
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1068/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— පවාහන හා )*+ ,ව# ෙසේවා 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ)  (i) 7 ලංකා 9!:ය ෙදපා<තෙ!#�ෙ= ෙසේවය කරන ප>?ඩක	ව# ඒකාබCධ 
ෙසේවයට අය  බව ; 

 (ii) ප>?ඩක	ව# සෘGව බඳවා ගැJමට 7 ලංකා 9!:ය ෙදපා<තෙ!#�වට 
බලය ෙනොමැL බව ; 

 එ�මා ��ග#ෙනNද?  

(ආ) (i) 2016 ව<ෂෙQR 7 ලංකා 9!:ය ෙදපා<තෙ!#�වට ප>?ඩක	ව# බඳවා 
ගැJම සඳහා ඒකාබCධ ෙසේවා අධ/ෂ ජනරා+වරයාෙT අවසරය ලබා ෙගන 
LෙUද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම අවසරය ලැVW Xනය කවෙ<ද; 

 (iii) එY අවසරය ලබා 9# Z�ෙQ �ටපත සභාගත කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ)  (i) ප>?ඩක	ව# බඳවා ගැJෙ! ස![ඛ ප]ෂණය පැවැ _ෙQ අLෙ<ක 
9!:ය සාමාන/ා`කා:  (ප:පාලන) ෙT පධාන වෙය#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එY ස![ඛ ප]ෂණ පව වන අවසථ්ාව වන*ට  එY bලධා:යා 
වැඩ තහනමට ලව )c බව ��ග#ෙ#ද; 

 (iii) වැඩ තහනමට ල_ bලධා:ෙයd ෙසේවෙQ ෙයR )c#ෙ# ෙකෙසේද; 

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 
1153/’16 

ග	 (ෛවද/) නZ#ද ජයLස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාNර සංව<ධන 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බjඩාරගම පාෙCkය සභා බලපෙCශ ෙදකටම අය  අකර 
98 ක වපස:යm# n  බ9*ල ව ත ඉඩෙ! සංචාරක bවාස ව/ාපෘLය 
qයා මක m]මට අWමLය ලබාR LෙUද;  

 (ii) එ ෙසේ න!, එම ව/ාපෘLය qයා මක කරන සමාගෙ! නම හා Z�නය dමද; 

 (iii) එම bවාස ව/ාපෘLය ෙහේ�ෙව# එම පෙCශෙQ බලව  පා:ස:ක හාbය 
)9වන බව ද#ෙ#ද; 

(අටවැb පා<Zෙ!#�ව - පළ[වැb සභාවාරය) 
අංක 179.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එම bවාස ව/ාපෘLය සඳහා 7 ලංකා ආෙයෝජන මjඩලෙQ අWමLය ලැu 
LෙUද; 

 (v) එම ව/ාපෘLය සඳහා ප:සර අධ/යන වා<තාව සකස ්කර LෙUද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

3. 
1186/’16 

ග	 පCම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— කෘvක<ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) w තලම Xසx්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව<ෂය වන*ට වගා කරන ලද [y ෙගො*z! පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව<ෂවල වගා කරන ලද වගාz! පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අWව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) ව<ෂ 1983# ප{ව 2009 ව<ෂෙQ nදමය ත  වය bමවන ෙත වගා කරන 
ලද [y z! පමාණය එ එ ව<ෂය අWව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  nදමය ත  වය bම|ෙම# ප{ ෙ! දවා වගා කරන ලද ෙගො*z! පමාණය, 
එ එ ව<ෂය අWව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත )ය+ෙලNම ස!}<ණ වා<තාව ඉX:ප  කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

4. 
1286/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— පවාහන හා )*+ ,ව# ෙසේවා අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) රාජ/ පවාහනෙQ පධාන සංරචකය වන 7 ලංගම බස ්ෙසේවාව, ෙපෞCගZක අංශෙQ 
බස ් ෙසේවාවට තරඟකා: ෙසේවාව වශෙය# පව වාෙගන යාෙ! ඇL වැදග කම 
එ�මා ��ග#ෙනNද? 

(ආ) (i) 2014.12.31 Xනට මාතර Xසx්කෙQ 7 ලංගම බස ්�ෙපෝවලට අය  බස ්රථ 
සංඛ/ාව;   

 (ii) 2016.06.01 Xන වන*ට එ එ  වෘ Lය අWව ඉහත එ එ �ෙපෝෙවN 
ෙසේවක සංඛ/ාව; 

  (iii) 2015.01.01 Xනට ප{ මාතර Xසx්කෙQ 7 ලංගම �ෙපෝ සඳහා ලබා R ඇL 
බස ්රථ සංඛ/ාව;  

එ එ �ෙපෝව අWව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ<ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ) 2014, 2015, 2016 යන ව<ෂය#N මාතර Xසx්කෙQ,  

 (i) 7 ලංගම බස ්�ෙපෝවල වා<vක �:වැ�ම;   

 (ii) 7 ලංගමය *)# ආවරණය කරW ලබන මා<ග mෙලෝ �ට< පමාණය; 

එ එ ව<ෂය අWව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ<ද ය#න එ�මා සඳහ# 
කර#ෙනNද? 

 



( 3 ) 

 

 

(ඈ) (i) ම� අවශ/තාවය අWව, මාතර Xසx්කය �ළ තව  ෙකොපමණ බස ්�ෙපෝ 
සංඛ/ාව සථ්ාපනය m]මට බලාෙපොෙරො � ව#ෙ#ද;  

 (ii) ඒ සඳහා හ�නාෙගන ඇL පෙCශ කවෙ<ද;  

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

5. 
1334/’16 

ග	 VC`ක පLරණ මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ව<ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොm]මට පළා  පාලන ආයතන ග  �රණය 
��බඳව ජනතාව දැWව  m]මට අවශ/ කටn� )9කර LෙUද; 

 (ii)  එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 (iii) කසළ ව<�කරණය කර එක� m]මට අවශ/ පහ{ක! ජනතාවට ලබාR 
LෙUද;  

 (iv) එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 (v) ව<�කරණය කරන ලද කසළ එක� m]මට පළා  පාලන ආයතන සඳහා 
පහ{ක! සලසා R LෙUද; 

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනNද? 

(ආ) (i) කසළ ව<�කරණය කර ෙනොෙදන wCගලය#ට එෙරNව ගW ලබන 
qයාමා<ග කවෙ<ද; 

 (ii) ව<�කරණය කරන ලද කසළ පLච�කරණය කර#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ න!, ඒ කවර සථ්ානයකRද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද [දල ෙකොපමණද; 

 (v) පLච�කරණය කරන ලද කසළ කවර කටn� සඳහා භා*ත කළ හැmද; 

ය#න  එ�මා සඳහ# කර#ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

6. 
1404/’16 

ග	 බ#9ල ,ණව<ධන මහතා,— Lරසර සංව<ධන හා වන�* අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අWව, අZ - �bස ්ගැ�මට ඉලකගත *ස�ම 
ලබාRම සඳහා ව<ෂ 3 �ළ පෙයෝජනයට ගැJමට ෙව# කරන ලද 	�ය+ �Zයන 
4000ක පLපාදනෙය# 2016 ව<ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද [ද+ පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ [දෙලN ඵලදා� වය කවෙ<ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාව qයා මක m]ෙ! වගYම දරන අමාත/ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ<ද; 

 (ii) 1977 )ට ෙ! දවා අZ - �bස ් ගැ�ෙම# වා<තා _ මරණ සංඛ/ාව හා 
ෙCපළ හාbය එ එ ව<ෂය අWව කවෙ<ද; 

 (iii) ඉහත එ එ ව<ෂෙQR අZ - �bස ්ගැ�ෙම# �ය�ය පා<ශව්ය#ට රජය 
ම�# ව#X [ද+ ෙගවW ලැVෙ=ද;  



( 4 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ න!, එම ව#X [ද+ පමාණය එ එ ව<ෂය අWව කවෙ<ද; 

 (v)  උත අයවැය ෙයෝජනාෙවN සඳහ# අZ-�bස ් ගැ�ම සඳහා ලබා Rමට 
අෙ�vත ඉලකගත *ස�ම පැහැXZ  කර#ෙ#ද; 

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

7. 
1477/’16 

ග	 ච�#ද * ෙ�): මහතා,— නගර සැල{! හා ජල ස!පාදන අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) නගර සැලැ{! හා ජල ස!පාදන අමාත/ාංශයට අය  ෙදපා<තෙ!#�,  
සංසථ්ා, මjඩල සහ ව/වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ<ද; 

 (ii)  2015 ව ම# යහපාලන රජය බලයට ප |ෙම# අන�	ව, ෙමම එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇL ෙසේවක සංඛ/ාව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ගW ලැ� wCගලය#ෙT න!, Z�නය#, අධ/ාපන {9{ක! හා  
බඳවා ගW ලැ� තන�	 කවෙ<ද; 

 (iv) එම ෙසේවකය# බඳවා ගැJම සඳහා අWගමනය කළ කමෙ=දය කවෙ<ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

8. 
1503/’17 

ග	 වා{ෙCව නානායකාර මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/ 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ= ළමා ජනගහනෙය# ම#ද ෙපෝෂණෙය# ෙපෙළන ද	ව# 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ/ාව bගමනය කරW ලබන කමෙ=දය කවෙ<ද; 

 (iii) 7 ලංකාෙ= ම#ද ෙපෝෂණෙය# ෙපෙළන ද	ව# සංඛ/ාව ළමා 
ජනගහනෙය# කවර පLශතයද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද?  

(ආ) (i) ඉහත අ (i) N සඳහ# ද	ව# සංඛ/ාව, සමාජෙQ එ එ ආදාය! ම�ට! 
අWව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ<ද; 

 (ii) පහ{ෙව# ෙරෝගවලට භාජනය |ම ෙහේ�ෙව# �යයන බවට වා<තා | ඇL 
ම#ද ෙපෝෂණෙය# ෙපෙළන ද	ව# සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

9. 

1679/’17 
ග	 ෙසQ�� අ� සාN< ම?ලානා මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/ 

අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලwව �ෂණ ෙරෝහෙ+ පව නා වා�� සංඛ/ාව හා ඒවාෙQ න! 
කවෙ<ද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) එ එ වා��ෙ= පව නා ඇඳ# සංඛ/ාව සහ දැනට ඇ�ළ  කරගW ලබන 
ෙරෝ�# සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) )ය�ම *ෙශේෂඥ ෛවද/ව	#ෙT න! සහ ඔ?#ෙT අදාළ ෛවද/ ෙෂේත 
කවෙ<ද;   

 (iv) ෙමම *ෙශේෂඥ ෛවද/ව	#ට වා�� පවරාRම ��බඳ ෙතොර�	 කවෙ<ද; 

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනNද? 

(ආ) (i) *ෙශේෂඥ ෛවද/ව	#හට පැව]ම සඳහා වා�� Nඟය පවLන බව ;  

 (ii) ඉඩකඩ සහ ඇඳ# ෙනොමැL|ම ෙහේ�ෙව# සාමාන/ ෙරෝ�# සහ ක�න! 
ෛවද/ පLකාර අවශ/වන බරපතල ෙරෝගාබාධවZ# ෙපෙළන ෙරෝ�# 
ඇතැ! වා��වල zම සහ �ෙ+ දමා )cන බව ; 

 (iii) අමතර වා�� ඉXm]ම සඳහා ෙරෝහ+ ප:ශය �ළ ඉඩකඩ පවLන බව ; 

  (iv) ෙමය නැෙගනNර *ශව්*ද/ාලෙQ ෛවද/ උපා`ය හදාරන ){# සඳහා 
ෙව#කරන ලද �ෂණ ෙරෝහල බව ;  

එ�මා ද#ෙනNද? 

(ඇ) (i) ඉතා ක�න! අවශ/තාවයව පවLන ෙමම වා�� ඉXm]ම සඳහා ඉහළ 
ප[ඛතාවය ලබා R ඒ සඳහා ෙව# කළ පLපාදන bd  m]මට bෙයෝග 
කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, ඒ කවදාද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

10. 
1187/’16 

ග	 පCම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— කෘvක<ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) ම#නාරම Xසx්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව<ෂය වන*ට වගා කරන ලද [y ෙගො*z! පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව<ෂවල වගා කරන ලද වගාz! පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අWව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) ව<ෂ 1983# ප{ව 2009 ව<ෂෙQ nදමය ත  වය bමවන ෙත වගා කරන 
ලද [y z! පමාණය, එ එ ව<ෂය අWව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  nදමය ත  වය bම|ෙම# ප{ ෙ! දවා වගා කරන ලද ෙගො*z! 
පමාණය, එ එ ව<ෂය අWව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත )ය+ෙලNම ස!}<ණ වා<තාව ඉX:ප  කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

11. 
1335/’16 

ග	 VC`ක පLරණ මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/ අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 හා 2016 ව<ෂය#NR දd� පළාෙත# වා<තා _ වdග� ෙරෝ�# 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) ඒ අWව, දd� පළාෙ  වැ�ම වdග�  ෙරෝ�# �:ස වා<තාවන  
Xසx්කය කවෙ<ද; 

 (iii) දd� පළාෙ  වdග� ෙරෝගයට බලපා ඇL පධාන ෙහේ� කවෙ<ද;  

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනNද? 

(ආ) (i) එම වdග� ෙරෝ�# ෙවWෙව# රජය ආධාර ලබා Rමට කටn� කර LෙUද; 

 (ii)  එෙසේ න!, ලබා R ඇL ආධාර කවෙ<ද; 

 (iii) දd� පළාෙ  වdග� ෙරෝග bවාරණයට �යවර ෙගන LෙUද; 

 (iv)  එෙසේ න!, එම �යවර කවෙ<ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

12. 
1406/’16 

ග	 බ#9ල ,ණව<ධන මහතා,— උසස ් අධ/ාපන හා මහාමා<ග අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අWව, bදහස ්Wi-Fi පහ{ක! සැප  රාජ/ 
*ශව්*ද/ාල සහ එම *ශව්*ද/ාල �ෂ/ය# ෙමම පහ{ක! ¡L *¢ම ආර!භ 
කළ Xනය# ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ<ද; 

 (ii) රාජ/ *ශව්*ද/ාල පCධLය �ළ ඉහත �£ට+කරණ පහ{ක! සැප�ම 
ෙවWෙව# රජය *)# දරW ලැ� [y �:වැය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �:වැය, වැය බර _ අමාත/ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙ<ද;  

 (iv) රාජ/ *ශව්*ද/ාල පCධLය �ළ ඉෙගWම ලබන )ය�ම ){#ට ලැ�ෙටො� 
ප:ගණක ලබා Rම ස!බ#ධෙය# රජයට bශ�්ත  වැඩ��ෙවළ LෙUද; 

  (v) එෙසේ න!, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ<ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

13. 
1505/’17 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— [ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 ව<ෂෙQR,   

 (i) ¤ලධන *යද! සඳහා ෙව#කළ අර[ද+ වැ�ම පLශතයm# භා*තා කර ඇL 
අමාත/ාංශ 05 කවෙ<ද; 

 (ii) ¤ලධන *යද! සඳහා ෙව#කළ අර[ද+ අ�ම පLශතයm# භා*තා කර ඇL 
අමාත/ාංශ 05 කවෙ<ද; 

 (iii) wනරාව<තන *යද! සඳහා ෙව#කළ අර[ද+ වැ�ම පLශතයm# භා*තා කර 
ඇL අමාත/ාංශ 05 කවෙ<ද; 

 (iv) wනරාව<තන *යද! සඳහා ෙව#කළ අර[ද+ අ�ම පLශතයm# භා*තා කර 
ඇL අමාත/ාංශ 05 කවෙ<ද; 

 (v) ෙව#කළ අර[ද+ වැ�ම පLශතයm# භා*තා කර ඇL අමාත/ාංශ 05 
කවෙ<ද; 
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 (vi) ෙව#කළ අර[ද+ අ�ම පLශතයm# භා*තා කර ඇL  අමාත/ාංශය 05 
කවෙ<ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

14. 

1731/’17 
ග	 ෙසQ�� අ� සාN< ම?ලානා මහතා,— ¥වර හා ජලජ ස!ප  සංව<ධන 

අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1980 ව<ෂෙQR මඩකළwව කළwෙවN වැZපරය ආස#නෙයN මඩ කැ¦ෙ! 
ව/ාපෘLය qයා මක _ බව ; 

 (ii) තසත්වාR qයාකාරක! ෙහේ�ෙව# ෙමම ව/ාපෘLය අතරමැද R නවතා දැ¤ 
බව ; 

එ�මා ද#ෙනNද? 

(ආ) (i) [§ද සහ කලwව ස!බ#ධ ෙකෙරන [වෙදොර වා<vකව වසා දැ�මට )9 
ෙනො|ම; 

 (ii) කලw ¥වර ක<මා#තෙQ ෙයෙදන ¥වරය#හට [� අ?	Cද wරාම පLලාභ 
ලැuමට හැm|ම; 

 (iii) ගැ¨	 [§ෙC ¥වර ක<මා#තෙQ ෙයෙදන ෙබෝ��වලට සහ ෙටෝල< 
යාතාව#ට නැං,ර! ලෑම සඳහා කළwව ෙවත පහ{ පෙ=ශය; 

 (iv) ගංව�ර ඉතා ඉමb# [§ද ෙවත ඇෙදන බැ*# ගංව�ර කාලෙQR 
| වගාකරන d¨	වලට හාb )9 ෙනො|ම; 

 (v) ගංව�ර ඉතා පහ{ෙව# [§ද ෙවත ඇR යාම bසා රජය ම�# )9කළ n� 
ගංව�ර සහන කටn� අවම |ම; 

යන පLලාභය# ෙමම ව/ාපෘLෙයN පLඵලය ෙලස ලැෙබන බව , එ�මා 
ද#ෙනNද? 

(ඇ) (i) ෙමම ව/ාපෘLය නැවත ඇර«මට �යවර ෙගන LෙUද; 

  (ii) එෙසේ න!, ඒ කවදාද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

15. 
1336/’16 

ග	 VC`ක පLරණ මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/ අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙQ ෙරෝහ+ සඳහා ව<ෂයකට අවශ/ වන හෘදය වස�්ෙවN නාල අවNරතා 
මඟහැර|ම සඳහා භා*තා කරW ලබන “සේට#�ස”් සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය කරන [දල ෙකොපමණද;   

(iii) ඉX:ෙQR Nඟයm# ෙතොරව ෙමම “සේට#�ස”් ෙරෝ�# ෙවත ලබා Rමට 
අවශ/ �යවර ෙගන LෙUද; 

 (iv) එෙසේ න!, එම �යවර කවෙ<ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ආ) (i) හදව  ෙරෝ�# සඳහා අවශ/ ෙවන  ඖෂධ ව<ග හා උපකරණ රජෙය# 
ෙනො�ෙ+ ලබා Rමට බලාෙපොෙරො � ව#ෙ#ද; 
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 (ii) එෙසේ න!, ඒවා කවෙ<ද; 

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 

 

පධාන කටn� ආර!භෙQ R 
ෙය)ජනා +,බඳ දැ/�0ම 

1. 
ග	 ෙසQ�� අ� සා¯< ම?ලානා මහතා,— පන  ෙක�!පත  ඉX:ප  m]ෙ!  

අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහ# පන  ෙක�!පත ඉX:ප  m]මට අවසර Xය n�ය:—  

“ෙල�ලා උ!මා R# පදනම සංසථ්ාගත m]ම සඳහා _ පන  ෙක�!පතm.” 

2. 
ග	 ෙ. කාද< මස්තා# මහතා,— පන  ෙක�!පත  ඉX:ප  m]ෙ!  අවසරය 

(අංක 2),— පහත සඳහ# පන  ෙක�!පත ඉX:ප  m]මට අවසර Xය n�ය:—  

“අU9+ ම£C ඇකඩ� සංසථ්ාගත m]ම සඳහා _ පන  ෙක�!පතm.” 

      

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැW!Rම සහ Xනට bය�ත කටn� 
*1. 
වරාය හා නා*ක කටn� අමාත/�මා,— ෙව ළඳ නැ= පනත යටෙ  bෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ= පනෙ  139 වග#Lය සමඟ mය*ය n� එම පනෙ  
321 වග#Lය යටෙ  බහා�! දළ ස්ක#ධ සත/ායන ස!බ#ධෙය# වරාය හා නා*ක 
කටn� අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2016 අෙගෝස්� 11 XනැL අංක 1979/30 
දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 2017.02.21 Xන ඉX:ප  කරන ලද 
bෙයෝග අWමත කළ n� ය. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*2. 

¥වර සහ ජලජ ස!ප  (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම.  
(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*3. 
අගාමාත/�මා සහ ජාLක පLප L හා ආ<³ක කටn� අමාත/�මා,— ස[ද µෂණය 

වැළැ|ෙ! පනත යටෙ  bෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන ස[ද µෂණය වැළැ|ෙ! පනෙ  
6 වග#LෙQ (ඉ) ෙ¶දය සහ 21 වග#Lය සමඟ mය*ය n�  එY පනෙ  51 වග#Lය යටෙ  
මහවැZ සංව<ධන හා ප:සර අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2016 ෙදසැ!බ< 06 XනැL අංක 
1996/27 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 2017.06.07 Xන ඉX:ප  කරන ලද 
bෙයෝගය අWමත කළ n� ය.  

*4. 

[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනත යටෙ  bයමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනෙ  5 වග#Lය යටෙ  
*ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017 
මා<� 28 XනැL අංක 2012/16 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 
2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද bයමය අWමත කළ n� ය.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
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*5. 
[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනත යටෙ  bයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනෙ  2 වග#LෙQ (3) 
උපවග#Lය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල9ව, 2017 මා<� 28 XනැL අංක 2012/17 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ 
කරW ලැබ, 2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද bයමය අWමත කළ n� ය.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
*6. 
[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනත යටෙ  bයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනෙ  2 වග#LෙQ (3) 
උපවග#Lය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල9ව, 2017 මා<� 31 XනැL අංක 2012/52 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ 
කරW ලැබ, 2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද bයමය අWමත කළ n� ය.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
*7. 

[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනත යටෙ  bයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනෙ  2 වග#LෙQ (3) 
උපවග#Lය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල9ව, 2017 මැ� 08 XනැL අංක 2018/2 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW 
ලැබ, 2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද bයමය අWමත කළ n� ය.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
*8. 

[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනත යටෙ  bයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 පනෙ  2 වග#LෙQ (3) 
උපවග#Lය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භාjඩ බ9 ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල9ව, 2017 මැ� 19 XනැL අංක 2019/21 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW 
ලැබ, 2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද bයමය අWමත කළ n� ය.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
*9. 

[ද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ෙ<, ආඥාපනත යටෙ  ෙයෝජනාව,— (235 
අ`කාරය වන) ෙ<, ආඥාපනෙ  10 වග#Lය යටෙ  ආනයන �	 ගාස්� 
ස!බ#ධෙය# [ද+ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017.06.20 Xන ඉX:ප  කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අWමත කළ n� ය. 

       (2017 ෙපබරවා:  16 XනැL අංක 2006/42 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතය)  
(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*10. 

බලහ කාරෙය# අ�	දහ# m]!වZ# )ය� තැනැ ත# ආරෂා m]! සඳහා _ 
ජාත/#තර ස![L පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*11. 

7 ලංකා Lරසාර සංව<ධන පන  ෙක�!පත — *වාදය ක+ තබන ලද පශ්නය (2017 
මා<� 08) [1]. 

*12. 
*ෙCශ *bමය පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම.  

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
*13. 
ජාLය ෙගොඩනැ�ෙ! බ9 (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 
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*14. 
{ගතදාස ජාLක �ඩා සංY<ණය අ`කා:ය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර 

mය|ම. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*15. 
පළා  පාලන ආයතන ඡ#ද *ම1! (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*16. 
අපරාධ න� *ධාන සංගහය (*ෙශේෂ *`*ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැbවර mය|ම.  
(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*17. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/  අමාත/�මා,— ජාLක ඖෂධ bයාමන අ`කා:ය 

පනත යටෙ  bෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාLක ඖෂධ bයාමන අ`කා:ය පනෙ  118  
වග#Lය සමඟ mය*ය n� 142  වග#Lය යටෙ  ෛවද/ උපකරණ �ල bයම m]ම 
ස!බ#ධෙය# ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙCkය ෛවද/ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017 
ෙපබරවා: 17 XනැL අංක 2006/45 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 
2017.05.23 Xන ඉX:ප  කරන ලද bෙයෝග අWමත කළ n� ය. 

*18. 
ෙබෞCධ *හාර ෙCවාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම. 

(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*19. 
ෙථේරවාR º» කLකාව  (ZයාපXං� m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර 

mය|ම. 
(අමාත/ මjඩලෙQ අWමLය ද#වා LෙU.) 

*20. 

ආj�කම ව/වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— *වාදය  ක+ තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¼b 22),— “7 ලංකා පජාතා#xක සමාජවාR ජනරජෙQ ආj�කම ව/වසථ්ාෙ= 104ආ 
(5)(අ) ව/වසථ්ාෙ= *`*ධාන පකාරව මැLවරණ ෙකො�ෂ# සභාව *)# 2016 ෙපබරවා: 25 
XනැL අංක 1955/19 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 2016.05.06 Xන ඉX:ප  
කරන ලද, ජනමත*චාරණයකR ෙහෝ ඡ#ද *ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ *ද½  හා [¾ත 
ජනමාධ/ *)# ��පැXය n� උපමාන ෙහව  මා<ෙගෝපෙCශ/ ෙමෙහn! පLප L අWමත 
කළ n� ය.” යWෙව# ෙයෝජනා කරන ලX#, පශන්ය සභාº[ඛ කරන ලR.  

*21. 
අ`කරණ අමාත/�මා සහ VCධශාසන අමාත/�මා,— අ`කරණ සං*ධාන පනත 

යටෙ  bෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ`කරණ සං*ධාන පනෙ  60 වග#Lය සමඟ 
mය*ය n� එම පනෙ  61  වග#Lය යටෙ  අ`කරණ අමාත/වරයා *)# සාදන ල9ව, 2017 
මා<� 27 XනැL අංක 2012/5 දරන අL *ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරW ලැබ, 2017.05.23 Xන 
ඉX:ප  කරන ලද bෙයෝගය අWමත කළ n� ය. 

22. 

7 ලංකා ෙසේවා �:ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 
ෙදවැbවර mය|ම.  

23. 

ළමා wන	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර 
mය|ම.  
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24. 
7 ලංකා එස  qසL්යාb සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැbවර mය|ම.  

25. 

7 ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැbවර 
mය|ම.  

26. 
ෙමොනරාගල Xසx් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැbවර mය|ම.  

27. 
ලසාZය# සමාජ�ය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැbවර mය|ම.  

28. 
ජාත/#තර කා#තා සහ ළමා අ��# {¿Yෙ! සභාව (සංසථ්ාගත m]ෙ!) පන  

ෙක�!පත — ෙදවැbවර mය|ම.  

 
* සල3ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක�!පත දැ# ෙදවැb වර mය*ය n�ය” යWෙව# ෙයෝජනා කරන ලX#, පශන්ය 

සභාº[ඛ කරන ලR. 
 

 


