
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

976/’16 

ග	 �ම� ර�නායක මහතා,— %ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ�, හලාවත, ඉරණ8ල පෙ9ශෙ: “ඇම<ක* හඬ” (Voice of 
America) යHෙව* සJෙපේෂණාගාරය LෙMද; 

 (ii) එෙසේ නJ, ඒ සඳහා ලබා S ඇL ඉඩJ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා S ඇ�ෙ� V*නකරද; එෙසේ නැතෙහො�, බX පදනම මතද; 

 (iv) බX පදනම මත නJ, Z ලංකා රජයට ලබාS ඇL බX පමාණය එ එ ව\ෂය  
අHව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ\ද; 

 (v) ෙමම ]^ය �ළ Z ලංකා රජෙ: Vය_ම `L aL බලා�මකෙbද;   

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ආ) (i) “ඇම<ක* හඬ” ආයතනය ආරJභ gaමට Z ලංකා රජය සහ ඇම<කා 
එස� ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළj k8lJ 
කවෙ\ද; 

 (ii) එම k8lJ Vය�ලම සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන Z ලාංgකය* හා 8ෙ9mකය* සංඛ)ාව, 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය 8V* කරH ලබන වැඩකටo� සහ 8කාශනය කරH ලබන 
වැඩසටහ* කවෙ\ද; 

 (v) එම වැඩකටo� හා වැඩසටහ* pයාමනය කරH ලබන රාජ) ආයතනය 
කවෙ\ද;  

 ය*න� එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

2. 
1044/’16 

ග	 උදය පභා� ගJම*�ල මහතා,— %ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) Vංහල හඬ කවා “රාවණා ලංෙශව්ර” න^* ඉ*uයාH ෙටv නාට)ය 
සව්ාwන xපවාd` නාvකාෙb 8කාශනය කළ බව�; 

 (ii)  2016 අෙගෝස�් මාසෙ: Vට එy ෙටv නාට)ය 8කාශනය gaම හuVෙ: 
අතරමැද නවතා දමා ඇL බව�;  

එ�මා ��ග*ෙනdද? 

(අටවැp පා\vෙJ*�ව - පළ%වැp සභාවාරය) 
අංක 182.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) එම ෙටvනාට)ය 8කාශනය gaම හuVෙ: නවතා දැ{මට බලපෑ ෙහේ� 
කවෙ\ද; 

 (ii) එය ය� 8කාශනය gaම ආරJභ gaමට බලාෙපොෙරො�� වන uනය කවෙ\ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

3. 
1050/’16 

ග	 ~9�ක පLරණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාLක පLප�L හා ආ\�ක කටo� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ9ශය �ළ �d� රජෙ: ෙගොඩනැkvවල 
පව�වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙ\ද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව�වාෙගන යH ලබන රජෙ: ෙගොඩනැkv කවෙ\ද;  

 (iii) එම අමාත)ාංශ අත<* බX �� ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එ එ 
ෙගොඩනැk�ල අHව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ\ද; 

 (iv)  බX ෙගවH ලබන අමාත)ාංශ, ව\ග අ�ය සඳහා ෙගවH ලබන බX �� හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැk�ල අHව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැkvවල රථගා� gaම සඳහා ඇL ඉඩ පමාණය*ට ෙග�ම 
VX කර*ෙ*ද; 

 (vi) එෙසේ නJ, එම %දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ)ාව අHව VX කරන එම ෙග�ෙJ කමෙbදය කවෙ\ද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනdද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

4. 
1114/’16 

ග	 ච^*ද 8 ෙ�V< මහතා,— ඛpජ ෙත� සJප� සංව\ධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ව\ෂ 2010 Vට 2016 දවා බX�ල uස�්කය �ළ ඉ*ධන පවාහනය සඳහා 
p�� කරන ලද, ඉ*ධන බ�ස\ බලපත සංඛ)ාව, එ එ ව\ෂය අHව 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉ*ධන බ�ස\ බලපත ලබාග� �9ගලය*ෙ� නJ හා v�නය* එ එ 
ව\ෂය අHව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ\ද; 

 (iii) ෙJ හරහා සංසථ්ාව උපයාග� %� %ද� පමාණය, එ එ ව\ෂය අHව ෙව* 
ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) මා\ග අන�	, මා\ග තදබදය හා ප<සර �ෂණය යන ක	� අවම gaම සඳහා 
ඉ*ධන පවාහනය XJ<ය ම�* VXgaමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

 

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1154/’16 

ග	 (ෛවද)) නv*ද ජයLසස් මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ම�ගම අධ)ාපන කලාපයට අය� බප/ම�/වලෙගදර මහා 8ද)ාලය 2012 
ව\ෂෙ: 98��ක පාස� ව)ාපෘLයට ඇ�ළ� කළද එම පාසල සඳහා ලැ� 
ඇ�ෙ� තාෂණ 8ද)ාගාරය පමණ බව�;  

 (ii) 2016 ව\ෂෙ:S එම පාසල “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” ව)ාපෘLෙ: “,” 
කා�ඩයට ඇ�ළ� කළද, ඒ යටෙ� අ_L* gV� පංL කාමර 
 ෙගොඩනැk�ල ලබා ෙනොX* බව�; 

 (iii) පlkය වසර 15 �ළම ෙමම පාසල සඳහා පමාණව� ෙභෞLක සJප� ලැ� 
ෙනොමැL බව�; 

 (iv) පාසෙ� සං�තය, 8ද)ාව, �ඩා හා ශාa<ක අභ)ාස සහ උපෙ9ශනය යන 
8ෂයය* සහ 6 - 9 වැp ෙශේ�වලට ෙදමළ 8ෂය ඉගැ*�මට  	ව	* 
ෙනොමැL බව�;  

 එ�මා ��ග*ෙනdද? 

(ආ) (i) Vl* 1200 පමණ ඉෙගHම ලබන ෙමම පාසලට පමාණව� ෙගොඩනැkv 
ලබාSමට කටo� ෙනොකර*ෙ* ම*ද; 

 (ii) එම පාසෙ� පවLන  	 �ර�පා¡ �ර�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

6. 
1158/’16 

ග	 අෙශෝක £ය*ත මහතා,— ක\මා*ත හා වා�ජ කටo� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ��තලම uස�්කය �ළ �d� ක\මා*ත�ර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක\මා*ත�රවල නJ කවෙ\ද; 

 (iii) 2010 ව\ෂෙ: Vට ෙJ දවා එම ක\මා*ත�රවල ¤යා�මක වන ක\මා*ත 
ශාලා සංඛ)ාව සහ එ එ ක\මා*තශාලාෙb ෙසේවෙ: po� ෙසේවක �<ස 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉu<ෙ:S ��තලම uස�්කය �ළ �d� ක\මා*ත�ර �ළ නව 
ක\මා*තශාලා ඇL gaමට ග*නා �යවර කවෙ\ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද?  

7. 
1192/’16 

ග	 ප9ම උදයශා*ත  ණෙසේකර මහතා,— 8Xvබල හා �න\ජන`ය බලශL 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව\ෂය වන8ට ම*නාරම uස�්කය �ළ ලංකා 8Xvබල ම�ඩලය 
8V* 8Xvය ලබා S ඇL %� pවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙJ වන8ට 8Xvය ලබා S ඇL %� pවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) ව\ෂ 1984 Vට 2009 දවා 8Xvය ලබා Sම ෙවHෙව* ෙව* කරන ලද %දල 
එ එ ව\ෂය අHව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව\ෂෙ:S oදමය ත��වය pම �ෙම* පl 2015 ව\ෂය දවා 8Xvය 
ලබා S ඇL pවාස සංඛ)ාව එ එ ව\ෂය අHව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) d සඳහ* කාල ප<¥ෙ¦දය සඳහා 8Xvය ලබා Sම ෙවHෙව* ෙව* 
කරන ලද %දල එ එ ව\ෂය අHව ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනdද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

8. 
1301/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව\ධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ව\තමාන රජෙ: “uන 100” වැඩසටහනට සමගා{ව අයවැය ෙයෝජනාව 
ෙලස රාජ) බැං� ෙවත උකස ්කරH ලැ§ ර* භා�ඩ pදහස ්කර ගැ`ෙJS 
අයකරH ලබන ෙපො� %ද� කපාහ<න බවට ¨ ෙපොෙරො*Xවට අHව 2015 
සහ 2016 ව\ෂය*d ර* භා�ඩ pදහස ්කරෙගන ඇL මාතර uස�්කෙ: 
ගHෙදHක	ව* සංඛ)ාව, එ එ ව\ෂය අHව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ\ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ¨ රජෙ: සහනාධාරෙ: ©ල) අගය කවෙ\ද; 

 (iii) ඉහත (ii) d සඳහ* %දල මාතර uස�්කෙ: ¤යා�මක එ එ රාජ) 
බැං�ව අHව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ\ද; 

 (iv) ව\ෂ 2013 Vට 2016 දවා ර* ෙපො� අHපාතය, එ එ ව\ෂය අHව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ\ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ආ) (i) පlkය ජනා�පLවර ණෙ:S පචාරක ෙ�මාව බවට ප� කරග� 
සව්\ණාභරණ උකස ්gaම, ªX පචාරක ව)ාපෘLයg* ඔMබට යාම VX� 
ෙනොමැL බව ��ග*ෙ*ද;  

 (ii) ෙපොෙරො*X ¨ ප<u උකස ්කරH ලැ§ සව්\ණාභරණ pදහස ්කර ගැ`ෙJS 
ෙපො� සහනය* වහාම ලබා Sමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 ය*න� එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

9. 
1320/’16 

ග	 වාlෙ9ව නානායකාර මහතා,— `Lය හා සාමය සහ ද¬ණ සංව\ධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i)  ස�ටJ නමැL (SAITM) ෙපෞ9ගvක ෛවද) ආයතනයට යJ මෘත ශaර සහ 
මෘත ශaර ෙකොටස ්ෙපොvVය 8V* භාරS ඇතැ� ය*න ෙJ වන8ට ෙහ�දරb 
� ඇL බව ද*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ ¤යා gaමට ෙපොvVයට ෛනLක බලය LෙMද;  
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 (iii) එෙසේ ෛනLක බලය ෙපොvVයට ෙනොමැL නJ, ඒ සJබ*ධෙය* ගH 
ලබන �යවර කවෙ\ද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

10. 
1375/’16 

ග	 බ*Xල  ණව\ධන මහතා,— කෘ¬ක\ම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අHව, රාජ) හා ෙපෞ9ගvක අංශෙ: මනා 
සහෙයෝ�තාවය u<ගැ*�ම සඳහා 	�ය� ^vයන 1000  ෙව* කළ බව  
��ග*ෙ*ද; 

 (ii) කෘ¬කා\^ක සංව\ධනය සඳහා ෙව* කරH ලැ§ එy 	�ය� ^vයන 1000 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙ\ද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා ම�* ෙව* කළ එy 	�ය� ^vයන 1000 ක 
©ල) සJප�වල පLලා±*ෙ� ෙ�ඛනය ඉu<ප� කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

11. 
1500/’16 

ග	 එJ. එ¥. එJ. ස�මා* මහතා,— සව්ෙ9ශ කටo� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  %සv්J 8වාහ හා uකසාද පනත යටෙ� වයස අ�	X 12-18 අතර පlවන %සv්J 
දැ<ය* සඳහා VXකරන ලද 8වාහ vයාපuං� gaJ සංඛ)ාව එ එ uස�්කය 
අHව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

12. 
1518/’17 

ග	 ෙරෝd² �මා< 8ෙ�ර�න මහ�^ය,— ඉඩJ සහ පා\vෙJ*� පLසංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1972 අංක 1 දරන ඉඩJ පLසංසක්රණ පනෙ� 8�8ධාන පකාරව, ඉඩJ 
පLසංසක්රණ ෙකො^ෂ* සභාව ස� මාතෙ� uස�්කෙ: �d� වගාව සdත 
ඉඩJවv*, Z ලංකා රාජ) වැ8v සංසථ්ාවට හා ජනතා ව� සංව\ධන 
ම�ඩලයට ගැස³ pෙbදන ම�* පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා ලබා 
S ඇL ඉඩJවv*  ෙකොපමණ පමාණය පාලනයg* ෙතොරව %¡ �J සහ 
�´	 ඉඩJ වශෙය* පව�ද; 

 (ii) එම ඉඩJ මැන හ�නාෙගන LෙMද; 

 (iii) එම ඉඩJ ඵලදා¶ ෙලස ෙයොදා ගැ`ම සඳහා ෙJ වන8ට වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර LෙMද; 

 (iv) එම ඉඩJ, ඉඩJ පLසංසක්රණ ෙකො^ෂ* සභාවට ඉඩJ පකාශ කළ 
තැනැ�ත*ෙ� `Lමය බැ·J සඳහා ලබාSමට සහ කෘ¬කා\^ක ෙනොවන 
කටo� ෙවHෙව* ෙයොදා ගැ`මට හැgයාව පව�ද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනdද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 



( 6 ) 

 

 

13. 
1546/’17 

ග	 8මල�ර uසානායක මහතා,— ඉඩJ සහ පා\vෙJ*� පLසංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) අJපාර, ක�%ෙ� පාර, ඉ*ධන �ර�Jහල ඉu<�ට පuං� ඩMvb. ¸. V<� 
ෙපෙ\රා මහතා එම v�නෙයd වසර 17 අඛ�ඩව පuං�� V�න බව�; 

 (ii) එම ඉඩJ ෙකොටස සඳහා `ත)ාH¹ල d^කම ලබා ගැ`මට u කා�නව 
කරන ලද ඉ��මට අHව අJපාර පාෙ9ºය ෙ�කJ කා\යාලය 8V* 
චකෙ�ඛ අංක 2008/4 අHව පව�වන ලද ඉඩJ ක¥ෙ¥<යg* ප\චස ්20ක 
ඉඩJ ෙකොටස ඔªට ලබාSමට p\ෙ9ශ ¨ බව�; 

 (iii)  එෙහ�, එම ඉඩJ ෙකොටස 88ධ ෙහේ� දව^* ලබා ෙනොSම සJබ*ධෙය* 
ඔª Z ලංකා මානව d^කJ ෙකො^සමට ක	� ඉu<ප� gaෙම* පl, එම 
ෙකො^සම 8V* VX කරන ලද 8ම\ශනය අවසානෙ:S ඒ මහතා පuං� ඉඩම 
`ත)ාH¹ලව ඔªට ලබාSමට p\ෙ9ශ කරH ලැ§ බව�; 

 (iv) න%�, ෙJ දවා ඔªට එම ඉඩෙJ අ�Lය ලබා S ෙනොමැL බව�;  

එ�මා ද*ෙනdද? 

(ආ) ෙපෙ\රා මහතාට VX� ඇL ෙමම අගLයට සහ අසාධාරණයට සහනය සලසා Sම 
සඳහා ගH ලබන �යවර කවෙ\ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

14. 
1577/’17 

ග	 එස්. Zතර* මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා\ග අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වසෙ\S යාපනය - ම*නාරම A-32 මා\ගය, පLසංස්කරණය කළ බව�; 

 (ii) එෙසේ �වද, එම මා\ගෙ: �න<* පාෙ9ºය ෙ�කJ ෙකො³ඨාසෙ: �dටා ඇL 
ම*ඩ�ක�ලා	 පාලම පLසංසක්රණය ෙනොකළ බව�; 

 (iii) ෙමම පාලම ඔසේසේ ම*නාරම, යාපනය, %ලLb සහ gv ෙනො¥� යන 
පෙ9ශවලට ගම* කළ o� බව�; 

 (iv) ඉ_�ප�කඩව�, %ලංගා8� ©vක ෙරෝහෙ� හuV පLකාර අවශ) ෙරෝ�* 
ෙමම මා\ගය ඔසේසේ යාපනය හා gvෙනො¥� ෙරෝහ�වලට ¼ෙගන 
යාෙJS 8ශාල ගැට_ ම�� ඇL බව�; 

 (v) පාලම අබල* � ඇL බැ8* පlkය ව\ෂා කාලවලS ෙමම මා\ගය ගම* 
gaමට ෙනොහැg ප<u සL gdපය අවdර � L§ බව�; 

 එ�මා ද*ෙනdද? 

(ආ) (i) පාලම ඉuකරන බවට දැ*�J �ව	ව ස8කර අවශ) දව) එd ෙගන8� 
ඇත�, ෙමෙත පLසංසක්රණ කටo� ආරJභ ෙනොgaමට ෙහේ� කවෙ\ද; 

 (ii) ම*ඩ�ක�ලා	 පාලම පLසංසක්රණය gaම සඳහා ෙව*කරන ලද %දලට 
VX ¨ෙ: �මද; 

 (iii) එම %දල ආපl හරවා යවා LෙMද; 

 (iv) එෙසේ නJ, එයට වගgවo�ෙ� ක�	*ද; 
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 (v) ෙමම පාලම පLසංසක්රණය කරH ලබන uනය කවෙ\ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 

15. 
1582/’17 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැ� මාසෙ: uව�නට බලපෑ අයහප� කාළ �ක ත��වය 
ෙහේ�ෙව* නායkය හා නායයෑJ අවදානමට ල ¨ කෑග�ල uස�්කෙ: 
ව� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල නJ කවෙ\ද; 

 (iii) අ�ක ව\ෂාව ෙහේ�ෙව* නායයෑෙම* හා නායයෑ ෙJ ත\ජනයට ල 
�ෙම* අවතැ* ¨ ප�� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අවතැ* ¨ ප�� සඳහා පuං�යට රජෙය* ස�්රව pවාස ලබාS LෙMද; 

 (v) එෙසේ ෙනොමැL නJ,  ඔ�* ෙJ වන8ට පuං�ව V�න සථ්ාන කවෙ\ද; 

  (vi) ෙමම අවතැ* ප�� සඳහා රජෙය* pවාස ලබාSම අවස* කරH ලබන 
uනය කවෙ\ද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනdද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම*ද? 
 

පධාන කටo� ආරJභෙ: S 
පන$ ෙක%�ප$ &'ගැ�)ම &'බඳ දැ+�,ම 

1. 

පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත)�මා,— පළා� සභා ඡ*ද 8ම,J (සංෙශෝධන),— 
1988 අංක 2 දරන පළා� සභා ඡ*ද 8ම,J පනත සංෙශෝධනය gaම සඳහා ¨ පන� 
ෙක¿Jපතg. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැHJSම සහ uනට pය^ත කටo� 
 

*1. 

%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනත යටෙ� pයමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනෙ� 5 වග*Lය යටෙ� 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* සාදන ලXව, 2017 
මා\� 28 uනැL අංක 2012/16 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH ලැබ, 
2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද pයමය අHමත කළ o� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*2. 

%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනත යටෙ� pයමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනෙ� 2 වග*Lෙ: (3) 
උපවග*Lය යටෙ� 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* 
සාදන ලXව, 2017 මා\� 28 uනැL අංක 2012/17 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ 
කරH ලැබ, 2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද pයමය අHමත කළ o� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
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*3. 
%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනත යටෙ� pයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනෙ� 2 වග*Lෙ: (3) 
උපවග*Lය යටෙ� 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* 
සාදන ලXව, 2017 මා\� 31 uනැL අංක 2012/52 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ 
කරH ලැබ, 2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද pයමය අHමත කළ o� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*4. 

%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනත යටෙ� pයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනෙ� 2 වග*Lෙ: (3) 
උපවග*Lය යටෙ� 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* 
සාදන ලXව, 2017 මැ� 08 uනැL අංක 2018/2 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH 
ලැබ, 2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද pයමය අHමත කළ o� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*5. 

%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනත යටෙ� pයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX පනෙ� 2 වග*Lෙ: (3) 
උපවග*Lය යටෙ� 8ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බX සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* 
සාදන ලXව, 2017 මැ� 19 uනැL අංක 2019/21 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH 
ලැබ, 2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද pයමය අHමත කළ o� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*6. 

%ද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ෙ\  ආඥාපනත යටෙ� ෙයෝජනාව,— (235 
අ�කාරය වන) ෙ\  ආඥාපනෙ� 10 වග*Lය යටෙ� ආනයන �	 ගාස්� 
සJබ*ධෙය* %ද� අමාත)වරයා 8V* සාදන ලXව, 2017.06.20 uන ඉu<ප� කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අHමත කළ o� ය. 

       (2017 ෙපබරවා<  16 uනැL අංක 2006/42 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතය)  
(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*7. 
ජාLය ෙගොඩනැ�ෙJ බX (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*8. 
අගාමාත)�මා සහ ජාLක පLප�L හා ආ\�ක කටo� අමාත)�මා,— ස%ද �ෂණය 

වැළැ�ෙJ පනත යටෙ� pෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන ස%ද �ෂණය වැළැ�ෙJ පනෙ� 
6 වග*Lෙ: (ඉ) ෙ¦දය සහ 21 වග*Lය සමඟ gය8ය o�  එy පනෙ� 51 වග*Lය යටෙ� 
මහවැv සංව\ධන හා ප<සර අමාත)වරයා 8V* සාදන ලXව, 2016 ෙදසැJබ\ 06 uනැL අංක 
1996/27 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH ලැබ, 2017.06.07 uන ඉu<ප� කරන ලද 
pෙයෝගය අHමත කළ o� ය.  

*9. 

බලහ�කාරෙය* අ�	දහ* gaJවv* Vය_ තැනැ�ත* ආරෂා gaJ සඳහා ¨ 
ජාත)*තර සJ%L පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*10. 

Z ලංකා Lරසාර සංව\ධන පන� ෙක¿Jපත — 8වාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 
මා\� 08) [1]. 

*11. 
lගතදාස ජාLක �ඩා සංy\ණය අ�කා<ය (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර 

gය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
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*12. 
පළා� පාලන ආයතන ඡ*ද 8ම,J (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*13. 
ෙ9ºය ආදායJ පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*14. 

ලංකා ජ\මාH කා\^ක අභ)ාස ආයතනය පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම.  
(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*15. 
 අගාමාත)�මා සහ ජාLක පLප�L හා ආ\�ක කටo� අමාත)�මා,— Z ලංකා මානව 
d^කJ ෙකො^ෂ* සභාෙb සභාපLවරයාෙ� වැ¿� හා Sමනා පLෙශෝධනය gaම,— Z ලංකා 
පජාතා*�ක සමාජවාS ජනරජෙ: ආ�¡කම ව)වසථ්ාෙb 41 (ආ) ව)වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන Z ලංකා මානව d^කJ ෙකො^ෂ* සභා පනෙ� 3 හා 3 (4) වග*L පකාරව, මානව 
d^කJ ෙෂේතය ��බඳ පෘÄල දැHම හා පාෙයෝkක අ�දැyJ සdත ෙ�රාෙද�ය 8ශව් 
8ද)ාලෙ: `L ෙදපා\තෙJ*�ෙb අංශා�පLpය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා\ය ෙන�J S�කා 
උඩගම මහ�^ය, Z ලංකා මානව d^කJ ෙකො^ෂ* සභාෙb සභාපL ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 uන Vට ¤යා�මක වන ප<u  ජනා�පLවරයා 8V* ප�කර ඇL 
ෙහ�*ද; 

2015.10.30 uන Vට Z ලංකා මානව d^කJ  ෙකො^ෂ* සභාෙb සභාපL ෙලස 
කටo� කරන ආචා\ය ෙන�J S�කා උඩගම මහ�^ය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය* පl නැවත Vය pත) තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ Vය_ Sමනා ඇ�ළ� 8ශ්ව8ද)ාල වැ¿ප ඇයට අd^ 
�වෙහො� ඇයෙ� ෙසේවක පLලාභ ෙකෙරd අdතකර බලපෑම VXවන බව ඇය 8V* 
ද*වා ඇL ෙහ�*ද; 

ඊට අH¹ලව, Z ලංකා මානව d^කJ  ෙකො^ෂ* සභාෙb ව�ම* සභාපLpය වන 
ආචා\ය  ෙන�J S�කා උඩගම මහ�^ය ෙවත ඇයට ෙපෞ9ගvක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙද�ය 8ශ්ව8ද)ාලෙ: `L ෙදපා\තෙJ*�ෙb අංශා�පLpය ෙලස Vය_ 
Sමනා ඇ�ළ� Æ\ණකා�න ක�කාචා\ය මාVක වැ¿ප 2015.10.30 uන Vට 
ෙග�මට�, ෙකො^ෂ* සභාෙb සභාපL තන�රට d^ 	.10,000/-ක මාVක Xරකථන 
Sමනාව, ෙපෞ9ගvක භා8තයට ද d^කJ සdත pල වාහනය සහ එy වාහනය සඳහා 
ඉ*ධන �ට\ 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙ� පව�නා ඉ*ධන ^ල ගණ*වලට අHxපව 
Sමනාව ෙග�මට� 2017.06.13 uන අමාත) ම�ඩලය අHමLය ලබා S ඇL 
ෙහ�*ද; 

ඊට අH¹ලව, 1996 අංක 21 දරන Z ලංකා මානව d^කJ  ෙකො^ෂ* සභා පනෙ� 
8 වන වග*Lය පකාරව Z ලංකා මානව d^කJ  ෙකො^ෂ* සභාෙb සභාපLpය වන 
ආචා\ය ෙන_J S�කා උඩගම මහ�^ය ෙවත රජෙ: ඒකාබ9ධ අර%දලට වැය බර 
වන ප<u ඉහත සඳහ* මාVක වැ¿ප හා Sමනා ෙග�මට ෙමම පා\vෙJ*�ව ෙයෝජනා 
සJමත කර�. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 
*16. 

අපරාධ න¡ 8ධාන සංගහය (8ෙශේෂ 8�8ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — 
ෙදවැpවර gය�ම.  

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*17. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ9ºය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජාLක ඖෂධ pයාමන අ�කා<ය 

පනත යටෙ� pෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාLක ඖෂධ pයාමන අ�කා<ය පනෙ� 118  
වග*Lය සමඟ gය8ය o� 142  වග*Lය යටෙ� ෛවද) උපකරණ ^ල pයම gaම 
සJබ*ධෙය* ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ9ºය ෛවද) අමාත)වරයා 8V* සාදන ලXව, 2017 
ෙපබරවා< 17 uනැL අංක 2006/45 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH ලැබ, 2017.05.23 
uන ඉu<ප� කරන ලද pෙයෝග අHමත කළ o� ය. 
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*18. 
ෙබෞ9ධ 8හාර ෙ9වාලගJ (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*19. 
ෙථේරවාS ÈÉ කLකාව� (vයාපuං� gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර 

gය�ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙ: අHමLය ද*වා LෙM.) 

*20. 

ආ�¡කම ව)වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 8වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Êp 22),— “Z ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාS ජනරජෙ: ආ�¡කම ව)වසථ්ාෙb 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙb 8�8ධාන පකාරව මැLවරණ ෙකො^ෂ* සභාව 8V* 2016 ෙපබරවා< 25 
uනැL අංක 1955/19 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH ලැබ, 2016.05.06 uන ඉu<ප� 
කරන ලද, ජනමත8චාරණයකS ෙහෝ ඡ*ද 8ම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ 8දË� හා %Ìත 
ජනමාධ) 8V* ��පැuය o� උපමාන ෙහව� මා\ෙගෝපෙ9ශ/ ෙමෙහoJ පLප�L අHමත 
කළ o� ය.” යHෙව* ෙයෝජනා කරන ලu*, පශන්ය සභාÈ%ඛ කරන ලS.  

*21. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ~9ධශාසන අමාත)�මා,— අ�කරණ සං8ධාන පනත 

යටෙ� pෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං8ධාන පනෙ� 60 වග*Lය සමඟ 
gය8ය o� එම පනෙ� 61  වග*Lය යටෙ� අ�කරණ අමාත)වරයා 8V* සාදන ලXව, 2017 
මා\� 27 uනැL අංක 2012/5 දරන අL 8ෙශේෂ ගැස³ පතෙ: පළ කරH ලැබ, 2017.05.23 uන 
ඉu<ප� කරන ලද pෙයෝගය අHමත කළ o� ය. 

22. 

Z ලංකා ෙසේවා �<ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක¿Jපත — 
ෙදවැpවර gය�ම.  

23. 

ළමා �න	�ථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර 
gය�ම.  

24. 
Z ලංකා එස� ¤සL්යාp සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — 

ෙදවැpවර gය�ම.  

25. 

Z ලංකා කා*තා සJෙJලනය (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර 
gය�ම.  

26. 
ෙමොනරාගල uස�් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — 

ෙදවැpවර gය�ම.  

27. 
ලසාvය* සමාජ¶ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� ෙක¿Jපත — 

ෙදවැpවර gය�ම.  
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28. 
ජාත)*තර කා*තා සහ ළමා අ��* l¼yෙJ සභාව (සංසථ්ාගත gaෙJ) පන� 

ෙක¿Jපත — ෙදවැpවර gය�ම.  
 

* සල/ෙණ� හ2�ව+ ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 

[1] 
“පන� ෙක¿Jපත දැ* ෙදවැp වර gය8ය o�ය” යHෙව* ෙයෝජනා කරන ලu*, 

පශන්ය සභාÈ%ඛ කරන ලS. 
 

 


