
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

863/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව'ෂය �ළ 8 ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉ= පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 8 ලංකාව රටඉ= ආනයනය කරන පධාන රටවB කවෙ'ද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) (i) රටඉ= ආනයනෙHI එF පJ ය ��බඳ පMෂා කර(ෙ(ද; 

 (ii) එෙසේ නO, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 ව'ෂෙHI රටඉ= ආනයනය සඳහා වැය කළ Rදල  ෙකොපමණද;  

ය(නS එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

2. 
1071/’16 

ග	 උදය පභාS ගOම(�ල මහතා,— V ය හා සාමය සහ දWණ සංව'ධන 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) 1983 YZ සහ අෙගෝස�් මාසය(F \] ^ ජා වා_ ෙකෝලහල ෙහේ�ෙව(, 

  (i) Jය`ය, �වාල \] ^ සහ අවතැ( ^ දJළ a�ගලය( සංඛ-ාව, ඔd( ප_ං�ව 
\e _සf්කය අgව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

  (ii) Jය`ය, �වාල \] ^ සහ  අවතැ( ^ Rh දJළ a�ගලය( සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

3. 
1117/’16 

ග	 චJ(ද j ෙk\l මහතා,— සමාජ සjබලගැ(mO, nභසාධන හා ක(ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) බ]Bල _සf්කය �ළ pයාSමක _jනැqම පජා rල බැංs (සමෘ�� බැංs) 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංs �Fටා ඇ  සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (iii) එ එ බැංs ශාඛාෙව( ප ලාභ ලබන ප ලාv( සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(අටවැw පා'ZෙO(�ව - පළRවැw සභාවාරය) 
අංක 184.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) F සඳහ( එ එ බැංsවක ෙසේවෙH w,� ෙසේවකය( සංඛ-ාව, 
ඔd(ෙy නO සහ තන�	 ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද;  

 (ii)  දැනට එම බැංsවල ෙසේවක aර�පාz  ෙ{ද; 

 (iii) එෙසේ නO, එම aර�පාz සඳහා ෙසේවකය( බඳවා ගැVෙO කමෙ}දය කවෙ'ද; 

 ය(නS එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 
4. 

1161/’16 

ග	 �මB රSනායක මහතා,—  රසර සංව'ධන හා වන�j අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) කහBල, පBෙලකැෙB සහ හව�නා ජලාශය පදනO කරෙගන සංචාරක 
කලාපය w'මාණය �MෙO සැලැසම්  ෙ{ද; 

 (ii) එෙසේ නO, එම සැලැසම් ඉ_lපS කර(ෙ(ද; 

 (iii) කහBල වන රWතය සහ අභය �J පෙ�ශය �ළ මා'ග සහ ෙගොඩනැ`Z 
ඉ_�MෙO සැලැසම්  ෙ{ද; 

 (iv) එෙසේ නO, ඒ sම සඳහාද; ෙකොපමණ පමාණයද; කවර සථ්ානවලද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) (i) කහBල වන රWතය �ළ ෙO වනjට අකර 06 ක පමණ �J පෙ�ශය 
කැලෑව ඉවS කරJ( ය(තාgසාරෙය( සකස ්�Mමට ෙහේ�ව කවෙ'ද;  

 (ii) ඒ සඳහා RදB ෙව( කළ ආයතනය sමද; එම Rදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එF ෙකො(තාSක	ව( කd	(ද; 

 (iv) ෙO ��( 2009 අංක 65 දරන පනත�( අවස(වරට සංෙශෝ�ත 1907     
අංක 6 දරන වන සංරෂණ ආඥා පනෙS 7 වග( ය උBලංඝනය වන බව 
රජය ��ග(ෙ(ද; 

 (v) එම වග( ය උBලංඝනය කළෙහොS ලබා_ය හැ� ද�වO කවෙ'ද; 

 ය(නS එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

5. 
1194/’16 

ග	 ප�ම උදයශා(ත qණෙසේකර මහතා,— j]Zබල හා aන'ජනVය බලශ  
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව'ෂය වනjට ව}wයාව _සf්කය �ළ ලංකා j]Zබල ම�ඩලය 
j\( j]Zය ලබා I ඇ  Rh wවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙO වනjට j]Zය ලබා I ඇ  Rh wවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව'ෂ 1984 \ට 2009 දවා j]Zය ලබා Iම ෙවgෙව( ෙව( කරන ලද Rදල 
එ එ ව'ෂය අgව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව'ෂෙHI ,දමය තSSවය wම mෙම( පn 2015 ව'ෂ දවා j]Zය 
ලබා I ඇ  wවාස සංඛ-ාව, එ එ ව'ෂය අgව ෙකොපමණද; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (v)  ඉහත (iv) F සඳහ( කාල පl�ෙ�දය සඳහා j]Zය ලබා Iම ෙවgෙව( ෙව( 
කරන ලද Rදල එ එ ව'ෂය අgව ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

6. 
1298/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර _සf්කෙH, ජා ක සහ පළාS පාසBවල ෙසේවය කරන අනධ-න 
ෙසේවකය( සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ-ාව එ එ තන�ර අgව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර _සf්කෙH ජා ක සහ පළාS පාසBවල පව න අgමත අනධ-න 
ෙසේවක සංඛ-ාෙ}  aර�පාz සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම aර�පාz සංඛ-ාව, ජා ක සහ පළාS පාසB අgව ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) F සඳහ(  aර�පාz සඳහා බඳවා ගැVමට �යවර ග(ෙ(ද; 

 (vi) එෙසේ නO, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැVෙO පeපාeය කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

7. 
1383/’16 

ග	 බ(]ල qණව'ධන මහතා,— �වර හා ජලජ සOපS සංව'ධන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අgව, මSස- සහ මSස- wෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, jෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ�ද 	. 50/= දවා වැ� �Mෙම(, 
රාජ- අය භාරයට ^ දායකSවය කවෙ'ද; 

 (ii) 1977 \ට ෙO දවා 8 ලංකාවට ආනයනය කරg ලැ� මSස- සහ මSස- 
wෂප්ාදන පමාණය සහ එF ආනයන වeනාකම එ එ ව'ෂය අgව 
කවෙ'ද; 

 (iii) ෙ'q දSත අgව, 8 ලංකාවට මSස- සහ මSස- wෂප්ාදන ආනයනය කරg 
ලබන ආනයනක	ව(ෙy නO ලැ�ස�්ව ඉ_lපS කර(ෙ(ද; 

 (iv) 8 ලංකාවට මාh ආනයනය  �Mම අz �Mම සඳහා රජයට �\යO වැඩ 
��ෙවළ  ෙ{ද; 

 (v) එෙසේ නO, එය කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

8. 
1480/’16 

ග	 අෙශෝක �ය(ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙS, aSතලම _සf්කය �ළ �ඩා පාසB �F�වා  ෙ{ද; 

 (ii) එෙසේ නO, එම පාසBවල නO කවෙ'ද; 

 (iii) එම පාසB සංව'ධනය �Mම සඳහා  ග(නා �යවර කවෙ'ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iv) දැනට aSතලම _සf්කය �ළ ෙසේවෙH w,� �ඩා q	ව	( සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඔd(ෙy නO සහ ෙසේවෙH w,� පාසB කවෙ'ද; 

 (vi) _සf්කය �ළ �ඩා q	 aර�පාz පව� නO, ඉ_lෙHI එම aර�පාz සඳහා 
අවශ- බඳවා ගැVO \] �Mමට �යවර ග(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

9. 
1495/’16 

ග	 වාnෙ�ව නානායකාර මහතා,— වාlමා'ග හා ජලසOපS කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) යා(ඔය ව-ාපෘ ය සඳහා අවට ප_ං� පෙ�ශවා/(ෙy ඉඩO අSකර ගැVම 
ෙහේ�ෙව( පාරOපlක වැ} 07 , ෙyෙදොර සහ s�	 ෙමම ජලාශයට 
යටmම wසා එම �lස ඉ�O F�O ෙනොමැ ව අසරණ තSSවයට පSm ඇ  
බවS; 

 (ii) පෙ�ශවා/(ෙy jෙරෝධය ෙනොතකා ජන �jතයට gn]n ක�වSත  
පෙ�ශෙH jශාල ඝන වනා(තරය ඔd(හට ෙබදා Iමට wලධාl( j\( 
කට,� කරන බවS; 

එ�මා ද(ෙනFද? 

(ආ) (i) පෙ�ශවා/( j\( මBෙපෝ	ව ගOමානය අසල, දs� ඇළට යාබදව, 
ජලාශයට යටෙනො^ ඉඩO අකර 600ක පමාණෙය( අකර 200 ලබා 
ෙදන ෙලස ඉBලා \e බවS; 

 (ii) ඒ අgව, jෂය භාර අමාත-වරයා අදාළ wලධාl( සමඟ පැJණ ඉහත � 
ඉඩෙම( අකර 200ක ෙගොඩ ඉඩO හැ� ඉමw( එම ජනතාවට ලබාෙදන 
ෙලස ඔd(ට උපෙදස ්]( බවS; 

 එ�මා ��ග(ෙනFද? 

(ඇ) එෙසේ dවද, ෙO දවා ඔd(ට ප_ං�ය සඳහා ඉඩO ෙනොලැ� ඇ  බැj(, ඉහත ආ (ii) 
F �රණය අgව වහාම ඉඩO ලබා Iමට කට,� කර(ෙ(ද ය(න එ�මා ෙමම  
සභාවට ද(ව(ෙනFද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

10. 
1498/’16 

ග	 (ෛවද-) නZ(ද ජය ස්ස මහතා,— RදB හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) 2017 අයවැය සඳහා ජනතාවෙග( අදහස ් හා ෙයෝජනා ලබාගැVම ෙවgෙව( 
 �පවාFV, qව(j]Z  සහ aවSපS දැ(mO සඳහා jයදO කළ Rදල ෙව( ෙව( 
 වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 
 
 
 



( 5 ) 

 

 

 11. 
1597/’17 

ග	 j]ර jකමනායක මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) _ව�ෙ( ජන�ය පාසBවලට, jෙශේෂෙය(, ජා ක පාසBවලට ද	ව( 
ඇ�ළS �Mම සඳහා දැ� තරඟකාMSවය පව න බවS; 

 (ii) ෙO ෙහේ�ෙව( අපහnතාවයට  පSවන ෙදමා�ය( තම ද	වා එම පාසBවලට 
ඇ�ළS කරගැVම සඳහා අධ-ාපන අමාත-ාංශයට ද ඉB O ඉ_lපS කරන 
බවS;  

 (iii) ෙදම}�ය( �lසකෙy එවැw ඉB ම සලකා බලා අධ-ාපන අමාත-ාංශය 
j\( ෙහොරණ තWලා මධ- jද-ාලෙH jjධ ෙශේ) සඳහා ඇ�ළS කර 
ගැVම �)ස \n(ෙy නාම ෙBඛනය j]හBප �Jයට එවා ඇ  බවS; 

 (iv) එම නාම ෙBඛනෙH ඇ�ළS නO අතl(, පRඛතාවය ලබාIම සඳහා  
j]හෙB සංව'ධන කට,� සඳහා 	�යB ලෂ පහක Rදල අෙ�ෂා 
කරන බව සමහර ෙදමා�ය( ෙවත ආ_ ¢ෂ- wෙයෝ£තය( වශෙය( \eන 
ඇතැO a�ගලය( j\( ද(වා ඇ  බවS; 

එ�මා ද(ෙනFද? 

(ආ) jෙශේෂෙය(ම ]�පS ද	ව(ෙy අනාගත අ¤වෘ��ය උෙදසා wදහස ්අධ-ාපනෙH 
�යා j\( ආරOභ කරන ලද මධ- jද-ාල ෙමෙලස RදB පnපස හඹායාම බරපතල 
වරද ෙම(ම, බරපතල අසාධාරණය වන බවS එ�මා ��ග(ෙනFද? 

(ඇ)  ෙO සOබ(ධෙය( වග�ව ,� a�ගලය(ට එෙරFව කට,� �Mමට �යවර 
ග(ෙ(ද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 12. 

1601/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�wB අමරෙසේන මහතා,— j]Zබල හා aන'ජනVය බලශ   

අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 8 ලංකාෙ} ජා ක බලශ  ප පS ය යB පැන ෙගොස ්ඇ  බව ද(ෙ(ද; 

 (ii) 8 ලංකාෙ} කා න සහ අනාගත අෙ�ෂාව( සඳහා ගැලෙපන ජා ක 
බලශ  ප පS ය අවශ- බව ��ග(ෙ(ද; 

 (iii) එෙසේ නO, එම නව ජා ක බලශ  ප පS ය පා'ZෙO(�වට ඉ_lපS 
කරg ලබන _නය කවෙ'ද; 

  ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 13. 
1604/’17 

ග	 (මහාචා'ය) ආ¥ මාර\ංහ මහතා,—j]Zබල හා aන'ජනVය බලශ  
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) බසන්ාFර පළාත �ළ �Fටා ඇ  ලංකා j]Zබල ම�ඩලයට සැප¦ම සඳහා 
j]Zය උSපාදනය කරg ලබන j]Z බලාගාර කවෙ'ද; 

 (ii) එම එ එ  බලාගාරෙH j]Z උSපාදන ධාlතාව, ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එම එ එ බලාගාරෙය( jෙමෝචනය වන පlසරයට හාwකර වා,  ��බඳ 
තෙසේ	ව කර  ෙ{ද; 

 (iv) පlසර Fතකා§ කමෙ}ද භාjතා �Mම ම¨( ෙකොළඹ නගරය ඇ�h 
බසන්ාFර පළාතට j]Zය ලබා Iමට �යවර ග(ෙ(ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 14. 
1610/’17 

ග	 ෙහේෂා( jතානෙy මහතා,— උසස ් අධ-ාපන හා මහාමා'ග අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) රවාන මැ වරණ ෙකො©ඨාසෙH, පBෙලබැ�ද - බලංෙගොඩ පධාන මා'ගය 
jශාල �lස ෛදwකව භාjතා කරන බවS; 

 (ii)  වසර ගණනාව�( ෙමම මා'ගෙයF �\] ප සංසක්රණය \] කර 
ෙනොමැ  බවS;  

 එ�මා ද(ෙනFද? 

(ආ) ෙමම මා'ගය සංව'ධනය �Mමට අවශ- ඉ_l �යවර ගැVම සඳහා  ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 15. 
891/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ර(, lI හා යකඩ ආශ «ති භා�ඩ wෂප්ාදනය කරg ලබන ක'මා(තක	ව( 
පාරOපlකව, �වS වන ප «ෙ�ශ ��බඳ ස§ණය \]කර  ෙ{ද; 

 (ii) එෙසේ නO, එම ග «ාම wලධාl වසO සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග «ාම wලධාl වසOවල, �වSවන උත ක'මා(තෙH පාරOපlකව 
ෙයෙදන පdB සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ක'මා(තක	ව( R®ණ ෙදන ප «ධාන ගැට¯ ��බඳ අධ-යනය කර 
 ෙ{ද; 

 (v) එෙසේ නO, එම ගැට¯ කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ආ) (i) උත ක'මා(තක	ව(ට අවශ- නව තාණය හා a®�mO ලබාIමට 
කට,�කර  ෙ{ද; 

 (ii) එෙසේ නO, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) wෂප්ාදන අෙලj �Mම සඳහා අවශ- ෙවළඳෙපොළ සපයාIමට රජය මැ_හS m 
 ෙ{ද; 

 (iv) එෙසේ නO, ඒ ෙකෙසේද; 

ය(නS එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනFද? 

(ඇ) (i) ෙමම ක'මා(තක	ව( සඳහා jෙ�ශ °�යා අවසථ්ා ලබාIමට 
වැඩ��ෙවළ  ෙ{ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නO, වැඩ��ෙවළ සකස ්කර(ෙ(ද; 
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 (iii) උත wෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (iv) එෙසේ නO, එම රටවB කවෙ'ද; 

 (v) 2015 හා 2016 ව'ෂය(FI ෙමම භා�ඩ අපනයනෙය( ලැ� ආදායම 
ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනFද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම(ද? 

 

 

පධාන කට,� ආරOභෙH I 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1. 

පා'ZෙO(�ෙ} සභානායක�මා,— පා'ZෙO(�ෙ} °ස්mO (අංක 1),— 
පා'ZෙO(�ෙ} ස්ථාවර wෙයෝග අංක 7F j�jධානවල සහ 2016.03.08 වන _න 
පා'ZෙO(�ව j\( සOමත කරන ලද ෙයෝජනාෙ} sම  සඳහ(ව   �ණ ද, අද _න 
°ස්mO පැවැSෙවන කාල ෙ}ලාව ±. භා. 10.30 \ට අ. භා. 6.30 දවා jය ,� ය. ±. භා. 
11.30ට පා'ZෙO(�ෙ} ස්ථාවර wෙයෝග අංක 7(5) pයාSමක jය ,� ය. අ. භා. 6.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොjමසා පා'ZෙO(�ව කBතැ�ය ,� ය.  

2. 

පා'ZෙO(�ෙ} සභානායක�මා,— පා'ZෙO(�ෙ} °සm්O (අංක 2),— පා'ZෙO(�ෙ} 
සථ්ාවර wෙයෝග අංක 7F j�jධානවල සහ 2016.03.08 වන _න පා'ZෙO(�ව j\( සOමත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙ} sම සඳහ(ව  �ණද, 2017 අෙගෝස�් මස 04 වැw \sරාදා 
පා'ZෙO(� °සm්O පැවැSෙවන _නය jය ,� ය. එ_න °සm්O පැවැSෙවන කාල  ෙ}ලාව 
±. භා. 10.30 \ට අ. භා. 12.30 දවා jය ,� ය. අ. භා. 12.30ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනොjමසා පා'ZෙO(�ව කBතැ�ය ,� ය.  

3. 

පා'ZෙO(�ෙ} සභානායක�මා,— පා'ZෙO(�ෙ} °සm්O (අංක 3),— අද _න j\ර 
යෑෙOI ෙමම පා'ZෙO(�ව 2017 අෙගෝස�් මස 04 වැw \sරාදා ±. භා. 10.30 වන ෙත 
කB තැ�ය ,� ය.  

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැgOIම සහ _නට wයJත කට,� 
 

*1. 

අත-වශ- මහජන ෙසේවා පනත යටෙS ෙයෝජනාව,— jවාදය කB තබන ලද පශන්ය (2017 
YZ 27),— “1979 අංක 61 දරන අත-වශ- මහජන ෙසේවා පනෙS 2 වග( ය යටෙS 
ෙපෙටෝZයO wෂප්ාදන හා දව වා, ඇ�h \ය¯ම ඉ(ධන සැප,ම හා ෙබදා හැMම සහ ෙ'q 
ආඥා පනෙS අරR� සඳහා වරාය ෙලස w'වචනය කර ඇ  ඕනෑම වරාය �ළ නැව�( 
ෙතB ෙහෝ ඉ(ධන බැහැර �Mම, පවාහනය �Mම, ෙගොඩ බෑම, ගබඩා �Mම, භාරIම ෙහෝ 
ඉවS �Mමට අදාළව \] කළ ,� ෙහෝ අත-ාවශ- වන \ය¯ම ෙසේවාව(, වැඩ ෙහෝ ඕනෑම 
ආකාරයක ශමය ෙයදmම යන ෙසේවාව( සැප¦ෙමF wරත වන ඕනෑම රාජ- සංසථ්ාව�( 
ෙහෝ රජෙH ෙදපා'තෙO(�ව�( ෙහෝ පළාS පාලන ආයතනය�( ෙහෝ සrපකාර 
සJ ය�( ෙහෝ ඒවාෙයF ශාඛාව�( සපයg ලබන ෙසේවාව( සාමාන- ජන �jතය පවSවා 
 ෙගන යාම සඳහා අත-ාවශ- වන බව සැල�Bලට ගwJ( හා එම ෙසේවාව( සැප¦මට 
අවFරය ෙහෝ බාධාව ඇ  mමට හැ�යාව පැව�ම ෙහේ�ෙව( ඕනෑම රාජ- සංසථ්ාව�( 



( 8 ) 

 

 

ෙහෝ රජෙH ෙදපා'තෙO(�ව�( ෙහෝ පළාS පාලන ආයතනය�( ෙහෝ සrපකාර 
සJ ය�( ෙහෝ ඒවාෙයF ශාඛාව�( සපයg ලබන ෙසේවාව( ඉහත � වග( ෙයF 
කා'යය( සඳහා අත-ාවශ- ෙසේවාව( බවට ජනා�ප වරයා j\( 2017 YZ 25 _නැ  අංක 
2029/23 දරන අ   jෙශේෂ ගැස© පතෙH පළ කරg ලැ� wයමය ම¨( 2017 YZ 25 _න \ට 
8 ලංකාව RhBෙBම pයාSමක කරJ( කරන ලද පකාශනය අgමත කළ ,� ය.” යgෙව( 
ෙයෝජනා කරන ල_(, පශන්ය සභා¤Rඛ කරන ලI. (2017 YZ 26 _න පා'ZෙO(�වට 
ඉ_lපS කරන ලI. ) ” 

*2. 

අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පS  හා ආ'¹ක කට,� අමාත-�මා,— සRද ºෂණය 
වැළැmෙO පනත යටෙS wෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සRද ºෂණය වැළැmෙO පනෙS 
6 වග( ෙH (ඉ) ෙ�දය සහ 21 වග( ය සමඟ �යjය ,�  එ� පනෙS 51 වග( ය යටෙS 
මහවැZ සංව'ධන හා පlසර අමාත-වරයා j\( සාදන ල]ව, 2016 ෙදසැOබ' 06 _නැ  අංක 
1996/27 දරන අ  jෙශේෂ ගැස© පතෙH පළ කරg ලැබ, 2017.06.07 _න ඉ_lපS කරන ලද 
wෙයෝගය අgමත කළ ,� ය.  

*3. 

බලහSකාරෙය( අ�	දහ( �MOවZ( \ය¯ තැනැSත( ආරෂා �MO සඳහා ^ 
ජාත-(තර සOR  පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*4. 

8 ලංකා  රසාර සංව'ධන පනS ෙක�Oපත — jවාදය කB තබන ලද පශ්නය (2017 
මා'� 08) [1]. 

*5. 
nගතදාස ජා ක �ඩා සං�'ණය අ�කාlය (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර 

�යmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*6. 
පළාS පාලන ආයතන ඡ(ද jම/O (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*7. 
ෙ�¾ය ආදායO පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම.  

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 
*8. 
ලංකා ජ'මාg කා'Jක අභ-ාස ආයතනය පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම.  

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 
*9. 
 අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පS  හා ආ'¹ක කට,� අමාත-�මා,— 8 ලංකා මානව 
FJකO ෙකොJෂ( සභාෙ} සභාප වරයාෙy වැ�� හා Iමනා ප ෙශෝධනය �Mම,— 8 ලංකා 
පජාතා(fක සමාජවාI ජනරජෙH ආ�zකම ව-වසථ්ාෙ} 41 (ආ) ව-වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන 8 ලංකා මානව FJකO ෙකොJෂ( සභා පනෙS 3 හා 3 (4) වග(  පකාරව, මානව 
FJකO ෙෂේතය ��බඳ පෘ¿ල දැgම හා පාෙයෝ`ක අSදැ�O සFත ෙ�රාෙද)ය jශව් 
jද-ාලෙH V  ෙදපා'තෙO(�ෙ} අංශා�ප wය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා'ය ෙනhO I�කා 
උඩගම මහSJය, 8 ලංකා මානව FJකO ෙකොJෂ( සභාෙ} සභාප  ෙලස වසර �නක (03) 
කාලය සඳහා 2015.10.30 _න \ට pයාSමක වන පl_  ජනා�ප වරයා j\( පSකර ඇ  
ෙහ�(ද; 
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2015.10.30 _න \ට 8 ලංකා මානව FJකO  ෙකොJෂ( සභාෙ} සභාප  ෙලස 
කට,� කරන ආචා'ය ෙනhO I�කා උඩගම මහSJය වසර �නක (03)            
ෙසේවා කාලෙය( පn නැවත \ය wත- තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර 
�නක (03) ෙසේවා කාලය �ළ \ය¯ Iමනා ඇ�ළS jශ්වjද-ාල වැ�ප ඇයට අFJ 
dවෙහොS ඇයෙy ෙසේවක ප ලාභ ෙකෙරF අFතකර බලපෑම \]වන බව ඇය j\( 
ද(වා ඇ  ෙහ�(ද; 
ඊට අgÁලව, 8 ලංකා මානව FJකO  ෙකොJෂ( සභාෙ} වSම( සභාප wය වන 

ආචා'ය  ෙනhO I�කා උඩගම මහSJය ෙවත ඇයට ෙපෞ�ගZක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙ�රාෙද)ය jශ්වjද-ාලෙH V  ෙදපා'තෙO(�ෙ} අංශා�ප wය ෙලස \ය¯ 
Iමනා ඇ�ළS ±'ණකා න ක¹කාචා'ය මා\ක වැ�ප 2015.10.30 _න \ට 
ෙගmමටS, ෙකොJෂ( සභාෙ} සභාප  තන�රට FJ 	.10,000/-ක මා\ක ]රකථන 
Iමනාව, ෙපෞ�ගZක භාjතයට ද FJකO සFත wල වාහනය සහ එ� වාහනය සඳහා 
ඉ(ධන  ට' 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙB පවSනා ඉ(ධන Jල ගණ(වලට අg�පව 
Iමනාව ෙගmමටS 2017.06.13 _න අමාත- ම�ඩලය අgම ය ලබා I ඇ  
ෙහ�(ද; 

ඊට අgÁලව, 1996 අංක 21 දරන 8 ලංකා මානව FJකO  ෙකොJෂ( සභා පනෙS 
8 වන වග( ය පකාරව 8 ලංකා මානව FJකO  ෙකොJෂ( සභාෙ} සභාප wය වන 
ආචා'ය ෙන¯O I�කා උඩගම මහSJය ෙවත රජෙH ඒකාබ�ධ අරRදලට වැය බර 
වන පl_ ඉහත සඳහ( මා\ක වැ�ප හා Iමනා ෙගmමට ෙමම පා'ZෙO(�ව ෙයෝජනා 
සOමත කර�. 

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 
*10. 
අපරාධ නz jධාන සංගහය (jෙශේෂ j�jධාන) (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Oපත — 

ෙදවැwවර �යmම.  
(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*11. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�¾ය ෛවද-  අමාත-�මා,— ජා ක ඖෂධ wයාමන අ�කාlය 

පනත යටෙS wෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ wයාමන අ�කාlය පනෙS 118  
වග( ය සමඟ �යjය ,� 142  වග( ය යටෙS ෛවද- උපකරණ Jල wයම �Mම 
සOබ(ධෙය( ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�¾ය ෛවද- අමාත-වරයා j\( සාදන ල]ව, 2017 
ෙපබරවාl 17 _නැ  අංක 2006/45 දරන අ  jෙශේෂ ගැස© පතෙH පළ කරg ලැබ, 2017.05.23 
_න ඉ_lපS කරන ලද wෙයෝග අgමත කළ ,� ය. 
 

*12. 
ෙබෞ�ධ jහාර ෙ�වාලගO (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*13. 
ෙථේරවාI ¤Ä ක කාවS (Zයාප_ං� �MෙO) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර 

�යmම. 
(අමාත- ම�ඩලෙH අgම ය ද(වා  ෙ{.) 

*14. 

ආ�zකම ව-වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— jවාදය  කB තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Yw 22),— “8 ලංකා පජාතා(fක සමාජවාI ජනරජෙH ආ�zකම ව-වසථ්ාෙ} 104ආ 
(5)(අ) ව-වසථ්ාෙ} j�jධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොJෂ( සභාව j\( 2016 ෙපබරවාl 25 
_නැ  අංක 1955/19 දරන අ  jෙශේෂ ගැස© පතෙH පළ කරg ලැබ, 2016.05.06 _න ඉ_lපS 
කරන ලද, ජනමතjචාරණයකI ෙහෝ ඡ(ද jම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ jදÅS හා RÆත 
ජනමාධ- j\( ��පැ_ය ,� උපමාන ෙහවS මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,O ප පS  අgමත 
කළ ,� ය.” යgෙව( ෙයෝජනා කරන ල_(, පශන්ය සභා¤Rඛ කරන ලI.  
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*15. 
අ�කරණ අමාත-�මා සහ ��ධශාසන අමාත-�මා,— අ�කරණ සංjධාන පනත 

යටෙS wෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංjධාන පනෙS 60 වග( ය සමඟ 
�යjය ,� එම පනෙS 61  වග( ය යටෙS අ�කරණ අමාත-වරයා j\( සාදන ල]ව, 2017 
මා'� 27 _නැ  අංක 2012/5 දරන අ  jෙශේෂ ගැස© පතෙH පළ කරg ලැබ, 2017.05.23 _න 
ඉ_lපS කරන ලද wෙයෝගය අgමත කළ ,� ය. 

16. 

8 ලංකා ෙසේවා �lස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Oපත — 
ෙදවැwවර �යmම.  

17. 

ළමා aන	Sථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර 
�යmම.  

18. 
8 ලංකා එසS pස ්යාw සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS ෙක�Oපත — 

ෙදවැwවර �යmම.  

19. 

8 ලංකා කා(තා සOෙOලනය (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS ෙක�Oපත — ෙදවැwවර 
�යmම.  

20. 
ෙමොනරාගල _සf් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS ෙක�Oපත — 

ෙදවැwවර �යmම.  

21. 
ලසාZය( සමාජ¦ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS ෙක�Oපත — 

ෙදවැwවර �යmම.  

22. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අ��( n°�ෙO සභාව (සංසථ්ාගත �MෙO) පනS 

ෙක�Oපත — ෙදවැwවර �යmම.  
 

* සල!ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

[1] 
“පනS ෙක�Oපත දැ( ෙදවැw වර �යjය ,�ය” යgෙව( ෙයෝජනා කරන ල_(, 

පශන්ය සභා¤Rඛ කරන ලI. 
 

 

 


