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1. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— �භා�ංසන පළ !"ෙ� ෙයෝජනාව - අගාමාත* 
ග, ර-. /කම1ංහ මැ4	මා,— ෙමම සභාෙ� ම�5වරෙය6 වශෙය� කට�	 කර8� 
අඛ:ඩව වසර 40ක කාලය? ස�@�ණ !"ම ෙවBෙව� අගාමාත* ග, ර-. /කම1ංහ 
මැ4	මා ෙවත ෙමම සභාව /1� ෙමCලා �භා�ංසනය පළ කරන අතර, ෙපොEෙ� රටට 
සහ /ෙශේෂෙය� පා��ෙ��	ව ෙවත ග, ර-. /කම1ංහ මැ4	මා /1� පරා�ථකාIව 
හා කැපJෙම�  ඉL කරන ලද ෙසේවය ඇගOමට ල? කර8� එ	මාෙQ 1යR අනාගත 
පSශමය� සා�ථක Jම සඳහා 1ය �භ පැ	� VSනමW. 

 

 

ෙයෝජනා VXබඳ දැB��ම සහ Zනට -ය8ත කට�	 
 

*1. 

අගාමාත*	මා සහ ජා4ක ප4ප\4 හා ආ�]ක කට�	 අමාත*	මා,— ස^ද `ෂණය 
වැළැ?Jෙ� පනත යටෙ\ -ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන ස^ද `ෂණය වැළැ?Jෙ� පනෙ\ 
6 වග�4ෙ� (ඉ) ෙhදය සහ 21 වග�4ය සමඟ !ය/ය �	  එj පනෙ\ 51 වග�4ය යටෙ\ 
මහවැ� සංව�ධන හා පSසර අමාත*වරයා /1� සාදන ලEව, 2016 ෙදසැ�බ� 06 Zනැ4 අංක 
1996/27 දරන අ4 /ෙශේෂ ගැසn පතෙ� පළ කරB ලැබ, 2017.06.07 Zන ඉZSප\ කරන ලද 
-ෙයෝගය අBමත කළ �	 ය.  

*2. 

බලහ\කාරෙය� අ	,දහ� !"�ව�� 1යR තැනැ\ත� ආර?ෂා !"� සඳහා p 
ජාත*�තර ස�^4 පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම. 

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

*3. 

r ලංකා 4රසාර සංව�ධන පන\ ෙකL�පත — /වාදය ක. තබන ලද පශ්නය (2017 
මා�	 08) [1]. 

*4. 
�ගතදාස ජා4ක vඩා සංj�ණය අwකාSය (සංෙශෝධන) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර 

!යJම. 

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

*5. 
පළා\ පාලන ආයතන ඡ�ද /මy� (සංෙශෝධන) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම. 

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

*6. 
ෙz{ය ආදාය� පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම.  

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

(අටවැ- පා��ෙ��	ව - පළ^වැ- සභාවාරය) 
අංක 185.] 
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*7. 
ලංකා ජ�මාB කා�8ක අභ*ාස ආයතනය පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම.  

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 
*8. 
 අගාමාත*	මා සහ ජා4ක ප4ප\4 හා ආ�]ක කට�	 අමාත*	මා,— r ලංකා මානව 
C8ක� ෙකො8ෂ� සභාෙ� සභාප4වරයාෙQ වැL| හා �මනා ප4ෙශෝධනය !"ම,— r ලංකා 
පජාතා�}ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ:~කම ව*වසථ්ාෙ� 41 (ආ) ව*වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන r ලංකා මානව C8ක� ෙකො8ෂ� සභා පනෙ\ 3 හා 3 (4) වග�4 පකාරව, මානව 
C8ක� ?ෙෂේතය VXබඳ පෘ�ල දැBම? හා පාෙයෝ�ක අ\දැj� සCත ෙ|රාෙද�ය /ශව් 
/ද*ාලෙ� �4 ෙදපා�තෙ��	ෙ� අංශාwප4-ය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා�ය ෙන�� �Vකා 
උඩගම මහ\8ය, r ලංකා මානව C8ක� ෙකො8ෂ� සභාෙ� සභාප4 ෙලස වසර 	නක (03) 
කාලය? සඳහා 2015.10.30 Zන 1ට �යා\මක වන පSZ  ජනාwප4වරයා /1� ප\කර ඇ4 
ෙහW�ද; 

2015.10.30 Zන 1ට r ලංකා මානව C8ක�  ෙකො8ෂ� සභාෙ� සභාප4 ෙලස 
කට�	 කරන ආචා�ය ෙන�� �Vකා උඩගම මහ\8ය වසර 	නක (03)            ෙසේවා 
කාලෙය� ප� නැවත 1ය -ත* තන	රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 	නක 
(03) ෙසේවා කාලය 	ළ 1යR �මනා ඇ	ළ\ /ශ්ව/ද*ාල වැLප ඇයට අC8 �වෙහො\ 
ඇයෙQ ෙසේවක ප4ලාභ ෙකෙරC අCතකර බලපෑම? 1Eවන බව ඇය /1� ද�වා 
ඇ4 ෙහW�ද; 
ඊට අB�ලව, r ලංකා මානව C8ක�  ෙකො8ෂ� සභාෙ� ව\ම� සභාප4-ය වන 

ආචා�ය  ෙන�� �Vකා උඩගම මහ\8ය ෙවත ඇයට ෙපෞzග�ක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ|රාෙද�ය /ශ්ව/ද*ාලෙ� �4 ෙදපා�තෙ��	ෙ� අංශාwප4-ය ෙලස 1යR 
�මනා ඇ	ළ\ @�ණකා�න ක]කාචා�ය මා1ක වැLප 2015.10.30 Zන 1ට 
ෙගJමට\, ෙකො8ෂ� සභාෙ� සභාප4 තන	රට C8 ,.10,000/-ක මා1ක Eරකථන 
�මනාව, ෙපෞzග�ක භා/තයට ද C8ක� සCත -ල වාහනය? සහ එj වාහනය සඳහා 
ඉ�ධන �ට� 225? ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙ. පව\නා ඉ�ධන 8ල ගණ�වලට අB�පව 
�මනාව? ෙගJමට\ 2017.06.13 Zන අමාත* ම:ඩලය අBම4ය ලබා � ඇ4 
ෙහW�ද; 

ඊට අB�ලව, 1996 අංක 21 දරන r ලංකා මානව C8ක�  ෙකො8ෂ� සභා පනෙ\ 
8 වන වග�4ය පකාරව r ලංකා මානව C8ක�  ෙකො8ෂ� සභාෙ� සභාප4-ය වන 
ආචා�ය ෙනR� �Vකා උඩගම මහ\8ය ෙවත රජෙ� ඒකාබzධ අර^දලට වැය බර? 
වන පSZ ඉහත සඳහ� මා1ක වැLප හා �මනා ෙගJමට ෙමම පා��ෙ��	ව ෙයෝජනා 
ස�මත කරW. 

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 
*9. 
අපරාධ න~ /ධාන සංගහය (/ෙශේෂ /w/ධාන) (සංෙශෝධන) පන\ ෙකL�පත — 

ෙදවැ-වර !යJම.  
(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

*10. 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙz{ය ෛවද*  අමාත*	මා,— ජා4ක ඖෂධ -යාමන අwකාSය 

පනත යටෙ\ -ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා4ක ඖෂධ -යාමන අwකාSය පනෙ\ 118  
වග�4ය සමඟ !ය/ය �	 142  වග�4ය යටෙ\ ෛවද* උපකරණ 8ල -යම !"ම 
ස�බ�ධෙය� ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙz{ය ෛවද* අමාත*වරයා /1� සාදන ලEව, 2017 
ෙපබරවාS 17 Zනැ4 අංක 2006/45 දරන අ4 /ෙශේෂ ගැසn පතෙ� පළ කරB ලැබ, 2017.05.23 
Zන ඉZSප\ කරන ලද -ෙයෝග අBමත කළ �	 ය. 
 

*11. 
ෙබෞzධ /හාර ෙzවාලග� (සංෙශෝධන) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම. 

(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 

*12. 
ෙථේරවා� �?� ක4කාව\ (�යාපZං� !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර 

!යJම. 
(අමාත* ම:ඩලෙ� අBම4ය ද�වා 4ෙq.) 
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*13. 

ආ:~කම ව*වසථ්ාව යටෙ\ ෙයෝජනාව,— /වාදය  ක. තබන ලද පශන්ය                   
(2016 �- 22),— “r ලංකා පජාතා�}ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ:~කම ව*වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව*වසථ්ාෙ� /w/ධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකො8ෂ� සභාව /1� 2016 ෙපබරවාS 25 
Zනැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 /ෙශේෂ ගැසn පතෙ� පළ කරB ලැබ, 2016.05.06 Zන ඉZSප\ 
කරන ලද, ජනමත/චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද /මyමකට අදාළ කාලyමාව 	ළ /ද�\ හා ^�ත 
ජනමාධ* /1� VXපැZය �	 උපමාන ෙහව\ මා�ෙගෝපෙzශ/ ෙමෙහ�� ප4ප\4 අBමත 
කළ �	 ය.” යBෙව� ෙයෝජනා කරන ලZ�, පශන්ය සභා�^ඛ කරන ල�.  

*14. 
අwකරණ අමාත*	මා සහ �zධශාසන අමාත*	මා,— අwකරණ සං/ධාන පනත යටෙ\ 

-ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අwකරණ සං/ධාන පනෙ\ 60 වග�4ය සමඟ !ය/ය �	 
එම පනෙ\ 61  වග�4ය යටෙ\ අwකරණ අමාත*වරයා /1� සාදන ලEව, 2017 මා�	 27 
Zනැ4 අංක 2012/5 දරන අ4 /ෙශේෂ ගැසn පතෙ� පළ කරB ලැබ, 2017.05.23 Zන ඉZSප\ 
කරන ලද -ෙයෝගය අBමත කළ �	 ය. 

15. 

r ලංකා ෙසේවා VSස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන\ ෙකL�පත — 
ෙදවැ-වර !යJම.  

16. 

ළමා �න,\ථාපන ෙ?�දය (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම.  

17. 
r ලංකා එ?ස\ �ස4්යා- සෙහෝදර\වය (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — 

ෙදවැ-වර !යJම.  

18. 

r ලංකා කා�තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — ෙදවැ-වර 
!යJම.  

19. 
ෙමොනරාගල Zස}්? කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — 

ෙදවැ-වර !යJම.  

20. 
ලසා�ය� සමාජOය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ ෙකL�පත — 

ෙදවැ-වර !යJම.  

21. 
ජාත*�තර කා�තා සහ ළමා අW�� ��jෙ� සභාව (සංසථ්ාගත !"ෙ�) පන\ 

ෙකL�පත — ෙදවැ-වර !යJම.  
 

* සල,ෙණ� හ6�ව� ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

[1] 
“පන\ ෙකL�පත දැ� ෙදවැ- වර !ය/ය �	ය” යBෙව� ෙයෝජනා කරන ලZ�, 

පශන්ය සභා�^ඛ කරන ල�. 
 

 


