
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
9/’15 

1. 

ග	 (ෛවද�) න !ද ජය$ස්ස මහතා,— +$ය හා සාමය සහ ද,ණ සංව/ධන 
අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (3)  

(අ) 2015.08.18 8න ගා9ල වරාය ෙපො =ය කරන ලද  ප>ෂා ?>මක @  වරාෙA ගා9 
කර $B  “මහDවර” නමැ$ ෙනෞකාව �ළI, J ලංකා ද,ණ ෙනෞකා කඳLෙ/ සහ 
එN ෙසේවා වPතා ඒකකය ස� ෙගොඩනැS9ලක අT සහ උVඩ $W හX L බවI 
එ�මා ද!ෙනNද? 

(ආ)   (i) ෙපො =ය ම\! අනාවරණය කරගI අT සහ උVඩවල +ත�ාD]ල අ^$ය 
කවර _`ගලෙයa ෙහෝ ආයතනය ස� ව!ෙ!ද; 

 (ii) එම අT ආdධ _`ගලෙයaට ෙහෝ ආයතනයකට කවර පනත යටෙI  පවරා 
$ෙeද;  

 (iii) එෙසේ නg, ඊට බලය ලබා i! බලධරයා කL	!ද; 

 (iv) එම ආdධ Pෂප්ා8ත රට, ව/ෂය සහ බලපතය කවෙ/ද;  

 (v) ආdධ lල@ ගI කමය සහ වැය කර ඇ$ Xදල ෙකොපමණද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අT ගබඩාව වරාය පoශෙA පවIවාෙගන යාමට අවසර $ෙeද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා @ ඇ$ බලධරයා කL	!ද; 

 (iii) ඒ ෙවDෙව! ඇව!qගා/r සමාගම Xද9  ෙගව!ෙ!ද;  

 (iv) එෙසේ නg, එම Xදල ෙකොපමණද; 

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙනNද? 
(ඈ) (i) ෙg ��බඳව +$ප$වරයාෙt Pගමනය! Tෂයභාර අමාත�වරයා වශෙය! 

��ග!ෙ!ද; 

 (ii) ෙg සgබ!ධෙය! පා/ ෙg!� කluව පI කර!ෙ!ද; 

ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

102/’15 
2. 

ග	 B`wක ප$රණ මහතා,— වාoමා/ග හා ජලසgපI කළමනාකරණ අමාත��මා 
ෙග! ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) P9වලා ගෙx හා Sං ගෙx ජලය මහ හgබ!ෙතොට සංව/ධන කලාපයට 
ෙගන යෑෙg ව�ාපෘ$යට අDව, හgබ!ෙතොට 8ස{්කයට ෙගන යෑමට 
බලාෙපොෙරොI� වන ජල පමාණය ෙකොපමණද; 

(අටවැP පා/ ෙg!�ව — පළXවැP සභාවාරය) 
අංක 79.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එම ව�ාපෘ$ෙA සැල|ම ඉ8oපI කර!ෙ!ද; 

 (iii) ෙමම ව�ාපෘ$ය ෙහේ�ෙව! ගා9ල හා මාතර 8ස{්වල පoසරයට =iවන 
බලපෑම ��බඳ පාoසoක වා/තාව සකස ්කර $ෙeද; 

 (iv) එෙසේ නg, එම වා/තාව ඉ8oපI කර!ෙ!ද;  

 (v) ෙමම ව�ාපෘ$ෙය! P9වලා ගඟට කර8ය lශ~ෙg අවදානම පාලනයට 
ෙගන ඇ$ �යවර කවෙ/ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

333/’15 
3. 

ග	 |P9 හ�!ෙනI$ මහතා,— උසස් අධ�ාපන හා මහාමා/ග අමාත��මාෙග! 
ඇ2මට,— (3) 

(අ) (i) Tශව්Tද�ාලවල අනධ�යන උප ශාලාwප$ව	! සඳහා Tශව්Tද�ාල ප$පාදන 
ෙකොlෂ! සභාව T=! ෙයෝජනා කරD ලබන අDමත Pවා� පමාණය! 
කවෙ/ද;  

 (ii) Tශව්Tද�ාල ප$පාදන ෙකොlෂ! සභාෙ� චකෙ9ඛ අංක 912/1ට අDව 8න 
90ව පැව$ වා/,ක Pවා� පමාණය 8න 45 දවා අ� කර $ෙeද;  

 (iii) එෙසේ නg, එයට ෙහේ�ව කවෙ/ද;  

 (iv) නැවත අංක 04/2003 චකෙ9ඛය අDව සාමාන� රජෙA Pවා�, ෙසන|රාදා, 
ඉoදා, සහ ෙපෝය 8නද ඇ�ළIව 8න 90 දවා එම Pවා� පමාණය 
ෙවනසක්ර  $ෙeද; 

 (v) එෙසේ නg, ඒ ම!ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) (i) රජෙA ෙසේවකය!ට Nl Pවා�ද ඔL!ට Nl 8න 90 �ළට ඇ�ළIකර 
සැල�ෙම! එම ෙසේවකය!ට, ෙවනI සාමාන� ෙසේවක^!ට ලැෙබන 
වරපසාදය අNl කර ඇ$ බව ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) සාමාන� රජෙA ෙසේවක^!ට Nl Pවා� වරපසාද ක�පාi  ෙනොකර, 
Tශව්Tද�ාල අනධ�යන උප ශාලාwප$ව	! සඳහා Pවා� ලබා@ෙg ��ගI 
කමෙ�දය සකස ්කර!ෙ!ද;  

ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

351/’15 
4. 

ග	 එස.් එg. මoකා/ මහතා,— රාජ� ව�වසාය සංව/ධන අමාත��මාෙග! 
ඇ2මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා_ත සංව/ධන බැංaව ම\! ට^සට්ා/ ඇපර9 එසේපෝ/qස ්(ෙපෞ`.) 
සමාගමට 	�ය9 l යන 530ක ණය Xදල ලබා @ $ෙeද; 

 (ii) එෙසේ නg, ඒ කවර පදනම යටෙIද; 

 (iii) එම ණය Xදල ලබා@ෙම! අෙ�,ත අරX� ඉu~ $ෙeද; 

 (iv)  එෙසේ නg, ඒවා කවෙ/ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නg, එම Xදල එම සමාගෙම! අයකර ගැ+මට ගI �යවර 
කවෙ/ද; 



( 3 ) 

 

 

 (vi) ෙg වනTට ෙගවා ඇ$ Xදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙනොෙග� Xදල අය කර ගැ+ම සඳහා ෙගන ඇ$ �යවර කවෙ/ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) (i) ප|Sය ජනාwප$වරණ සමෙA @ ලංකා_ත සංව/ධන බැංaව T=! 	�ය9 
ලෂ 700ක Xදල ��ගI කමෙ�දය?! ෙතොරව ලබා @ $ෙeද; 

 (ii) එෙසේ නg, එම Xදල අයකර ගැ+ම සඳහා �යා��ෙවළ $ෙeද; 

 (iii) එෙසේ නg, එම �යා��ෙවළ කවෙ/ද; 

 (iv) එN ව/තමාන තIIවය කවෙ/ද; 

ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

392/’15 
5. 

ග	 උදය පභාI ගgම!�ල මහතා,— Xද9 අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (3) 

(අ) (i) 2014  වසෙ/@ ලංකාවට ආනයනය කළ ඉ!ධන ෙලස � යg, හ^ඩජ! සහ 
Ti ය සg�/ණෙය!ම භාTතා කරන වාහන සංඛ�ාව, ෙව! ෙව! වශෙය! 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  � යg පමණ භාTතා කරන වාහන වා�ජ මqටl! ෙවළඳෙපොළට 
හ�!වා @ ඇ$ සමාගg සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ�!වා i! ව/ෂය 
ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ/ද; 

 (iii) හ^ඩජ! පමණ භාTතා කරන වාහන වා�ජ මqටl! ෙවළඳෙපොළට 
හ�!වා @ ඇ$ සමාගg සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ�!වා i! ව/ෂය 
ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ/ද; 

 (iv) හ^ඩජ! සහ � යg පමණ භාTතා කරන වාහනවල අවම lල ෙව! ෙව! 
වශෙය! කවෙ/ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

408/’16 
6. 

ග	 බ!iල �ණව/ධන මහතා,— Xද9 අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (3) 

(අ) අංක S/C 2008 සහ 2008.10.24 8නැ$ ෙශේෂඨ්ාwකරණ න� �!iව අDව, 
 භාVඩාගාර TTධ Tයදg වැය අ^තම (TMV) ම\! ලබා ෙදD ලබන Tෙශේ,ත 
 ප$පාදන, අදාළ අමාත�ාංශය සඳහා වන අ$ෙ/ක ප$පාදනය! ෙ�. 2008 Tස/ජන 
 පනෙI 6(1) වග!$ය ඒ අDව සංෙශෝධනය කරන ලද බව එ�මා ද!ෙනNද?  

(ආ) (i) උත ක	� අDව 2015 ව/ෂය �ළ@ අ$ෙ/ක ප$පාදන ලබා i! 
අමාත�ාංශ කවෙ/ද; 

 (ii) අමතර ප$පාදන ලබාi! අරX� එ එ අමාත�ාංශය අDව ෙව! ෙව! 
වශෙය! කවෙ/ද;  

 (iii) එෙසේ ලබාi! අ$ෙ/ක ප$පාදන පමාණය එ එ අමාත�ාංශය අDව ෙව! 
ෙව! වශෙය! කවෙ/ද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) (i) Tෙශේෂ Tයදg ඒකක වන අ$ග	 ජනාwප$�මා, අගාමාත� කා/යාලය සහ 
උපoමාwකරණ TPශච්යකාරව	 යන අ^තමය! සඳහා 2015 ව/ෂෙA@ 
අ$ෙ/ක ප$පාදනය! ලබා i!ෙ!ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ නg, එම පමාණය! ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ/ද; 

ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

422/’16 
7. 

ග	 T�ත ෙහේරI මහතා,— Xද9 අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනාwප$වරණෙA@ රජෙA ෙසේවකය!ට ලබා@මට ෙපොෙරො!i 
� 	.10,000/=ක Xද ! රාජ� පoපාලන චකෙ9ඛ අංක 5/2015 අDව රාජ�, 
සංසථ්ා, මVඩල, පළාI ආයතන හා රජය ස� සමාගgවලට ලබාi!  
	.8000/=ක Xදල රාජ� ව�ාපෘ$වල කා/ය මVඩලවලට ලැW ෙනොමැ$ 
බවI; 

 (ii) ෙපර වැu� වැ�~gවල@ ව�ාපෘ$වල ෙසේවක^!ටද එම වැu� වැ�~g 
ලබා@මට Xද9 අමාත�ාංශය කටd� කළ බවI; 

 එ�මා  ද!ෙනNද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) අDව වැu� වැ�~ම ලබා @ මාස 10ක කාලය ගත~ ඇතI, 
ව�ාපෘ$ කා/ය මVඩලවලට එය ලබා ෙනො@මට බලපෑ  ෙහේ� කවෙ/ද; 

 (ii) එම වැu� වැ�~ම ව�ාපෘ$ ෙසේවක^!හට ලබා@ම සඳහා දැනට ෙගන ඇ$ 
�යවර කවෙ/ද; 

 (iii) අදාළ වැu� වැ�~ම රාජ� ව�ාපෘ$ කා/ය මVඩල සඳහා ක�නl! 
ලබා@මට �යවර ග!ෙ!ද; 

 (iv) දැනට වසර 02ක කාලය _රා අINuවා ඇ$ ව�ාපෘ$වලට අදාළව සකස ්
ෙකොට ඇ$ ෙයෝ�ත කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා/තෙg!� චකෙ9ඛය 
�යාIමක කරD ලබන 8නය කවෙ/ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

476/’16 
8. 

ග	 කනක ෙහේරI මහතා,— පවාහන හා =T9 �ව! ෙසේවා අමාත��මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) යහපාලන රජය ආරgභ � 8න =ට J ලංකා ගමනාගමන මVඩලෙA ඇතැg 
�ෙපෝවල ෙසේවය කරන TTධ තන�	 දරන Pලධා>! හා ෙසේවක^! 
ෙනොෙයaI අසාධාරණකg, කරදර හා �ඩාව!ට ල~ ඇ$ බවI; 

 (ii) සමහර ෙසේවක^! දරන ලද තන�	ව ! ඉවIකර ඇ$ බවI; 

 (iii) එවැP ෙසේවක^! අදාළ ෙනොවන ෙවනI ෙසේවාවල ෙයොදවා ඇ$ බවI; 

එ�මා ද!ෙනNද? 

(ආ) (i) ෙමම �යාව ය යහපාලන රජෙA ප$පI$වලට පටහැP බව  ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නg, අසාධාරණයට, කරදර සහ �ඩාව!ට ල � එවැP ෙසේවක^!ට 
සාධාරණය ඉu ?>ම සඳහා ගD ලබන �යාමා/ග කවෙ/ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට දැDg ෙද!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 
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507/’16 
9. 

ග	 එg.එ�.එg. ස9මා! මහතා,— Pවාස හා ඉ8?>g අමාත��මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) අgපාර 8ස{්කෙA, ෙදNඅIතකV�ය පාෙ` ය ෙ9කg  ෙකොqඨාසයට අයI  
පහත සඳහ!  �නය!N ප8ං�ක	ව! ඉතා අ� ආදායgලා¡ ෙගොT පL9වලට අයI 
සාමා�ක^! බව එ�මා ��ග!ෙනNද? 

 (i) ෙ. ¢. ච!දෙසේන මහතා  18, o@ඇල  

 (ii) එ�. එg. ආoයදාස මහතා  12, මහවැ  Pවාස අසල, ච!දනගම 

 (iii) එg. එg. ෙ. ෙහේමමා  lය  128/1, �වාරගල 

 (iv) ෙ. එg. එg. මෙනෝ රංජ+ lය බඹරවාන 

 (v) ඒ. ඉ!දාP ම9කා!$ lය  බඹරවාන 

 (vi) ෙ. එg. ක	ණාරIන lය  209, ර!ෙහලගම 

 (vii) ¥. ¢. |භා,¦ lය   299/2, �වාරගල  

(ආ) එෙසේ නg, පාසැ9 අධ�ාපනය හදාරන ද	ව! සමඟ ෙනොෙයaI iෂක්රතා මධ�ෙA 
¢වIවන ඔL!ෙt පැ9පI Pවාස ප$සංසක්රණය කරගැ+ම සඳහා Pවාස ආධාර 
ලබා@මට �යවර ග!ෙ!ද ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

549/’16 
10. 

ග	 Tම9 ~රවංශ මහතා,— Xද9 අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) ප|Sය රජය වයස අL	i 60ට වැ� ෙජ�ෂඨ් _රවැ=ය!ෙt 	�ය9 l යන 01 
දවා � සථ්ාවර තැ!ප� සඳහා =යයට 15ක ෙපො§ අDපාතය ලබා i! බව එ�මා 
ද!ෙනNද? 

(ආ) (i) 2016 වසෙ/ =ට එම සහනය ලබන වයස ්2මාව අL	i 60 =ට 55 දවා අ� 
?>මටI; 

 (ii)  තැ!ප� Xදල 	�ය9 l යන 1.5 දවා වැ� ?>මටI; 

 (iii) ෙමම පහ|කම සපයන බලපතලා¡ සමාගg සඳහා =යයට 1.5ක ෙපො§ 
සහනාධාරය ලබා@මටI; 

 (iv) ඒ සඳහා 	�ය9 l යන 1,500ක Xදල ෙව! ?>මටI; 

 ෙමවර අයවැෙය! ෙයෝජනා කළ බව එ�මා ��ග!ෙනNද? 

(ඇ) (i) ඊට අදාළ චකෙ9ඛය Xද9 අමාත�ාංශය T=! ෙg වන Tට PaI කර $ෙeද; 

 (ii)  එෙසේ නg, එ� සහනය ලබන ෙජ�ෂඨ් _රවැ=ය! සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම පහ|කg සපයන බලපතලා¡ ¨ල� සමාගg කවෙ/ද; 

 ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

559/’16 
11. 

ග	 එස.් Jතර! මහතා,— ©ඩා අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ? ෙනො��ය 8ස{්කෙයN ෙපොi ©ඩා�ªය ඉ8?>මට ෙයෝජනා කර ඇ$ 
බව ද!ෙ!ද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ නg, ©ඩා�ªය ඉ8?>ම සඳහා Xද9 ෙව!කර $ෙeද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව!කළ Xදල කවෙ/ද; 

 (iv)  ©ඩා�ªෙA ඉ8?>g ඇර«ම පමාද ~මට ෙහේ� කවෙ/ද; 

 (v) lළ ගණ! කැඳ~ම P= කමෙ�දය අDව =iකර $ෙeද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) (i) Xද9 ෙව! ?>ෙg@ අකlකතා =i ~ $ෙeද; 

 (ii) එ ෙසේ නg, ඒ සඳහා ලබා ෙදන Tස�g කවෙ/ද; 

ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

565/’16 
12. 

ග	 Tiර Tකමනායක මහතා,— අධ�ාපන අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, රාජ�ය Tiහෙල! පළX වරට අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) Tභාගයට ෙප+ 
=ට, ග�තය Tෂය අසමIව 2016 අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) Tභාගයට ෙප+ =ªන 
=|! 30කට ආස!න සංඛ�ාව චකෙ9ඛ උපෙදසව්ලට පටහැPව 
Tiහ9ප$�මා T=! Tiහෙල! අසක්ර ඇ$ බවI; 

 (ii) ඇතැg =|! ෙවත PaI කරන ලද  චoත සහ$ක  අවලං� ?>ම වැP 
ද	ව! මාන=කව පහතට ඇද දැ¬ෙg  කටd� =i ?>ෙම! එම =|! සහ 
ෙදමා�ය! මහI අපහ|තාවයට ල ~ ඇ$ බවI; 

  එ�මා ද!ෙනNද? 

(ආ)  අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) Tභාගය පැවැI~මට $ෙබන ඉ8o මාස ?Nපය Tභාගයට වඩාI 
සා/ථකව Xණ @මට =|! ®දානg කරන කාලය  වන බැT! එම =|!ට Tiහෙ9 
අධ�ාපනය ලැWෙg අවසථ්ාව අNl?>ම Pදහස ් අධ�ාපන පහ|කg ලබා ගැ+ෙg 
අවසථ්ාව අNl ?>ම වන බව එ�මා ��ග!ෙනNද? 

(ඇ) (i) J ලංකාෙ� අනාගතය භාර ගැ+මට =ªන =|! මාන=කව පහතට ඇද දැ¬ම 
Tiහ9ප$වරයaෙt d�කම ෙ�ද; 

 (ii) Tiහ9ප$වරයාෙt ෙමම �යාකලාපය ෙහේ�ෙව! පැන නැ¯ ඇ$ ගැට°ව 
Tස±මට ගD ලබන �යාමා/ග කවෙ/ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද?  

571/’16 
13. 

ග	 ෙසA^r අ§ සා�/ මLලානා මහතා,— $රසර සංව/ධන හා වන¢T 
අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) මඩකල_ව 8ස{්කෙA, ෙකොකqªෙචෝෙ9, ෙව9ලාෙ� , ?රා!, ෙච!කල�, 
වාකෙ/, ව�න$� යන පාෙ` ය ෙ9කg  ෙකොqඨාසවල dදමය වාතාවරණය 
අවස!~මI සමඟ නැවත ප8ං� � ජනතාව T=! ආ/²ක iෂක්රතා මධ�ෙA 
ඉ8කරගI පැ9පI Pවාස ගණනාව වන අ  පහාර Pසා Tනාශ ~ ඇ$ බව එ�මා 
ද!ෙනNද? 

(ආ) (i)  වන අ ! T=! Tනාශ කර ඇ$ Pවාස සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 



( 7 ) 

 

 

 (ii) වන අ  පහාර Pසා lයSය සහ ශා>oක �වාල ලැ³ _`ගල^! සංඛ�ාව 
ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) වන අ  කඩා වැ@ම Pසා a´	 ඇ�µ ෙහේ! ෙගොTතැ! Tනාශ ~ ෙම! 
¶?යා අNl� _`ගල^! සංඛ�ාව ෙකොපමණද;  

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙනNද? 

(ඇ) (i) Pවාස අNl�ව!ට Pවාස ඉ8කර ගැ+ම සඳහාI, lයSය, 
ශා>oකව �වාල ලැ³ සහ ¶?යා අNl� _`ගල^!ට ව!8 ලබා@ම සඳහාI 
වැඩ��ෙවළ �යාIමක ව!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නg, lයSය සහ Tපතට පI� _`ගල^! අතo! ව!8 ලබා@ ඇ$ 
_`ගල^! සංඛ�ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එ එ පාෙ` ය ෙ9කg ෙකොqඨාසය, අDව පදානය කර ඇ$ ව!8 Xද9 
පමාණය ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

590/’16 
14. 

ග	 ල� ජයව/ධන මහතා,— ක/මා!ත හා වා�ජ කටd� අමාත��මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) · ̧ ලංකාව �ළ පව$න Xµ සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන අතo! රජෙA ෙගොඩනැS වල පවIවාෙගන යD ලබන 
සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ�ාව සහ a§ පදනම මත පවIවාෙගන යD 
ලබන සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ�ාව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) (i) a§ පදනම මත ලබාගI ෙගොඩනැ\  සඳහා a§ ෙග~මට සෙතොස ම\! 

වා/,කව ෙකොපමණ Xදල වැය කර!ෙ!ද; 

 (ii) a යට ලබාගI ෙගොඩනැ\  �Nටා $ෙබන සථ්ාන කවෙ/ද; එම සථ්ානවල 

Nlක	ව! කL	!ද සහ ඔL!ට මා=කව ෙගවන a§ Xදල ෙව! ෙව! 

වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සථ්ානවල දැනට පවIවාෙගන යන සහ වසා දමා ඇ$ සෙතොස ආයතන 

සංඛ�ාව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) (i) සෙතොස ෙවළඳ ආයතන �Nu~මට a§ පදනම මත ෙගොඩනැ\  ලබා 

ගැ+ෙg8 TwමI ක ̧මෙ�දය අDගමනය කර!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නg, එම කමෙ�දය  කවෙ/ද; 

 ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 
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103/’15 

15. 

ග	 B`wක ප$රණ මහතා,— Tෙ`ශ කටd� අමාත��මාෙග! ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) 2010.01.01 8න =ට 2014.12.31 8න දවා කාලය �ළ  කැනඩාෙ�@ හා 

ඇමoකාෙ�@ lයSය ශ ී̧ ලාං?ක _රවැ=ය! සංඛ�ාව, එ එ රට අDව 

ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔL!ෙt නg, වයස, ශ ී̧ ලංකාෙ� ප8ං�  �නය හා උත රටව9N @ කරන 

ලද ¶?යා කවෙ/ද; 

 (iii) ෙමම _`ගල^!ෙt මරණවලට ආස!නතම ෙහේ� කවෙ/ද;  

 (iv) ඔL! ෙවDෙව! රජය ලබා i! සහන කවෙ/ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 8න =ට 2014.12.31 8න දවා කාලය �ළ කැනඩාෙ�@ හා 

ඇමoකාෙ�@ �/ණ සහ අ/ධ ආබාwත තIIවයට පI � ශ ී̧ ලාං?ක 

_රවැ=ය! සංඛ�ාව, එ එ රට අDව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔL!ෙt නg, වයස, ශ ී̧ ලංකාෙ�  �නය හා උත රටව9N@ ඔL! කළ 

¶?යා කවෙ/ද;  

 (iii) ෙමම _`ගල^! ආබාwත ~මට ෙහේ� කවෙ/ද;  

 (iv) ඔL! ෙවDෙව! රජය ලබා i! සහන කවෙ/ද; 

 ය!නI එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නg, ඒ ම!ද? 

 

 

පධාන කටd� ආරgභෙA @ 
පන$ ෙක%�ප$ &'ගැ�)ම &'බඳ දැ+�,ම 

1. 

අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පI$ හා ආ/²ක කටd� අමාත��මා,— අ�	දහ! 
� තැනැIත! ��බඳ කා/යාලය (�Nu~ම, පoපාලනය ?>ම සහ ක/තව� ඉu ?>ම),— 
අ�	දහ! � තැනැIත! ��බඳ කා/යාලය �Nu~ම සඳහා ද; අ�	දහ! � 
තැනැIත! ෙස~ම සහ ඔL! ��බඳව ෙසොයා බැ§ම සඳහා ද; අ�	දහ! 
� තැනැIත!ෙt ඥා�!ට සහාය ~ම සඳහා ද; අ�	දහ! � තැනැIත! ��බඳ දIත 
සXදාය ස්ථාපනය ?>ම සඳහා ද; ඉහත � කා/යාලයට පවරD ලබන බලතල හා 
ක/තව�වලට අදාළ කා/යපªපාª සහ මා/ෙගෝපෙ`ශ සකස් ?>ම සඳහා ද; ෙg පනෙI 
TwTධාන �යාIමක ?>ම හා සgබ!ධ නැතෙහොI ඊට ආDෂංSක =ය° ක	� සඳහා 
TwTධාන සැලැස්~ම ��ස ද � පනI ෙකugපත?. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැDg@ම සහ 8නට Pයlත කටd� 
*1. 

අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පI$ හා ආ/²ක කටd� අමාත��මා,— ආV�කම 
ව�වසථ්ාව යටෙI ෙයෝජනාව,— J ලංකා පජාතා!{ක සමාජවා@ ජනරජෙA ආV�කම 
ව�වසථ්ාෙ� 104ආ (5)(අ) ව�වසථ්ාෙ� TwTධාන පකාරව මැ$වරණ ෙකොlෂ! සභාව T=! 
2016 ෙපබරවාo 25 8නැ$ අංක 1955/19 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 
2016.05.06 8න ඉ8oපI කරන ලද, ජනමතTචාරණයක@ ෙහෝ ඡ!ද Tම2මකට අදාළ 
කාල2මාව �ළ Tද½I හා X¾ත ජනමාධ� T=! ��පැ8ය d� උපමාන ෙහවI මා/ෙගෝපෙ`ශ/ 
ෙමෙහdg ප$පI$ අDමත කළ d� ය.  

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 

*2. 
ෙතොර�	 දැනගැ+ෙg අ^$වා=කg ��බඳ පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 

*3. 
J ලංකා ජා$ක ප/ෙAෂණ සභාව පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 
 

*4. 
ෙහෝlෙයෝප$ පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 
 

*5. 
සමථ මVඩල (සංෙශෝධන) පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 
 

*6. 
¨ල� කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන) පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 

*7. 
සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙI Pෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනI ම\! 
සංෙශෝwත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙI 4 වැP වග!$ෙA (3) වැP 
උපවග!$ය සහ 14 වැP වග!$ය සමඟ ?යTය d� එ� පනෙI 20 වැP වග!$ය යටෙI 
සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2016 ෙපබරවාo 
11 8නැ$ අංක 1953/27 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD  ලැබ, 2016.03.10 8න 
ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ d� ය. 

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 

*8. 

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙI Pෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනI ම\! 
සංෙශෝwත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙI 4 වැP වග!$ෙA (3) වැP 
උපවග!$ය සහ 14 වැP වග!$ය සමඟ ?යTය d� එ� පනෙI 20 වැP වග!$ය යටෙI 
සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2016 ෙපබරවාo 
11 8නැ$ අංක 1953/28 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2016.03.10 8න 
ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ d� ය. 

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 

*9.  
ක/මා!ත හා වා�ජ කටd� අමාත��මා,— පl$ හා ෙසේවා පනත යටෙI Pෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන lDg ඒකක, පl$ හා ෙසේවා පනෙI 60 වැP වග!$ය යටෙI ආහාර 
|ර,තතාව අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2015 ¿  2 8නැ$ අංක 1921/54 දරන අ$ 
Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2016.04.05 8න ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ 
d� ය. 

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 
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*10. 
අwකරණ අමාත��මා සහ B`ධ ශාසන අමාත��මා,— සාපරාÀ කාරණාවල @ අෙන�ෝන� 

සහෙයෝ¯තාව දැ~ෙg පනත යටෙI කරන Pයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාÀ 
කාරණාවල@ අෙන�ෝන� සහෙයෝ¯තාව දැ~ෙg පනෙI 2 වැP වග!$ෙA (3) වැP 
උපවග!$ය යටෙI අwකරණ අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2015 අෙගෝස�් 6 8නැ$ අංක 
1926/46 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2015.11.21 වැP 8න ඉ8oපI කරන 
ලද Pයමය අDමත කළ d� ය. 

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 
 

*11. 
අwකරණ අමාත��මා සහ B`ධ ශාසන අමාත��මා,— අwකරණ සංTධාන පනත යටෙI 

Pෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අwකරණ සංTධාන පනෙI 45 වැP වග!$ය සමඟ ?යTය 
d� එම පනෙI 61 වැP වග!$ය යටෙI අwකරණ අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2016 
ෙපබරවාo 18 8නැ$ අංක 1954/34 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2016.03.08 
8න ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ d� ය.  

 

*12. 
©ඩා අමාත��මා,— ©ඩා පනත යටෙI Pෙයෝග,— ජා$ක රාජ� සභාෙ� 1973 

අංක 25 දරන ©ඩා පනෙI 31 වැP වග!$ය සමඟ ?යTය d� එ� පනෙI 41 වැP 
වග!$ය යටෙI ©ඩා අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2013 ජනවාo 15 8නැ$ අංක 
1793/3 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා$ක ©ඩා 
සංගg Pෙයෝගවල ඇ�ළI 13 සහ 17 වැP වග!$ සංෙශෝධනය කරl! 2015 
ෙනොවැgබ/ 9 8නැ$ අංක 1940/7 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 
2016.01.26 8න ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ d� ය.    

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 
 

*13. 

පවාහන හා =T9 �ව! ෙසේවා අමාත��මා,— ෙමෝට/ වාහන පනත යටෙI Pෙයෝග,— 
(203 වැP අwකාරය �) ෙමෝට/ වාහන පනෙI 213ඈ වග!$ය සමඟ ?යTයd�, එ� පනෙI 
237 වග!$ය යටෙI පවාහන හා =T9 �ව! ෙසේවා අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2015 
ෙදසැgබ/ 22 8නැ$ අංක 1946/10 දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2016.03.09 
8න ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත කළ d� ය.  

 

*14. 
ෙබෞ`ධ Tහාර ෙ`වාලගg (සංෙශෝධන) පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර ?ය~ම. 
 

*15. 
Ti බල හා _න/ජන+ය බලශ$ අමාත��මා,— J ලංකා පරමා�ක බලශ$ පනත 

යටෙI >$,— 2014 අංක 40 දරන J ලංකා පරමා�ක බලශ$ පනත පකාරව J ලංකා 
පරමා�ක බලශ$ Pයාමන සභාව T=! සාදන ලiව, 2015 ¿  21 8නැ$ අංක 1924/27 
දරන අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2016.03.23 8න ඉ8oපI කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමා�ක බලශ$ (බලපත) >$ සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ$ (�යා 
��ෙවත පැවැI~ෙg අදහස ��බඳ දැDg @ෙg) >$ අDමත කළ d� ය. 

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.)  

 

*16. 

ෙථේරවා@ ÁÂ ක$කාවI ( යාප8ං� ?>ෙg) පනI ෙකugපත — ෙදවැP වර 
?ය~ම. 
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*17. 
සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙI Pෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනI මS! 
සංෙශෝwත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙI 4 වැP වග!$ෙA (3) 
වැP උපවග!$ය සහ 14 වැP වග!$ය සමඟ ?යTය d�, එම පනෙI 20 වැP වග!$ය 
යටෙI Xද9 අමාත�වරයා T=! සාදන ලiව, 2015 ෙපබරවාo 26 8නැ$ අංක 1903/41 දරන 
අ$ Tෙශේෂ ගැසq පතෙA පළ කරD ලැබ, 2015.09.23  8න ඉ8oපI කරන ලද Pෙයෝග අDමත 
කළ d� ය.  

(අමාත� මVඩලෙA අDම$ය ද!වා $ෙe.) 

 
 * සල/ෙණ� හ2�ව+ ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 

 
 

 

 


