
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
487/’16 

1. 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— අගාමාත%�මා සහ ජා(ක ප(ප�( හා ආ+,ක කට.� 
අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව+ෂය අවස/ වන9ට රට �ළ ;< =>යා 9ර?ත උපාAධාC/ සංඛ%ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව+ෂෙJK එම උපාAධාC/ෙග/ ෙකොපමණ සංඛ%ාවකට රජෙJ =>යා 
ලබාKමට කට.� කර/ෙ/ද; 

 (iii) ඉ(P උපාAධාC/ සQබ/ධෙය/ ගR ලබන ක Sයිාමා+ගය කවෙ+ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) (i) =>යා 9ර?ත උපාAධාC/ ෙපෞXගYක අංශෙය? =>යා අවසථ්ාව/ සඳහා 
ෙයො\>Cමට යQ සැලැසම් (ෙ^ද; 

 (ii)  එෙසේ නQ, එම සැලැසම් ෙමම සභාවට ඉ_Pප� කර/ෙ/ද; 

ය/න� එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

643/’16 
2. 

ග	 එQ. එb. එQ. සcමා/ මහතා,— අධ%ාපන අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල අධ%ාපන කලාපයට අය�, ෙමො/අdෙපොත \සY්Q මධ% මහා 
9eහල X9fgක පාසc 1000 සංව+ධනය >CෙQ වැඩසටහනට ඇ�ළ� 
>CෙQK, එ? පාථiක අංශය ෙව/කරන ලද බව�; 

 (ii) ව+ෂ 2013 K, ෙමො/අdෙපොත \සY්Q පාථiක 9eහල ෙලස නQ කරන ලද එම 
පාසල සඳහා ස,්ර  ෙගොඩනැjcල ෙහෝ අවශ% ෙභෞ(ක සQප� ඇ�l mem 
n	 මoඩලය  ෙනොමැ( බව�;  

 එ�මා ද/ෙන?ද? 

(ආ) එම පාථiක පාසල සඳහා ස,්ර  ෙගොඩනැjcල ඉ_>Cමට, අවශ% ෙභෞ(ක සQප� 
ලබාKමට සහ mem n	 මoඩලය ප�>Cම සඳහා කpනQ �යවර ග/ෙ/ද ය/න 
එ�මා සඳහ/ කර/ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

705/’16 
3. 

ග	 උදය පභා� ගQම/�ල මහතා,— පවාහන හා ;9c nව/ ෙසේවා 
අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) q ලංකා ගමනාගමන මoඩලෙJ සමහර pෙපෝවල 2016 මා+� මස වැr� 
2016 අෙපේc මස 28 _න දවාම ෙනොෙගවා ;< බව ද/ෙ/ද; 

(අටවැs පා+YෙQ/�ව — පළ\වැs සභාවාරය) 
අංක 98.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2016 සැ�තැ�බ� මස 08 වැ! "හස්ප%�දා '. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (ii) ;ය ෙසේවකය/ ;යdෙදනාෙt 2016 මා+� මස වැr� sයiත _නට 
සQu+ණෙය/ ලබා Kමට අසම� v pෙපෝ කවෙ+ද; 

 (iii) ඉ_PෙJK sයiත _නට වැr� ලබා ෙදන බව සහ(ක wම සඳහා ග/නා �යවර 
කවෙ+ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

733/’16 
4. 

ග	 xමc ර�නායක මහතා,— කQක	 හා වෘ�fය සi( සබඳතා අමාත%�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව+ෂවල ෙකොළඹ _ස{්කය �ළ, 

 (i) Yයාප_ං�ව (| ෙසේවක අ+ථසාධක අර\දc (EPF) j�Q සංඛ%ාව; 

 (ii) අd(/ Yයාප_ං� v ෙසේවක අ+ථසාධක අර\දc (EPF) j�Q සංඛ%ාව; 

එ එ ව+ෂය අRව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙන?ද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව+ෂවල අd(/ Yයාප_ං� v ෙසේවක අ+ථසාධක අර\දc 
  (EPF) j�Q සංඛ%ාව,   

 (i) රජයට අය� සමාගQ; 

 (ii) අ+ධ රාජ% ආයතන;  

 (iii) ෙපෞXගYක අංශය;   

 (iv) ක+මා/ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක+මා/ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අRව සහ එ එ ව+ෂය අRව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න� එ�මා 
ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

782/’16 
5. 

ග	 බ/eල nණව+ධන මහතා,— \දc අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ව+ෂ 2000 ;ට 2014 දවා, q ලංකා රජය ලද 9ෙXශ පදානය/? 	�යc 
ව<නාකම, එ එ ව+ෂය අRව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 ව+ෂය සඳහා v වා+�ක ඇසත්ෙQ/�ෙව? උපකc�ත 9ෙXශ පදාන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව+ෂෙJK q ලංකා රජය ලද \l 9ෙXශ පදාන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015 ව+ෂෙJK 9ෙXශ පදානය/ අ�wම ෙකෙර? බලපෑ ෙහේ�/ කවෙ+ද; 

 (v) 2016 ව+ෂෙJK අෙ��ත 9ෙXශ පදානය/ ��බඳව �භවාK ධනා�මක 
ෙවනස අෙ�ෂා කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

 



( 3 ) 

 

 

783/’16 
6. 

ග	 (ෛවද%) නY/ද ජය(ස්ස මහතා,— අභ%/තර කට.�, වයඹ සංව+ධන හා 
සංස්කෘ(ක කට.� අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 	;යාෙ�, ?ට� q ලංකා තානාප( උදයංග wර�ංග මහතාට හා ඔ�ෙt xPඳට 
s�� කර (| රාජ%තා/{ක ගම/ බලපත අවලංn කර (ෙ^ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එම _නය කවෙ+ද; 

 (iii) ඔ�ට හා ඔ�ෙt xPඳට සාමාන% ගම/ බලපත s�� කර (ෙ^ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, එම _නය කවෙ+ද; 

 (v) ඒ සඳහා 9ෙXශ  අමාත%ාංශය 9;/ ආගමන හා 9ගමන පාලක ජනරාc ෙවත 
යQ s+ෙXශය ලබා K (ෙ^ද; 

 (vi) එෙසේ නQ, එම Y�ය සභාගත කර/ෙ/ද; 

 (vii) ඔ�/ ෙදෙදනාට s�� කළ සාමාන% ගම/ බලපත ලබාගැ�මට උදයංග 
wර�ංග මහතා q ලංකාවට පැi�ෙJද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නQ, එම ගම/ බලපත භාරග/නා ලXෙX ක�	/ 9;/ද; 

 (ix) එම ගම/ බලපත භාරග/නා ලද _නය කවෙ+ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද?  

788/’16 
7. 

ග	 ලෂම්/ ආන/ද 9ෙ�මා/න මහතා,— සව්ෙXශ කට.� අමාත%�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) {�ණාමලය _ස{්කෙJ, පාෙX�ය ෙcකQ ෙකො�ඨාස 11?, ෙමෙත 
පPපාලන කට.� ;ew ඇ�ෙ� පැර� 1මා මාgQවලට  අR�ලව වන අතර, 
1992 අංක 58 දරන බලතල පැවCෙQ පනත හා 1996.08.02 _නැ( අංක 935 
දරන ගැස� පතයට අRව නව මාgQ සල�� කරi/ පව(න බව�; 

  (ii) එම�/, පද9 q�ර ෙකො�ඨාසෙJ, 31J ;ංහ�ර, 31F පරණ මැදවb�ය සහ 
31M සම/�ර යන ගාම sලධාP වසQ ෙකො�ඨාස ෙදකකට ෙබෙදන බව�; 

  (iii) ෙගෝමර/කඩවල ෙකො�ඨාසෙJ, 233C මgලවැව ගාම sලධාP වසෙQ 
ෙකොටසද, ෙසේ	9ල ෙකො�ඨාසෙJ, සමහර ෙකොටසද් ෙවන� 
ෙකො�ඨාසවලට ෙබෙදන බව�; 

එ�මා ද/ෙන?ද?  

(ආ) (i) පැර� පPපාලන ෙබKQ අRව {�ණාමලය _ස{්කෙJ ෙකො�ඨාස 11ට 
ෙබK (| ගාම sලධාP වසQ හා ගQමාන කවෙ+ද; 

 (ii) අ(i) සඳහ/ පනතට අRව මාgQ ය� සල�� >CෙQK ෙවන� 
ෙකො�ඨාසයකට අය� v ගාම sලධාP වසQ/ගQ කවෙ+ද; 

 (iii) දැනට �යා�මක 1මා s+ණ කir fරණ අRව, අd(/ ෙකො�ඨාස මාgQ 
සල�� කර/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, එම පදනම කවෙ+ද; 

 (v) ඒ සඳහා එ එ ෙකො�ඨාසෙJ ප_ං�ක	ව/ෙt එකඟ�වය 9මස/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 



( 4 ) 

 

 

792/’16 
8. 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ 
අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 _න ;ට ෙQ දවා q ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය සඳහා පැi� 
9ෙXශ ව%ාපාPකය/ සංඛ%ාව සහ ආෙයෝ�ත \l \දල ඇමPකාR ෙඩොල+ 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ආෙයෝජකයාෙt රට, 9ෙXශ ව%ාපාර ආයතනෙJ නම, Y�නය සහ 
ආෙයෝ�ත \දc පමාණය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ+ද;  

 (iii) q ලංකාව �ළ එ� ආ ෙයෝජන ව%ාපෘ( �?ටා ඇ( පෙXශ හා ආෙයෝජන 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ+ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ)  (i) දැනට ඒ ඒ ව%ාපෘ(වල ෙසේවය කරන q ලාං>ක ෙසේවක සංඛ%ාව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii)   ආෙයෝජනයට පථම අදාළ ආෙයෝජකයා ලබාKමට එකඟ v =>යා සංඛ%ාව 
සහ සැප  =>යා සංඛ%ාව අතර පරසප්රය/ ඇ( ව%ාපෘ( කවෙ+ද; 

 (iii)  q ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය >Cම සඳහා අදාළ පහmකQ ලබාෙගන ෙහෝ 
j9mQවලට එළ¡R න\�, ෙQ දවා ;ය ව%ාපෘ( ආරQභ ෙනොකළ 
ආෙයෝජකය/ ;</ෙ/ද;  

 (iv)  එෙසේ නQ, අදාළ ආෙයෝජකයාට ෙහෝ සමාගමට �Pනමා ඇ( පහmකQ 
කවෙ+ද; 

 (v)  2012, 2013 සහ 2014 යන ව+ෂවලK q ලංකාව �ළ \l 9ෙXශ ආෙයෝජනය  
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ඇමPකාR  ෙඩොල+වY/ ෙකොපමණද; 

ය/න� එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

800/’16 
9. 

ග	 ශා/( qසක්/දරාසා මහ�iය,— අධ%ාපන අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට ඇ�ළ� \ල(� අධ%ාපන කලාපයට 
අය� පාසc සංඛ%ාව ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) \ල(� අධ%ාපන කලාපය �ළ පාෙX�ය ෙcකQ  ෙකො�ඨාස ෙදක ඇ( න\�, එම 
ෙකො�ඨාසවල �?< ෙබොෙහෝ පාසc “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට 
ඇ�ළ�කර ෙනොෙගන ෙනොසලකා හැර ඇ( බව එ�මා ද/ෙන?ද? 

(ඇ) (i) (ආ) ? සඳහ/ කර ඇ( පP_ පා සc ෙනොසලකා හැCමට ෙහේ�ව කවෙ+ද; 

 (ii) \ල(� අධ%ාපන කලාප ෙJ ෙනොසලකා හැර ඇ( පාසc, “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහෙන? s+ණායකය/ට අRව ඇ�ළ�කර ගැ�මට 
�යවර ග/ෙ/ද; 

ය/න� එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

 
 
 



( 5 ) 

 

 

809/’16 
10. 

ග	 චi/ද 9 ෙ�;P මහතා,— පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත%�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) ඌව පළා� පධාන අමාත%වරයාෙt ෙපෞXගYක කා+ය මoඩල සාමා�කය/ෙt, 

 (i) නQ; 

 (ii)  තන�	; 

 (iii) අධ%ාපන memකQ; 

 (iv)   වැr� හා අෙන�� Kමනා; 

 (v) 9ෙXශ සංචාරවල sරත w ඇ�නQ, එම සංචාර සඳහා  දරන ලද 9යදම; 

ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ+ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ආ) එම සංචාර සඳහා පළා� සභා අර\දc ෙයොදාෙගන (ෙ^ද ය/න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද/ව/ෙන?ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද?   

814/’16 
11. 

ග	 ෙ�. එQ. ආන/ද �මාර;P මහතා,— අගාමාත%�මා සහ ජා(ක ප(ප�( හා 
ආ+,ක කට.� අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා+තෙQ/�ව ෙහෝ වන§w සංරෂණ ෙදපා+තෙQ/�ව 
ම�/ පාලනය ෙනොකරR ලබන කැළෑ 2001 ව+ෂයට ෙපර පාෙX�ය 
ෙcකQ / සහකාර ආo�ෙ� ඒජ/ත / පාෙX�ය ආදායQ sලධාP යටෙ� 
පාලනය v බව�; 

 (ii) අංක 05/2001 චකෙcඛය යටෙ� ෙමම ;යdම ඉඩQ වන සංරෂක ෙවත 
පැව© බව�; 

 (iii) රජෙJ කpනQ අවශ%තාවය/ සඳහා අත%ාවශ% ඉඩQ අංක 05/2001 
චකෙcඛෙය/ sදහස ් >Cම සඳහා අංක 02/2006 යටෙ� චකෙcඛය 
s�� v බව�; 

 (iv) රජෙJ සංව+ධන අවශ%තා  සඳහා ඉඩQ sදහස ් >Cම, _සාප(වරයා 
_ස{් ෙcකQවරයාෙt ªYක�වෙය/ �?rවන ලද කirව ම�/ ;e 
>Cම සඳහා අංක 02/2006 චකෙcඛ ෙය? 9A9ධාන සලසා ඇ( බව�; 

එ�මා ��ග/ෙන?ද? 

(ආ) අංක 05/2001 සහ අංක 02/2006 චකෙcඛ සභාගත කර/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 

815/’16 
12. 

ග	 පස/න රණwර මහතා,— කා/තා හා ළමා කට.� අමාත%�iයෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ත��වෙය/ ඉහළ nණා�මක භාoඩ ලබාගත හැ> Kපව%ා�ත අෙළ9 
ජාලය ස?ත රාජ% ආයතනය ෙලස සªපකාරය �යා�මක වන බව�; 

 (ii)  ආපදා අවසථ්ාවලK මහජනතාව ෙවත සහනාධාර ලබාKම සඳහා සªපකාරය 
පධානතම ආයතනය ෙලස භා9තා කරR ලබන බව�; 

එ�iය ද/ෙන?ද?  



( 6 ) 

 

 

(ආ) (i) ගැx� ම�ව	/ සඳහා �යා�මක “ෙපෝෂණ මcල” ව%ාපෘ(ය  සªපකාරය 
ෙම/ම, ෙවන� ආයතන හරහා ද �යා�මක වන බව�;   

 (ii) එම ව%ාපෘ(ය සªපකාරය හරහා පමණ �යා�මක කෙළේ නQ, «ට වඩා 
වැp �Pසකට ප(ලාභ ලබා _ය හැ> බව�; 

 (iii) එම�/ සªපකාරෙJ ආදායම ඉහළ නැං9ය හැ> බව�; 

එ�iය ��ග/ෙන?ද? 

(ඇ) (i) සªපකාරය සහ ෙවන� ආයතන හරහා ඉහත ව%ාපෘ(ය යටෙ� ෙQ වන9ට 
ෙබදාහැර ඇ( ආධාරවල ªල% ව<නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ% මැ_හ�wම හා 9Aම� අ¬ෂණය යටෙ� පව(න සªපකාර 
ව%ාපාරය හරහා 9ශාල �Pසකට ප(ලාභ ලැෙබන පP_ ෙපෝෂණ මcල 
ලබාKෙQ වැඩසටහන Kපව%ා�තව �යා�මක >CෙQ හැ>යාව (xයK, 
ෙවන� ෙපෞXගYක ආයතන හරහා එය �යා�මක කර/ෙ/ ම/ද; 

ය/න එ�iය ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 
817/’16 

13. 

ග	 9මලwර _සානායක මහතා,— අගාමාත%�මා සහ ජා(ක ප(ප�( හා ආ+,ක 
කට.� අමාත%�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) ෙකොළඹ ෙහෝ තදාස/න පෙXශවල 99ධ ෙසේවාව/? ෙයදwම සඳහා ;9c ආරෂක 
ෙදපා+තෙQ/�ෙ� ෙසබl/ �ට පළා�වY/ කැඳවන බව එ�මා ද/ෙන?ද? 

(ආ) (i) එෙසේ කැඳවා 99ධ ෙසේවාව/? ෙයොදවන ;9c ආරෂක ෙදපා+තෙQ/� 
ෙසබl/ෙග/ යQ �Pසකට වැrපට අ(ෙ+කව යැQ Kමනාව ෙගවන 
බව�; 

 (ii)  එම ෙසේවාව/ට හා ත��වය/ට සමානව ෙසේවෙJ ෙයොදවR ලබන තව� 
ෙසබl/ �Pසකට එම Kමනාව ෙනොෙගවන බව�; 

 (iii) ඒ අRව සමාන ෙසේවාව/ හා සමාන ත��වය/ යටෙ� එ� ෙසබl/ �Pසට 
ෙවනස ්ආකාරයට සැල�ම අසාධාරණ බව�;  

එ�මා ��ග/ෙන?ද? 

(ඇ) එෙසේ නQ, එෙසේ අසාධාරණයට ලවන ෙසබl/ට සාධාරණ යැQ Kමනාව 
ලබාKමට �යවර ග/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙන?ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම/ද? 
 

 

පධාන කට.� ආරQභෙJ K 
ෙය+ජනා -.බඳ දැ0�1ම 

1.  

පා+YෙQ/�ෙ� සභානායක�මා,— පා+YෙQ/�ෙ� =සw්Q,—  2016.03.08 වැs _න 
පා+YෙQ/�ව 9;/ සQමත කරන ලද ෙයෝජනාෙ� �ම සඳහ/ව (®ණද, අද _න =සw්Q  
පැවැ�ෙවන  කාල  ෙ�ලාව u. භා. 10.30 ;ට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 ;ට අ. භා. 6.30 
දවා ද 9ය .�ය. u. භා. 11.30ට පා+YෙQ/�ෙ� සථ්ාවර sෙයෝග අංක 7(5) �යා�මක 9ය 
.� ය. අ.භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො9මසා පා+YෙQ/�ව කc තැxය .� ය. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැRQKම සහ _නට sයiත කට.� 
 

*1. 
9ස+ජන (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර >යwම. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*2. 
�( ෙකොiෂ/ සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර >යwම. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*3. 
අපරාධ න� 9ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර >යwම. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*4. 
9ශ්ව9ද%ාල (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර >යwම.  

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*5. 

 වරාය සහ nව/ ෙතොrපල සංව+ධන බe (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර 
>යwම.  

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*6. 
සංචාරක සංව+ධන හා �ස(්යාs ආගiක කට.� අමාත%�මා සහ ඉඩQ අමාත%�මා,— 

ඉඩQ අ�ප� කර ගැ�ෙQ පනත යටෙ� sෙයෝග,— (460 වැs අAකාරය v) ඉඩQ අ�ප� කර 
ගැ�ෙQ පනෙ� 63 වැs වග/(ෙJ (2) වැs උප වග/(ෙJ (ඊ) ෙ±දය යටෙ� 2013 ඉඩQ 
අ�ප� කර ගැ�ෙQ (ව/_ ෙගwෙQ) sෙයෝග සංෙශෝධනය සQබ/ධෙය/ ඉඩQ 
අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2016 ²Y 26 _නැ( අංක 1977/8 දරන අ( 9ෙශේෂ ගැස� 
පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.26 _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝග අRමත කළ .� ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*7. 
\දc අමාත%�මා,— sෂප්ාදන බe (9ෙශේෂ 9A9ධාන) පනත යටෙ� sයමය,— 1989 අංක 

13 දරන sෂප්ාදන බe (9ෙශේෂ 9A9ධාන) පනෙ� 3 වැs වග/(ය යටෙ� sෂප්ාදන බe 
සQබ/ධෙය/ \දc අමාත%වරයා 9;/ පනවන ලeව, 2016 මැg 26 _නැ( අංක 1968/19 
දරන අ( 9ෙශේෂ ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.24 _න ඉ_Pප� කරන ලද sයමය 
අRමත කළ .� ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*8. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ අමාත%�මා,— q ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ� sෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ� 
14 වැs වග/(ය පකාරව ෙසස ්බe සQබ/ධෙය/ සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර 
ෙවළඳ අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2016 ²s 13 _නැ( අංක 1971/5 දරන අ( 9ෙශේෂ 
ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.26 _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝගය අRමත කළ .� 
ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*9. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ අමාත%�මා,— q ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ� sෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ� 
14 වැs වග/(ය පකාරව ෙසස ්බe සQබ/ධෙය/ සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර 
ෙවළඳ අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2016 ²s 13 _නැ( අංක 1971/6 දරන අ( 9ෙශේෂ 
ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.26 _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝගය අRමත කළ .� 
ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 
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*10. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ අමාත%�මා,— q ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ� sෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ� 
14 වැs වග/(ය පකාරව ෙසස ්බe සQබ/ධෙය/ සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර 
ෙවළඳ අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2016 ²s 28 _නැ( අංක 1973/21 දරන අ( 9ෙශේෂ 
ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.26 _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝගය අRමත කළ .� 
ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*11. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ අමාත%�මා,— q ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ� sෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ� 
14 වැs වග/(ය පකාරව ෙසස ්බe සQබ/ධෙය/ සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර 
ෙවළඳ අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2016 ²Y 12 _නැ( අංක 1975/40 දරන අ( 9ෙශේෂ 
ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 2016.08.26 _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝගය අRමත කළ .� 
ය. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*12. 
පාෙX�ය සංව+ධන අමාත%�මා,— පPuරක \දල — �+ෂය 147 — වැඩසටහන 1,—        

† 2016 ජනවාP මස 01 වැs _ෙන/ ආරQභ වන හා 2016 ෙදසැQබ+ මස 31 වැs _ෙන/ 
අවස/ වන \දc ව+ෂෙJ පෙයෝජනය සඳහා q ලංකා පජාතා/{ක  සමාජවාK ජනරජෙJ 
පා+YෙQ/�ව 9;/ දැනටම� අRමත කර ඇ( 9යදQ 1මා ෙනොඉමවන පP_ එ? 99ධ වැය 
�+ෂ යටෙ� අෙ��ත ඉ(PwQ ජා(ක අයවැය ෙදපා+තෙQ/�ව වැය �+ෂෙJ “අයවැය 
සහාය ෙසේවා සහ හ_; අවශ%තා වග�Q ව%ාපෘ(යට” මා	කර ගැ�මට� 2015 අංක 16 දරන 
9ස+ජන පනෙ� 6.1 හා 6.2 වග/( ම�/ සලසා ඇ( 9A9ධානවලට යට�ව හ´නාග� 
9 ෙXශ ªල%කරණ ස?තව �යා�මකවන සංව+ධන ව%ාපෘ( කpනQ >Cම සඳහා ප\ඛ�වය 
ෙදi/ පPuරක ප(පාදන ෙලස අදාළ අමාත%ාංශවලට මා	 >Cමට හැ>වන පP_ q ලංකා 
පජාතා/{ක සමාජවාK ජනරජෙJ ඒකාබXධ අර\දY/ ෙහෝ රජයට අය� අෙන�� ඕනෑම 
අර\දල>/ ෙහෝ q ලංකා පජාතා/{ක සමාජවාK ජනරජෙJ අ¶මතය පP_ q ලංකා 
පජාතා/{ක සමාජවාK ජනරජෙJ ආo�ව 9;/ ªල%කරණය කරන ලද 	�යc පනසන්ව 
ෙකෝ< 9;නව ලෂ 9;ප/දහස (	.592,925,000) ෙනොඉමවන \දල උපෙcඛනෙJ 
දවා ඇ( ආකාරයට සලසා ගත .� ය. 

  උපෙ3ඛනය 
 

 �+ෂය                147  - පාෙX�ය සංව+ධන අමාත%ාංශය 

 වැඩ සටහන      1 - ෙමෙහ.Q වැඩසටහන 

 �නරාව+තන 9යදQ  -    	. 469,425,000 

 ªලධන 9යදQ  -    	. 123,500,000 

     \l 9යදම     = 5. 592,925,000 

(	�යc පනසන්ව ෙකෝ< 9;නව ලෂ 9;ප/දහස පම�.) 

රජෙ9 !ලධා<�ට අ=%කාර� “?” ABම 

 උපPම 9යදQ 1මාව  - 	. 2,000,000 

 අවම ලැ¹Q 1මාව - 	.    150,000 

 උපPම හර ෙශේෂ 1මාව - 	. 3,500,000 

   (අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.)  

† 2016 අෙගෝස�් මස 09 වැs _න ඉ_Pප� කරන ලද 2016 අංක 2 දරන පPuරක 
ඇසත්ෙQ/�ව බල/න. පPuරක ඇසත්ෙQ/� අංක 1 එක�ව 	�යc 55,000,000. 



( 9 ) 

 

 

*13. 
අගාමාත%�මා සහ ජා(ක ප(ප�( හා ආ+,ක කට.� අමාත%�මා,— අcලස ්ෙහෝ ºෂණ 

ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභාෙ� අධ%ෂ ජනරාcවP යෙt වැrප හා Kමනා ප(ෙශෝධනය 
>Cම,—  1994 අංක 19 දරන අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභා පනෙ� 16 
(1) වග/(ය අRව  ෙකොiෂ/ සභාවට පැවC ඇ( කා+යය/ ඉrකර»ම ��ස එම ෙකොiෂ/ 
සභාවට සහාය wමට අධ%ෂ ජනරාcවරෙය� ප�>Cමට සහ එම තන�ර දරන තැනැ�තාට 
පා+YෙQ/�ව 9;/ sශච්ය කරR ලබන වැrප  ෙගwමට 9A9ධාන සලස්වා K ඇ( 
ෙහg/ද;     

 

අවදානම දැPය .� තන�ර වන අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ 
සභාෙ� අධ%ෂ ජනරාc තන�රට 2015.02.12 _න රජෙJ අවශ%තාවය මත �(ප( 
ෙදපා+තෙQ/�ෙ� අ(ෙ+ක ෙසොY;ට+ ජනරාc ¼රෙJ රාජකාP කළ ජනාAප( �fඥ ඒ. 
ඒ. . _c	� ඩයස ්9කම;ංහ මහ�iය ප�>Cම මත, ඇයට ෙපෞXගYක වන ෙසේ පහත 
සඳහ/ වැr� හා Kමනා 2015.02.12 _න ;ට ෙගwමට අමාත% මoඩල අRම(ය ලබා K ඇ( 
ෙහg/ද:— 

(අ) අ(ෙ+ක ෙසොY;ට+ ජනරාc තන�රට ?i මා;ක වැrප සහ ;යd Kමනා (eරකථන 
Kමනාව, ඉ/ධන Kමනාව සහ sවාස �» Kමනාව හැර); 

 සහ 
 

(ආ) අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභාෙ� අධ%ෂ ජනරාc ¼රයට 
?i අමාත%ාංශ ෙcකQ Kමනාව, eරකථන Kමනාව, ඉ/ධන Kමනාව හා රජෙJ sල 
sවාසය ලබාK ෙනොමැ( නQ sවාස �» Kමනාව. 

ඊට අR�ලව, 1994 අංක 19 දරන අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභා 
පනෙ� 16 (2) වග/(ය පකාරව, අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභාෙ� 
අධ%ෂ ජනරාc, ජනාAප( �fඥ ඒ. ඒ. . _c	� ඩයස ්9කම;ංහ මහ�iය ෙවත රජෙJ 
ඒකාබXධ අර\දලට වැය බර වන පP_ ඉහත සඳහ/ මා;ක වැrප හා Kමනා ෙගwමට ෙමම 
පා+YෙQ/�ව ෙයෝජනා සQමත කරg. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 
*14. 

අගාමාත%�මා සහ ජා(ක ප(ප�( හා ආ+,ක කට.� අමාත%�මා,— සව්ා¬න 
ෙකොiෂ/ සභාව/? සභාප(වරය/ හා සාමා�කය/ ෙවත ෙගවR ලබන පාPශiකය/ හා 
ෙවන� Kමනා,— දහනව වැs ආo�කම ව%වසථ්ා සංෙශෝධනෙය/ සංෙශෝAත q ලංකා 
පජාතා/{ක සමාජවාK ජනරජෙJ ආo�කම ව%වසථ්ාෙ� 41 (ආ) ව%වස්ථාෙ� 
උපෙcඛනෙJ සඳහ/ සව්ා¬න ෙකොiෂ/ සභා නවෙය? සභාප(වරය/ හා සාමා�කg/ 
ෙවත පහත සඳහ/ පාPශiකය/ හා ෙවන� Kමනා, අදාළ ෙකොiෂ/ සභා සත% වශෙය/ම 
රාජකාP ආරQභ කරන ලද _නය, අදාළ ෙගwQ බලා�මක වන _නය ෙලස සලකi/ ෙගwමට 
අමාත% මoඩල අRම(ය ලබා K ඇ( ෙහg/ද:—     

(අ) sල බලෙය/ ප�වන සභාප(වරය/ හැර අෙන�� සභාප(වරය/ සඳහා                 
	. 100,000/-ක මා;ක Kමනාව ද, 	. 10,000/-ක මා;ක eරකථන Kමනාව ද, 
ෙපෞXගYක භා9තයට ද ?iකQ ස?ත sල වාහනය සහ එ� වාහනය සඳහා 
ඉ/ධන »ට+ 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පව�නා ඉ/ධන iල ගණ/වලට අR©පව 
Kමනාවද; 

(ආ) sල බලෙය/ ප�වන සව්ා¬න ෙකොiෂ/ සභා සභාප(වරය/ සඳහා තම sත% 
තන�ෙ+ වැr� හා Kමනාවලට අ(ෙ+කව, සව්ා¬න ෙකොiෂ/ සභාව/? 
සභාප(වරෙය�ෙt මා;ක Kමනාෙව/ 50%ක මා;ක Kමනාවද; 

(ඇ) අcලස ් ෙහෝ ºෂණ  ෙචෝදනා 9ම+ෂන ෙකොiෂ/ සභාෙ� හැර අෙන�� සව්ා¬න 
ෙකොiෂ/ සභාවල sල බලෙය/ ප� ෙනොවන සාමා�කg/ සඳහා 	. 75,000/-ක 
මා;ක Kමනාවද, 	. 8,000/-ක මා;ක eරකථන Kමනාව ද, තම ප_ං� සථ්ානෙJ 
;ට ෙකොiෂ/ සභා කා+යාලයට යාමට ඇ( eර පමාණය අRව >ෙලෝ «ට+ 350 
දවා 	. 25,000/-ක පවාහන Kමනාව ෙහෝ >ෙලෝ «ට+ 350ට වැp eර පමාණය 
ෙවRෙව/ 	. 50,000/-ක පවාහන Kමනාවද; 



( 10 ) 

 

 

(ඈ) 2015.06.17 _නැ( රාජ% ව%ාපාර චකෙcඛ අංක 3/2015 9A9ධාන පP_ sල 
බලෙය/ ප�වන සාමා�කg/ සඳහා එ =සw්Q වාරයකට සහභාj wම ෙවRෙව/              
	. 10,000/-ක Kමනාවද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අcලස ්ෙහෝ ºෂණ ෙචෝදනා 9ම+ශන ෙකොiෂ/ සභා පනෙ� 
(8) වැs වග/(යට අRව එම ෙකොiෂ/ සභාෙ� සභාප(ට හා සමානව 
සාමා�කg/ට ද බලතල පැවC ඇ( බැ9/, එම ෙකොiෂ/ සභාෙ� සාමා�කg/ට 
	. 95,000/-ක මා;ක Kමනාව ද, 	. 8,000/-ක මා;ක eරකථන Kමනාව ද, 
ෙපෞXගYක භා9තයට ද ?iකQ ස?ත sල වාහනය හා එම වාහනය සඳහා ඉ/ධන 
»ට+ 170 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පව�නා ඉ/ධන iල ගණ/වලට අR©පව 
Kමනාව;  

 සහ 

(ඊ) මැ(වරණ ෙකොiෂ/ සභාෙ� සභාප(වරයා හා සාමා�කg/ ෙවත, මැ(වරණය 
පකාශයට ප� කළ _න ;ට ප(ඵල s�� කරන _න දවා v කාල1මාව සඳහා 
ඔ�/ෙt මා;ක Kමනාෙව/  ¾ක 9ෙශේෂ Kමනාව ද.   

 

ඊට අR�ලව, ආo�කම ව%වසථ්ාෙ� 41 (ආ) ව%වසථ්ාෙ� උපෙcඛනෙJ සඳහ/ 
සව්ා¬න ෙකොiෂ/ සභා නවෙය? සභාප(වරය/ට හා සාමා�කg/ට ඉහත සඳහ/ 
පාPශiකය/ හා ෙවන� Kමනා ෙගwමට ෙමම පා+YෙQ/�ව ෙයෝජනා සQමත කරg. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 
*15. 

ආo�කම ව%වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 9වාදය  කc තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ²s 22),— “q ලංකා පජාතා/{ක සමාජවාK ජනරජෙJ ආo�කම ව%වසථ්ාෙ� 
104ආ (5)(අ) ව%වසථ්ාෙ� 9A9ධාන පකාරව මැ(වරණ ෙකොiෂ/ සභාව 9;/ 2016 
ෙපබරවාP 25 _නැ( අංක 1955/19 දරන අ( 9ෙශේෂ ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 
2016.05.06 _න ඉ_Pප� කරන ලද, ජනමත9චාරණයකK ෙහෝ ඡ/ද 9ම1මකට අදාළ 
කාල1මාව �ළ 9දÄ� හා \Åත ජනමාධ% 9;/ ��පැ_ය .� උපමාන ෙහව� 
මා+ෙගෝපෙXශ/ ෙමෙහ.Q ප(ප�( අRමත කළ .� ය.” යRෙව/ ෙයෝජනා කරන ල_/, 
පශන්ය සභා¶\ඛ කරන ලK.  

*16. 

ෙබෞXධ 9හාර ෙXවාලගQ (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර >යwම. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*17. 

ෙථේරවාK ¶Æ ක(කාව� (Yයාප_ං� >CෙQ) පන� ෙකrQපත — ෙදවැs වර 
>යwම. 

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

*18. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත%/තර ෙවළඳ අමාත%�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ� sෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පන� ම�/ සංෙශෝAත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4 
වැs වග/(ෙJ (3) වැs උපවග/(ය සහ 14 වැs වග/(ය සමඟ >ය9ය .�, එම 
පනෙ� 20 වැs වග/(ය යටෙ� \දc අමාත%වරයා 9;/ සාදන ලeව, 2015 
ෙපබරවාP 26 _නැ( අංක 1903/41 දරන අ( 9ෙශේෂ ගැස� පතෙJ පළ කරR ලැබ, 
2015.09.23  _න ඉ_Pප� කරන ලද sෙයෝග අRමත කළ .� ය.  

(අමාත% මoඩලෙJ අRම(ය ද/වා (ෙ^.) 

 

 



( 11 ) 

 

 

19. 
q ලංකා ෙසේවා �Pස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකrQපත — 

ෙදවැsවර >යwම.  

 
 

 * සලDෙණ� හF�ව0 ලබ�ෙ� ආHIෙ� කටJ� ය. 
 


