
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

857/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වා(මා)ග හා ජලස-ප. කළමනාකරණ 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 89වලා ෙයෝජනා කමෙ=, පළ> හා ෙදවන අ@යර Aයා.මක B පෙ�ශය1C 
ඉඩ- එම ව0ාපෘ!යට පවරා ග. බව.; 

 (ii)  එම පවරා ගැKෙම1 පL ඒ සඳහා 8යOත කමෙPදය යටෙ. ප.ඉ	 සකසා 
ෙනොමැ! බව.; 

 (iii) එෙහR1 ව0ාපෘ!යට අය. ඉඩ- ෙවන. පා)ශව් ST1 අ.කර ග8O1 
පව!න බව.;  

එ�මා ද1ෙනCද? 

(ආ) (i) 89වලා ෙයෝජනා කමයට පවරාග. ෙගොඩ හා මඩ ඉඩ- පමාණය ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ඉඩ-වW1 8යමාXYලව ප.ඉ	 සකසා අවස1 ඉඩ- පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) 89වලා ෙයෝජනා කමයට අය. ඉඩ- ��බඳ නැවත ගණනය Z[ම T\ 
කර1ෙ1ද; 

 (iv)  එ ෙසේ න-, එම @නය කවෙ)ද;  

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනCද? 

(ඇ) (i) ඉඩ- අවභාSතාව ��බඳ පැO_W ලැ` !ෙaද; 

 (ii)  එෙසේ න-,  ලැ` ඇ! පැO_W සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පැO_W සඳහා ග. Aයාමා)ග කවෙ)ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

2. 
1249/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත iණෙසේකර මහතා,— නගර සැලL- හා ජල ස-පාදන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව)ෂය වනSට ZWෙනොk�ය @සl්කය �ළ ජා!ක ජල ස-පාදන හා 
ජලාපවහන මmඩලය මn1 �(T\ පාKය ජලය සපයා !o 8වාස සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ- වනSට �(T\ පාKය ජලය සපයX ලබන 8වාස සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

(අටවැ8 පා)Wෙ-1�ව - පළ>වැ8 සභාවාරය) 
අංක 239.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 

 (iii) 1983 ව)ෂෙය1 පLව qදමය ත..වය 8මවන �	 පාKය ජලය ලබා rම 
ෙවXෙව1 එ එ  ව)ෂය සඳහා රජය ST1 ෙව1 කරන ලද >s >දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) qදමය ත..වය 8ම tෙම1 පL, 2015 ව)ෂය වන ෙත පාKය ජලය 
ලබාrෙ- ව0ාපෘ! ෙවXෙව1 රජය ෙව1 කරන ලද >s >දල එ එ ව)ෂය 
අXව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Tය9ෙලCම පග! වා)තාව ඉ@(ප. කර1ෙ1ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාව ට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

3. 
1427/’16 

ග	 බ1\ල iණව)ධන මහතා,— ඛ8ජ ෙත9 ස-ප. සංව)ධන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයC අංක 203 ෙයෝජනාවට අXව, 2016 ව)ෂය �ළr WCT ෙත9 
ෙවෙළඳෙපොළ Sවෘත කරX ලැ�ෙPද; 

 (ii) ඒ අXව, WCT ෙත9 ෙවෙළඳෙපොළට �ST නව සැපq-ක	ව1 කw	1ද; 

 (iii) ව)ෂ 2009 Tට 2016 දවා x ලංකාෙP WCT ෙත9 සැපq- සමාග- ෙ�yය 
ආදාය- ෙදපා)තෙ-1�වට වා)තා කළ z�ධ ලාභය, එ එ සමාගම සහ 
එ එ ව)ෂය අXව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ)ද;   

 (iv) ලංකා ඛ8ජ ෙත9 K!ගත සංසථ්ාව ස�ව පැවැ! WCT ෙත9 ඒකා�කාරය 
}ඳ ෙහ~ම සඳහා එදා Tට අද දවා රජය1 ST1 අXගමනය කළ 
උපායමා)�ක කම කවෙ)ද; 

 (v) ව)ෂ 2003 Tට ෙ- දවා ඉ1@යාX ඔR9 සමාගම අෙලS කළ WCT ෙත9 
පමාණය සහ එම අRතමය අෙලSය ��1 පමණ ලැo වා)�ක ලාභය එ 
එ ව)ෂය අXව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ)ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

4. 
1659/’17 

ග	 චO1ද S ෙ�T( මහතා,— පළා. සභා හා පළා. පාලන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා. සභාව යටෙ. පාලනය වන ආq)ෙPද ෙරෝහ9 හා ආq)ෙPද 
ෛවද0 මධ0සථ්ාන සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ9 හා ෛවද0 මධ0සථ්ානවල න- කවෙ)ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ9 හා ෛවද0 මධ0සථ්ානවල ෙසේවෙ= 8q� >s ෙසේවක 
සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව.ම1 ඌව පළා. පධාන අමාත0වරයා එම �රයට ප.tෙම1 අන�	ව 
පළාෙ. ආq)ෙPද ෙරෝහ9 හා ෛවද0 මධ0සථ්ානවල �Zයා ලබාr ඇ! 
��ගලය1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ �Zයා ලබා\1 ��ගලය1ෙ� න-, W�නය1 සහ තන�	 කවෙ)ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
2001/’17 

ග	 }ම9 ර.නායක මහතා,— >ද9 හා ජනමාධ0 අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) >ද9 හා ජනමාධ0 අමාත0වරයාෙ� අමාත0 කා)යාලවල W�නය1 කවෙ)ද; 

  (ii) එම කා)යාල ෙවXෙව1 �� ෙහෝ බ\ ෙගව1ෙ1 න-, එම මාTක ��/බ\ 
  >දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Tට 2017 ව)ෂෙ= ෙ- දවා ෙගවා ඇ! >s ��/බ\ >දල ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) (i) අමාත0වරයාෙ� ෙපෞ�ගWක කා)ය මmඩලෙ= 8ලධා(1 සංඛ0ාව; 

  (ii) එම ෙපෞ�ගWක කා)ය මmඩලය සඳහා ෙව1කර ඇ! වාහන සංඛ0ාව; 

 (iii) අමාත0වරයා සඳහා ෙව1කර ඇ! වාහන සංඛ0ාව; 

 එ එ අමාත0ාංශය අXව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න. එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 
6. 

2009/’17 

ග	 වාLෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ සSබලගැ1t-, Lභසාධන හා ක1ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �ව.tමට 8වස ෙනොමැ!ව, තැ81 තැන යO1, අi�9වල රා� කාලය 
 ගත කරන \� ජනතාවට, වැT හා Lළං @නවල ඉතා ෙශෝචKය 
 ත..වය1ට >�ණrමට T\ වන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙ= සහ අ8�. පධාන නගරවල ෙමබ� අසරණ \� ජනතාවට 
 ආවරණය ලබාrමට පළා. පාලන ආයතන හරහා තාවකාWක නවාතැ1 
 ෙපොළ ෙහව. “අ-බල-” ඉ@කර rමට �යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 
7. 

2111/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන1ද මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) x ලංකාෙP !ෙබන >s ජා!ක පාස9 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ස�්ර S\හ9ප!ව	1 ප.කර ඇ! පාස9 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වැඩබලන S\හ9ප!ව	1 ෙසේවය කරන ජා!ක පාස9 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ස�්ර S\හ9ප!ව	1 ෙනොමැ! ජා!ක පාස9වලට ස�්ර S\හ9ප!ව	1 
ප.කරX ලබන @නය කවෙ)ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 
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8. 
2131/’17 

ග	 (ෛවද0) නW1ද ජය!ස්ස මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා 
ආ)�ක කටq� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 ව)ෂෙ= Tට ෙ- දවා ෛවද0 උපා�ය හැදෑ[ම සඳහා Sෙ�ශ ගත B x 
ලාංZක TL1 සංඛ0ාව;  

 (ii) ඔw1 ඇ�ල. B Sෙ�ශ ෛවද0 �ඨ සහ ඒවාට ඇ�ල. B TL1 සංඛ0ාව;  

 (iii) එම Sෙ�ශ ෛවද0 අධ0ාපනය 8සා රටට අCO B Sෙ�ශ S8මය පමාණය; 

  එ එ ව)ෂය අXව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

9. 
2150/’17 

ග	 අෙශෝක �ය1ත මහතා,— කෘ�ක)ම අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පL�ය ක1නෙ= වයඹ පළාෙ. පැවැ! දැ� 8යඟය ෙහේ� ෙව1 ��	 පාs 
B බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න-, එෙසේ Sනාශ B ��	 පමාණය, එ එ පාෙ�yය ෙ9ක- 
ෙකො�ඨාසය අXව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ �ඩාවට ප.B ෙගොS පw9 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොS පw9 ෙවXෙව1 ය- ව1@ ෙගtම කර !ෙa න-, ඒ ��බඳ 
Sසත්ර කවෙ)ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

10. 
2178/’17 

ග	 උදය පභා. ග-ම1�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා ආ)�ක 
කටq� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  2016 ව)ෂෙ=r ෙකොසග්ම, සාලාව qද හ>දා අS ගබඩාව ��[ යෑෙම1, 

 (i) Oය�ය සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත B සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Sපතට ප. ��ගලය1ට රජය ST1 ෙගවන ලද >s ව1@ >දල ෙකොපමණද; 

 (iv) Oය�ය ��ගලෙය� ෙවXෙව1 රජය ST1 ෙගවන ලද ව1@ >දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා8යට ප. 8වාස ෙවXෙව1 ෙගවන ලද උප(ම සහ අවම ව1@ >දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ1 B Tය�ම ෙදනාට ස�්ර 8වාස ලබා r !ෙaද; 

 (vii) අවතැ1 B පwලකට ස�්ර 8වාසය ලබා \1 ආස1නතම @නය කවෙ)ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 
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11. 
2201/’17 

ග	 මC1දාන1ද අ�.ගමෙ� මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ= �ව.වන ලෂ 08කට ආස1න ජනතාවෙ� ෙසෞඛ0 ත..වය 
නගා T tෙ- අර>_1 ව�කරෙ= ෙරෝහ9 රජයට පවරා ගැKෙ- 
වැඩ��ෙවළ පL�ය රජය ST1 Aයා.මක කළ බව  ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අXව, 2014 ව)ෂය අවස1 වනSට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ! ව� ෙරෝහ9 සංඛ0ාව, ෙරෝහෙ9 නම සහ පවරාග. 
කාලවකවාXව කවෙ)ද; 

 (iii) ෙ- වනSට එම ව0ාපෘ!ය Aයා.මක ෙනොවන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමම ව0ාපෘ!ය සඳහා අමාත0ාංශය වා)�කව වැයකළ >දල ඉ@(ප. 
කර1ෙ1ද; 

 (v) ව�ක රෙ= ෙසෞඛ0 ත..වය නඟාT tමට ෙමම ව0ාපෘ!ය මn1 Sශාල 
� වහල B බැS1 එ ය ක�නO1 නැවත ආර-භ කර1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද?   

12. 
2224/’17 

ග	 ඉ. චා9ස් 8)මලනාද1 මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා ආ)�ක 
කටq� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1970 Tට 2006 ව)ෂය දවා ම1නාරම @සl්කෙ=, බටCර මා1දR  
පාෙ�yය ෙ9ක- ෙකො�ඨාසෙ=, Sඩ.ත9¡w ¢වර ග-මානෙ=  වා� 
පහZ1 සම1Sත ෙතො පළ Aයා.මක t !o බව.; 

 (ii)  2006 ව)ෂෙය1 පLව අද දවා අදාළ ෙතො පළ පැව! පෙ�ශෙ= x ලංකා qද 
හ>දාව ST1 තාවකාWක කඳwර ඉ@කර ඇ! බව.; 

 (iii) ෙතො පළ පෙ�ශය හ>දා පාලනය යටෙ. පව!න බැS1, ¢වරය1ෙ�  
ෛද8ක කටq�වලට 8T සථ්ානය ෙනොමැ! tෙම1 ඔw1 මහ. 
අපහLතාවයට ප. t ඇ! බව.; 

 (iv) මාs අෙලSය සඳහා ෙම1ම, අපනයන කටq� සඳහා වා� ඉ@කර ඊට අදාළ 
කටq� T\ Z[ම සඳහා ෙතො පළ ෙනොමැ! tෙම1, ෙමම ¢වරය1ෙ�    
�වෙනෝපාය මා)ගය ත)ජනයට ල t ආදායම පහත වැ¤ ඇ! බව.; 

 (v) ෙමම ෙතො පළ ¢වරය1ෙ� ප(හරණය සඳහා ලබාrම ස-බ1ධෙය1 
මST1 2017.07.21 @න W¥ත ඉ9�ම ෙයො> කර ඇ! බව.; 

එ�මා ද1ෙනCද?  

(ආ) එෙසේ න-, අදාළ ෙතො පළ ¢වරය1ෙ� ප(හරණය සඳහා හැZ ඉම81 ලබාrමට   
කටq� කර1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 
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13. 
2227/’17 

ග	 ෙහේෂා1 Sතානෙ� මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ර.න�ර @සl්කය සඳහා අXමත, x ලංකා අධ0ාපන ප(පාලන ෙසේවෙ=, x 
ලංකා S\හ9ප! ෙසේවෙ= හා x ලංකා i	 ෙසේවෙ= 8ලධා(1 සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙ= 8q� සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර.න�ර @සl්කෙ= ඉහත එ එ ෙසේවාෙP පව!න �ර�පා¦ සංඛ0ාව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �ර�පා¦ �රtමට අමාත0ාංශය ග1නා �යවර කවෙ)ද;   

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

14. 
2282/’17 

ග	 ¤. රං§. ද ෙසොRසා මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) \-ෙකොළ හා මධ0සාර ��බඳ ජා!ක අ�කා(ය, ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�yය 
ෛවද0 අමාත0ාංශය යටෙ. පව!න ආයතනයද; 

 (ii) මධ0සාර භාSතා කරන ��ගලය1ෙග1 61% ක පමාණය කT�� පාSk� 
කරන බවට 2017 ©8 මස 22 වැ8 @න >ද9 අමාත0වරයා ST1 
පා)Wෙ-1�ෙPr කළ පකාශය සත0යද; 

 (iii) එෙසේ න-, ඊට බලපා ඇ! ෙහේ� කවෙ)ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න-, ෙමම පකාශයට  එෙරCව \-ෙකොළ හා මධ0සාර ��බඳ ජා!ක 
අ�කා(ය ෙගන ඇ! �යවර කවෙ)ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

15. 
2677/’17 

ග	 ජනක බmඩාර ෙත1නෙකෝ1 මහතා,— වරාය හා නාSක කටq� 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය1 නාSක ෙෂේතය, Sෙ�yය සමාග-වලට 100% Sවෘත 
Z[මට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ ව1ෙ1ද; 

 (ii) ලංකා නැP ඒජ1තව	1ෙ� සංගමය (CASA) ST1 රජෙ= වගZවq� 
8ලධා(1ට W�යZ1 ද1වා ඇ! ප(@, ෙමම Sවෘත Z[ම නැවැ.tමට 
කටq� කර1ෙ1ද; 

 (iii) නැP සමාග- ඒකා�කා[ tම වැළැtමට ෙගන ඇ! �යවර කවෙ)ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න-, ඒ ම1ද? 

 

 



( 7 ) 

 

 

පධාන කටq� ආර-භෙ= r 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

1. 

පා)Wෙ-1�ෙP සභානායක�මා,— පා)Wෙ-1�ෙP �ස්t-,— පා)Wෙ-1�ෙP 
ස්ථාවර 8ෙයෝග අංක 7C S�Sධානවල සහ 2016.03.08 වැ8 @න පා)Wෙ-1�ව ST1 
ස-මත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම  සඳහ1ව  !�ණ ද, අද @න �ස්t- පැවැ.ෙවන 
කාල ෙPලාව අ. භා. 1.00 Tට අ. භා. 6.30 දවා Sය q� ය. අ. භා. 2.00ට පා)Wෙ-1�ෙP 
ස්ථාවර 8ෙයෝග අංක 7(5) Aයා.මක Sය q� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනොSමසා පා)Wෙ-1�ව ක9තැ}ය q� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැX-rම සහ @නට 8යOත කටq� 
*1.  

පවාහන හා TS9 iව1 ෙසේවා අමාත0�මා,— ෙමෝට) වාහන පනත යටෙ. 
8ෙයෝගය,— (203 වැ8 අ�කාරය B) ෙමෝට) වාහන පනෙ. 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග1! සමඟ ZයSය q�, එ¯ පනෙ. 237 වග1!ය යටෙ. පවාහන හා TS9 iව1 
ෙසේවා අමාත0වරයා ST1 සාදන ල\ව, 2017 අෙගෝස්� 18 @නැ! අංක 2032/36 දරන 
අ! Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ කරX ලැබ, 2017.12.06 @න ඉ@(ප. කරන ලද 
8ෙයෝගය අXමත කළ q� ය. 

*2. 
පා)Wෙ-1�ෙP ස්ථාවර 8ෙයෝග ප!ෙශෝ�ත ෙක -පත,— Sවාදය  ක9 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා( 19),— “පා)Wෙ-1�ෙP ස්ථාවර 8ෙයෝග ප!ෙශෝ�ත 
ෙක -පත ස-බ1ධෙය1 2017 ෙනොවැ-බ) මස 07 වැ8 අඟහ	වාදා ��ග1වන ලද 
ස්ථාවර 8ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙP වා)තාව සලකා බැ�ම.” යXෙව1 ෙයෝජනා 
කරන ල@1, පශ්නය සභා°>ඛ කරන ලr. 

*3. 
පා)Wෙ-1� ම1�ව	1 සඳහා වන ච)යා ධ)ම සංගහය,— Sවාදය  ක9 තබන 

ලද පශ්නය (2018 ෙපබරවා( 19),— “පා)Wෙ-1� ම1�ව	1ෙ� ච)යා ධ)ම 
ස-බ1ධෙය1 2017 ෙනොවැ-බ) මස 07 වැ8 අඟහ	වාදා ��ග1වන ලද 
පා)Wෙ-1� ම1�ව	1 සඳහා වන ච)යා ධ)ම සංගහෙ= අවස1 ෙක -පත අXමත 
කළ q�ය.” යXෙව1 ෙයෝජනා කරන ල@1, පශ්නය සභා°>ඛ කරන ලr.  

*4.  

Lරාබ\ (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  
(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*5.  
>ද9 හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— >ද9 පනත යටෙ. 8ෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 

>ද9 පනෙ. 8 වග1!ය සමඟ ZයSය q�, එ¯ පනෙ. 6 (2) වග1!ය යටෙ. ෙටWනාට0, 
�තපට සහ වා_ජ වැඩසටහ1 බ�ද ස-බ1ධෙය1 >ද9 හා ජනමාධ0 අමාත0වරයා ST1  
පනවන ල\ව, 2017 ෙනොවැ-බ) 07 @නැ! අංක 2044/21 දරන අ! Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ 
කරX ලැබ, 2018.01.23 @න ඉ@(ප. කරන ලද 8ෙයෝග අXමත කළ q� ය. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 
 
 
 
 
 



( 8 ) 

 

 

*6. 
අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා ආ)�ක කටq� අමාත0�මා,— ජා!ක 

අධ0ාපන ෙකොOෂ1 සභාෙP සභාප!වරයාෙ� සහ උප සභාප!වරයාෙ� පා(ශOක හා 
ෙකොOෂ1 සභා සාමා§කය1ෙ� rමනා ප!ෙශෝධනය Z[ම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා!ක අධ0ාපන ෙකොOෂ1 සභා පන!1 ස්ථා�ත ෙමම ෙකොOෂ1 සභාෙP 
සාමා§කය1ෙ� පා(ශOක හා rමනා එ¯ පනෙ. 4(8) වග1!ය පකාරව 
පා)Wෙ-1�ව ST1 8ශ්චය කරX ලැ}ය q� ෙහR1ද; 

2017.11.14 @නැ! අමාත0 මmඩල ¡රණය පදන- කර ග8O1 ජා!ක අධ0ාපන 
 ෙකොOෂ1 සභාෙP සභාප!වරයාෙ� සහ උප සභාප!වරයාෙ� පා(ශOක සහ 
ෙකොOෂ1 සභාෙP සාමා§කය1ෙ� rමනා පහත ප(@ ප!ෙශෝධනය Z[මට අXම!ය 
ලබා r ඇ! ෙහR1 ද; 

 (i) ෙකොOෂ1 සභාෙP සභාප!වරයාට සහ උප සභාප!වරයාට ��ෙව�1               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය1 මාTක පා(ශOකය1 ෙගtමට.; 

 (ii) ෙකොOෂ1 සභාෙP සාමා§කය1ට එ �සt්- වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
rමනාව ෙගtමට.; 

 (iii) රාජ0 ප(පාලන චකෙ9ඛ අංක 13/2008 (iv)C S�Sධාන ප(@ සභාප!වරයා 
සඳහා �ට) 225ක Oලට සමාන මාTක ඉ1ධන rමනාව සහ උප 
සභාප!වරයා සඳහා    �ට) 170ක Oලට සමාන මාTක ඉ1ධන rමනාව 
ලබා rමට.; 

ඊට අXYලව, 1991 අංක 19 දරන ජා!ක අධ0ාපන ෙකොOෂ1 සභා පනෙ. 4(8) 
වග1!ය පකාරව ජා!ක අධ0ාපන ෙකොOෂ1 සභාෙP සභාප!වරයාට, උප 
සභාප!වරයාට සහ සාමා§කය1 ෙවත රජෙ= ඒකාබ�ධ අර>දලට වැය බර වන ප(@ 
ඉහත සඳහ1 පා(ශOක හා rමනා ෙගවX ලැ`මට  ෙමම පා)Wෙ-1�ව ෙයෝජනා 
ස-මත කරR. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*7. 

අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා ආ)�ක කටq� අමාත0�මා,— ආm¦කම 
ව0වසථ්ාව යටෙ. ¡රණය,— x ලංකා ප ජාතා1lක සමාජවාr ජනරජෙ= ආm¦ක ම 
ව0වසථ්ාෙP 153 ව0වස්ථාව පකාරව ජනා�ප!වරයා ST1 ආm¦කම ව0වසථ්ා සභාෙP 
අXම!යට යට.ව 2015.11.27 වැ8 @න Tට බලපැවැ.ෙවන ප(@ එk. එ-. ගාO² 
Sෙ�Tංහ මහතා Sගණකා�ප!වරයා වශෙය1 ප.කර ඇ! ෙහR1ද; 

Sගණකා�ප!වරයාෙ�  වැ ප  x  ලංකා ප ජාතා1lක සමාජවාr ජනරජෙ= ආm¦ක ම 
ව0වසථ්ාෙP 153 (2) ව0වසථ්ාව පකාරව පා)Wෙ-1�ව ST1 8ශ්චය කරX ලැ}ය q� 
අතර රජෙ= ඒකාබ�ධ අර>දලට වැය බර වන ෙහR1ද;  

ජනා�ප!වරයා ST1 2017.11.14 වැ8 @න ඉ@(ප. කරන ලද අමාත0 මmඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 @නැ! අමාත0 මmඩල ¡රණය අXව Sගණකා�ප!,   
එk. එ-. ගාO² Sෙ�Tංහ මහතාට පහත ප(@ වැ � හා rමනා ෙගtමට අXම!ය ලබා r 
ඇ! ෙහR1ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ8 @න Tට රාජ0 ප(පාලන චකෙ9ඛ අංක 6/2006 අXව  
SL - 4 වැ � ප(මාණෙ= 08 වැ8 වැ � �යවෙ) �C වා වැ � ෙගtම 
හා තන�රට CO අෙන�. rමනා ෙගtමට; 

(ආ) රාජ0 ප(පාලන චකෙ9ඛ අංක 3/2016 අXව 2016.01.01 වැ8 @න Tට 
වැ ප ප(ව)තනය Z[ෙ- r SL – 4 වැ � ක මය යටෙ. එම 
චකෙ9ඛෙ= උපෙදස් ප(@ වැ � ප(ව)තනය කර ෙගtමට; සහ 

 (ඇ) එ¯ වැ � ප(මාණයට අදාළ වා)�ක වැ � ව)ධක ෙගtමට. 
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ඊට අXYලව, x ලංකා ප ජාතා1lක සමාජවාr ජනරජෙ= ආm¦ක ම ව0වස්ථාෙP 
153 (2) ව0වසථ්ාව පකාරව, Sගණකා�ප!, එk. එ-. ගාO² Sෙ�Tංහ මහතා ෙවත රජෙ= 
ඒකාබ�ධ අර>දලට වැය බර වන ප(@ ඉහත සඳහ1 මාTක වැ ප හා rමනා ෙගtම කළ 
q� යැR ෙමම පා)Wෙ-1�ව 8ශ්චය කරR.  

*8.  
සංව)ධන උපාය මා)ග හා ජාත01තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— x ලංකා අපනයන සංව)ධන 

පනත යටෙ. 8ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන x ලංකා අපනයන සංව)ධන පනෙ.                
14 වග1!ය යටෙ. ෙසස ්බ\ ස-බ1ධෙය1 සංව)ධන උපාය මා)ග හා ජාත01තර ෙවළඳ 
අමාත0වරයා ST1 සාදන ල\ව, 2017 ෙනොවැ-බ) 27 @නැ! අංක 2047/2 දරන අ! Sෙශේෂ 
ගැස� පතෙ= පළ කරX ලැබ, 2018.01.23 @න ඉ@(ප. කරන ලද 8ෙයෝගය අXමත කළ     q� 
ය. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 
*9. 

පපාතන Sෙරෝ¢ සහ ප!ෙතෝලන බ\ පන. ෙක -පත — Sවාදය ක9 තබන ලද පශන්ය 
(2017 ෙදසැ-බ) 11) [1]. 

*10. 
ආරෂණ �යවර පන. ෙක -පත — Sවාදය ක9 තබන ලද පශන්ය (2017 ෙදසැ-බ) 11) 

[1]. 

*11. 
x ලංකා වා_ජ සමථ මධ0ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර 

Zයtම.  
(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*12. 
අපරාධ න¦ Sධාන සංගහය (Sෙශේෂ S�Sධාන) (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — 

ෙදවැ8වර Zයtම.  
(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*13.  
L��-ප. S8මය පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 
*14. 

���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 
*15. 

භාර (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*16.  
අගාමාත0�මා සහ ජා!ක ප!ප.! හා ආ)�ක කටq� අමාත0�මා,— ආm¦කම 

ව0වසථ්ාව යටෙ. ෙයෝජනාව,— x ලංකා පජාතා1lක සමාජවාr ජනරජෙ= ආm¦කම 
ව0වසථ්ාෙP 104ආ (5) (අ) ව0වසථ්ාව පකාරව මැ!වරණ ෙකොOෂ1 සභාව ST1 සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ-බ) 04 @නැ! අංක 2048/1 දරන අ! Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ කරන ල\ව, 
2018.01.23 @න ඉ@(ප. කරන ලද ජනමතSචාරණයකr ෙහෝ ඡ1ද Sම3මකට අදාළ කාල3මාව 
�ළ Sද¹. හා >ºත ජනමාධ0 ST1 ��පැ@ය q�, මාධ0 උපමාන අXමත කළ   q� ය. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 
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*17.  
ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද0 අමාත0�මා,— ජා!ක ඖෂධ 8යාමන අ�කා(ය 

පනත යටෙ. 8ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ 8යාමන අ�කා(ය පනෙ.         
118 වග1!ය සමඟ ZයSය q�, 142 වග1!ය යටෙ. 2016 අංක 2 දරන ජා!ක ඖෂධ 
8යාමන අ�කා( (Oල ඉහළ 3මා) 8ෙයෝග ස-බ1ධෙය1 ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�yය 
ෛවද0 අමාත0වරයා ST1 සාදන ල\ව, 2017 ෙදසැ-බ) 14 @නැ! අංක 2049/31 දරන අ! 
Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ කරX ලැබ, 2018.01.23 @න ඉ@(ප. කරන ලද 8ෙයෝග අXමත කළ 
q� ය. 

*18.  
වරාය හා නාSක කටq� අමාත0�මා,— ෙවළඳ නැP පනත යටෙ. 8ෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැP පනෙ. 44 වග1!ය සමඟ ZයSය q� එ¯ පනෙ. 321 
වග1!ය යටෙ. 2017 ෙවළඳ නැP (�ඩා වා_ජ යාතා) 8ෙයෝග ස-බ1ධෙය1 වරාය 
හා නාSක කටq� අමාත0වරයා ST1 සාදන ල\ව, 2017 මැR 04 @නැ! 2017/31 දරන 
අ! Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ කරX ලැබ, 2018.01.23 @න ඉ@(ප. කරන ලද 8ෙයෝග 
අXමත කළ q� ය. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*19. 
බලහ.කාරෙය1 අ�	දහ1 Z[-වW1 Tය� තැනැ.ත1 ආරෂා Z[- සඳහා B 

ජාත01තර ස->! පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම. 
(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*20. 
STවන ආm¦කම ව0වස්ථා සංෙශෝධනය පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*21. 
ෙබෞ�ධ Sහාර ෙ�වාලග- (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම. 

(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*22. 
ෙථේරවාr °¼ ක!කාව. (Wයාප@ං� Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර 

Zයtම. 
(අමාත0 මmඩලෙ= අXම!ය ද1වා !ෙa.) 

*23. 
ආm¦කම ව0වස්ථාව යටෙ. ෙයෝජනාව,— Sවාදය  ක9 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ©8 22),— “x ලංකා පජාතා1lක සමාජවාr ජනරජෙ= ආm¦කම 
ව0වස්ථාෙP 104ආ (5)(අ) ව0වස්ථාෙP S�Sධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොOෂ1 සභාව 
ST1 2016 ෙපබරවා( 25 @නැ! අංක 1955/19 දරන අ! Sෙශේෂ ගැස� පතෙ= පළ 
කරX ලැබ, 2016.05.06 @න ඉ@(ප. කරන ලද, ජනමතSචාරණයකr ෙහෝ ඡ1ද 
Sම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Sද¹. හා >ºත ජනමාධ0 ST1 ��පැ@ය q� 
උපමාන ෙහව. මා)ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහq- ප!ප.! අXමත කළ q� ය.” යXෙව1 
ෙයෝජනා කරන ල@1, පශ්නය සභා°>ඛ කරන ලr.  

24. 
x ලංකා ෙසේවා �(ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන. ෙක -පත — 

ෙදවැ8වර Zයtම.  

25. 
ළමා �න	.ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර 

Zයtම.  

26. 
x ලංකා එස. Aස!්යා8 සෙහෝදර.වය (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — 

ෙදවැ8වර Zයtම.  
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27. 
x ලංකා කා1තා ස-ෙ-ලනය (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර 

Zයtම.  

28. 
ෙමොනරාගල @සl් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — 

ෙදවැ8වර Zයtම.  

29. 
ලසාWය1 සමාජ¾ය අධ0ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — 

ෙදවැ8වර Zයtම.  

30. 
ජාත01තර කා1තා සහ ළමා අR¡1 L�¯ෙ- සභාව (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. 

ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  

31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර 

Zයtම.  

32. 
ද ඉ1ස¿්¿q� ඔෆ ්ස)¿ෆRÁ පaW එකw1ට1�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත Z[ෙ-) 

පන. ෙක -පත — ෙදවැ8වර Zයtම.  

 
 

* සල1ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 

[1] 
“පන. ෙක -පත දැ1 ෙදවැ8 වර ZයSය q�ය” යXෙව1 ෙයෝජනා කරන ල@1, 

පශන්ය සභා°>ඛ කරන ලr. 
 

 

 
 


