
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

903/’16 

ග	 ��� හ!"ෙන#$ මහතා,— �වාස හා ඉ+,-. අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ජා$ක �වාස සංව8ධන අ:කා;ෙ< ෙසේවක සංඛ/ාවට (cadre) අDව 
අ:කා;ෙ< සE්ර තන�	 සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) K සඳහ" තන�	 කවෙ8ද; 

 (iii) දැනට වැඩ බලන ත##වෙ< පව$න තන�	 සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තන�	 කවෙ8ද; 

 (v) වැඩබලන තන�	 සඳහා සE්ර �ලධා;" බඳවා ගැSමට කටT� ෙනො,-මට 
ෙහේ� කවෙ8ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

2. 

976/’16 

ග	 \ම� ර#නායක මහතා,— ඉඩ. සහ පා8]ෙ."� ප$සංස්කරණ  
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ#, හලාවත, ඉරණ`ල පෙaශෙ< “ඇම;ක" හඬ” (Voice of 
America) යDෙව" ස.ෙපේෂණාගාරය $ෙjද; 

  (ii) එෙසේ න., ඒ සඳහා ලබා k ඇ$ ඉඩ. පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා k ඇ#ෙ# l"නකරද; එෙසේ නැතෙහො#, බm පදනම මතද; 

 (iv) බm පදනම මත න., n ලංකා රජයට ලබාk ඇ$ බm පමාණය එ එ ව8ෂය  
අDව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ8ද; 

 (v) ෙමම opය �ළ n ලංකා රජෙ< lයqම S$ -$ බලා#මකෙrද;   

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) (i) “ඇම;ක" හඬ” ආයතනය ආර.භ ,-මට n ලංකා රජය සහ ඇම;කා 
එස# ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළu v`�. 
කවෙ8ද; 

 (ii) එම v`�. lය�ලම සභාගත කර"ෙ"ද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන n ලාං,කය" හා `ෙawකය" සංඛ/ාව, 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 

(අටවැ� පා8]ෙ."�ව - පළyවැ� සභාවාරය) 
අංක 169.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එම ආයතනය `l" කරD ලබන වැඩකටT� සහ `කාශනය කරD ලබන 
වැඩසටහ" කවෙ8ද; 

 (v) එම වැඩකටT� හා වැඩසටහ" �යාමනය කරD ලබන රාජ/ ආයතනය 
කවෙ8ද;  

 ය"න# එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

3. 
1008/’16 

ග	 උදය පභා# ග.ම"�ල මහතා,— අ:කරණ අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ)  (i) ජා$ක ආරෂාවට සහ පජාත"තවාදයට අන�ර බැ`", පyඛතා පදනp" 
`ම8ශනය කරන ෙම" ඉ�ලp" එවකට `ෙaශ අමාත/ මංගල සමර}ර 
මැ$�මා `l" 2015.01.08 වැ� +න රා�ෙ< ජනා:ප$වරණ ප$ඵල 
අ#K�}ෙ. �ම"තණය ��බඳව, 2015.01.14 වැ� +න අපරාධ 
ප-ෂණ ෙදපා8තෙ."�වට පැp��ල ඉ+;ප# කළ බව#;  

 (ii) ඒ ��බඳව ම`l" ඉ+;ප# කළ පා8]ෙ."� වා�ක පශන්යකට 2016.03.09 
වැ� +න ���	 ෙදp" S$ය සහ සාමය සහ ද�ණ සංව8ධන 
අමාත/වරයා `l" S$ප$ උපෙදස ් ෙනොලැ�ෙම" ඉ+; කටT� ඇණKට 
ඇතැ� පැව� බව#; 

එ�මා ��ග"ෙනKද? 

(ආ) (i) එ� `ම8ශනය ��බඳ වා8තාව S$ප$වරයාට ලැ�� +නය කවෙ8ද;  

 (ii) එ� `ම8ශනය ��බඳ S$ප$ උපෙදස ්ෙපො�lයට යැ� +නය කවෙ8ද; 

 (iii) S$ප$ උපෙදස ්ෙ. වනෙත යවා ෙනොමැ$ න., ඊට බල පෑ ෙහේ� කවෙ8ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

4. 
1167/’16 

ග	 මK"දාන"ද අq#ගමෙ� මහතා,— මහානගර හා බස්නාKර සංව8ධන 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ප�vය රජය යටෙ# ආර.භ කරන ලද මහDවර නගර සංව8ධන ව/ාපෘ$ය 
සඳහා 2014 ව8ෂය අවස" වන`ට නාග;ක සංව8ධන අ:කා;ය `l" වැය 
කර $�  yදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ව/ාපෘ$ය සඳහා ප�vය රජය සමෙ< `ෙaශ ආධාර හරහා ෙව" කළ 
yද]" ඒ වන`ට ලැ� $�  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප# } මාස 20ක පමණ කාලය ගත } ඇත#, එම 
කාලය �ළ ෙමම ව/ාපෘ$ෙ< ,lm සංව8ධන කටT#ත lm } නැ$  බව 
��ග"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) n ලංකාෙr පධාන නගරය වන මහDවර වැ� නගරයක, නගර සංව8ධන 
ව/ාපෘ$ය අ#K�}මට අමාත/ාංශය කටT� කර $ෙjද ය"න# එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද?  

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1260/’16 

ග	 පaම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— S$ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව8ධන 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව8ෂය වන`ට යාපනය +ස�්කය �ළ �Kටා $� ෙපො]ස ් සථ්ාන 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො]ස ් සථ්ානය"K ෙසේවය කරන ලද ෙපො]ස ් �ලධා;" සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාk" `l" ව8ෂ 1983 " ප�ව 2009 ව8ෂෙ< Taධය 
අවස" වනෙත � කාලය �ළ k `නාශ කරන ලද ෙපො]ස ්සථ්ාන සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාk පහාර ෙහේ�ෙව" pයvය ෙපො]ස ්�ලධා;" සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) K සඳහ" `නාශ � ෙaපළ ��බඳ තෙසේ	ව කර $ෙjද;  

 (vi) ඉහත lය�ෙලKම �8ණ වා8තාව ඉ+;ප# කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

6. 
1307/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමා8ග අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර +ස�්කය �ළ �K�, මධ/ම රජයට අය# මා8ග ,ෙලෝ�ට8 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එය මා8ග සංව8ධන අ:කා;ෙ< ෙශේ�ගත ,-.වලට අDව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ8ද;  

 (iii) ව8ෂ 2013 lට 2016 දවා මාතර +ස�්කෙ< කාප� අ�රා ඇ$ මා8ග 
,ෙලෝ�ට8 පමාණය, එ එ ව8ෂය අDව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ව8ෂ 2013 lට 2016 දවා මාතර +ස�්කෙ< මා8ග සංව8ධනයට හා 
නඩ#�වට ෙව" කරD ලැ� yදල, එ එ ව8ෂය අDව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

7. 
1317/’16 

ග	 එ.. එ�. එ.. ස�මා" මහතා,— ඉඩ. සහ පා8]ෙ."� ප$සංස්කරණ 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව +ස�්කෙ<, ෙකෝරෙ�ප#� මධ/ම පාෙa�ය ෙ�ක. 
ෙකො�ඨාසය �ළ �K� රාජ/ ආයතන ස� ඉඩ. පමාණය කවෙ8ද; 

 (ii) එම පාෙa�ය ෙ�ක. ෙකො�ඨාසෙ< ප+ං�ක	ව" `l" රජෙ< ඉඩ. පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැSම සඳහා අයm. කර $ෙjද; 

 (iii) එෙසේ න., එම අයm.ප# පමාණය ෙකොපමණද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (iv) එම අයm.ක	ව"ට ෙ. දවා පදාන/බලපත මත ලබාk ඇ$ ඉඩ. පමාණය 
කවෙ8ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද?  
8. 

1326/’16 

ග	 �a:ක ප$රණ මහතා,— අභ/"තර කටT�, වයඹ සංව8ධන හා සංස්කෘ$ක 
කටT� අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) n ලංකාෙr ල"ෙal පාලන සමෙ<k රාජෙදෝ " ෙලස න. කළ                  
n ලාං,කය" ක¡	"ද; 

 (ii)  ඔ¡" රාජෙදෝ " ෙලස න. ,-මට ෙහේ� කවෙ8ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනKද? 

(ආ) (i) රාජෙදෝKෙය� ෙලස න. කළ ප� ඔ£ට අKp වන  වරපසාද කවෙ8ද; 

 (ii)  එම වරපසාද අKp }ම ඔ£ෙ� ප¡ෙ� අයට බලපා"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ න., ඒ කවර ආකාරෙය"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) (i) ල"ෙa1" රාජෙදෝ " ෙලස න. කළ n ලාං,කය" එම ෙ�ඛනය"ෙග" 
ඉව# ,-මට කටT� කර $ෙjද; 

 (ii)  ඔ¡" ජා$ක }රය" ෙලස න. ,-මට කටT� කර"ෙ"ද;  

ය"න# එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

9. 
1383/’16 

ග	 බ"mල �ණව8ධන මහතා,— ¥වර හා ජලජ ස.ප# සංව8ධන අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අDව, ම#ස/ සහ ම#ස/ �ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, `ෙශේෂ ෙවළඳ භා¦ඩ බaද 	. 50/= දවා වැ¨ ,-ෙම", 
රාජ/ අය භාරයට � දායක#වය කවෙ8ද; 

 (ii) 1977 lට ෙ. දවා n ලංකාවට ආනයනය කරD ලැ� ම#ස/ සහ ම#ස/ 
�ෂප්ාදන පමාණය සහ එK ආනයන ව�නාකම එ එ ව8ෂය අDව 
කවෙ8ද; 

 (iii) ෙ8� ද#ත අDව, n ලංකාවට ම#ස/ සහ ම#ස/ �ෂප්ාදන ආනයනය කරD 
ලබන ආනයනක	ව"ෙ� න. ලැ�ස�්ව ඉ+;ප# කර"ෙ"ද; 

 (iv) n ලංකාවට මා© ආනයනය  ,-ම අª ,-ම සඳහා රජයට ,lය. වැඩ 
��ෙවළ $ෙjද; 

 (v) එෙසේ න., එය කවෙ8ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

 

 



( 5 ) 

 

 

10. 
1546/’17 

ග	 `මල}ර +සානායක මහතා,— ඉඩ. සහ පා8]ෙ."� ප$සංස්කරණ 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) අ.පාර, ක�yෙ¦ පාර, ඉ"ධන �ර¡.හල ඉ+;�ට ප+ං� ඩj]r. «. l;� 
ෙපෙ8රා මහතා එම ]�නෙයK වසර 17 අඛ¦ඩව ප+ං�} l�න බව#; 

 (ii) එම ඉඩ. ෙකොටස සඳහා Sත/ාD¬ල Kpකම ලබා ගැSමට +�කා�නව 
කරන ලද ඉ��මට අDව අ.පාර පාෙa�ය ෙ�ක. කා8යාලය `l" 
චකෙ�ඛ අංක 2008/4 අDව පව#වන ලද ඉඩ. ක�ෙ�;ය," ප8චස ්20ක 
ඉඩ. ෙකොටස ඔ£ට ලබාkමට �8ෙaශ � බව#; 

 (iii)  එෙහ#, එම ඉඩ. ෙකොටස ``ධ ෙහේ� දවp" ලබා ෙනොkම ස.බ"ධෙය" 
ඔ£ n ලංකා මානව Kpක. ෙකොpසමට ක	� ඉ+;ප# ,-ෙම" ප�, එම 
ෙකොpසම `l" lm කරන ලද `ම8ශනය අවසානෙ<k ඒ මහතා ප+ං� ඉඩම 
Sත/ාD¬ලව ඔ£ට ලබාkමට �8ෙaශ කරD ලැ� බව#; 

 (iv)  නy#, ෙ. දවා ඔ£ට එම ඉඩෙ. අ�$ය ලබා k ෙනොමැ$ බව#;  

එ�මා ද"ෙනKද? 

(ආ) ෙපෙ8රා මහතාට lm} ඇ$ ෙමම අග$යට සහ අසාධාරණයට සහනය සලසා kම 
සඳහා ගD ලබන �යවර කවෙ8ද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

11. 
1043/’16 

ග	 උදය පභා# ග.ම"�ල මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා$ක ප$ප#$ හා ආ8Eක 
කටT� අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව8ෂෙ<k එස# ජා°"ෙ� සං`ධානෙ< මහා ම¦ඩල වා8�ක සැlය 
සඳහා ජනා:ප$�මාෙ� සංචාරයට සහභාv � ±ත �;ස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභාv � �aගලය"ෙ� න. සහ ඔ¡" ±ත �;සට ඇ�ළ# 
� පදනම ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ8ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ/ සංසථ්ා, ව/වසථ්ා�ත ම¦ඩල සහ රාජ/ 
සමාග. `l" දැ² ස.�8ණ �;වැය  ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

12. 
1261/’16 

ග	 පaම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— S$ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව8ධන 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව8ෂය වන`ට yල$r +ස�්කය �ළ �Kටා $� ෙපො]ස ් සථ්ාන 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො]ස ් සථ්ානය"K ෙසේවය කරන ලද ෙපො]ස ් �ලධා;" සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාk" `l" ව8ෂ 1983 " ප�ව 2009 ව8ෂෙ< Taධය 
අවස" වන ෙත � කාලය �ළ k `නාශ කරන ලද ෙපො]ස ්සථ්ාන සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iv) තසත්වාk පහාර ෙහේ�ෙව" pයvය ෙපො]ස ්�ලධා;" සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) K සඳහ" `නාශ � ෙaපළ ��බඳ තෙසේ	ව කර $ෙjද;  

 (vi) ඉහත lය�ෙලKම �8ණ වා8තාව ඉ+;ප# කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

13. 
1308/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— S$ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව8ධන 
අමාත/�මාෙග" ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මාධ/ෙrk ලස"ත `කම�ංග මහතා ඝාතනය කරD ලැ�ෙr තමා බවට 
පාෙපො�චාරණය සටහ" තබp" කෑග�ල පෙaශෙ< `ශාpක �a: අංශ 
සාමා´කෙය� +`නසාෙගන ඇ$ බවට වා8තා පළ} ඇ$ බව#; 

 (ii) එය +`නසා ගැSමද; නැතෙහො#, ඝාතනයද; ය"න ��බඳ සැක සKත 
බව `m]බල හා �න8ජනSය බලශ$ �ෙයෝජ/ අමාත/වරයා `ෙශේෂ මාධ/ 
ෙහ�දරrව කර ඇ$ බව#; 

එ�මා ද"ෙනKද? 

(ආ) (i) එ� `ශාpක �a: අංශ සාමා´කයාෙ� මරණය ��බඳ පශච්ා# මරණ 
ප-ෂණය lmකර $ෙjද; 

 (ii)  එෙසේ න., ෛවද/ �ගමනය කවෙ8ද; 

 (iii) lm} ඇ#ෙ# lය +`නසා ගැSම ෙනොෙr න., මරණයට අදාළ � ෙහේ¶" 
කවෙ8ද;  

 (iv) එයට වග,වT#ත"ට එෙරKව ගD ලැ� S$මය �යවර කවෙ8ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) (i) වග,වT� �රවැlෙය වශෙය" �ෙයෝජ/ අමාත/වරයා කර ඇ$ පකාශය 
��බඳ ය. ප-ෂණය lm කර"ෙ"ද; 

 (ii) මාධ/ෙrk ලස"ත `කම�ංග මහතාෙ� ඝාතනය ��බඳ ප-ෂණෙ< 
ව#ම" ත##වය කවෙ8ද;  

 ය"න# එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

14. 
1328/’16 

ග	 �a:ක ප$රණ මහතා,— `m]බල හා �න8ජනSය බලශ$ අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) n ලංකාව �ළ ඇ$ �ළං `m] බලාගාර සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරය"ෙග" `m] ඒකකය ලංකා `m]බල ම¦ඩලය ලබා ග"නා 
pල, එ එ බලාගාරය අDව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ8ද; 

 (iii) ෙමම බලාගාර අත;" 1/ස එ��එ� ෙහෝ�¨"�ස ්(ෙපෞa.) සමාගමට අය# 
බලාගාර කවෙ8ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනKද? 

(ආ) (i) අ]මංකඩ ඉ+කරන නව �ළං බලාගාරෙය" ලංකා `m]බල ම¦ඩලයට `m] 
ඒකකය ලබාෙදන pල කවෙ8ද; 
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 (ii)  �ළං බලාගාරය"ෙග" `m]ය ඒකකය අªම pලකට ලබා ගැSමට රජය 
�යවර ෙගන $ෙjද; 

 (iii) එෙසේ න., ඒ කවර ආකාරෙය"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 

15. 
1384/’16 

ග	 බ"mල �ණව8ධන මහතා,— ක8මා"ත හා වා�ජ කටT� අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයK අංක 146 ෙයෝජනාවට අDව,  ෙa�යව මා© �" ,-ම 
සඳහා ෙපෞaග]ක අංශය +;ම# ,-ම සඳහා ල සෙතොසට 	�ය� p]යන 
300ක ප$පාදනය ලබා m"ෙ"ද; 

 (ii) ෙමම +;ගැ"}ෙ. ෙයෝජනා කමය යටෙ# ප$ලාභ ලබා+ය හැ, �" මා© 
�ෂප්ාදකය" ක¡	"ද;  

 (iii) ඉ�# වසර ,Kපය �ළ ඔ¡"ෙ� වා8�ක �" මා© �ෂප්ාදනය කවෙ8ද; 

 (iv) ව8ෂ 1977 lට ෙ. දවා n ලංකාවට ආනයනය කරD ලැ� �" මා© 
පමාණය සහ ඒ ෙවDෙව" වැය කළ `ෙaශ `�මය පමාණය, එ එ 
ව8ෂය අDව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) රජය `l" �" මා© සඳහා �යම කර ඇ$ 	.125/=ක පාලන pල  
ෙවළඳෙපොළ �ළ එෙලl" ¸යා#මක ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද? 
 

 

පධාන කටT� ආර.භෙ< k 

ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 
1. 

පා8]ෙ."�ෙr සභානායක�මා,—  උ�	 පළා# සංචාරක අ:කා;ය පඥ�$ 
ෙක�.පත,—  පා8]ෙ."�ෙr සථ්ාවර �ෙයෝග අංක 46  අ (3) (අ)  සහ  (ආ)  K `:`ධානවල 
�ම සඳහ" ¡වද, කථානායක�මා `l" 2017  මැ� මස 03  වන +න ෙයොy කරන ලද උ�	 
පළා# සංචාරක අ:කා;ය පඥ�$ ෙක�.පත ��බඳව, සව්�ය වා8තාව පා8]ෙ."�වට 
ඉ+;ප# ,-ම සඳහා ජාත/"තර සබඳතා ��බඳ ආංwක අ¥ෂණ කාරක සභාවට ලබා k 
ඇ$ කාල 1මා ව 2017  º] මස 03 වැ� +න දවා k8ඝ කළ T�ය.   

2. 
ග	 `මල}ර +සානායක මහතා,— පන# ෙක�.පත  ඉ+;ප# ,-ෙ.  අවසරය,— 

පහත සඳහ" පන# ෙක�.පත ඉ+;ප# ,-මට අවසර +ය T�ය:—  

“n ලංකා කෘ�ක8ම ආයතනය සංසථ්ාගත ,-ම සඳහා � පන# ෙක�.පත,.” 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැD.kම සහ +නට �යpත කටT� 

*1. 
සමාජ ස`බලගැ"}., �භසාධන හා ක"ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත/�මා,— 

+`නැ�ම පනත යටෙ# �ෙයෝග,—2017 අංක 2 දරන පන$" සංෙශෝ:ත 2013 අංක 1 දරන 
+`නැ�ම පනෙ# 42 වග"$ය යටෙ# සහ එ� පනෙ# 25(2) සහ 29(2) වග"$ සමඟ ,ය`ය 
T�,   42 වග"$ය යටෙ# සමාජ ස`බලගැ"}. හා �භසාධන  අමාත/වරයා `l" සාදන 
ලmව, 2017 මා8� 07 +නැ$ අංක 2009/8 දරන අ$ `ෙශේෂ ගැස� පතෙ< පළ කරD ලැබ, 
2017.05.03 +න ඉ+;ප# කරන ලද �ෙයෝගය අDමත කළ T� ය. 

*2. 

 අගාමාත/�මා සහ ජා$ක ප$ප#$ හා ආ8Eක කටT� අමාත/�මා,— අ�ලස ් ෙහෝ 
±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන ෙකොpෂ" සභාෙr අධ/½ ජනරා�වරයාෙ� වැ�� හා kමනා 
ප$ෙශෝධනය ,-ම,— 1994 අංක 19 දරන අ�ලස ්ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන  ෙකොpෂ" 
සභා පනෙ# 16(1) වග"$ය ම¾" ෙකොpෂ" සභාවට පැව- ඇ$ කා8යය" ඉ� කර�ම 
��ස එම ෙකොpෂ" සභාවට සහාය }මට අධ/½ ජනරා�වරෙය� ප#,-මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ#තාට පා8]ෙ."�ව `l" �ශච්ය කරD ලබන වැ�ප ෙග}මට 
`:`ධාන සලසව්ා k ඇ$ ෙහ�"ද; 

අ�ලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන ෙකොpෂ" සභාෙr අධ/½ ජනරා� තන�රට 
2016.11.24 +න lට S$ප$  ෙදපා8තෙ."�ෙr අ$ෙ8ක ෙසො]lට8 ජනරා� ¿රෙ< 
රාජකා; කළ ජනා:ප$ S°ඥ සර# ජයමා"න මහතා ප# කර ඇ$ ෙහ�"ද; 

අ�ලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන ෙකොpෂ" සභාෙr අධ/½ ජනරා� 
ජනා:ප$ S°ඥ සර# ජයමා"න මහතාට ෙපෞaග]ක වන ෙසේ අ$ෙ8ක ෙසො]lට8 
ජනරා� තන�රට Kp මාlක වැ�ප හා රජෙ< �ල �වාසය ලබා k ෙනොමැ$ න., 
�වාස �� kමනාව ඇ�© lයq kමනා (mරකථන kමනාව සහ ඉ"ධන kමනාව හැර) 
ලබාkමට#, අ�ලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන  ෙකොpෂ" සභාෙr අධ/½ ජනරා� 
¿රයට Kp අමාත/ාංශ ෙ�ක. kමනාව, mරකථන kමනාව සහ ඉ"ධන kමනාව 
2016.11.24 +න lට ෙග}මට අමාත/ ම¦ඩල අDම$ය ලබා k ඇ$ ෙහ�"ද; 

ඊට අD¬ලව, 1994 අංක 19 දරන අ�ලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන ෙකොpෂ" 
සභා පනෙ# 16(2) වග"$ය පකාරව, අ�ලස් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා `ම8ශන 
 ෙකොpෂ" සභාෙr අධ/½ ජනරා�, ජනා:ප$ S°ඥ සර# ජයමා"න මහතා ෙවත 
රජෙ< ඒකාබaධ අරyදලට වැය බර වන ප;+ ඉහත සඳහ" මාlක වැ�ප හා kමනා 
ෙග}මට ෙමම පා8]ෙ."�ව ෙයෝජනා ස.මත කර�. 

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 

*3. 

අ�	දහ" � තැනැ#ත" ��බඳ කා8යාලය (�K�}ම, ප;පාලනය ,-ම සහ 
ක8තව/ ඉ� ,-ම) (සංෙශෝධන) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම. 

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 

*4. 

n ලංකා $රසාර සංව8ධන පන# ෙක�.පත — `වාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 
මා8� 08) [1]. 

*5. 

බලහ#කාරෙය" අ�	දහ" ,-.ව]" lයq තැනැ#ත" ආරෂා ,-. සඳහා � 
ජාත/"තර ස.y$ පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම. 

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 

*6. 
`ෙaශ `�මය පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 
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*7. 
ඡ"ද Kpය" ]යාප+ං� ,-ෙ. (`ෙශේෂ `:`ධාන) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 
*8. 

Ãඩා අමාත/�මා,— Ãඩා පනත යටෙ# �ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන Ãඩා පනෙ# 31  
වග"$ය සමඟ ,ය`ය T� 41 වග"$ය යටෙ# ජා$ක Ãඩා සංග. ස.බ"ධෙය" Ãඩා 
අමාත/වරයා `l" සාදන ලmව, 2016 ඔෙතෝබ8 27 +නැ$ අංක 1990/23 දරන අ$ `ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ< සහ 2017 ෙපබරවා; 13 +නැ$ අංක 2006/13 දරන අ$ `ෙශේෂ ගැස� පතෙ< පළ 
කරD ලැබ, 2017.04.05 +න ඉ+;ප# කරන ලද �ෙයෝග අDමත කළ T� ය. 

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.)  
*9. 

ෙබෞaධ `හාර ෙaවාලග. (සංෙශෝධන) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම. 
(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 

*10. 
ෙථේරවාk ÄÅ ක$කාව# (]යාප+ං� ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර 

,ය}ම. 
(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 

*11. 
වරාය හා නා`ක කටT� අමාත/�මා,— ෙව ළඳ නැr පනත යටෙ# �ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැr පනෙ# 139 වග"$ය සමඟ ,ය`ය T� එම පනෙ# 
321 වග"$ය යටෙ# බහාq. දළ ස්ක"ධ සත/ායන ස.බ"ධෙය" වරාය හා නා`ක 
කටT� අමාත/වරයා `l" සාදන ලmව, 2016 අෙගෝස්� 11 +නැ$ අංක 1979/30 දරන 
අ$ `ෙශේෂ ගැස� පතෙ< පළ කරD ලැබ, 2017.02.21 +න ඉ+;ප# කරන ලද �ෙයෝග 
අDමත කළ T� ය. 

(අමාත/ ම¦ඩලෙ< අDම$ය ද"වා $ෙj.) 
*12. 

ආ¦ªකම ව/වසථ්ාව යටෙ# ෙයෝජනාව,— `වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 º� 22),— “n ලංකා පජාතා"�ක සමාජවාk ජනරජෙ< ආ¦ªකම ව/වසථ්ාෙr 104ආ 
(5)(අ) ව/වසථ්ාෙr `:`ධාන පකාරව මැ$වරණ ෙකොpෂ" සභාව `l" 2016 ෙපබරවා; 25 
+නැ$ අංක 1955/19 දරන අ$ `ෙශේෂ ගැස� පතෙ< පළ කරD ලැබ, 2016.05.06 +න ඉ+;ප# 
කරන ලද, ජනමත`චාරණයකk ෙහෝ ඡ"ද `ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ `දÆ# හා yÇත 
ජනමාධ/ `l" ��පැ+ය T� උපමාන ෙහව# මා8ෙගෝපෙaශ/ ෙමෙහT. ප$ප#$ අDමත 
කළ T� ය.” යDෙව" ෙයෝජනා කරන ල+", පශන්ය සභාÄyඛ කරන ලk.  

13. 

n ලංකා ෙසේවා �;ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන# ෙක�.පත — 
ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

14. 

ළමා �න	#ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

15. 
n ලංකා එස# ¸ස$්යා� සෙහෝදර#වය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — 

ෙදවැ�වර ,ය}ම.  
 

16. 

n ලංකා කා"තා ස.ෙ.ලනය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

17. 
ෙමොනරාගල +ස�් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — 

ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

 



( 10 ) 

 

 

18. 
ලසා]ය" සමාජÈය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# ෙක�.පත — 

ෙදවැ�වර ,ය}ම.  

19. 
ජාත/"තර කා"තා සහ ළමා අ�°" �É�ෙ. සභාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ.) පන# 

ෙක�.පත — ෙදවැ�වර ,ය}ම.  
 
 

* සල!ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 
 

[1] 
“පන# ෙක�.පත දැ" ෙදවැ� වර ,ය`ය T�ය” යDෙව" ෙයෝජනා කරන ල+", 

පශන්ය සභාÄyඛ කරන ලk. 
 

 
වා�ක ���	 අෙ�ෂා ෙනොකරන පශ්න 

1. 

925/’16 

ග	 (ෛවද/) න]"ද ජය$සස් මහතා,— රාජ/ ව/වසාය සංව8ධන අමාත/�මාෙග" 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) �යදාස �ඩා බාලෙ� නමැ#තා n ලංකා ඉ"Êවර"ස ් හා ඊට අDබaධ 
ආයතනවල දැ² තන�	 කවෙ8ද; 

 (ii) එම තන�	 දරන ලද කාල 1මාව එ එ තන�ර අDව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ8ද;  

 (iii) ඔ£ෙ� අධ/ාපන හා වෘ#°ය �m�ක. කවෙ8ද; 

 (iv) ඔ£ එ එ තන�ර සඳහා ලබාග# මාlක වැ�� හා kමනා ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ8ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න., ඒ ම"ද?  
 

 


