
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1046/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පළා  පාලන මැ4වරණ ෙකො7ඨාස .මා 9:ණය ��බඳ අ=යාචනා ?භාගය 
අවස# කර@ ලැAවද පළා  පාලන මැ4වරණ B4ෙC පව4න අDපාD 
ෙහේ�ෙව# පළා  පාලන මැ4වරණ පැවැ Fමට ෙනොහැG බවට මැ4වරණ 
ෙකොHසම ෙහෝ එK L:වගාM මැ4වරණ ෙදපා:තෙ!#�ව ?N# අමාත,ාංශ 
ෙPක!වරයාට දැ@! Q 4ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ න!, එම අDපාD කවෙ:ද; 

 (iii) එT අDපාD අතU# මැ4වරණය පැවැ ?ය ෙනොහැG ම7ටෙ! අDපාD 4ෙR 
න!, ඒවා කවෙ:ද; 

 (iv)  එT අDපාD මැ4වරණ ෙකොHසම ෙහෝ එK L:වගාM මැ4වරණ 
ෙදපා:තෙ!#�ව ?N# WXතව දැ@! Y# Zනය කවෙ:ද; 

 (v) එT අDපාD සැක.මට ෙමෙත ෙගන ඇ4 �යවර කවෙ:ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 
1051/’16 

ග	 A`aක ප4රණ මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා ආ:dක කටe� 
අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) f ජයව:ධනhර, ෙකෝ7ෙ7 මහනගර සභා බලපෙ`ශය �ළ �Ki රජෙC 
ෙගොඩනැkWවල පව වාෙගන ය@ ලබන අමාත,ාංශ කවෙ:ද; 

 (ii)  එම අමාත,ාංශ පව වාෙගන ය@ ලබන රජෙC ෙගොඩනැkW කවෙ:ද;  

 (iii) බY lm ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත,ාංශ, එ එ ෙගොඩනැkPල අ@ව 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ:ද; 

 (iv)  බY ෙගවන අමාත,ාංශ, එ ව:ග අnය සඳහා ෙගව@ ලබන බY lWය හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැkPල අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැoWවල රථගාP සඳහා ෙගFම NY කර#ෙ#ද; 

 (vi) එෙසේ න!, එම qදල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ,ාව අ@ව NY කරන එම ෙගFෙ! කමෙtදය කවෙ:ද;  

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනKද? 

(අටවැ9 පා:Wෙ!#�ව - පළqවැ9 සභාවාරය) 
අංක 183.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) f ජයව:ධනhර, ෙකෝ7ෙ7 මහනගර සභා බලපෙ`ශය �ළ �Ki ෙපෞ`ගWක 
ෙගොඩනැkWවල පව වාෙගන යන අමාත,ාංශ කවෙ:ද; 

 (ii)  එම අමාත,ාංශ පව වාෙගන යන ෙගොඩනැkW කවෙ:ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැkWවල ව:ග අnය සඳහා ෙගව@ ලබන බY qදල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැkPල අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ:ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැkWවල රථගාP සඳහා ෙගFම NY කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

3. 
1076/’16 

ග	 yමP ර නායක මහතා,— පවාහන හා N?P zව# ෙසේවා අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) Y!Uය ෙදපා:තෙ!#�වට අය  හhතෙP ඉඩ!වල වසර 75කට අaක 
කාලයක Nට ෙ! දවා පZං�ව Niන ජනතාවෙග# වා:|කව බY අයකරන 
බව ; 

 (ii) ෙමම වා:|ක බ`ද 1970 Q, 	. 75/-    	. 80/-   අතර ගණන � අතර ෙ! 
වන?ට එය  	. 10,000/-   	. 25,000/- අතර ගණන දවා වැnකර ඇ4 
බව ; 

 (iii) එකම ඉඩෙ! ෙකොටසක පZං� h`ගලය# සඳහා ඔ�h මo# KHකම පවරා Q 
4yයQ, එම ඉඩෙ!ම ෙවන  ෙකොටසක පZං� h`ගලය#ට බY ෙගවන ෙම# 
ද#වා ඇ4 බව ; 

 (iv) බY qදP ෙනොෙගව#ෙ# න!, ඉඩ!වW# ඉව වන ෙලස ද#වා ඇ4 බව ; 

එ�මා ද#ෙනKද? 

(ආ) (i) 1930 ව:ෂෙC Nට ෙ! දවා ෙමම ඉඩ!වල පZං�ව Niන ෙමම �Uසෙග# 
ව:තමානෙC අයකරන අaක බY qදල අD G�මට �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩ! ඒවාෙC පZං�ක	ව#ට පවරා Qමට අවශ, �යවර ග#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

4. 
1116/’16 

ග	 චH#ද ? ෙ�NU මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) 2010 Nට 2016 ව:ෂය දවා බ�ඩාරෙවල නගර සභාවට, 

 (i) පළා  පාලන අමාත,ාංශෙය# ලබා Y# qදP පමාණය; 

 (ii) පළා  සභාව මo# ලබා Y# qදP පමාණය; 

ව:ෂය අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනKද? 

(ආ)  2010 Nට 2016 ව:ෂය දවා පළා  පාලන අමාත,ාංශය හා ඌව පළා  සභාව මo# 
බYPල Zස�්කෙC ෙවන  පළා  පාලන ආයතන සඳහා ලබා Y# qදP පමාණය, 
ව:ෂය අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
1171/’16 

ග	 (ෛවද,) නW#ද ජය4ස්ස මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා 
ආ:dක කටe� අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව:ෂෙC අ!පාර Zස�්කෙC, සම#�ෙ:K පැව4 “දැයට G	ළ” 
පද:ශනය සඳහා පැH� ආරාaතය#ට ආරෂාව සැල.ම සහ වාහන නවතා 
තැ�ම ��ස වලතා�iය පෙ`ශවා.#ෙ� l�	 ඉඩ! ආරෂක හqදා ?N# 
තාවකාWකව පවරාග  බව ; 

 (ii)  ෙමම ඉඩ! පා?�� G�ම ෙව@ෙව# GNY ෙගFම NYකර ෙනොමැ4 බව ; 

 (iii) දැනට Kසව් පව4න ෙමම ඉඩ!වල වගා G�මට ඉඩ! අ�4ක	ව# උ සාහ 
කළද, ඒ සඳහා හqදා 9ලධාU# ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බව ; 

 (iv)  එම ඉඩ!, අ�4ක	ව#ට ලබාQමට ෙමෙත GNY �යවර ෙගන ෙනොමැ4  
බව ; 

එ�මා ද#ෙනKද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ! ය� අ�4ක	ව#ට ලබා ෙද#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ න!, එම Zනය කවෙ:ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

6. 
1193/’16 

ග	 ප`ම උදයශා#ත zණෙසේකර මහතා,— ?YWබල හා hන:ජනBය බලශ4 
අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව:ෂය වන?ට GWෙනො��ය Zස�්කය �ළ ලංකා ?YWබල ම�ඩලය 
?N# ?YWය ලබා Q ඇ4 q� 9වාස සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ! වන?ට ?YWය ලබා Q ඇ4 q� 9වාස සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව:ෂ 1984 Nට 2009 දවා ?YWය ලබා Qම ෙව@ෙව# ෙව# කරන ලද qදල 
එ එ ව:ෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව:ෂෙCQ eදමය ත  වය 9ම Fෙම# ප� 2015 ව:ෂය දවා ?YWය 
ලබා Q ඇ4 9වාස සංඛ,ාව එ එ ව:ෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) K සඳහ# කාල පU�ෙ�දය සඳහා ?YWය ලබා Qම ෙව@ෙව# ෙව# 
කරන ලද qදල එ එ ව:ෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

7. 
1308/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— B4ය හා සාමය සහ ද|ණ සංව:ධන 
අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මාධ,ෙtQ ලස#ත ?කම�ංග මහතා ඝාතනය කර@ ලැAෙt තමා බවට 
පාෙපො�චාරණය සටහ# තබH# කෑගPල පෙ`ශෙC ?ශාHක A`a අංශ 
සාමා�කෙයl Z?නසාෙගන ඇ4 බවට වා:තා පළF ඇ4 බව ; 

 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එය Z?නසා ගැBමද; නැතෙහො , ඝාතනයද; ය#න ��බඳ සැක සKත 
බව ?YWබල හා hන:ජනBය බලශ4 9ෙයෝජ, අමාත,වරයා ?ෙශේෂ මාධ, 
ෙහ�දරtව කර ඇ4 බව ; 

එ�මා ද#ෙනKද? 

(ආ) (i) එT ?ශාHක A`a අංශ සාමා�කයාෙ� මරණය ��බඳ පශච්ා  මරණ 
ප�ෂණය NYකර 4ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ න!, ෛවද, 9ගමනය කවෙ:ද; 

 (iii) NYF ඇ ෙ  Nය Z?නසා ගැBම ෙනොෙt න!, මරණයට අදාළ � ෙහේ�# 
කවෙ:ද;  

 (iv) එයට වගGවe ත#ට එෙරKව ග@ ලැ� B4මය �යවර කවෙ:ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) (i) වගGවe� hරවැNෙය වශෙය# 9ෙයෝජ, අමාත,වරයා කර ඇ4 පකාශය 
��බඳ ය! ප�ෂණය NY කර#ෙ#ද; 

 (ii) මාධ,ෙtQ ලස#ත ?කම�ංග මහතාෙ� ඝාතනය ��බඳ ප�ෂණෙC 
ව ම# ත  වය කවෙ:ද;  

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

8. 
1381/’16 

ග	 බ#Yල zණව:ධන මහතා,— පාථHක ක:මා#ත අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයK අංක 149 ෙයෝජනාවට අ@ව, අ@රාධhර, වt9යා සහ 
G�ෙනො�� Zස�්කය#K කෘ| හා ප� ස!ප  ම ස, සැක�! කලාපය# 
�K�Fමට 	�යP HWයන 100 ෙව# කළ බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම ව,ාපෘ4 �න සඳහා ශක,තා වා:තා ��ෙයළ කර@ ලැAෙt ක�	# 
?N#ද; 

 (iii) ඒ අ@ව, ෙමT ව,ාපෘ4 �න සඳහා ඇසත්ෙ!#� කළ q� �Uවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමT ව,ාපෘ4 �න සඳහා, 2016 ව:ෂාවසානය වන?ට මහා භා�ඩාගාරය 
?N# ලබා Y# �ල, ප4පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 ව:ෂයට ඉහත ව,ාපෘ4 ෙව@ෙව# ලබා Zය හැG �ල, ප4පාදනය 
ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

9. 
1466/’16 

ග	 වා�ෙ`ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා 
ආ:dක කටe� අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙ`�ය ෙPක! බලපෙ`ශ �ළ පZං� අD ආදාය!ලා� ප�P සඳහා 
ම# වරය#ෙ� ?මධ,ගත අරqදPවW# ෙනොHෙP ෙස?W තහD ෙබදා Y# 
බව   ��ග#ෙ#ද;  

 (ii) ?මධ,ගත අරqදP ෙයොදාග9H# ම# වරය# ?N# NY කර@ ලැ� ෙස?W 
තහD ෙබදාQම තහන! කර 4ෙRද;  
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 (iii) එෙසේ න!, එයට ෙහේ� කවෙ:ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව කර, ෙපර 4� පUZ ම# වරය#ෙ� මා:ගෙය# ෙස?W 
තහD ෙබදාQමට අවශ, �යවර ග#ෙ#ද;  

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

10. 
1478/’16 

ග	 අෙශෝක ¡ය#ත මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ , මධ,ම රජය සහ පළා  සභාව යටෙ  පාලනය වන පාසP 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසP අතU# සd්ර ?YහPප4වරය# Niන පාසP සංඛ,ාව සහ එම 
පාසPවල න! කවෙ:ද; 

 (iii) දැනට වැඩබලන ?YහPප4වරය# Niන පාසP සංඛ,ාව සහ එම පාසPවල 
න! කවෙ:ද; 

 (iv) ප�kය වසෙ: පව ව@ ලැ� ?YහPප4වරය# බඳවා ගැBෙ! තරඟ 
?භාගෙය# වයඹ පළාෙත# සම  � සංඛ,ාව සහ ඔ�#ෙ� න! කවෙ:ද; 

 (v) එම ?භාගය සම  � �Uස දැනට 9වැරZව ෙසේවා සථ්ානගත කර 4ෙRද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

11. 

1598/’17 
ග	 �ෂාර ඉ¤9P අමරෙසේන මහතා,— ?YWබල හා hන:ජනBය බලශ4  

අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) “රටම එ�ය� - අ¤ර Yරල�” ජා4ක ?YW ස කාරය වැඩසටහන ආර!භ 
කරන ලද Zනය කවෙ:ද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙ  ලංකා ?YWබල ම�ඩලය සහ ලංකා ?YW ෙපෞ`ගWක 
සමාගම (ෙලෙකෝ) ?N# ?YWය ලබා Q ඇ4 9වාස ඒකක සංඛ,ාව ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) එම වැඩසටහන සඳහා ලංකා ?YWබල ම�ඩලය සහ ලංකා ?YW ෙපෞ`ගWක 
සමාගම ?N# වැය කර ඇ4 qදල ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙ! වන?ට f ලංකාෙt 9වාස ඒකක අතU# ෙකොපමණ ප4ශතයකට ?YWය සපයා 
 4ෙRද ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

12. 
1603/’17 

ග	 (මහාචා:ය) ආ� මාරNංහ මහතා,— ?YWබල හා hන:ජනBය බලශ4 
අමාත,�මාෙග# ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට ?YWය සපයන පධාන ¥ගත ?YW සැපe! මා:ගය වසර 
03ක පමණ Nට අ¦යව පව4න බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එම මා:ගෙC ?YW සැපe! ධාUතාවය ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එT සැපe! මා:ගය යථා ත  වයට ප  G�ම සඳහා �යවර ගැBම පමාද 
Fමට ෙහේ�ව කවෙ:ද; 

 (iv) එT සැපe! මා:ගය අ§ වැnයා G�ම පමාද Fම ��බඳව වගGවe� 
9ලධාU# ක�	#ද; 

 (v) එම එ එ 9ලධාUයාට එෙරKව අමාත,ාංශය ෙහෝ ලංකා ?YWබල 
ම�ඩලය ?N# ෙමෙත ෙගන ඇ4 ?නයා@¨ල �යවර ෙව# ෙව# 
වශෙය# කවෙ:ද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙC අඛ�ඩ ?YW සැපeම සහ4ක G�ම සඳහා ස!ෙපේෂණ 
ප`ධ4ය යාව කාmන G�මට කටe� කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

13. 
1609/’17 

ග	 ෙහේෂා# ?තානෙ� මහතා,— පවාහන හා N?P zව# ෙසේවා අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ර නhර Zස�්කෙC, ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙC ෙසේවෙC 9e� ෙසේවක 
සංඛ,ාව, එ එ nෙපෝව අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ෙසේවකය# අතU# ව#Z ලබාෙගන ෙසේවෙය#  ඉව  Fමට ඉP§! කර 
ඇ4 ෙසේවක සංඛ,ාව, එ එ nෙපෝව අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ප�kය කාල.මාව �ළ ෙමම ෙසේවකය# සඳහා ෙසේවක අ:ථසාධක අරqදP 
ෙගFම කමා@¨ලව NYF 4ෙRද; 

 (iv)  ඔ�# ෙවත ව#Z ලබා ෙදන ආකාරය කවෙ:ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

14. 
1707/’17 

ග	 ?Yර ?කමනායක මහතා,— ක:මා#ත හා වා�ජ කටe� අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ව,වසායකය# ස?බලගැ#Fම ��ස �� හා මධ, පUමාණ ක:මා#ත හා 
©ද ක:මා#ත සඳහා සහන ෙපොm පදනම මත, වසර ෙදකක සහන 
කාලයද සKතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය °යා මක කරන ලද 
බව ; 

 (ii) ව,ාපෘ4 අධ,± ?N# 2016 ²W මස 10 වැ9 Zන hව ප  දැ#F! පළකර, 
ණය ලබාQම ��බඳව පචාරය කරන ලද බව ; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ  ණය ලබාQමට වා�ජ බැංl දහය ඉZUප  � 
අතර, ණය අයY!ක	ව# ප#දහස පමණ එම ණය අෙ�ෂාෙව# ඉZUප  
�වද ණය ලබාQම නවතා ඇ4 බව ; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව,වසායකය# ?N# අවශ, �Wක ?යද! දරH# ඇප ඔ�h අ ස# 
G�ම සහ උකස ්ඔ�h සකස ්G�ම වැ9 කටe� අවස#කර ඇත , ණය ලබාQ 
ෙනොමැ4 බව ; 

 

 



( 7 ) 

 

 

 (v) ෙමම ත  වය ෙහේ�ෙව# නව ව,ාපාර සහ ව,ාපාර වැnZe³ G�!,  
අතරමඟ නැව´ ඇ4 අතර එය ජා4ක ආ:dකයටද බලව  පහර වන බව ; 

එ�මා ද#ෙනKද? 

(ආ)  ණය qදP ලබාQමට හැGයාව ෙනොමැ4 න!, 2016.07.10 Zන hව ප  දැ#F! 
පචාරය කර ජනතාව අපහ�තාවයට ප  කරන ල`ෙ` ම#ද ය#න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

15. 
1328/’16 

ග	 A`aක ප4රණ මහතා,— ?YWබල හා hන:ජනBය බලශ4 අමාත,�මාෙග# 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) f ලංකාව �ළ ඇ4 �ළං ?YW බලාගාර සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරය#ෙග# ?YW ඒකකය ලංකා ?YWබල ම�ඩලය ලබා 
ග#නා Hල, එ එ බලාගාරය අ@ව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ:ද; 

 (iii) ෙමම බලාගාර අතU# ./ස එPµඑP ෙහෝPn#�ස ්(ෙපෞ`.) සමාගමට අය  
බලාගාර කවෙ:ද;  

ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනKද? 

(ආ) (i) අWමංකඩ ඉZකරන නව �ළං බලාගාරෙය# ලංකා ?YWබල ම�ඩලයට ?YW 
ඒකකය ලබාෙදන Hල කවෙ:ද; 

 (ii)  �ළං බලාගාරය#ෙග# ?YWය ඒකකය අDම Hලකට ලබා ගැBමට රජය 
�යවර ෙගන 4ෙRද; 

  (iii) එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 

 

පධාන කටe� ආර!භෙC Q 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1.  

පා:Wෙ!#�ෙt සභානායක�මා,— පා:Wෙ!#�ෙt කටe�,—  න,ාය පතෙC පධාන 
කටe�වල අංක 1 දරන ?ෂය ��බඳ වැඩ අද Zන ·සF්ෙ!Q අංක 23 දරන පා:Wෙ!#�ෙt 
සථ්ාවර 9ෙයෝ ගෙයK ?a?ධානය#ෙග# 9දහස ් ?ය e� ය. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ@!Qම සහ Zනට 9යHත කටe� 
 

*1. 
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා ආ:dක කටe� අමාත,�මා,— අත,ාවශ, මහජන 

ෙසේවා පනත යටෙ  ෙයෝජනාව,— 1979 අංක 61 දරන අත,ාවශ, මහජන ෙසේවා පනෙ  2  
වග#4ය යටෙ  ෙපෙටෝWය! 9ෂප්ාදන හා දව වාe ඇ�� Nය§ම ඉ#ධන සැපeම හා ෙබදා 
හැ�ම සහ ෙ:z ආඥා පනෙ  අරq³ සඳහා වරාය ෙලස 9:වචනය කර ඇ4 ඕනෑම වරාය 
�ළ නැවG# ෙතP ෙහෝ ඉ#ධන බැහැර G�ම, පවාහනය G�ම, ෙගොඩ බෑම, ගබඩා G�ම, 
භාරQම ෙහෝ ඉව  G�මට අදාළව NY කළ e� ෙහෝ අත,ාවශ, වන Nය§ම ෙසේවාව#, වැඩ 
ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයක ශමය ෙයදFම යන ෙසේවාව# සැප¼ෙමK 9රත වන ඕනෑම රාජ, 
සංසථ්ාවG# ෙහෝ රජෙC ෙදපා:තෙ!#�වG# ෙහෝ පළා  පාලන ආයතනයG# ෙහෝ 
ස�පකාර සH4යG# ෙහෝ ඒවාෙයK ශාඛාවG# සපය@ ලබන ෙසේවාව# සාමාන, ජන 
½?තය පව වා  ෙගන යාම සඳහා අත,ාවශ, වන බව සැලGPලට ග9H# හා එම ෙසේවාව# 
සැප¼මට අවKරය ෙහෝ බාධාව ඇ4 Fමට හැGයාව පැව´ම ෙහේ�ෙව# ඕනෑම රාජ, 
සංසථ්ාවG# ෙහෝ රජෙC ෙදපා:තෙ!#�වG# ෙහෝ පළා  පාලන ආයතනයG# ෙහෝ 
ස�පකාර සH4යG# ෙහෝ ඒවාෙයK ශාඛාවG# සපය@ ලබන ෙසේවාව# ඉහත T 
වග#4ෙයK කා:යය# සඳහා අත,ාවශ, ෙසේවාව# බවට ජනාaප4වරයා ?N# 2017 ²W 25 
Zනැ4 අංක 2029/23 දරන අ4  ?ෙශේෂ ගැස7 පතෙC පළ කර@ ලැ� 9යමය මo# 2017 ²W 
25 Zන Nට f ලංකාව q�PෙPම °යා මක කරH# කරන ලද පකාශනය අ@මත කළ e� 
යැ�, ෙමම පා:Wෙ!#�ව ෙයෝජනා ස!මත කර�. 

  (2017 ²W 26 Zන පා:Wෙ!#�වට ඉZUප  කරන ලQ. ) 

*2. 
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා ආ:dක කටe� අමාත,�මා,— සqද ¾ෂණය 

වැළැFෙ! පනත යටෙ  9ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සqද ¾ෂණය වැළැFෙ! පනෙ  
6 වග#4ෙC (ඉ) ෙ�දය සහ 21 වග#4ය සමඟ Gය?ය e�  එT පනෙ  51 වග#4ය යටෙ  
මහවැW සංව:ධන හා පUසර අමාත,වරයා ?N# සාදන ලYව, 2016 ෙදසැ!බ: 06 Zනැ4 අංක 
1996/27 දරන අ4 ?ෙශේෂ ගැස7 පතෙC පළ කර@ ලැබ, 2017.06.07 Zන ඉZUප  කරන ලද 
9ෙයෝගය අ@මත කළ e� ය.  

*3. 

බලහ කාරෙය# අ�	දහ# G�!වW# Nය§ තැනැ ත# ආරෂා G�! සඳහා � 
ජාත,#තර ස!q4 පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම. 

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 

*4. 

f ලංකා 4රසාර සංව:ධන පන  ෙක�!පත — ?වාදය කP තබන ලද පශ්නය (2017 
මා:� 08) [1]. 

*5. 
�ගතදාස ජා4ක ¦ඩා සංT:ණය අaකාUය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර 

GයFම. 

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 

*6. 
පළා  පාලන ආයතන ඡ#ද ?ම.! (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම. 

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 

*7. 
ෙ`�ය ආදාය! පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම.  

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 
*8. 
ලංකා ජ:මා@ කා:Hක අභ,ාස ආයතනය පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම.  

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 
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*9. 
 අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4ප 4 හා ආ:dක කටe� අමාත,�මා,— f ලංකා මානව 
KHක! ෙකොHෂ# සභාෙt සභාප4වරයාෙ� වැ�� හා Qමනා ප4ෙශෝධනය G�ම,— f ලංකා 
පජාතා#�ක සමාජවාQ ජනරජෙC ආ�Dකම ව,වසථ්ාෙt 41 (ආ) ව,වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන f ලංකා මානව KHක! ෙකොHෂ# සභා පනෙ  3 හා 3 (4) වග#4 පකාරව, මානව 
KHක! ෙෂේතය ��බඳ පෘÂල දැ@ම හා පාෙයෝkක අ දැT! සKත ෙ�රාෙද�ය ?ශව් 
?ද,ාලෙC B4 ෙදපා:තෙ!#�ෙt අංශාaප49ය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා:ය ෙන�! Q�කා 
උඩගම මහ Hය, f ලංකා මානව KHක! ෙකොHෂ# සභාෙt සභාප4 ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 Zන Nට °යා මක වන පUZ  ජනාaප4වරයා ?N# ප කර ඇ4 
ෙහ�#ද; 

2015.10.30 Zන Nට f ලංකා මානව KHක!  ෙකොHෂ# සභාෙt සභාප4 ෙලස 
කටe� කරන ආචා:ය ෙන�! Q�කා උඩගම මහ Hය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය# ප� නැවත Nය 9ත, තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ Nය§ Qමනා ඇ�ළ  ?ශ්ව?ද,ාල වැ�ප ඇයට අKH 
�වෙහො  ඇයෙ� ෙසේවක ප4ලාභ ෙකෙරK අKතකර බලපෑම NYවන බව ඇය ?N# 
ද#වා ඇ4 ෙහ�#ද; 
ඊට අ@¨ලව, f ලංකා මානව KHක!  ෙකොHෂ# සභාෙt ව ම# සභාප49ය වන 

ආචා:ය  ෙන�! Q�කා උඩගම මහ Hය ෙවත ඇයට ෙපෞ`ගWක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙද�ය ?ශ්ව?ද,ාලෙC B4 ෙදපා:තෙ!#�ෙt අංශාaප49ය ෙලස Nය§ 
Qමනා ඇ�ළ  L:ණකාmන කdකාචා:ය මාNක වැ�ප 2015.10.30 Zන Nට 
ෙගFමට , ෙකොHෂ# සභාෙt සභාප4 තන�රට KH 	.10,000/-ක මාNක Yරකථන 
Qමනාව, ෙපෞ`ගWක භා?තයට ද KHක! සKත 9ල වාහනය සහ එT වාහනය සඳහා 
ඉ#ධන mට: 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙP පව නා ඉ#ධන Hල ගණ#වලට අ@Äපව 
Qමනාව ෙගFමට  2017.06.13 Zන අමාත, ම�ඩලය අ@ම4ය ලබා Q ඇ4 
ෙහ�#ද; 

ඊට අ@¨ලව, 1996 අංක 21 දරන f ලංකා මානව KHක!  ෙකොHෂ# සභා පනෙ  
8 වන වග#4ය පකාරව f ලංකා මානව KHක!  ෙකොHෂ# සභාෙt සභාප49ය වන 
ආචා:ය ෙන§! Q�කා උඩගම මහ Hය ෙවත රජෙC ඒකාබ`ධ අරqදලට වැය බර 
වන පUZ ඉහත සඳහ# මාNක වැ�ප හා Qමනා ෙගFමට ෙමම පා:Wෙ!#�ව ෙයෝජනා 
ස!මත කර�. 

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 
*10. 
අපරාධ නD ?ධාන සංගහය (?ෙශේෂ ?a?ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ9වර GයFම.  
(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 

*11. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ`�ය ෛවද,  අමාත,�මා,— ජා4ක ඖෂධ 9යාමන අaකාUය 

පනත යටෙ  9ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා4ක ඖෂධ 9යාමන අaකාUය පනෙ  118  
වග#4ය සමඟ Gය?ය e� 142  වග#4ය යටෙ  ෛවද, උපකරණ Hල 9යම G�ම 
ස!බ#ධෙය# ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ`�ය ෛවද, අමාත,වරයා ?N# සාදන ලYව, 2017 
ෙපබරවාU 17 Zනැ4 අංක 2006/45 දරන අ4 ?ෙශේෂ ගැස7 පතෙC පළ කර@ ලැබ, 2017.05.23 
Zන ඉZUප  කරන ලද 9ෙයෝග අ@මත කළ e� ය. 
 

*12. 
ෙබෞ`ධ ?හාර ෙ`වාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම. 

(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 

*13. 
ෙථේරවාQ =Æ ක4කාව  (WයාපZං� G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර 

GයFම. 
(අමාත, ම�ඩලෙC අ@ම4ය ද#වා 4ෙR.) 
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*14. 

ආ�Dකම ව,වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— ?වාදය  කP තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ²9 22),— “f ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාQ ජනරජෙC ආ�Dකම ව,වසථ්ාෙt 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙt ?a?ධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකොHෂ# සභාව ?N# 2016 ෙපබරවාU 25 
Zනැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 ?ෙශේෂ ගැස7 පතෙC පළ කර@ ලැබ, 2016.05.06 Zන ඉZUප  
කරන ලද, ජනමත?චාරණයකQ ෙහෝ ඡ#ද ?ම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ ?දÇ  හා qÈත 
ජනමාධ, ?N# ��පැZය e� උපමාන ෙහව  මා:ෙගෝපෙ`ශ/ ෙමෙහe! ප4ප 4 අ@මත 
කළ e� ය.” ය@ෙව# ෙයෝජනා කරන ලZ#, පශන්ය සභා=qඛ කරන ලQ.  

*15. 
අaකරණ අමාත,�මා සහ A`ධශාසන අමාත,�මා,— අaකරණ සං?ධාන පනත 

යටෙ  9ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අaකරණ සං?ධාන පනෙ  60 වග#4ය සමඟ 
Gය?ය e� එම පනෙ  61  වග#4ය යටෙ  අaකරණ අමාත,වරයා ?N# සාදන ලYව, 2017 
මා:� 27 Zනැ4 අංක 2012/5 දරන අ4 ?ෙශේෂ ගැස7 පතෙC පළ කර@ ලැබ, 2017.05.23 Zන 
ඉZUප  කරන ලද 9ෙයෝගය අ@මත කළ e� ය. 

16. 

f ලංකා ෙසේවා �Uස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�!පත — 
ෙදවැ9වර GයFම.  

17. 

ළමා hන	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර 
GයFම.  

18. 
f ලංකා එස  °ස4්යා9 සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ9වර GයFම.  

19. 

f ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — ෙදවැ9වර 
GයFම.  

20. 
ෙමොනරාගල Zස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ9වර GයFම.  

21. 
ලසාWය# සමාජ¼ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  ෙක�!පත — 

ෙදවැ9වර GයFම.  

22. 
ජාත,#තර කා#තා සහ ළමා අ�´# �·Tෙ! සභාව (සංසථ්ාගත G�ෙ!) පන  

ෙක�!පත — ෙදවැ9වර GයFම.  
 

* සල2ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙක�!පත දැ# ෙදවැ9 වර Gය?ය e�ය” ය@ෙව# ෙයෝජනා කරන ලZ#, 

පශන්ය සභා=qඛ කරන ලQ. 
 

 

 


