
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
543/’16 

1. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�-ය ෛවද+ අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) දැනට ශ 9 ීලංකාෙ= >?න HIV ආසාDත E�ගලය1 සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම �Hෙස1 ඒJස ් ෙරෝK1 ෙලස හLනාගM E�ගලය1 සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒJස ්ෙරෝගය ෙහේ�ෙව1 පOPය වසර පහ �ළ RයPය E�ගලය1 සංඛ+ාව, 
වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv) HIV ෙහේ�ෙව1 ෙමෙත RයPය VW E�ගලය1 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ආ) (i) HIV ආසාDත E�ගලය1ෙ\ ආ] කාලය ^Sඝ `aමට රජය ක 9යිාමාSග ෙගන 
!ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම ක 9යිාමාSග කවෙSද; 

 (iii) HIV පැ!aම පාලනයට රජය ෙගන ඇ! ක 9යිාමාSග කවෙSද; 

ය1නM එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

606/’16 
2. 

ග	 h. රංiM ද ෙසොjසා මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පM! හා ආSlක 
කට]� අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (3) 

(අ) 2015  ජනවාH >ට ෙදසැeබS දවා, 

 (i) රජෙn ම1oව	1 සහ  අමාත+ව	1 සහභාP p ඇ! qෙ�ශ සංචාර සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) අගාමාත+වරයාද ඇ�ළMව එම සංචාර සඳහා සහභාP p ඇ! ම1oව	1 සහ 
  අමාත+ව	1 කt	1ද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටවu කවෙSද; 

 (iv) එම qෙ�ශ සංචාරවv1 රාජකාH හා ෙපෞ�ගvක සංචාර ෙව1 ෙව1  
  වශෙය1 කවෙSද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද?  

(ආ) (i) අ (i) Z සඳහ1 සංචාරය1 සඳහා රජෙn wලධාH1 සහභාP p !ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම wලධාH1 සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

(අටවැw පාSvෙe1�ව — පළVවැw සභාවාරය) 
අංක 101.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 

 (iii) උත කාල3මාව �ළ රජෙn ම1oව	1 සහ  අමාත+ව	1 සහභාP p ඇ! 
qෙ�ශ  සංචාරවලට වැය p ඇ! VW Vදල ෙකොපමණද; 

ය1නM එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

611/’16 
3. 

ග	 (ෛවද+) නv1ද ජය!ස්ස මහතා,— කSමා1ත හා වාzජ කට]� 
අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වසෙS >ට ෙe දවා { ලංකාෙව1 ඉ1Dයාවට අපනයනය කළ 
ක	ංකා පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙn ව?නාකම; 

 (iii) අපනයනක	ව1 හා ඔt1ෙ\ v�නය1; 

 (iv) එ එ අපනයනක	 අපනයනය කළ පමාණය හා ව?නාකම; 

 (v) එ එ අපනයනක	 රජයට ෙග~ බ� Vදල; 

 වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙSද ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනZද?  

(ආ) (i) 2010 වසෙS >ට ෙe දවා කාලය �ළ { ලංකාවට ආනයනය කළ ක	ංකා 
පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙn ව?නාකම; 

 (iii) ආනයනක	ව1 හා ඔt1ෙ\ v�නය1; 

 (iv) එ එ ආනයනක	ව1 ආනයනය කළ පමාණය හා ව?නාකම; 

 (v) ආනයනය කළ රට; 

 (vi) එ එ ආනයනක	 රජයට ෙග~ බ� Vදල; 

 වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙSද ය1නM එ�මා සඳහ1 කර1ෙනZද?  

(ඇ) (i) 2010 වසෙS >ට ෙe දවා { ලංකාෙ= ක	ංකා wෂප්ාදනය වSෂය අTව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) �!qෙරෝ� ෙලස ක	ංකා ප! අපනයන �යාවvය { ලංකාව හරහා >�වන 
බවM, එම�1 ෙ�-ය ක	ංකා wෂප්ාදකය1 සහ අපනයනක	ව1 
�ෂක්රතාවයට පMව ඇ! බවM ��ග1ෙ1ද; 

 (iii) ෙමම �!qෙරෝ� ප! අපනයනය වැළැpමට රජය ග1නා �යාමාSග 
කවෙSද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

739/’16 
4. 

ග	 �මu රMනායක මහතා,— කeක	 හා වෘM�ය සR! සබඳතා අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල කWතර Dස�්කය �ළ, 

 (i) vයාපDං�ව !� ෙසේවක අSථසාධක අරVදu (EPF) P�e සංඛ+ාව; 

 (ii) අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවක අSථසාධක අරVදu (EPF) P�e සංඛ+ාව; 

එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනZද? 



( 3 ) 

 

 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවක අSථසාධක අරVදu 
  (EPF) P�e සංඛ+ාව,   

 (i) රජයට අයM සමාගe; 

 (ii) අSධ රාජ+ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගvක අංශය;   

 (iv) කSමා1ත අංශය; 

 (v) කෘ�කSමා1ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අTව සහ එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1නM එ�මා 
ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

812/’16 
5. 

ග	 චR1ද q ෙ�>H මහතා,— පළාM සභා හා පළාM පාලන අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාM සභාව යටෙM පාලනය වන පළාM පාලන ආයතන කවෙSද; 

 (ii) 2010 >ට 2016 දවා එම පළාM පාලන ආයතනවල බලය පැව!ෙn කවර 
ෙ�ශපාලන පෂ යටෙMද; 

 (iii) ඌව පළාM වMම1 පධාන අමාත+වරයා බලයට පMpෙම1 පO එ එ 
පළාM පාලන ආයතනවලට ලබා�1 ප!පාදන හා ෙවනM සංවSධන ආධාර 
කවෙSද; 

 (iv)   වMම1 පධාන අමාත+වරයා q>1 බ�ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට ෙසO 
පළාM පාලන ආයතන හා සමානවම අවශ+ සහෙයෝගය ලබා ෙද1ෙ1ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට දැTe ෙද1ෙනZද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

819/’16 
6. 

ග	 එe. එ�. එe. සuමා1 මහතා,— සව්ෙ�ශ කට]� අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) අeපාර Dස�්කෙn, OනාRෙය1 �ඩාවට පM ජනතාව ෙවTෙව1 ෙසෞD අරා�ෙn 
රාජ+ ෙනොවන සංqධානයක අරVදu යටෙM අකරපM�ව, ෙනොෙරො�ෙචෝෙu 
ගeමානෙn ඉDකරන ලද wවාස ව+ාපෘ!ය ප!ලා�1ට ෙබදා^මට ෙපර අංක 
178/2008 දරන ෙශේෂඨ්ා�කරණය ලබා �1 න� wෙයෝගය මත wවාස ෙබදා^ම 
අMZ�වන ලද අතර,  2009.12.02 Dන ලබා �1 ඉහත න�ෙ=  �1�ව පකාශයට 
පMකර වසර 6කට වැ� කාලය ගත p ඇතM, එම �1�වට අTව wවාස ෙබදා^ම 
>�කර ෙනොමැ! pෙම1 එම ෙ�පළ පHහරණයට TO�O අ1දR1 පHහාwයට පM p 
ඇ! බැq1 එම න� �1�ව අTව කට]� `aමට අeපාර Dස�් ෙuකe/
අකරපM� පාෙ�-ය ෙuකe ෙවත උපෙදස ් ලබාෙද1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද?  

 
 
 



( 4 ) 

 

 

821/’16 
7. 

ග	 Owu හL1ෙනM! මහතා,— wවාස හා ඉD`ae අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ජා!ක wවාස සංවSධන අ�කාHය හරහා රජෙn ඉඩeවල ඉDකර ඇ! OනාR 
wවාස සඳහා ඔ�E ලබා ^ ෙනොමැ! පtu සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  මාතර Dස�්කෙn >?න එවැw පtu සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) Z සඳහ1 පtu සඳහා ඔ�E ලබා ^ෙe වැඩ��ෙවළ !ෙdද;  

 (iv)  එෙසේ ඔ�E ලබා^ෙe^ සe Sණ කර !�ය ]� O�Oකe කවෙSද; 

 (v) එෙසේ නe, එම වැඩ��ෙවළ යටෙM ෙe වනqට  ඔ�E ලබා^ ඇ! පtu 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (vi)  ඔ�E ලබා ^ ෙනොමැ! wවාස ZRය1 ෙවත, ඔ�E ලබා^ම සඳහා ගතqය හැ` 
කාලය ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

545/’16 
8. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැqv කSමා1ත අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපොu පැz ආශ 9තිව wෂප්ාදන රා¡ය >�කළ හැ` බවM;  

 (ii) එය 3w ෙවTවට භාqත කළ හැ` ෙසෞඛ+ාර¢ත qකuපය බවM; 

 (iii) ෙමම කSමා1ත හරහා £`යා අවසථ්ා qශාල ප 9මාණය ජwත කළ හැ` 
බවM; 

එ�මා ��ග1ෙනZද? 

(ආ) (i) ෙපොu පැz හා හ¤	 කSමා1ත ¥වෙනෝපාය කරගM �Hස ��බඳව 
සංගණනය >�කර !ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) (i) ෙපොu පැz හා හ¤	 කSමා1තය නගා >�pමට රජය �යවර ෙගන !ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම �යවර කවෙSද;  

ය1නM එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

740/’16 
9. 

ග	 �මu රMනායක මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පM! හා ආSlක 
කට]� අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල Vල!= Dස�්කය �ළ, 

 (i) vයාපDං�ව !� ෙසේවා w]තය1ෙ\ භාරකාර අරVදu (ETF) P�e 
සංඛ+ාව; 

 (ii) අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවා w]තය1ෙ\ භාරකාර අරVදu (ETF) P�e 
සංඛ+ාව; 

එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනZද? 



( 5 ) 

 

 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවා w]තය1ෙ\  
  භාරකාර අරVදu (ETF) P�e සංඛ+ාව,   

 (i) රජයට අයM සමාගe; 

 (ii) අSධ රාජ+ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගvක අංශය;   

 (iv) කSමා1ත අංශය; 

 (v) කෘ�කSමා1ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අTව සහ එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1නM එ�මා 
ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

776/’16 
10. 

ග	 (ෛවද+) නv1ද ජය!ස්ස මහතා,— !රසර සංවSධන හා වන¥q 
අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ද§uල පාෙ�-ය ෙuකe ෙකො¨ඨාසෙn, wකවටවන ගාම wලධාa වසමට 
අයM, දමනයාය, 3PHVuල, ©ඹසග්ැෙ¨ හා අ	ෙණෝදය යන ගeමාන පබල 
වන අv තSජනයකට V©ණ  ̂  ඇ! බවM; 

 (ii) ෙe ෙහේ�ෙව1 ෙමම ගeමානවල පtu 4500කෙ\ ¥qත හා ඔt1ෙ\ 
ෙගොqතැ1 තSජනයට ලව ඇ! බවM; 

 එ�මා ද1ෙනZද? 

(ආ) (i) වෑවල >ට ෙදZගහ ඇල, Dයකැ�uල දවා වනය මැD1 ඉDකර ඇ! q�v වැට 
ෙමොරෙගොඩගම, 3PHVuල, අWMයාය, මjලMතෑව, කලාEරය, 
ෙපොuලMතෑව හා 3PHය යන ගeමානය1 දවා D¬ `aමට කට]� 
ෙනොකර1ෙ1 ම1ද; 

 (ii) ෙe සඳහා ද§uල පාෙ�-ය ෙuකe කාSයාලය ෙවත Vදu ප!පාදන 
ෙව1කර !ෙdද; 

 (iii) එෙසේ නe, එම Vදල ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද?  

823/’16 
11. 

ග	 Owu හL1ෙනM! මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) මාතර Dස�්කෙn ජා!ක පාසuවල සහ පළාM සභා පාසuවල පව!න ෙදමළ මාධ+ 
¬	ව	1ෙ\ Eර�පා� සංඛ+ාව ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනZද?  

(ආ) (i)  එම Eර�පා� �රpම සඳහා ෙගන ඇ! �යවර කවෙSද; 

  (ii) ඒ සඳහා ¬	ව	1 බඳවාග1නා Dනය කවෙSද; 

  (iii) බඳවාගැ�ෙe^ සේව�ඡා ¬	ව	1 සඳහා පVඛතාවය ලබා ෙද1ෙ1ද; 

ය1නM එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 



( 6 ) 

 

 

546/’16 
12. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ගා®ය ආSlකය ��බඳ අමාත+�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) `�u පැz ආශ 9තිව wෂප්ාදන රා¡ය >�කළ හැ` බවM;  

 (ii) ඒවා 3w ෙවTවට භාqත කළ හැ` ෙසෞඛ+ාර¢ත qකuපය බවM; 

 (iii) ෙමම කSමා1ත හරහා £`යා අවසථ්ා qශාල ප 9මාණය ජwත කළ හැ  ̀
බවM; 

එ�මා ��ග1ෙනZද? 

(ආ) (i) `�u පැz හා හ¤	 කSමා1ත ¥වෙනෝපාය කරගM �Hස ��බඳව 
සංගණනය >�කර !ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) (i) `�u පැz හා හ¤	 කSමා1ත නගා >�pමට රජය �යවර ෙගන !ෙdද; 

 (ii) එෙසේ නe, එම �යවර කවෙSද;  

ය1නM එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 

741/’16 
13. 

ග	 �මu රMනායක මහතා,— කeක	 හා වෘM�ය සR! සබඳතා අමාත+�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල Vල!= Dස�්කය �ළ, 

 (i) vයාපDං�ව !� ෙසේවක අSථසාධක අරVදu (EPF) P�e සංඛ+ාව; 

 (ii) අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවක අSථසාධක අරVදu (EPF) P�e සංඛ+ාව; 

එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනZද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වSෂවල අ�!1 vයාපDං� ~ ෙසේවක අSථසාධක අරVදu 
  (EPF) P�e සංඛ+ාව,   

 (i) රජයට අයM සමාගe; 

 (ii) අSධ රාජ+ ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගvක අංශය;   

  (iv) කSමා1ත අංශය; 

 (v) කෘ�කSමා1ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අTව සහ එ එ වSෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1නM එ�මා 
ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නe, ඒ ම1ද? 
 

 

 

 

 



( 7 ) 

 

 

පධාන කට]� ආරeභෙn ^ 
පන# ෙක$�ප# %&ගැ�(ම %&බඳ දැ*�+ම 

1. 

අ�කරණ අමාත+�මා සහ ��ධශාසන අමාත+�මා,— අපරාධ න� qධාන සංගහය 
(සංෙශෝධන),— 1979 අංක 15 දරන අපරාධ න� qධාන සංගහය පනත සංෙශෝධනය 
`aම සඳහා ~ පනM ෙක�eපත`. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 
 

ෙය,ජනා %&බඳ දැ*�+ම 

2. 

ග	 එස.් එe. මHකාS මහතා,— පනM ෙක�eපත  ඉDHපM `aෙe  අවසරය,—  
පහත සඳහ1 පනM ෙක�eපත ඉDHපM `aමට අවසර Dය ]�ය:— 

“ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම සංසථ්ාගත `aම සඳහා ~ පනM ෙක�eපත`.”  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැTe^ම සහ Dනට wයRත කට]� 

*1. 
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පM! හා ආSlක කට]� අමාත+�මා,— අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ 

ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභාෙ= අධ+ෂ ජනරාuවH යෙ\ වැ�ප හා ^මනා ප!ෙශෝධනය 
`aම,—  1994 අංක 19 දරන අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභා පනෙM 16 
(1) වග1!ය අTව  ෙකොRෂ1 සභාවට පැවa ඇ! කාSයය1 ඉ�කර´ම �zස එම ෙකොRෂ1 
සභාවට සහාය pමට අධ+ෂ ජනරාuවරෙය¤ පM`aමට සහ එම තන�ර දරන තැනැMතාට 
පාSvෙe1�ව q>1 wශච්ය කරT ලබන වැ�ප  ෙගpමට q�qධාන සලස්වා ^ ඇ! 
ෙහj1ද;     

අවදානම දැHය ]� තන�ර වන අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 
සභාෙ= අධ+ෂ ජනරාu තන�රට 2015.02.12 Dන රජෙn අවශ+තාවය මත �!ප! 
ෙදපාSතෙe1�ෙ= අ!ෙSක ෙසොv>ටS ජනරාu µරෙn රාජකාH කළ ජනා�ප! ��ඥ ඒ. 
ඒ. �. Du	� ඩයස ්qකම>ංහ මහMRය පM`aම මත, ඇයට ෙපෞ�ගvක වන ෙසේ පහත 
සඳහ1 වැ�� හා ^මනා 2015.02.12 Dන >ට ෙගpමට අමාත+ ම�ඩල අTම!ය ලබා ^ ඇ! 
ෙහj1ද:— 

(අ) අ!ෙSක ෙසොv>ටS ජනරාu තන�රට ZR මා>ක වැ�ප සහ >ය� ^මනා (�රකථන 
^මනාව, ඉ1ධන ^මනාව සහ wවාස ¤´ ^මනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභාෙ= අධ+ෂ ජනරාu µරයට 
ZR අමාත+ාංශ ෙuකe ^මනාව, �රකථන ^මනාව, ඉ1ධන ^මනාව හා රජෙn wල 
wවාසය ලබා^ ෙනොමැ! නe wවාස ¤´ ^මනාව. 

ඊට අT¹ලව, 1994 අංක 19 දරන අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභා 
පනෙM 16 (2) වග1!ය පකාරව, අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභාෙ= 
අධ+ෂ ජනරාu, ජනා�ප! ��ඥ ඒ. ඒ. �. Du	� ඩයස ්qකම>ංහ මහMRය ෙවත රජෙn 
ඒකාබ�ධ අරVදලට වැය බර වන පHD ඉහත සඳහ1 මා>ක වැ�ප හා ^මනා ෙගpමට ෙමම 
පාSvෙe1�ව ෙයෝජනා සeමත කරj. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 
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*2. 
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පM! හා ආSlක කට]� අමාත+�මා,— සව්ා�න 

ෙකොRෂ1 සභාව1Z සභාප!වරය1 හා සාමාiකය1 ෙවත ෙගවT ලබන පාHශRකය1 හා 
ෙවනM ^මනා,— දහනව වැw ආ��කම ව+වසථ්ා සංෙශෝධනෙය1 සංෙශෝ�ත { ලංකා 
පජාතා1�ක සමාජවා^ ජනරජෙn ආ��කම ව+වසථ්ාෙ= 41 (ආ) ව+වස්ථාෙ= 
උපෙuඛනෙn සඳහ1 සව්ා�න ෙකොRෂ1 සභා නවෙයZ සභාප!වරය1 හා සාමාiකj1 
ෙවත පහත සඳහ1 පාHශRකය1 හා ෙවනM ^මනා, අදාළ ෙකොRෂ1 සභා සත+ වශෙය1ම 
රාජකාH ආරeභ කරන ලද Dනය, අදාළ ෙගpe බලාMමක වන Dනය ෙලස සලකR1 ෙගpමට 
අමාත+ ම�ඩල අTම!ය ලබා ^ ඇ! ෙහj1ද:—     

(අ) wල බලෙය1 පMවන සභාප!වරය1 හැර අෙන¤M සභාප!වරය1 සඳහා                 
	. 100,000/-ක මා>ක ^මනාව ද, 	. 10,000/-ක මා>ක �රකථන ^මනාව ද, 
ෙපෞ�ගvක භාqතයට ද ZRකe සZත wල වාහනය සහ එ» වාහනය සඳහා 
ඉ1ධන ´ටS 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පවMනා ඉ1ධන Rල ගණ1වලට අT¼පව 
^මනාවද; 

(ආ) wල බලෙය1 පMවන සව්ා�න ෙකොRෂ1 සභා සභාප!වරය1 සඳහා තම wත+ 
තන�ෙS වැ�� හා ^මනාවලට අ!ෙSකව, සව්ා�න ෙකොRෂ1 සභාව1Z 
සභාප!වරෙය¤ෙ\ මා>ක ^මනාෙව1 50%ක මා>ක ^මනාවද; 

(ඇ) අuලස ් ෙහෝ ³ෂණ  ෙචෝදනා qමSෂන ෙකොRෂ1 සභාෙ= හැර අෙන¤M සව්ා�න 
ෙකොRෂ1 සභාවල wල බලෙය1 පM ෙනොවන සාමාiකj1 සඳහා 	. 75,000/-ක 
මා>ක ^මනාවද, 	. 8,000/-ක මා>ක �රකථන ^මනාව ද, තම පDං� සථ්ානෙn 
>ට ෙකොRෂ1 සභා කාSයාලයට යාමට ඇ! �ර පමාණය අTව `ෙලෝ ®ටS 350 
දවා 	. 25,000/-ක පවාහන ^මනාව ෙහෝ `ෙලෝ ®ටS 350ට වැ� �ර පමාණය 
ෙවTෙව1 	. 50,000/-ක පවාහන ^මනාවද; 

 

(ඈ) 2015.06.17 Dනැ! රාජ+ ව+ාපාර චකෙuඛ අංක 3/2015 q�qධාන පHD wල 
බලෙය1 පMවන සාමාiකj1 සඳහා එ £සp්e වාරයකට සහභාP pම ෙවTෙව1              
	. 10,000/-ක ^මනාවද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අuලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා qමSශන ෙකොRෂ1 සභා පනෙM (8) 
වැw වග1!යට අTව එම ෙකොRෂ1 සභාෙ= සභාප!ට හා සමානව සාමාiකj1ට ද 
බලතල පැවa ඇ! බැq1, එම ෙකොRෂ1 සභාෙ= සාමාiකj1ට 	. 95,000/-ක 
මා>ක ^මනාව ද, 	. 8,000/-ක මා>ක �රකථන ^මනාව ද, ෙපෞ�ගvක භාqතයට 
ද ZRකe සZත wල වාහනය හා එම වාහනය සඳහා ඉ1ධන ´ටS 170 ෙහෝ 
ෙවළඳෙපොෙළේ පවMනා ඉ1ධන Rල ගණ1වලට අT¼පව ^මනාව;  

 සහ 

(ඊ) මැ!වරණ ෙකොRෂ1 සභාෙ= සභාප!වරයා හා සාමාiකj1 ෙවත, මැ!වරණය 
පකාශයට පM කළ Dන >ට ප!ඵල w¤M කරන Dන දවා ~ කාල3මාව සඳහා 
ඔt1ෙ\ මා>ක ^මනාෙව1  ¾ක qෙශේෂ ^මනාව ද.   

 

ඊට අT¹ලව, ආ��කම ව+වසථ්ාෙ= 41 (ආ) ව+වසථ්ාෙ= උපෙuඛනෙn සඳහ1 
සව්ා�න ෙකොRෂ1 සභා නවෙයZ සභාප!වරය1ට හා සාමාiකj1ට ඉහත සඳහ1 
පාHශRකය1 හා ෙවනM ^මනා ෙගpමට ෙමම පාSvෙe1�ව ෙයෝජනා සeමත කරj. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*3. 
qශ්වqද+ාල (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*4. 

ෙබෞ�ධ qහාර ෙ�වාලගe (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 
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*5. 

ෙථේරවා^ ÀÁ ක!කාවM (vයාපDං� `aෙe) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර 
`යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*6. 
අපරාධ න� qධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*7. 
�! ෙකොRෂ1 සභා (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*8. 

 වරාය සහ ¬ව1 ෙතො�පල සංවSධන බ� (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර 
`යpම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*9. 
ෛවද+ (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*10. 
ජා!ය ෙගොඩනැKෙe බ� (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*11. 
qසSජන (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — ෙදවැw වර `යpම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*12. 
සංචාරක සංවSධන හා �ස!්යාw ආගRක කට]� අමාත+�මා සහ ඉඩe අමාත+�මා,— 

ඉඩe අMකර ගැ�ෙe පනත යටෙM wෙයෝග,— (460 වැw අ�කාරය ~) ඉඩe අMකර ගැ�ෙe 
පනෙM 63 වැw වග1!ෙn (2) වැw උප වග1!ෙn (ඊ) ෙÂදය යටෙM 2013 ඉඩe අMකර 
ගැ�ෙe (ව1D ෙගpෙe) wෙයෝග සංෙශෝධනය සeබ1ධෙය1 ඉඩe අමාත+වරයා q>1 
සාදන ල�ව, 2016 Ãv 26 Dනැ! අංක 1977/8 දරන අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2016.08.26 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*13. 
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— { ලංකා අපනයන 

සංවSධන පනත යටෙM wෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන { ලංකා අපනයන 
සංවSධන පනෙM 14 වැw වග1!ය පකාරව ෙසස් බ� සeබ1ධෙය1 සංවSධන උපාය 
මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 2016 Ãw 13 Dනැ! අංක 
1971/5 දරන අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.08.26 Dන ඉDHපM කරන 
ලද wෙයෝගය අTමත කළ ]� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*14. 
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— { ලංකා අපනයන 

සංවSධන පනත යටෙM wෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන { ලංකා අපනයන 
සංවSධන පනෙM 14 වැw වග1!ය පකාරව ෙසස් බ� සeබ1ධෙය1 සංවSධන උපාය 
මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 2016 Ãw 13 Dනැ! අංක 
1971/6 දරන අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.08.26 Dන ඉDHපM කරන 
ලද wෙයෝගය අTමත කළ ]� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 
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*15. 
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— { ලංකා අපනයන සංවSධන 

පනත යටෙM wෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන { ලංකා අපනයන සංවSධන පනෙM 
14 වැw වග1!ය පකාරව ෙසස ්බ� සeබ1ධෙය1 සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර 
ෙවළඳ අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 2016 Ãw 28 Dනැ! අංක 1973/21 දරන අ! qෙශේෂ 
ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.08.26 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝගය අTමත කළ 
]� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*16. 
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— { ලංකා අපනයන සංවSධන 

පනත යටෙM wෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන { ලංකා අපනයන සංවSධන පනෙM 
14 වැw වග1!ය පකාරව ෙසස ්බ� සeබ1ධෙය1 සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර 
ෙවළඳ අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 2016 Ãv 12 Dනැ! අංක 1975/40 දරන අ! qෙශේෂ 
ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.08.26 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝගය අTමත කළ 
]� ය. 

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

*17. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1) උප වග1!ෙn 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙÂද යටෙM, �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන 
ල�ව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැeබS 01 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 

*18. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග1! සමඟ `යqය ]� 61(1)
(ත) වග1!ය යටෙM, �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැeබS 01 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 

*19. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග1! සමඟ `යqය ]� 61(1)
(ත) වග1!ය යටෙM, �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැeබS 12 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 
Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 *20. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1)(ඌ) වග1!ය 
යටෙM ස් වෙ�ශ කට]� සහ �වර  අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මාS� 03 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද 
wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 

*21. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග1! යටෙM �වර අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාS� 
26 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද 
wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.     
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*22. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග1! යටෙM �වර අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාS� 26 Dනැ! 
අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ,  2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත 
කළ ]� ය. 

  

*23. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 30 වැw වග1!ය සමඟ 
`යqය ]� 61 වග1!ය යටෙM �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන 
ල�ව, අංක 1924/6 සහ 2015 Ãv 20 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ,  
2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය. 

   

*24. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 29 වැw වග1!ය සමඟ 
`යqය ]� 61 වග1!ය යටෙM �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන 
ල�ව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබS 26 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 

*25. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1)(ත) වග1!ය 
යටෙM �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබS 26 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Dන ඉDHපM 
කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.   

 

*26. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග1! සමඟ `යqය ]�, 
61(1)(ත) වග1!ය යටෙM �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැeබS 14 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.     

 

*27. 
�වර හා ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+�මා,— �වර සහ ජලජ සeපM පනත යටෙM 

wෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ සeපM පනෙM 61(1)(ත) වග1!ය 
යටෙM �වර සහ ජලජ සeපM සංවSධන අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැeබS 14 Dනැ! අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Dන ඉDHපM 
කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.       

 

 
*28. 

ආ��කම ව+වසථ්ාව යටෙM ෙයෝජනාව,— qවාදය  කu තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Ãw 22),— “{ ලංකා පජාතා1�ක සමාජවා^ ජනරජෙn ආ��කම ව+වසථ්ාෙ= 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ= q�qධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොRෂ1 සභාව q>1 2016 ෙපබරවාH 25 
Dනැ! අංක 1955/19 දරන අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 2016.05.06 Dන ඉDHපM 
කරන ලද, ජනමතqචාරණයක^ ෙහෝ ඡ1ද qම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ qදÇM හා VÈත 
ජනමාධ+ q>1 ��පැDය ]� උපමාන ෙහවM මාSෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ]e ප!පM! අTමත 
කළ ]� ය.” යTෙව1 ෙයෝජනා කරන ලD1, පශන්ය සභාÀVඛ කරන ල .̂  

 



( 12 ) 

 

 

*29. 
සංවSධන උපාය මාSග හා ජාත+1තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙM wෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පනM ම�1 සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙM 4 
වැw වග1!ෙn (3) වැw උපවග1!ය සහ 14 වැw වග1!ය සමඟ `යqය ]�, එම 
පනෙM 20 වැw වග1!ය යටෙM Vදu අමාත+වරයා q>1 සාදන ල�ව, 2015 
ෙපබරවාH 26 Dනැ! අංක 1903/41 දරන අ! qෙශේෂ ගැස¨ පතෙn පළ කරT ලැබ, 
2015.09.23  Dන ඉDHපM කරන ලද wෙයෝග අTමත කළ ]� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙn අTම!ය ද1වා !ෙd.) 

30. 
{ ලංකා ෙසේවා �Hස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනM ෙක�eපත — 

ෙදවැwවර `යpම.  
 

 * සල0ෙණ� හ3�ව* ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 


