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1. 

ග	 (ෛවද�) න� ද ජය#සස් මහතා,— ආරෂක අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (3)  

(අ) / ලංකා නා2ක හ3දාව ම4  ඉ6 කරන ලද සාගර ආරෂා කට7�, 389 
ෙකො;ලකෑ= වැළැ@ම සහ ෙABය හා 2ෙABය නැCවලට ආරෂාව සැපEම යන 
ෙසේවා 2012 සැ�තැ=බJ 18 Lන Mට ඇව NගාJO සමාගම ෙවත පවරා ඇ# බව 
එ�මා ද ෙනQද? 

(ආ) නා2ක හ3දාව සහ ඇව NගාJO සමාගම සහ ,මාසQත රනා ආරෂණ ලංකා 
සමාගම අතර පවTනා U2Vම Wමද; එQ පධාන ෙකො ෙAM කවෙJද ය න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) (i) ඇව NගාJO සමාගම සහ නා2ක හ3දාව අතර පවTනා ෙසේවා 
ස=බ ධතාවය කවෙJද; 

 (ii) ඇව NගාJO සමාගෙ= ආරෂක ෙසේවා කට7� සඳහා නා2ක හ3දාෙC 
]ලධා^  සහ ආ7ධ ෙයොදව ෙ ද;  

 (iii) එෙසේ න=, ඒ කවර පදනම` ද; 

ය න එ�මා සඳහ  කර ෙනQද? 

(ඈ) වJෂ 2012 Mට 2015 දවා,  

 (i) ඇව NගාJO සමාගම ලැb ආදායම; 

 (ii) ඔd   රජයට ෙගe බ9 3දල;  

ෙව  ෙව  වශෙය  ෙකොපමණද ය නT එ�මා සඳහ  කර ෙනQද? 

(ඉ) V2ශාල ලාභය ලබන 389 ආරෂක ෙසේවය නා2ක හ3දාෙව  ඉවT `^මට හා 
රාජ� ෙAපළ අවභා2තයට Qටf ආරෂක ෙ;ක=වරයා ගT gරණය ]වැරL `^මට 
කට7� කර ෙ ද ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද?  

(ඊ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

125/’15 
2. 

ග	 iAjක ප#රණ මහතා,— 3ද; අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) / ලංකාව �ළ පව#න වා�f ��කාර ආයතන පමාණය ෙකොපමණද;  

  (ii) එම ආයතනය Q න=, ��න හා 9රකථන අංක කවෙJද; 

 (iii) එම එ එ ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන ෙසේවකය  සංඛ�ාව ෙව  ෙව  
වශෙය  ෙකොපමණද;  

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(අටවැ] පාJ�ෙ= �ව — පළ3වැ] සභාවාරය) 
අංක 82.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 

 (ආ)     (i)  වා�f ��කාර ආයතනය Q බලපත අnT `^ෙ=o ඔd  රජයට ෙග2ය 7� 
ගාස�් කවෙJද; 

 (ii) එම එ එ ගාස�් කාpඩෙr වsනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (අ) (ii) Q සඳහ  ආයතන 2014 වJෂයට බලපත අnT `^ෙ=o ෙගe  
ඇපකර වsනාකම එ එ ආයතනය අuව ෙව  ෙව  වශෙය  කවෙJද; 

 (iv) ෙමම ඇපකරය බැංW ඇපකරයද; නැතෙහොT 3ද; ඇපකරයද; 

 (v) 3ද; ඇපකරය න=, තැ පT කළ බැංWව, Uwෙ= Qxකා^Tවය ඇ# 
ආයතනෙr නම හා එම Uwම ජංගම, ඉ#y `^ෙ= ෙහෝ සථ්ාවර තැ ප� 
Uwමද;  

ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) (i) නව ඇපකර ගාස�් සංෙශෝධනය ]සා වා�f ��කාර ආයතනය ට 
අසාධාරණය M9 e බව ��ග ෙ ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම ඇපකර  ගාස�් සංෙශෝධනයට �යවර ග ෙ ද; 

 (iii) එෙසේ න=, ඒ කවර Lනයක Mටද; 

  ය න තව9රටT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

424/’16 

3. 

ග	 උදය පභාT ග=ම �ල මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා#ක ප#පT# හා ආJ~ක 
කට7� අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) 2014 සහ 2015 වJෂය Q ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමස්ත xල දJශකෙr 
වJධන ප#ශතය සහ �Aධ 2ෙABය xලoගැ�= ෙව  ෙව  වශෙය  කවෙJද ය න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමසත් xල දJශකය පVUය වසර �ළ පහත 
වැ�ෙම  / ලංකා ආJ~කය සහ රජෙr ආJ~ක ප#පT#ය ��බඳ 
ආෙයෝජක� ෙ� 2ශව්ාසය �ඳ වැ� ඇ# බවT; 

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ �Aධ 2ෙABය xලo ගැ�= පVUය වසර �ළ 
සෘණ අගය ගැ�ෙම  / ලංකා ආJ~කය සහ රජෙr ආJ~ක ප#පT#ය 
��බඳ 2ෙABය ආෙයෝජක� ෙ� 2ශව්ාසය �ඳ වැ� ඇ# බවT; 

 එ�මා ��ග ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

438/’16 

4. 

ග	 2�ත ෙහේරT මහතා,— සමාජ ස2බලගැ @= හා Vභසාධන අමාත��මාෙග  
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා ෙජ�ෂඨ් fරවැM oමනා ෙවuෙව  පමාණවT ප#පාදන 
පාෙABය ෙ;ක= කාJයාලවලට ]WTකර #ෙ�ද; 

 (ii) 2015 වJෂය සඳහා ]WT කළ 3දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 වJෂය සඳහා ]WT `^මට ]යxත 3දල ෙකොපමණද; 

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i) ඉ;n=කර ඇ# Mයnම ෙජ�ෂඨ් fරවැMය ට එම oමනාව ලබා ෙද ෙ ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙC න=, ය= ,මා`^ම M9කර #ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න=, ඒ ම ද; 

 (iv) ,මා`^ම M9කර ෙනොමැ# න=, පමාණවT ප#පාදන ෙව කර ඉ;n= 
කරන ලද Mයn ෙජ�ෂඨ් fරවැMය  සඳහා එම oමනාව ලබාoමට කට7� 
කරu ලබ ෙ ද; 

  ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

440/’16 

5. 

ග	 �. @. චානක මහතා,— ]වාස හා ඉL`^= අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) ජා#ක ]වාස සංවJධන අjකාyය ම4  ]වාස සංවJධන වැඩසටහන යටෙT 
	�ය; 250,000/=ක වsනාකx  7T ]වාස වැඩසටහන �යාTමක කරu 
ලැiෙCද ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ආ) (i) එම වැඩසටහන �යාTමක පාෙABය ෙ;ක= ෙකොNඨාස සහ ඉඩ= �Qs 
සථ්ාන කවෙJද;  

 (ii) එම ඉඩ= ලබාoෙ=o Lස�් ඉඩ= පyහරණ කx6ව ම4  අදාළ ඉඩ= කැබ� 
හ�නාගැ�ම M9කර #ෙ�ද;  

 (iii) එ එ පාෙABය ෙ;ක= ෙකොNඨාසය අuව ෙතෝරාගT ප#ලා�  සංඛ�ාව 
ෙව  ෙව  වශෙය  කවෙJද;   

 (iv) එම ප#ලා� ෙ� න=, ��නය  සහ ෙතෝරාගT කමෙCදය කවෙJද;   

 (v) ප#ලා�  ෙතෝරාගැ�මට සහභාU e රාජ� ]ලධා^ ෙ� න= කවෙJද; 

 (vi)  ෙතෝරාගT ප#ලා�  ඉඩ= Qxකම ලැ�මට ]යම V9සස්  බවට සෑ�මට 
පT2ය හැ`ද; 

 ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

443/’16 

6. 

ග	 වාVෙAව නානායකාර මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා#ක ප#පT# හා 
ආJ~ක කට7� අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ෙලෝකෙr 22ධ රටවල පවTවාෙගන යන ලාං�කය  ස� බැංW Uw=  
සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ UwෙමQ ඇ# වsනාකම, එ එ රට අuව ෙව  ෙව  
වශෙය  කවෙJද; 

 (iii) එම Uw= Qxය  / ලංකාෙC �# උ;ලංඝනය කරx  3ද; තැ පT කර 
#ෙ�ද; 

 (iv) එ� Uw= ස=බ ධෙය  �#මය �යවර ගැ�මට කට7� කර ෙ ද;  

 (v) එෙසේ න=, එය M9 කරන ආකාරය කවෙJද; 

 (vi) රාජ� තා �ක මNටෙම  ඉහත � Mයn Uw=වල ෙතොර�	 ලබා ගැ�ම 
සඳහා රජය 2M  අදාළ රාජ�ය  හරහා ඉ;�= කර #ෙ�ද;  

 (vii) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද; 

ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) ස2්NසJල තෙr HSBC බැංWෙC ඇ# Uw= ��බඳව මා 2M  2015.03.03 
Lන පාJ�ෙ= �ෙCo කරන ලද 2ම,මට ���	 වශෙය ,  ඒ සඳහා �යා 
`^මට �ල� iAj අංශයට ස=බ ධ �# සංෙශෝධනය කරගත 7� වන 
බවT, 3ද; අමාත�වරයා ඊට ආස නම අමාත� මpඩල �ස@්ෙ=L ඒ සඳහා 
කට7� කරන බවT පවසා Msෙrද; 

 (ii) එෙසේ න=, එ� �# සංෙශෝධනය කරu ලැබ ඒ අuව ෙ= වන2ට ෙගන ඇ# 
�යවර සහ පග#ය කවෙJද; 

ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

446/’16 

7. 

ග	 මQ දාන ද අnTගමෙ� මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා#ක ප#පT# හා 
ආJ~ක කට7� අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපාJතෙ= �ෙC, මහuවර Lස�්කෙr, නාවල�sය 
අඩ2ෙr, සමනලගම පෙAශෙr ප�නස ්ගස ්7000 කපා ඉවT කරx  Msන 
බවT; 

 (ii) නාවල�sය, මාපාක ද අකර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, ම;ෙගො;ල 
අකර 50කට අයT ප�නස ්ගස ්fAග�ක ෙවෙළ�  ම4  කපා ඉවT `^ම 
සඳහා කට7� �දාන= කර ඇ# බවT; 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500 පමණ ඉවT `^මට අවසර 
ලබාෙගන ඇතT, ෙ= වන2ට අනවසරෙය  ගස ්12,000 පමණ කපා ඉවT 
ෙකොට ඇ# බවT; 

 එ�මා ද ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ  Mය�ම ගස ්ඉවT `^ම සඳහා අවසර ලබාoෙ=o අuගමනය 
කරන ලද කමෙCදය  සහ ඒවාට ස=බ ධ ]ලධා^ ෙ� න= කවෙJද; 

 (ii) එම4  රජයට අය2ය 7� 2ශාල 3දල අQx @ ඇ# බව ��ග ෙ ද; 

 (iii) එම වංචා සහගත �යාවලට ස=බ ධ ]ලධා^ ට එෙරQව ගu ලබන 
�#මය �යවර කවෙJද; 

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

452/’16 

8. 

ග	 බ 9ල  ණවJධන මහතා,— 3ද; අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) 2014 අෙගෝස�් 15 Lන ඇමyකාu එසT ජනපද ෙඩොලJ 36,800 ෙලස තෙසේ	 
කර #b TRJ 150W මාL�ෙr ෙමෝටJ රථවල වsනාකම, 2015 මාJ� 23 Lන වන2ට 
ඇමyකාu එසT ජනපද ෙඩොලJ 27,944 (ජප  ෙය  3,375,000) දවා ෙඩොලJ 
8836`  අ¦ `^ම ෙහේ�ෙව  / ලංකාවට ආනයනය කර #b වාහන 407`  M9@ 
ඇ# බ9 අලාභය දළ වශෙය  	�ය; x�යන 3000 පමණ වන බව එ�මා 
ද ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙමම බ9 අලාභය ස=බ ධෙය  වග`ව 7TෙT කd	 ද; 

 (ii) රාජ� අයභාරයට ෙමවැ] අලාභය M9ව ඇTන=, ඒ හා ස=බ ධෙය  ගu 
ලබන �යාමාJග කවෙJද; 



( 5 ) 

 

 

 (iii) ක�  පැව# තෙසේ	ව අ¦ `^ම ෙහේ�ෙව , g	බ9 සහන බලපතය 
යටෙT ෙ= දවා ෙමරටට ආනයනය කරන ලද ෙමෝටJ රථ සංඛ�ාව  
ෙකොපමණද; 

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

457/’16 

9. 

ග	 එ=. එ§. එ=. ස;මා  මහතා,— බ ධනාගාර ප#සංස්කරණ, fන	Tථාපන, 
නැවත පLං� `^ම හා Q 9 ආගxක කට7� අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) / ලංකා රජය හා මාලLව�න රජය අතර Mරක	ව  8වමා	 කර ගැ�ම සඳහා 
අTස  කරන ලද U2Vම අuව මාලLව�ෙනQ Mරභාරෙr පVවන එ=. එ=. එ=. 
�සත්ා= නමැ# fAගලයා / ලංකාෙC බ ධනාගාරයකට මා	 `^ම �¨ස ඉ;n= 
`^ම ස=බ ධව  (Case File No. 175/2009 - Court No. 194 JC - 2009) අjකරණ 
අමාත�ාංශ ෙ;ක=ෙ� අංක MOJ/L2/2/3/12 හා 2014.05.30 Lනැ# ��ය ම4  
2ෙAශ කට7� අමාත�ාංශෙr ෙ;ක= ෙව#  වාJතාව කැඳවන ලද බව එ�මා 
ද ෙනQද? 

(ආ) (i) එ� Mරක	 / ලංකාෙC බ ධනාගාරයකට මා	කරවා ගැ�ෙ= �යාව�ය 
ස=බ ධෙය  ෙගන ඇ# �යවර කවෙJද; 

 (ii) එQ වJතමාන පග#ය කවෙJද; 

ය න එ�මා සඳහ  කර ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

503/’16 

10. 

ග	 ච�ර සංoප ෙසේනාරTන මහතා,— රාජ� පyපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) රජෙr භාෂා පyවJතක ෙසේවෙr 2ෙශේෂ ප #යට උසස ්`^ෙ= 2භාගය 1999 
වසy  පV ෙමෙත පවTවා ෙනොමැ# බවT;    

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ� 2ෙශේෂ ප #ෙr තන�	 ෙ= වන2ට 3�ම] ම 
fර�පා¦ @ ඇ# බවT; 

 (iii) වසර 16කට වැ· කාලය fරා පව#න එකම උසස@්ෙ= අවසථ්ාවද අQx 
`^ෙම  ]ලධා^ හට බලවT අසාධාරණය M9@ ඇ# බවT;  

එ�මා ද ෙනQද? 

(ආ) (i)  අංක 06/2006 දරන රාජ� පyපාලන චකෙ;ඛෙය   2006.01.01 Lන Mට එම 
ෙසේවෙr 2ෙශේෂ ප #ය ෙසේවා තTTවෙය  පහත ෙහළන ලද බවT; 

 (ii) ඒ අuව, oපව�ා�ත ෙසේවා මNටෙ= #b එම ප #ය 2006 වසෙJ Mට 
කළමණාකරන සහකාර අj ප #යටද පහ�  සථ්ානගත කරන ලද බවT; 

 (iii) එම තTTවය ]ලධා^  ෙසේවය හැරයාමටT, උග ]ලධා^ Qඟය ඇ# 
`^මටT ෙහේ�@ ඇ# බවT; 

එ�මා ��ග ෙනQද? 

(ඇ) (i) උසස@්ෙ= අවසථ්ාව අQx e එම ]ලධා^ ට ලබාෙදන සහනය කවෙJද; 

 (ii) නව ෙසේවා ව�වසථ්ා ෙක6=පෙත  2ෙශේෂ ප #ය සඳහා 2006 වසරට  ෙපර 
පැව# ෙසේවා තTTවය නැවත ලබාoමට �යවර ග ෙ ද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ න=, එම ප#පාදනය  වහා �යාTමක `^මට �යවර ග ෙ ද; 

ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 
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11. 

ග	 එස.් එ=. මyකාJ මහතා,— පළාT සභා හා පළාT පාලන අමාත��මාෙග  
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ම4  වසර ගණනාව 3�;ෙ; ෙකොළඹ නගරෙr 
කැ� කසල ¹ෙතොට3;ල පෙAශයට බැහැර කරන බවT; 

 (ii)  අකර 02ක පෙAශයකට පමණ කැ� කසල බැහැර `^ම සඳහා අවසර o 
ඇතT, අකර 12 ක පමණ පෙAශයකට කැ� කසල බැහැර කර ඇ# බවT; 

 (iii)  ෙමම ගැටnව ෙහේ�ෙව  ෙකොෙළො නාව පෙAශෙr ජනතාව අධ�ාප]ක, 
ෙසෞඛ� හා පාyසyක වශෙය  දැ· ෙලස »ඩාවට පT @ Msන බවT; 

 එ�මා ද ෙනQද? 

(ආ) (i) Lනකට ෙකොළඹ නගරෙය  ¹ෙතොට3;ලට ෙගන එන කැ� කසල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) කැ� කසල බැහැර `^ම සඳහා ෙකොළඹ නගර සභාව, ¹ෙතොට3;ල ෙවuවට 
ෙවනT 2ක;ප සථ්ානය ෙතෝරා ග ෙ ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම Lනය කවෙJද; 

 (iv) කැ� කසල ෙවනT සථ්ානයකට ෙයො3 `^මට �යවර ග ෙ  න=,  ඉ  
පVව දැනට #ෙබන කැ� කසල ඉවT `^ම සඳහා වැඩ��ෙවළ �යාTමක 
කර ෙ ද; 

 (v)  එෙසේ න=, එම Lනය කවෙJද; 

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

563/’16 

12. 

ග	 එස.් /තර  මහතා,— අධ�ාපන අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) Lව�න fරා �Qටා #ෙබන ෙපර පාස; සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) / ලංකාෙC ෙපර පාස; ළ3  සඳහා ]M පyL සකස ්e අධ�ාපන කමය 
#ෙ�ද; 

 (iii) ෙපර පාස;  	ව	 ෙ� වැ6� කමය අයT වන කාpඩය කවෙJද; 

 ය න එ�මා සඳහ  කර ෙනQද?  

(ආ) (i) උ�	 ප ළාෙT, 2ෙශේෂෙය  `�ෙනො§� හා 3ල#C Lස�්කවල �Qටා 
#ෙබන ෙපර පාස; සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ෙපර පාස;ව�  M2; ආරෂක ෙදපාJතෙ= �ව යටෙT ඇ# ෙපර 
පාස; සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවාෙr උග වන  	ව	 ට වැ6� ෙගවන පදනම කවෙJද; 

 ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 
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(ඇ) (i) පාස; යාමට ]යxත ෙපර පාස; ළ3  සඳහා ආරෂක හ3දාවලට 
ස=බ ධ  	ව	 ට ඉගැ 2ය හැ`ද; 

 (ii) රෙN අෙන පෙAශවලT ෙමම කමය �යාTමක ව ෙ ද; 

 (iii) ෙපර පාස; ළ3 ෙ� ]ල ඇ�ෙ= හ3දා ලාංඡන පළඳවා ඇ# බව ද ෙ ද; 

 ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 
575/’16 

13. 

ග	 ෙසr�O අ� සා�J මdලානා මහතා,— පවාහන හා M2;  ව  ෙසේවා 
අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එස.් එ=. ෙජ,J මහතා සහ ඔ8ෙ� පdෙ; සාමා�ක�  මඩකලfව, 
ෙපොෙළො න	ව 9=yය ර½ත ඉඩෙ= (¾නා], yoතැ න සථ්ානෙr  �Qs )
oJඝ කාලය Mට ¿වTවන බවT; 

 (ii) එම ඉඩ = ෙකොටස, 9=yය ෙදපාJතෙ= �ෙව , oJඝ කා�න බ9 U2Vම 
යටෙT ලබා ගැ�ම සඳහා ඔ8 අය9=කර #ෙබන බවT (��ෙගොu අංක 9.සා./
9.ර.ක.ඒ./නව බ9oම/2012); 

 එ�මා ද ෙනQද? 

(ආ) ¿වT@මට ස~්ර ]වස ෙහෝ ඉඩම ෙනොමැ#ව අසරණව Msන ෙජ,J මහතාට 
�ත�ාuÀල ෙලස බ9 U2Vම`  9=yය ර½ත ඉඩෙ= ෙකොටස ලබාoම ෙකෙරQ 
සලකා බල ෙ ද ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 

142/’15 

14. 

ග	 iAjක ප#රණ මහතා,— රාජ� ව�වසාය සංවJධන අමාත��මාෙග  ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 3ද; වJෂය �ළ අලාභ ලැb රාජ� ආයතන කවෙJද;   

 (ii) එම ආයතනය Q අලාභය ෙව  ෙව  වශෙය  ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) Q සඳහ  ආයතනය ෙග  ෙවනT රාජ� ආයතනය ට ෙග@මට 
ඇ# 3ද; පමාණය ෙව  ෙව  වශෙය  ෙකොපමණද;  

ය න එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ආ) (i) අලාභ �ය@ම සඳහා උත ආයතනය ට මහා භාpඩාගාරය ම4  ]WT 
කළ 3ද; පමාණය, ෙව  ෙව  වශෙය  ෙකොපමණද;  

 (ii) උත අලාභය ට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ�ම කර #ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම ෙහේ� එ එ ආයතනයට ෙව  ෙව  වශෙය  කවෙJද;  

 (iv) උත ආයතන ලාභදාE ආයතන බවට පT`^මට �යවර ග ෙ ද;  

 (v) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය ද; 

ය නT එ�මා ෙමම සභාවට ද ව ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම ද? 
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පධාන කට7� ආර=භෙr o 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ.�/ම 

1. 

ස්වෙAශ කට7� අමාත��මා,— මරණ �යාපLං� `^ ෙ= (තාවකා�ක 2j2ධාන) 
(සංෙශෝධන),— 2010 අංක 19 දරන මරණ �යාපLං� `^ෙ= (තාවකා�ක 2j2ධාන) 
පනත සංෙශෝධනය `^ම �¨ස e පනT ෙක6=පත`. 

2. 

ගා¹ය ආJ~ක කට7� ��බඳ අමාත��මා,— සTව ආහාර (සංෙශෝධන),— 1986 
අංක 15 දරන සTව ආහාර පනත සංෙශෝධනය `^ම �¨ස e පනT ෙක6=පත`. 

 

ෙය0ජනා ()බඳ දැ.�/ම 

3. 
පාJ�ෙ= �ෙC සභානායක�මා,— පාJ�ෙ= �ෙC �ස්@=,— අද Lන 2Mර යෑෙ=o 

ෙමම පාJ�ෙ= �ව 2016 Á� මස 07 වැ] බහස්ප# දා ¾. භා. 10.30 දවා ක; තැ�ය 
7� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැu=oම සහ Lනට ]යxත කට7� 
*1. 
ෙහෝxෙයෝප# පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 

*2. 
/ ලංකා ජා#ක පJෙrෂණ සභාව පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 

*3. 
අjකරණ අමාත��මා සහ iAධශාසන අමාත��මා,— සාපරාÄ කාරණාවල o අෙන�ෝන� 

සහෙයෝÅතාව දැ@ෙ= පනත යටෙT කරන ]යමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාÄ 
කාරණාවලo අෙන�ෝන� සහෙයෝÅතාව දැ@ෙ= පනෙT 2 වැ] වග #ෙr (3) වැ] 
උපවග #ය යටෙT අjකරණ අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2015 අෙගෝස�් 6 Lනැ#    
අංක 1926/46 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2015.11.21 වැ] Lන ඉLyපT 
කරන ලද ]යමය අuමත කළ 7� ය. 

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 

*4. 
අjකරණ අමාත��මා සහ iAධශාසන අමාත��මා,— අjකරණ සං2ධාන පනත යටෙT 

]ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අjකරණ සං2ධාන පනෙT 45 වැ] වග #ය සමඟ `ය2ය 
7� එම පනෙT 61 වැ] වග #ය යටෙT අjකරණ අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2016 
ෙපබරවාy 18 Lනැ# අංක 1954/34 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.03.08 
Lන ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 7� ය.  

 

*5. 
සමථ මpඩල (සංෙශෝධන) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 
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*6. 
�ල� කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 

*7. 
අපරාධ න¦ 2ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 

*8. 
අ�	දහ  e තැනැTත  ��බඳ කාJයාලය (�Q6@ම, පyපාලනය `^ම සහ කJතව� ඉ6 

`^ම) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම.  

*9. 

ආp¦කම ව�වසථ්ාව යටෙT ෙයෝජනාව,— 2වාදය  ක; තබන ලද පශන්ය (2016 Á] 
22),— “/ ලංකා පජාතා �ක සමාජවාo ජනරජෙr ආp¦කම ව�වසථ්ාෙC 104ආ (5)(අ) 
ව�වසථ්ාෙC 2j2ධාන පකාරව මැ#වරණ ෙකොxෂ  සභාව 2M  2016 ෙපබරවාy 25 Lනැ# 
අංක 1955/19 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.05.06 Lන ඉLyපT කරන 
ලද, ජනමත2චාරණයකo ෙහෝ ඡ ද 2ම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ 2දÇT හා 3Èත 
ජනමාධ� 2M  ��පැLය 7� උපමාන ෙහවT මාJෙගෝපෙAශ/ ෙමෙහ7= ප#පT# අuමත 
කළ 7� ය.” යuෙව  ෙයෝජනා කරන ලL , පශන්ය සභාÊ3ඛ කරන ලo.  

 

*10. 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත� තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙT ]ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනT ම4  
සංෙශෝjත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙT 4 වැ] වග #ෙr (3) වැ] 
උපවග #ය සහ 14 වැ] වග #ය සමඟ `ය2ය 7� එ� පනෙT 20 වැ] වග #ය යටෙT 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත� තර ෙවළඳ අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2016 ෙපබරවාy 
11 Lනැ# අංක 1953/27 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu  ලැබ, 2016.03.10 Lන 
ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 7� ය. 

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 

*11. 

සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත� තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙT ]ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනT ම4  
සංෙශෝjත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙT 4 වැ] වග #ෙr (3) වැ] 
උපවග #ය සහ 14 වැ] වග #ය සමඟ `ය2ය 7� එ� පනෙT 20 වැ] වග #ය යටෙT 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත� තර ෙවළඳ අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2016 ෙපබරවාy 
11 Lනැ# අංක 1953/28 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.03.10 Lන 
ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 7� ය. 

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 

*12.  
කJමා ත හා වා¨ජ කට7� අමාත��මා,— පx# හා ෙසේවා පනත යටෙT ]ෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන xu= ඒකක, පx# හා ෙසේවා පනෙT 60 වැ] වග #ය යටෙT ආහාර 
Vර½තතාව අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2015 Á� 2 Lනැ# අංක 1921/54 දරන අ# 
2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.04.05 Lන ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 
7� ය. 

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 

 

 

 

 

 



( 10 ) 

 

 

*13. 
Ëඩා අමාත��මා,— Ëඩා පනත යටෙT ]ෙයෝග,— ජා#ක රාජ� සභාෙC 1973 

අංක 25 දරන Ëඩා පනෙT 31 වැ] වග #ය සමඟ `ය2ය 7� එ� පනෙT 41 වැ] 
වග #ය යටෙT Ëඩා අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2013 ජනවාy 15 Lනැ# අංක 
1793/3 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා#ක Ëඩා 
සංග= ]ෙයෝගවල ඇ�ළT 13 සහ 17 වැ] වග # සංෙශෝධනය කරx  2015 
ෙනොවැ=බJ 9 Lනැ# අංක 1940/7 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 
2016.01.26 Lන ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 7� ය.    

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 
 

*14. 

පවාහන හා M2;  ව  ෙසේවා අමාත��මා,— ෙමෝටJ වාහන පනත යටෙT ]ෙයෝග,— 
(203 වැ] අjකාරය e) ෙමෝටJ වාහන පනෙT 213ඈ වග #ය සමඟ `ය2ය7�, එ� පනෙT 
237 වග #ය යටෙT පවාහන හා M2;  ව  ෙසේවා අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2015 
ෙදසැ=බJ 22 Lනැ# අංක 1946/10 දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.03.09 
Lන ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත කළ 7� ය.  

*15. 
ෙබෞAධ 2හාර ෙAවාලග= (සංෙශෝධන) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර `ය@ම. 

*16. 
29�බල හා fනJජන�ය බලශ# අමාත��මා,— / ලංකා පරමාwක බලශ# පනත 

යටෙT ^#,— 2014 අංක 40 දරන / ලංකා පරමාwක බලශ# පනත පකාරව / ලංකා 
පරමාwක බලශ# ]යාමන සභාව 2M  සාදන ල9ව, 2015 Á� 21 Lනැ# අංක 1924/27 
දරන අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2016.03.23 Lන ඉLyපT කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමාwක බලශ# (බලපත) ^# සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාwක බලශ# (�යා 
��ෙවත පැවැT@ෙ= අදහස ��බඳ දැu= oෙ=) ^# අuමත කළ 7� ය. 

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.)  

*17. 

ෙථේරවාo ÊÌ ක#කාවT (�යාපLං� `^ෙ=) පනT ෙක6=පත — ෙදවැ] වර 
`ය@ම. 

*18. 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත� තර ෙවළඳ අමාත��මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙT ]ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනT ම4  
සංෙශෝjත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙT 4 වැ] වග #ෙr (3) 
වැ] උපවග #ය සහ 14 වැ] වග #ය සමඟ `ය2ය 7�, එම පනෙT 20 වැ] වග #ය 
යටෙT 3ද; අමාත�වරයා 2M  සාදන ල9ව, 2015 ෙපබරවාy 26 Lනැ# අංක 1903/41 දරන 
අ# 2ෙශේෂ ගැසN පතෙr පළ කරu ලැබ, 2015.09.23  Lන ඉLyපT කරන ලද ]ෙයෝග අuමත 
කළ 7� ය.  

(අමාත� මpඩලෙr අuම#ය ද වා #ෙ�.) 

 
 * සල4ෙණ� හ6�ව. ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

 


