
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

856/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (3) 

(අ) (i) මාතර 1ස3්කෙ4, අ56සස්, ෙගොඩ�9ය ජා ක පාසලට 2016 ව?ෂය සඳහා 
6 ෙශේCයට DE) ඇ�ළG HIෙJK අකMකතාවය DNO ඇ  බවG; 

 (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව) DE) �Sසකට අසාධාරණය DN O ඇ  බවG;  

එ�මා ද)ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙගොඩ�9ය ජා ක පාසලට 2016 ව?ෂය සඳහා ෙවනG පාසYවZ) 6 
ෙශේCයට ඇ�ළG කරගG [ෂ(ය) සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම [ෂ(ය) ඇ�ළG කර ගG කමෙ^දය, එ එ [ෂ(යා අ_ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) කවෙ?ද; 

 (iii) ෙතෝරාගG DE) ��බඳ ෙYඛනය aNහYප වරයා aD) අධ(ාපන 
අමාත(ාංශය ෙවත ඉ1SපG කර  ෙcද; 

 (iv)  එෙසේ නJ, එම ෙYඛනයට අමාත(ාංශෙ4 d?ෙ�ශය ලබාK  ෙcද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙJ ��බඳව පIෂණය DN HIමට �යවර ග)ෙ)ද; 

 (ii)  එෙසේ නJ, එම 1නය කවෙ?ද; 

 (iii) අසාධාරණයට ල f DE) සඳහා ග_ ලබන �යවර කවෙ?ද;  

ය)නG එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

2. 
928/’16 

ග	 iමY රGනායක මහතා,— aෙ�ශ කටj� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.01.08 Dට 2016.08.01 දවා k ලංකා aෙ�ශ lත මmඩල සඳහා 
  පGකළ k ලංකා aෙ�ශ ෙසේවෙ4 dලධාS) ෙනොවන n�ගලය)ෙo නJ,
  උප) 1නය), k ලංකාෙ^ Z�නය), අධ(ාපන ENEකJ, ෙසේවා පළn	�ද, 
  පGකළ රටවY සහ තන�	 ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ?ද; 

 (ii)  ඔr) අතS) �aGව nරවැD/aෙ�ශ nරවැD තGGවය) VM n�ගලය) 
කr	)ද;  

 (iii)  ෙ�ශපාලdකව පGකළ ෙමම n�ගලය)ට පැවt රාජකාS කවෙ?ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

(අටවැd පා?ZෙJ)�ව - පළvවැd සභාවාරය) 
අංක 181.] 
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( 2 ) 

 

 

3. 
931/’16 

ග	 ච)1ම ගමෙo මහතා,— aNZබල හා nන?ජනxය බලශ  අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (5) 

(අ) (i) ලංකා aNZබල මmඩලය aD) ෙපෞ�ගZක අංශෙය) aNZය MලK ගැxෙJK 
පසJපාදන ප9පා9ය අ_ගමනය කළj� බව aNZබල පනෙG සඳහ)ව ඇ  
බව ද)ෙ)ද; 

 (ii) ෙJ වනෙත DN කර ඇ  aNZය MලK ගැxJ සඳහා පසJපාදන කා?ය 
ප9පා9ය අ_ගමනය කර  ෙcද; 

 (iii) එෙසේ නJ, ඒ කවර අවසථ්ාවලKද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
4. 

945/’16 

ග	 උදය පභාG ගJම)�ල මහතා,— aෙ�ශ කටj� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.12.09 1න Dට 2016.09.30 1න දවා f කාලය �ළK පG කරන ලද 
තානාප වරය), මහ ෙකොමසාSසව්රය), dෙයෝජ( තානාප වරය), 
dෙයෝජ( මහ ෙකොමසාSසව්රය) සහ එම ම|ටෙJ ෙවනG තන�	 දරන k 
ලංකා aෙ�ශ ෙසේවයට අයG dලධාS) සහ aෙ�ශ ෙසේවයට අයG ෙනොවන 
dලධාS) සංඛ(ාව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 1න වනaට ඉහත (i)V සඳහ) වන තන�	 දරන k ලංකා aෙ�ශ 
ෙසේවය ට අයG ෙනොවන dලධාS)ෙo නJ, වෘG~ය ENEකJ, ඉහළම 
අධ(ාපන ENEකJ සහ ව?තමානෙ4 දරන තන�ර ෙව) ෙව) වශෙය) 
කවෙ?ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

5. 

1102/’16 
ග	 ෙස4�� අ� සා�? මrලානා මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකලnව, නාව| ක?d ක)නH aද(ාලෙ4 �	වSයක වන නZනගා)� 
aමෙY)ද) මහGMය, 2008 K මඩකලnව �	 aNහෙල) Dය n��ව 
අවස) කළ බවG, vල ^ 1ස3්කෙ4 ක�ෙවZ ගෙ)ෂා aද(ාලයට පGකළ 
බවG; 

           (ii)  2009 අෙපේY මස පැව  මඩකලnව �	 aNහෙY අවස) පIෂණයට 
ෙපx D9න ෙලසට ඇයට දැ_J Kම ෙක	� බවG; 

 (iii) එම කාල+මාෙ^ K j�ධය උ�චතම අවසථ්ාවට එළඹ  � බැa) HDN 
n�ගලෙය5ට  vල ^වZ) �ටOමට අවසර ෙනො � බවG; 

 (iv) Dය කdෂඨ් කmඩායම සමඟ පIෂණයට ෙපx D9 ඇයෙo සහ කෙ4 
බලාGමක 1නය 2011.01.01 f අතර ඇයෙo කdෂඨ්ය)ට එම 1නය 
2009.08.01 f බවG;  

 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (v) ෙමම අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප �මාට අ�යාචනය ඉ1SපG කරඇ  
බවG, ෙමම aෂමතාව dවැර1 HIම සඳහා ජනා�ප �මාෙo 
සJබ)�කරණ ෙYකJවරයාෙo 2016.08.05 1නැ  අංක SL/EDU/APP/0043 
දරන Z�ය එවකට, අධ(ාපන අමාත(ංශ ෙYකJවරයා ෙවත ෙයොv කර ඇ  
බවG;  

එ�මා ද)ෙනVද?  

(ආ) ඇෙo සහ කෙ4 බලාGමක 1නය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස ්HIමට උපෙදස ්ලබා 
ෙද)ෙ)ද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

6. 
1113/’16 

ග	 චM)ද a ෙ�DS මහතා,— ඛdජ ෙතY සJපG සංව?ධන අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) 2010 Dට 2016 ව?ෂය දවා බNYල 1ස3්කය �ළ, 

 (i) ලබා N) ඉ)ධන �රrJහY බලපත සංඛ(ාව කවෙ?ද; 

 (ii) එම බලපත ලබාගG n�ගලය)ෙo නJ හා Z�නය) කවෙ?ද; 

 (iii) එම බලපත ලබාKම ��) වා?�කව ලංකා ඛdජ ෙතY x ගත සංසථ්ාවට 
ලැ�� ආදායJ පමාණය කවෙ?ද; 

 (iv) ඉ)ධන �රrJහY බලපත ලබාKෙJK සලකා බලන d?ණායක කවෙ?ද; 

 (v)  ෙමෙසේ ඉ)ධන �රrJහY බලපත ලබාKෙJK යJ වංචා, lෂණ DNO ඇGනJ, 
ඒ සJබ)ධෙය) ග)නා �යවර කවෙ?ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

7. 
1149/’16 

ග	 එJ. එ�. එJ. සYමා) මහතා,— dවාස හා ඉ1HIJ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) ගාYල, කඩවG සතර පාෙ��ය ෙYකJ ෙකො|ඨාසෙ4 �V9, ෙමොVK)වGත dවාස 
ෙයෝජනා කමෙ4 ප1ං�ක	ව) සඳහා D)නකර ඔ�n පදානය HIම ෙJ දවා 
පමාදOමට ෙහේ� කවෙ?ද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනVද?  

(ආ) එV ප1ං�ක	ව) සඳහා ඔ�n පදානය HIමට අෙ�ෂා කරන dශ�්ත 1නය කවෙ?ද 
ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

8. 
1152/’16 

ග	 (ෛවද() නZ)ද ජය ස්ස මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප පG  හා 
ආ?�ක කටj� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) වලYලාaට පාෙ��ය ෙYකJ ෙකො|ඨාසයට අයG �ගහතැ)න, 5Jබlව 
පෙ�ශෙ4 ගY ෙකොS 02 �යාGමක වන බවG;  

 (ii) එම ) දැ¡ පSසර හාdය DNO ඇ  බවG; 

 (iii) එම ගY ෙකොS dසා අවට dවාස aශාල පමාණයකට හාd O ඇ  බවG ; 

 එ�මා ද)ෙනVද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) එම ගY  ෙකොS අ� ක	ව) aD) යාබද 5¢	 ෙගොඩකර ඇ  බව වා?තාO 
 ෙcද; 

 (ii) පෙ�ශවා+) 1£) 1ගටම පැMCZ කර  iයKG, මධ(ම පSසර අ�කාSය 
aD) එම ගY ෙකොS ෙදෙ බලපත අෙහෝD ෙනොකර)ෙ) ම)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

9. 
1156/’16 

ග	 අෙශෝක ¤ය)ත මහතා,— වැaZ ක?මා)ත අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) පE£ය මාස 3 - 4 කාලය nරා nGතලම 1ස3්කය දැ¡ dයඟයකට v�ණ 
N) බව ද)ෙ)ද; 

 (ii) එම dයඟය ෙහේ�ෙව) nGතලම 1ස3්කෙ4 ෙපොY වගාවට දැ¡ හාd DN O 
ඇ  බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iii) dයඟෙය) ¥ඩාවට පG nGතලම 1ස3්කෙ4 ෙපොY වගා කර)න)ට යJ 
සහනාධාරය ලබා Kමට ග)නා �යවර කවෙ?ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

10. 
1191/’16 

ග	 ප�ම උදයශා)ත �ණෙසේකර මහතා,— aNZබල හා nන?ජනxය බලශ  
අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව?ෂය වනaට nGතලම 1ස3්කය �ළ ලංකා aNZබල මmඩලය 
aD) aNZය ලබා K ඇ  v¦ dවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙJ වනaට aNZය ලබා K ඇ  v¦ dවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව?ෂ 1984 Dට 2009 දවා aNZය ලබා Kම ෙව_ෙව) ෙව) කරන ලද vදල 
එ එ ව?ෂය අ_ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව?ෂෙ4 jදමය තGGවය dම Oෙම) පE 2015 ව?ෂය දවා aNZය 
ලබා K ඇ  dවාස සංඛ(ාව, එ එ ව?ෂය අ_ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) V සඳහ) කාල පS�ෙ§දය සඳහා aNZය ලබා Kම ෙව_ෙව) ෙව) 
කරන ලද vදල, එ එ ව?ෂය අ_ව ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාව ට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

11. 
1300/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ඉ5G රජය aD) රජෙ4 ෙෂේත dලධාS) සඳහා සහනදා� පදනම මත 
ය�	පැ1 ලබාKෙJ වැඩසටහන �යාGමක කළ බව  ද)ෙ)ද; 

 (ii) ඒ යටෙG මාතර 1ස3්කෙ4 රාජ( dලධාS)ට ලබා ෙදන ලද ය�	පැ1 
සංඛ(ාව, ඔr)ෙo වෘG ය සහ පාෙ��ය ෙYකJ ෙකො|ඨාසය අ_ව ෙව) 
ෙව) වශෙය) කවෙ?ද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (iii) එ ය�	පැ1ය සඳහා අදාළ dලධාSයාෙo ¨ල( දායකGවය හා රජෙ4 
දායකGවය ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ?ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද?  

(ආ) (i) දායකGව vදල නැවත ෙගව_ ලබන බවG, Dය© රාජ( ෙසේවකය)ට 
ෙනොMෙY  ය�	පැ1 ලබා ෙදන බවටG වGම) රජය ෙපොෙරො)N f බව 
ද)ෙ)ද; 

 (ii) නැවත ෙගව_ ලැ� vදY VMකර ගG රාජ( ෙසේවකය) සංඛ(ාව, පාෙ��ය 
ෙYකJ ෙකො|ඨාසය අ_ව ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ?ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 ව?ෂය)V රජෙ4 ª?ණ අ_ගහය මත ය�	පැ1 VMකර ගG 
රාජ( ෙසේවකය) සංඛ(ාව, පාෙ��ය ෙYකJ ෙකො|ඨාසය අ_ව ෙව) ෙව) 
වශෙය) කවෙ?ද; 

 (iv) 1ස3්කෙ4 ය�	පැ1 ලබා ගැxමට VMකJ ඇ   ඉ S රාජ( ෙසේවකය) 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔr)ට ෙනොMෙY ය�	පැ1 ලබා ෙදන  1නය කවෙ?ද; 

 ය)නG එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

12. 
1372/’16 

ග	 බ)Nල �ණව?ධන මහතා,— vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අ_ව, 5ඩා හා මධ( පSමාණ 
ව(වසායකය) සඳහා ව(ාපාර පාoධනය සැප«ෙJ අරvC), “අරvදYවල 
අරvදල” �Vටව_ ලැ�ෙ^ද; 

 (ii) එ® "අරvදYවල අරvදල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත()තර ¨ල( සංසථ්ාව 
(IFC) සහ ආDයා_ සංව?ධන බැං5ව (ADB) ෙව ) ඉY�ම කර_ 
ලැ�ෙ^ද; 

 (iii) එෙසේ නJ, එයට ලැ�_ ප චාර කවෙ?ද; 

 (iv) ව(ාපාර පාoධන සමාගJ සඳහා f සාංගMක ආදායJ බN 50% H) අµ 
HIමට අදාළව ෙ��ය ආදායJ පනත සංෙශෝධනය කර_ ලැ�ෙ^ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

13. 
1481/’16 

ග	 aNර aකමනායක මහතා,—  අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) [ෂ( [ෂ(ාව) 50කට අ�ක සංඛ(ාව අධ(ාපනය ලබන ක¦තර 
1ස3්කෙ4, පාZ)ද_වර පාෙ��ය ෙYකJ ෙකො|ඨාසෙ4, බප/ම�/නවාන 
පාථMක aNහල නාය යාෙJ අවදානම සVත සථ්ානය බවට හ¶නාෙගන ඇ  
බවG; 

 (ii) නවාන පෙ�ශයට 1න �න ෙනොකඩවා ව?ෂාව පැව යෙහොG, පාසල වසා 
එම 1නය) සඳහා dවාµ 1නය)VK ප)  පවGවන ෙලස ම�ගම කලාප 
අධ(ාපන අධ(·වරයා aD) ද)වා ඇ  බවG; 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (iii) ගමනාගමන Nෂක්රතා සහ ආ?�ක අපහEකJ dසා ෙදමා�ය)ට තම  ද	ව) 
ෙවනG පාසYවලට 6ෙගන යාමට හැHයාව ෙනොමැ  බැa) අන�	දායක 
තGGවය යටෙG පවා එම aNහෙYම අධ(ාපනය ලබා Kමට DN O ඇ  බවG; 

 එ�මා ද)ෙනVද? 

(ආ)  (i) 1න �නක ව?ෂාපතනය එ 1නකK ප ත rවෙහොG, එම පාසෙY ප)  
පැවැGOම සJබ)ධෙය) අන�	දායක තGGවය ඇ  ෙනොව)ෙ)ද; 

 (ii) ෙමම අන�	දායක තGGවෙය) පාසY ද	ව) vදාගැxම සඳහා එම 
පෙ�ශෙ4 ෙවනG ENE සථ්ානයක නවාන පාථMක aNහල සථ්ාපනය HIමට 
�යවර ග)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

14. 
1576/’17 

ග	 එස්. kතර) මහතා,— ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) vල ^, මා)5ලම, මYලාa, vලංකාaY, ªනහාS සහ පෙල� යනා1 
පෙ�ශවල Dට 1නපතා ප කාර ලබාගැxම සඳහා ෙරෝ¸) H�ෙනො�� 
1ස3් මහ ෙරෝහල ෙවත පැMෙණන බවG; 

 (ii)  2009 ව?ෂෙය) පE ෙමම ෙරෝහෙලV HDN ඉ1HIJ කටjGත DN කර 
ෙනොමැ  බවG; 

 (iii)  ව5ගµ ෙරෝ¸) සඳහා 	�ර කා)Nෙපරණ ය)තය සaකර  �ණද, එය 
�යාGමක ෙනොවන බවG; 

 (iv)  හ1D අන�	 ඒකකයද ෙනොමැ  බවG; 

 එ�මා ද)ෙනVද? 

(ආ) (i) එෙසේ නJ, 	�ර කා)Nෙපරණ මධ(සථ්ානය සහ හ1D අන�	 ඒකකය  
�යාGමක තGGවයට පGකරන 1නය කවෙ?ද; 

 (ii) ඒ සඳහා vදY ප පාදන ෙව)කර  ෙcද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 
(ඇ) (i) ෙමම ෙරෝහෙY පළv අ1යර සඳහා ආDයා_ සංව?ධන බැං5ව ආධාර ලබා 

N) බව ද)ෙ)ද; 

 (ii) ෙදවන අ1යර ෙJ දවා ආරJභ ෙනොHIමට ෙහේ� කවෙ?ද; 

 (iii) එය අGහැර දමා  ෙcද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ නJ, එය ආරJභ කර_ ලබන 1නය කවෙ?ද; 

 (v) ඒ සඳහා ෙගන ඇ  �යවර කවෙ?ද; 

ය)නG එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 
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15. 

1608/’17 
ග	 වාEෙ�ව නානායකාර මහතා, — vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,—  (2) 

(අ)    (i) ෙජ(ෂඨ් nරවැDය)ෙo 	�යY MZයන 1.5 දවා වන ස්ථාවර තැ)ප� 
සඳහා 15% ක ෙපො�ය ලබා ෙදන ෙලස දැ_J ෙදM), Dය©ම බැං5 ෙවත 
චකෙYඛය යවා ඇ  බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආස)න 1නයකK පැව  
tපවාVx සJvඛ සාක�ඡාවකK එවකට D9 vදY අමාත(�මා සඳහ) කළ 
බවG;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශය කරM), අවශ( උපෙදස ්ද සමඟ එ�මා k ලංකා මහ 
බැං5ව ෙවත එම චකෙYඛ යැf බව සහ එ® dෙයෝගය �යාGමක HIමට k 
ලංකා මහ බැං5ව අෙපොෙහොසG O ඇතැ� එ�මා සඳහ) කළ බවG; 

එ�මා ��ග)ෙනVද? 

(ආ)   (i) රාජ( බැං5 ඇ�¦ව Dය©ම බැං5 2017.01.31 1නය වනaට ද එම 
චකෙYඛය �යාGමක කර ෙනොමැ  බවG;   

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව) ෙජ(ෂඨ් nරවැDය)ට DNO ඇ  පාµව 	�යY ලෂ ගණන 
බවG; 

එ�මා ද)ෙනVද? 

(ඇ)   (i) අමාත(වරයා aD) යවන ලද චකෙYඛ බැං5 aD) ෙනොසළකා හැIමට 
පාදක f පදනම සහ ෙහේ� කවෙ?ද;  

 (ii) අමාත(�මා aD) 2015 ෙනොවැJබ? මාසෙ4K ඉ1SපG කරන ලද අයවැය 
ෙයෝජනාවට අ_ව, ෙමම වැඩ��ෙවළ �යාGමක aය j� ව  � 1නය 
කවෙ?ද;  

 (iii) අමාත(�මා aD) එ® dෙයෝගය d5G කරන ලද 1නෙ4 Dට �යාGමක 
වන පS1 ෙජ(ෂඨ් nරවැDය)ට ව)1ªරණය HIමට කටj� කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනVද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම)ද? 

 

 

පධාන කටj� ආරJභෙ4 K 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ.�/ම 

1. 

අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධශාසන අමාත(�මා,— අපරාධයක a)1තය) සහ 
සා�ක	ව) හට සහාය KෙJ සහ ආරෂා HIෙJ (සංෙශෝධන),— 2015 අංක 4 දරන 
අපරාධයක a)1තය) සහ සා�ක	ව) හට සහාය KෙJ සහ ආරෂා HIෙJ පනත 
සංෙශෝධනය HIම සඳහා f පනG ෙකºJපතH. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
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    ෙය0ජනා ()බඳ දැ.�/ම 

2. 
ග	 ෙහට? අ�nහාM මහතා,— පනG ෙකºJපත  ඉ1SපG HIෙJ  අවසරය,— 

පහත සඳහ) පනG ෙකºJපත ඉ1SපG HIමට අවසර 1ය j�ය:—  

“D�d ජයරGන පදනම සංසථ්ාගත HIම සඳහා f පනG ෙකºJපතH.” 

 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ_JKම සහ 1නට dයMත කටj� 
 

*1. 
aෙ�ශ adමය පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*2. 

vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනත යටෙG dයමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනෙG 5 වග) ය යටෙG 
aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) සාදන ලNව, 2017 
මා?� 28 1නැ  අංක 2012/16 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ ලැබ, 
2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද dයමය අ_මත කළ j� ය.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*3. 
vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනත යටෙG dයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනෙG 2 වග) ෙ4 (3) 
උපවග) ය යටෙG aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) 
සාදන ලNව, 2017 මා?� 28 1නැ  අංක 2012/17 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ 
කර_ ලැබ, 2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද dයමය අ_මත කළ j� ය.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*4. 
vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනත යටෙG dයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනෙG 2 වග) ෙ4 (3) 
උපවග) ය යටෙG aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) 
සාදන ලNව, 2017 මා?� 31 1නැ  අංක 2012/52 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ 
කර_ ලැබ, 2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද dයමය අ_මත කළ j� ය.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*5. 
vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනත යටෙG dයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනෙG 2 වග) ෙ4 (3) 
උපවග) ය යටෙG aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) 
සාදන ලNව, 2017 මැ� 08 1නැ  අංක 2018/2 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ 
ලැබ, 2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද dයමය අ_මත කළ j� ය.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*6. 

vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනත යටෙG dයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN පනෙG 2 වග) ෙ4 (3) 
උපවග) ය යටෙG aෙශේෂ ෙවළඳ භාmඩ බN සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) 
සාදන ලNව, 2017 මැ� 19 1නැ  අංක 2019/21 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ 
ලැබ, 2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද dයමය අ_මත කළ j� ය.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
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*7. 

vදY හා ජනමාධ( අමාත(�මා,— ෙ?� ආඥාපනත යටෙG ෙයෝජනාව,— (235 
අ�කාරය වන) ෙ?� ආඥාපනෙG 10 වග) ය යටෙG ආනයන ~	 ගාස්� 
සJබ)ධෙය) vදY අමාත(වරයා aD) සාදන ලNව, 2017.06.20 1න ඉ1SපG කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අ_මත කළ j� ය. 

       (2017 ෙපබරවාS  16 1නැ  අංක 2006/42 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතය)  
(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*8. 
ජා ය ෙගොඩනැ¸ෙJ බN (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*9. 
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප පG  හා ආ?�ක කටj� අමාත(�මා,— සvද lෂණය 

වැළැOෙJ පනත යටෙG dෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සvද lෂණය වැළැOෙJ පනෙG 
6 වග) ෙ4 (ඉ) ෙ§දය සහ 21 වග) ය සමඟ Hයaය j�  එ® පනෙG 51 වග) ය යටෙG 
මහවැZ සංව?ධන හා පSසර අමාත(වරයා aD) සාදන ලNව, 2016 ෙදසැJබ? 06 1නැ  අංක 
1996/27 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ ලැබ, 2017.06.07 1න ඉ1SපG කරන ලද 
dෙයෝගය අ_මත කළ j� ය.  

*10. 

බලහGකාරෙය) අ�	දහ) HIJවZ) Dය© තැනැGත) ආරෂා HIJ සඳහා f 
ජාත()තර සJv  පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*11. 

k ලංකා  රසාර සංව?ධන පනG ෙකºJපත — aවාදය කY තබන ලද පශ්නය (2017 
මා?� 08) [1]. 

*12. 
Eගතදාස ජා ක Àඩා සං®?ණය අ�කාSය (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර 

HයOම. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*13. 
පළාG පාලන ආයතන ඡ)ද aම+J (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*14. 
ෙ��ය ආදායJ පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*15. 
ලංකා ජ?මා_ කා?Mක අභ(ාස ආයතනය පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම.  

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 
*16. 
 අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප පG  හා ආ?�ක කටj� අමාත(�මා,— k ලංකා මානව 
VMකJ ෙකොMෂ) සභාෙ^ සභාප වරයාෙo වැº� හා Kමනා ප ෙශෝධනය HIම,— k ලංකා 
පජාතා)3ක සමාජවාK ජනරජෙ4 ආmµකම ව(වසථ්ාෙ^ 41 (ආ) ව(වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන k ලංකා මානව VMකJ ෙකොMෂ) සභා පනෙG 3 හා 3 (4) වග)  පකාරව, මානව 
VMකJ ෙෂේතය ��බඳ පෘÁල දැ_ම හා පාෙයෝ£ක අGදැ®J සVත ෙ�රාෙදCය aශව් 
aද(ාලෙ4 x  ෙදපා?තෙJ)�ෙ^ අංශා�ප dය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා?ය ෙන¦J K�කා 
උඩගම මහGMය, k ලංකා මානව VMකJ ෙකොMෂ) සභාෙ^ සභාප  ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 1න Dට �යාGමක වන පS1  ජනා�ප වරයා aD) පGකර ඇ  
ෙහ�)ද; 
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2015.10.30 1න Dට k ලංකා මානව VMකJ  ෙකොMෂ) සභාෙ^ සභාප  ෙලස 
කටj� කරන ආචා?ය ෙන¦J K�කා උඩගම මහGMය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය) පE නැවත Dය dත( තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ Dය© Kමනා ඇ�ළG aශ්වaද(ාල වැºප ඇයට අVM 
rවෙහොG ඇයෙo ෙසේවක ප ලාභ ෙකෙරV අVතකර බලපෑම DNවන බව ඇය aD) 
ද)වා ඇ  ෙහ�)ද; 
ඊට අ_Äලව, k ලංකා මානව VMකJ  ෙකොMෂ) සභාෙ^ වGම) සභාප dය වන 

ආචා?ය  ෙන¦J K�කා උඩගම මහGMය ෙවත ඇයට ෙපෞ�ගZක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙදCය aශ්වaද(ාලෙ4 x  ෙදපා?තෙJ)�ෙ^ අංශා�ප dය ෙලස Dය© 
Kමනා ඇ�ළG ª?ණකා�න ක�කාචා?ය මාDක වැºප 2015.10.30 1න Dට 
ෙගOමටG, ෙකොMෂ) සභාෙ^ සභාප  තන�රට VM 	.10,000/-ක මාDක Nරකථන 
Kමනාව, ෙපෞ�ගZක භාaතයට ද VMකJ සVත dල වාහනය සහ එ® වාහනය සඳහා 
ඉ)ධන �ට? 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙY පවGනා ඉ)ධන Mල ගණ)වලට අ_tපව 
Kමනාව ෙගOමටG 2017.06.13 1න අමාත( මmඩලය අ_ම ය ලබා K ඇ  
ෙහ�)ද; 

ඊට අ_Äලව, 1996 අංක 21 දරන k ලංකා මානව VMකJ  ෙකොMෂ) සභා පනෙG 
8 වන වග) ය පකාරව k ලංකා මානව VMකJ  ෙකොMෂ) සභාෙ^ සභාප dය වන 
ආචා?ය ෙන©J K�කා උඩගම මහGMය ෙවත රජෙ4 ඒකාබ�ධ අරvදලට වැය බර 
වන පS1 ඉහත සඳහ) මාDක වැºප හා Kමනා ෙගOමට ෙමම පා?ZෙJ)�ව ෙයෝජනා 
සJමත කර�. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*17. 
අපරාධ නµ aධාන සංගහය (aෙශේෂ a�aධාන) (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — 

ෙදවැdවර HයOම.  
(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*18. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද(  අමාත(�මා,— ජා ක ඖෂධ dයාමන අ�කාSය 

පනත යටෙG dෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ dයාමන අ�කාSය පනෙG 118  
වග) ය සමඟ Hයaය j� 142  වග) ය යටෙG ෛවද( උපකරණ Mල dයම HIම 
සJබ)ධෙය) ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද( අමාත(වරයා aD) සාදන ලNව, 2017 
ෙපබරවාS 17 1නැ  අංක 2006/45 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ ලැබ, 
2017.05.23 1න ඉ1SපG කරන ලද dෙයෝග අ_මත කළ j� ය. 
 

*19. 
ෙබෞ�ධ aහාර ෙ�වාලගJ (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම. 

(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*20. 
ෙථේරවාK �Æ ක කාවG (Zයාප1ං� HIෙJ) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර 

HයOම. 
(අමාත( මmඩලෙ4 අ_ම ය ද)වා  ෙc.) 

*21. 

ආmµකම ව(වසථ්ාව යටෙG ෙයෝජනාව,— aවාදය  කY තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Çd 22),— “k ලංකා පජාතා)3ක සමාජවාK ජනරජෙ4 ආmµකම ව(වසථ්ාෙ^ 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙ^ a�aධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොMෂ) සභාව aD) 2016 ෙපබරවාS 25 
1නැ  අංක 1955/19 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ ලැබ, 2016.05.06 1න ඉ1SපG 
කරන ලද, ජනමතaචාරණයකK ෙහෝ ඡ)ද aම+මකට අදාළ කාල+මාව �ළ aදÈG හා vÉත 
ජනමාධ( aD) ��පැ1ය j� උපමාන ෙහවG මා?ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහjJ ප පG  අ_මත 
කළ j� ය.” ය_ෙව) ෙයෝජනා කරන ල1), පශන්ය සභා�vඛ කරන ලK.  
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*22. 
අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධශාසන අමාත(�මා,— අ�කරණ සංaධාන පනත යටෙG 

dෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංaධාන පනෙG 60 වග) ය සමඟ Hයaය j� 
එම පනෙG 61  වග) ය යටෙG අ�කරණ අමාත(වරයා aD) සාදන ලNව, 2017 මා?� 27 
1නැ  අංක 2012/5 දරන අ  aෙශේෂ ගැස| පතෙ4 පළ කර_ ලැබ, 2017.05.23 1න ඉ1SපG 
කරන ලද dෙයෝගය අ_මත කළ j� ය. 

23. 

k ලංකා ෙසේවා �Sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනG ෙකºJපත — 
ෙදවැdවර HයOම.  

24. 

ළමා nන	Gථාපන ෙ)දය (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම.  

25. 
k ලංකා එසG �ස ්යාd සෙහෝදරGවය (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG ෙකºJපත — 

ෙදවැdවර HයOම.  

26. 

k ලංකා කා)තා සJෙJලනය (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG ෙකºJපත — ෙදවැdවර 
HයOම.  

27. 
ෙමොනරාගල 1ස3් කා)තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG ෙකºJපත — 

ෙදවැdවර HයOම.  

28. 
ලසාZය) සමාජ«ය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG ෙකºJපත — 

ෙදවැdවර HයOම.  

29. 
ජාත()තර කා)තා සහ ළමා අ�~) E6®ෙJ සභාව (සංසථ්ාගත HIෙJ) පනG 

ෙකºJපත — ෙදවැdවර HයOම.  

 
* සල4ෙණ� හ6�ව. ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

[1] 
“පනG ෙකºJපත දැ) ෙදවැd වර Hයaය j�ය” ය_ෙව) ෙයෝජනා කරන ල1), පශන්ය 

සභා�vඛ කරන ලK. 
 

 


