වග"%ය සමඟ /යFය g� එම පනෙJ 
321 වග"%ය යටෙJ බහා©1 දළ ස්ක"ධ සත�ායන ස1බ"ධෙය" වරාය හා නාFක 
කටg� අමාත�වරයා F8" සාදන ල>ව, 2016 අෙගෝස්� 11 .නැ% අංක 1979/30 දරන 
අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ කරK ලැබ, 2017.02.21 .න ඉ.7පJ කරන ලද ,ෙයෝග 
අKමත කළ g� ය. 

(අමාත� ම�ඩලෙ= අKම%ය ද"වා %ෙQ.) 
*14. 

ආ��කම ව�වසථ්ාව යටෙJ ෙයෝජනාව,— Fවාදය  කa තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¯, 22),— “^ ලංකා පජාතා"�ක සමාජවාh ජනරජෙ= ආ��කම ව�වසථ්ාෙ_ 104ආ 
(5)(අ) ව�වසථ්ාෙ_ FqFධාන පකාරව මැ%වරණ ෙකොlෂ" සභාව F8" 2016 ෙපබරවා7 25 
.නැ% අංක 1955/19 දරන අ% Fෙශේෂ ගැසI පතෙ= පළ කරK ලැබ, 2016.05.06 .න ඉ.7පJ 
කරන ලද, ජනමතFචාරණයකh ෙහෝ ඡ"ද Fම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Fද²J හා i³ත 
ජනමාධ� F8" ��පැ.ය g� උපමාන ෙහවJ මාOෙගෝපෙCශ/ ෙමෙහg1 ප%පJ% අKමත 
කළ g� ය.” යKෙව" ෙයෝජනා කරන ල.", පශන්ය සභාiඛ කරන ලh.  

15. 

^ ලංකා ෙසේවා �7ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනJ ෙකe1පත — 
ෙදවැ,වර /ය?ම.  

16. 
ළමා rන	Jථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර /ය?ම.  

17. 
^ ලංකා එසJ Wස%්යා, සෙහෝදරJවය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනJ ෙකe1පත — 

ෙදවැ,වර /ය?ම.  
 

18. 
^ ලංකා කා"තා ස1ෙ1ලනය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනJ ෙකe1පත — ෙදවැ,වර 

/ය?ම.  

19. 
ෙමොනරාගල .ස�් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනJ ෙකe1පත — 

ෙදවැ,වර /ය?ම.  
 

* සල+ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

[1] 
“පනJ ෙකe1පත දැ" ෙදවැ, වර /යFය g�ය” යKෙව" ෙයෝජනා කරන ල.", 

පශන්ය සභාiඛ කරන ලh. 
 

 


