
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

921/’16 

ග	 (ෛවද�) න!"ද ජය%ස්ස මහතා,— ,වාස හා ඉ./01 අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) 2011 ජනවා8 9ට 2015 ජනවා8 දවා කාලය �ළ ,වාස හා ඉ./01 
අමාත�ාංශෙ> 9?@ ඇ% වංචා, Bෂණ සහ රාජ� ෙDපළ අවභාGතය 
ස1බ"ධෙය" අමාත�ාංශ මJටෙම" ප0ෂණ පවKවL ලබ"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම එ එ ප0ෂණෙ> පග%ය කවෙPද;  
 (iii) එම වංචා හා Bෂණවලට අමාත�ාංශ ,ලධා8" ස1බ"ධ බවට හQනාෙගන 

%ෙRද; 
 (iv) එෙසේ න1, ඔU" ස1බ"ධෙය" ගL ලැW Gනය XයාමාPග කවෙPද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

2. 
1045/’16 

ග	 උදය පභාK ග1ම"�ල මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළාK පාලන මැ%වරණ පනත පකාරව, පළාK පාලන 
ෙකොJඨාස මාa1 ��බඳ අcයාචනා සලකා බැdමට අcයාචනා කefව 
පKකර %ෙRද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම කefව G9" 2016 ඔෙතෝබP 31 .නට අcයාචනා සලකා 
බලා අවස" කර ඇ% පළාK පාලන ආයතන සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) Y සඳහ" පළාK පාලන ආයතනවල න1 කවෙPද; 

 (iv) එම පළාK පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙත මැ%වරණ ෙනොපැවැK@මට ෙහේ� 
කවෙPද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

3. 
1162/’16 

ග	 iමj රKනායක මහතා,—  %රසර සංවPධන හා වනkG අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) හවfනාව සහ කහjල රlත ෙයෝmත අ!මංකඩ සැලැසම් සකස ් කර 
ඇKෙK වනk@ කළමනාකරණ කefව මo" න1, එY සාමාmකය"ෙp 
න1, !�න හා  වෘKrය s?sක1 කවෙPද;  

(අටවැ, පාP!ෙ1"�ව - පළuවැ, සභාවාරය) 
අංක 177.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii)  ඒ ��බඳව ෙෂේත අධ�යනය කර %ෙR න1, ඒ කවර කාලෙ>ද; අදාළ  
වනm@ කළමනාකරණ කefව හu w ආගeක සහ පජා සංGධාන කවෙPද;  

 (iii) ෙ1 ස1බ"ධෙය" ප8සර අධ�යනය කර %ෙR න1, ඊට සහභාy w ප8සර 
 සංGධාන/ප8සරෙz{" කU	"ද; 

 (iv) එම වාPතාව ඉ.8පK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) (i)  ෙමවැ, සැලැසම් සකස ්කළ |� Gද�ාKමක කමෙzදය කවෙPද; ෙයෝmත 
සැලැසම් සකසක්ර ඇKෙK එම කමෙzදයට අLවද; 

 (ii)   ෙයෝmත අ!මංකඩ සැලැසම් ගජ-e�	 සංGධානය  අLමත කරන ලDෙD න1, 
ඒ කවර කාලෙ> කU	" G9"ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

 (ඇ) (i) එම සැලැසම් .ස~් ස1බ"�කරණ කefව G9" තාවකා!කව අKYfවා 
  %iය. එය ෙනොතකා පාෙD�ය ෙjක1වරයා ඒ ��බඳව මැ.හK@1 කරන 
  බවK; 

 (ii)  .ස~් ස1බ"�කරණ කefව අcබවා යෑමට පාෙD�ය ෙjක1වරයාට  
බලය පවරා %ෙR න1, ඒ කU	" G9"ද;  

           ය"න තව?රටK  එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 
4. 

1181/’16 

ග	 පDම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— කෘlකPම අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) වz,යාව .ස~්කය �ළ,  

 (i) 1983 වPෂය වනGට වගා කරන ලද u� ෙගොGi1 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වPෂවල වගා කරන ලද වගාi1 පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අLව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) වPෂ 1983" පsව 2009 වPෂෙ> |දමය තKKවය ,මවන ෙත වගා කරන 
ලද u� i1 පමාණය, එ එ වPෂය අLව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  |දමය තKKවය ,ම@ෙම" පs ෙ1 දවා වගා කරන ලද ෙගොGi1 පමාණය, 
එ එ වPෂය අLව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත 9යjෙලYම ස1�Pණ වාPතාව ඉ.8පK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

5. 
1297/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ�ාපන අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර .ස~්කෙ> ජා%ක හා පළාK පාසjවල ෙසේවය කරන � ලංකා 
G?හjප% ෙසේවයට අයK ෙශේ�ධා8 G?හjප%ව	 සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ�ාව, එ එ ෙශේ�ය අLව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙPද; 

 (iii) මාතර .ස~්කෙ> ජා%ක ෙහෝ පළාK පාසjවල � ලංකා G?හjප% ෙසේවෙ> 
ෙශේ�ධා8" ෙනොවන �Dගලය" G?හjප% �රය" දර"ෙ"ද; 



( 3 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ න1, එම පාසj කවෙPද;  

 (v) G?හjප% ෙශේ�ය ලබා ඇ% uK, G?හjප% �රය ෙනොලබා මාතර 
.ස~්කෙ> ජා%ක හා පළාK පාසjවල ෙසේවය කරන �Dගලය" සංඛ�ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හQනාගK ෙහේ� ක වෙPද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

6. 
1311/’16 

ග	 එ1. එ�. එ1. සjමා" මහතා,— සව්ෙDශ කට|� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ1පාර .ස~්කෙ>, කjuෙ" පාෙD�ය ෙjක1 ෙකොJඨාසය �Yfවන ලද 
.නය කවෙPද; 

 (ii) ඒ ස1බ"ධෙය" ,�K කරන ලද ගැසJ ,ෙzදනෙ> �ටපත සභාගත 
කර"ෙ"ද; 

 (iii) කjuෙ" පාෙD�ය ෙjක1 ෙකොJඨාසය මo" ආවරණය වන ස1�Pණ �e 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එY ගාම ,ලධා8 වස1 සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම ,ලධා8 වස1වල අංකය" හා නාමය" කවෙPද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) (i) කjuෙ" පාෙD�ය ෙjක1 ෙකොJඨාසය �Yf@ෙ1{ ,ල වශෙය" 3මා 
,Pණය /0ම 9?@ %ෙRද; 

 (ii) එෙසේ න1, ඒ ��බඳව Gසත්ර කවෙPද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඇ) (i) කjuෙ" පාෙD�ය ෙjක1 කාPයාලයට අයK ගාම ,ලධා8 වස1 අත8" 
/9ය1 වසමක/වස1වල ප8පාලන කට|� ෙහෝ ෙමෙහය@1 ෙවනK 
පාෙD�ය ෙjක1 කාPයාල මo" 9? කරL ලබ"ෙ"ද; 

  (ii) එෙසේ න1, එම ගාම ,ලධා8 වස1වල න1, අංකය" ඇ�� Gස්තර ඉ.8පK 
කර"ෙ"ද;  

 (iii) කjuෙ" දGඩ පාෙD�ය ෙjක1 ෙකොJඨාසය ෙහෝ උප ෙjක1 
ෙකොJඨාසය �Yfවා %ෙRද; 

 (iv) එෙසේ න1, එයට අදාළ ගැසJ පතය සභාගත කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනYද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

7. 
1322/’16 

ග	 වාsෙDව නානායකාර මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පK% හා ආP�ක 
කට|� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) පs�ය රජය කාලෙ> පාෙD�ය ෙjක1 කාPයාල මo" XයාKමක කරන ලද 
s� ප8මාණ සංවPධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙ1"�ගත uදලට අදාළ පාෙD�ය 
ෙjක1 බලපෙDශය �ළ XයාKමක සe% සමාග1වලට ෙකො"තාK පදානය 
කළ බව ��ග"ෙ"ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ Uවද, වPතමානෙ> ඉහත � සංවPධන ෙයෝජනා සඳහා ෙට"ඩP කැඳවා 
අ�ම ෙට"ඩරයට එම ෙකො"තාK �8නමL ලබන බව ද"ෙ"ද;  

 (iii) එෙසේ ෙට"ඩP කැඳවා අ�ම ෙට"ඩරයට එම සංවPධන ෙයෝජනා ෙකො"තාK 
�8නැ�ම ,සා පෙDශෙ> XයාKමක w සe% සමාග1වලට එම ෙකො"තාK 
ලබා ගැ�මට ෙනොහැ/ @ෙම" එ� සe%වලටද පෙDශයටද ප%ලාභ අYe@ 
ඇ% බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv)  ඉහත � සe%වලට 9?@ ඇ% අසාධාරණෙය" ඔU" uදවා ගැ�ම සඳහා 
ෙපර %W ප8. Gවෘත ෙට"ඩP කැඳ@ම/" ෙතොරව s� ප8මාණ ෙකො"තාK 
ඇසත්ෙ1"�ගත uදලට එම සe%වලට ලබා{මට �යවර ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 
8. 

1330/’16 

ග	 �D�ක ප%රණ මහතා,— G?!බල හා �නPජන�ය බලශ% අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3මාසYත ලංකා  ටා"සේෆෝමPස ්  (LTL)  සමාගෙමY උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජJස ්සමාගම �Yටw .නය කවෙPද; 

 (ii) LTL සමාගමට එY 100% ක අa%ය %ෙRද; 

 (iii)  එY වPතමාන අa%ක	ව" කU	"ද; 

 (iv) ෙ1 වනGට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජJස ් සමාගෙ1 ෙකොටස් Ye@ 
%ෙRද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජJස ්සමාගෙමY ෙකොටස ්  අ"ස� /0මට 
ෙහෝ පැව0මට අa%ය ලබා ?"ෙ" කU	"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අයK 3/ස LTL ෙපොෙජJස ්(�Dග!ක) නමැ% උප සමාගම 
2006 " පs Gගණන වාPතාව"ට ඇ�ළK @ ෙනොමැ% බවK; ඒ ෙහේ�ෙව" 
ෙමම සමාගෙ1 ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවK;  

 (ii)  ෙ1 ��බඳව ප0ෂණය 9? කර 2006 වසෙP 9ට ෙ1 දවා රජයට අYe w 
ලාභාංශ uදj ලබා ගැ�මට කට|� කර"ෙ"ද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

9. 
1344/’16 

ග	 ෙස>a� අd සා P මUලානා මහතා,— පළාK සභා සහ පළාK පාලන 
අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) එරාUP නගර සභාව, කාKත"�¡ නගර සභාව සහ ෙකෝරළපK�ව බටYර 
පාෙD�ය සභාව යන ෙතෝරා පK කරන ලද පළාK පාලන ආයතන Gs	වා 
හළ .න 9ට එන1, 2015 මැa 15 9ට uදj අමාත�වරයා G9" අLමත කරන 
ලද ,යeත ෙසේවක ම¢ඩල ප%පාදනව!" බැහැරව එම ආයතනවලට  
කරන ලද අ%ෙPක තාවකා!ක ෙසේවක පK/01 සංඛ�ාව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (ii) නැෙගනYර පළාෙK වKම" පධාන අමාත�ාවරයාෙp ,PෙDශ මත කරන 
ලද එවැ, පK/01 සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පK/01 ෙවLෙව" පා8ශeක ෙග@මට පමාණවK අරuදj ඒ ඒ පළාK 
පාලන ආයතන ස�ව %ෙRද;  

 (iv) එම තාවකා!ක ෙසේවකය" G9" ඉf ෙකෙරන ෙසේවාව"වල සව්භාවය 
ෙකබQද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) (i) එම පK/01 එ එ පළාK පාලන ආයතනෙ> අවශ�තා සමඟ අL¤ල 
ව"ෙ"ද; 

 (ii) එමo" කාPය ම¢ඩල අ%8තය හා ¥ල� අවYරතාවය ඇ% @ %ෙRද;  
එෙසේ න1, ඒ ම"ද; 

 (iii) එවැ, කවර ෙහෝ තාවකා!ක ෙසේවකය"ට අ� වැf� ෙග@ම ෙහෝ වැf� 
ෙනොෙග@ම 9?ෙzද;  එෙසේ න1, ඒ ම"ද;  

 (iv) ෙමම තාවකා!ක ෙසේවකය" අ"තPගහණය කර ගැ�ම ��ස ,යeත 
ෙසේවක සංඛ�ා ප%පාදන වැ¡ /0මට XයාමාPග ග"ෙ"ද;  

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

10. 
1370/’16 

ග	 බ"?ල �ණවPධන මහතා,— අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පK% හා ආP�ක 
කට|� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනාව"ට අLව, s� හා මධ� ප8මාණ ව�වසාය අංශය 
G�මK /0මට අවශ� ",යාමන අ�කා8ය" �YටවL ලැ�ෙzද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම .නය කවෙPද; 

 (iii) � ලංකාෙz §ද ¥ල� ආයතන !යාප.ං� /0ෙ1{ 	. 25,000/-ක ගාස�්ව 
ෙගGය |�ද; 

 (iv) s� හා මධ� ප8මාණ අංශය u¨ණ ෙදන ගැට© අධ�යන /0ම සඳහා 
උපෙDශක කefව �YටවL ලැ�ෙzද; 

 (v) එෙසේ න1, එම කefෙවY සාමාmකය" කU	"ද; 

 (vi) s� හා මධ� ප8මාණ ණය ආරෂණ වැඩ��ෙවළ XයාKමක /0ම සඳහා 
2016 වPෂෙ>{, 	�යj e!යන 500 ක ¥!ක අරuදල රජය මo" ලබා 
?"ෙ"ද; 

 (vii) s� හා මධ� ප8මාණ ෙෂේතයට සහනදාª ෙපොd අLපාත යටෙK ¥ල� 
පහsක1 සැපªමට ආධාරය වශෙය" ආ9යාL සංවPධන බැං�ෙව" 
	�යj e!යන 100ක ණය පහsකම ලැ�ෙ"ද; 

 (viii) ආ9යාL සංවPධන බැං� ණය පහsකම යටෙK, ණය ලබා ?" s� හා මධ� 
ප8මාණ ව�වසායකය"ෙp න1 හා !�නය" ඇ�ළK ලැaස�්ව ඉ.8පK 
කර"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

 
 



( 6 ) 

 

 

11. 
1472/’16 

ග	 චe"ද G ෙ«98 මහතා,— සමාජ සGබලගැ"@1, sභසාධන හා ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) ඌව පළාෙK, බ?jල .ස~්කෙ>,  

 (i)  සමෘD� සහනාධාර ලබා ග"නා පUj සංඛ�ාව;  

 (ii)  ද8දතා ෙPඛාෙව" පහළ kවKවන පUj සංඛ�ාව; 

එ එ පාෙD�ය ෙjක1 ෙකොJඨාසය අLව  ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙPද ය"න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ)  ද8දතා ෙPඛාෙව" පහළ kවKවන සහ සමෘD� සහනාධාර ලබා ගැ�ම සඳහා 
s?sක1 ස�රා ඇතK, සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට සමෘD� සහනාධාර ලබා{ම 
සඳහා අවශ� �යවර ග"ෙ"ද ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

12. 
1014/’16 

ග	 (ෛවද�) න!"ද ජය%සස් මහතා,— කෘlකPම අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) කෘlකPම අමාත�ාංශය සඳහා �d පදනම මත අ©%" ෙගොඩනැ�jල ලබා 
ෙගන %ෙRද;  

 (ii) එෙසේ න1, එම .නය කවෙPද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙට"ඩP කැඳවL ලැ �ෙzද; 

 (iv) එෙසේ න1, ෙට"ඩරය සඳහා ඉ.8පK w �Dගලය" සහ ඔU" ඉ.8පK කළ 
eල ගණ" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙPද; 

 (v) �d පදනම මත ලබාගK ෙගොඩනැ�jල සඳහා රජෙ> තෙසේ	ව; 
අa%ක	ෙp නම හා !�නය; මා9ක �!ය සහ ෙගw අK%කාර1 uදල 
කවෙPද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැ�jල සඳහා අa%ක	 සමඟ අKස" කළ බ? �Gsම  සභාගත 
කර"ෙ"ද; 

 (vii) කෘlකPම අමාත�ාංශය එම ෙගොඩනැ�jල ෙවත ෙගන �ය .නය කවෙPද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

13. 
1047/’16 

ග	 උදය පභාK ග1ම"�ල මහතා,— GෙDශ කට|� අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.10 9ට 2016.10.31 දවා කාල ප8�ෙදෙ>{ GෙDශ කට|� 
අමාත�වරයා සහභා� w G ෙDශ සංචාර සංඛ�ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ සංචාරෙ> අරuණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එ එ සංචාරයට 
වැය w uදල ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� සංචාරය"Y ප%ඵලය ෙලස � ලංකා ෙz ප%¯පය යහපK @ %ෙRද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 



( 7 ) 

 

 

14. 
1184/’16 

ග	 පDම උදයශා"ත �ණෙසේකර මහතා,— කෘlකPම අමාත��මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) අ1පාර .ස~්කය �ළ,  

 (i) 1983 වPෂය වනGට වගා කරන ලද u� ෙගොGi1 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  1982 හා 1983 වPෂවල වගා කරන ලද වගාi1 පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අLව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) වPෂ 1983" පsව 2009 වPෂෙ> |දමය තKKවය ,මවන ෙත වගා කරන 
ලද u� i1 පමාණය, එ එ වPෂය අLව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  |දමය තKKවය ,ම@ෙම" පs ෙ1 දවා වගා කරන ලද ෙගොGi1 
පමාණය, එ එ වPෂය අLව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත 9යjෙලYම ස1�Pණ වාPතාව ඉ.8පK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 

15. 
1331/’16 

ග	 �D�ක ප%රණ මහතා,— G?!බල හා �නPජන�ය බලශ% අමාත��මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) එj°එj ෙහෝj¡"pස ් (�Dග!ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අයK උප සමාග1 සංඛ�ාව සහ ඒවාෙ> න1 කවෙPද; 

 (ii)  එම උප සමාග1 �Yf @ෙ1 කමෙzදය කවෙPද; 

 (iii) එම එ එ සමාගෙම" ෙකෙරන කාPයය" ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙPද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනYද? 

(ආ) (i) උත සමාග1වල ආදායෙම" ලංකා G?!බල ම¢ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප%ශතය, එ එ සමාගම අLව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්,වැර. ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එය ,වැර. /0මට කට|� කර"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම"ද? 
 

 

පධාන කට|� ආර1භෙ> { 

ෙය%ජනා '(බඳ දැ+�,ම 
1. 

ග	 අLර 9�, ජයරKන මහතා,— පනK ෙකf1පත  ඉ.8පK /0ෙ1  අවසරය,— 
පහත සඳහ" පනK ෙකf1පත ඉ.8පK /0මට අවසර .ය |�ය:—  

“බ"?ල ලාj බ¢ඩා8ෙගොඩ පදනම සංසථ්ාගත /0ම සඳහා w පනK ෙකf1පත/.” 

 

 



( 8 ) 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැL1{ම සහ .නට ,යeත කට|� 

*1. 
ඡ"ද Yeය" !යාප.ං� /0ෙ1 (Gෙශේෂ G�Gධාන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර 

/ය@ම.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*2. 
අ�කරණ අමාත��මා සහ �Dධශාසන අමාත��මා,— අ�කරණ සංGධාන පනත 

යටෙK ,ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංGධාන පනෙK 60 වග"%ය සමඟ 
/යGය |� එම පනෙK 61  වග"%ය යටෙK අ�කරණ අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2017 
මාP� 27 .නැ% අංක 2012/5 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 2017.05.23 .න 
ඉ.8පK කරන ලද ,ෙයෝගය අLමත කළ |� ය. 

*3. 
 අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පK% හා ආP�ක කට|� අමාත��මා,— අjලස ් ෙහෝ 
Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන ෙකොeෂ" සභාෙz අධ�À ජනරාjවරයාෙp වැf� හා {මනා 
ප%ෙශෝධනය /0ම,— 1994 අංක 19 දරන අjලස ්ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන  ෙකොeෂ" 
සභා පනෙK 16(1) වග"%ය මo" ෙකොeෂ" සභාවට පැව0 ඇ% කාPයය" ඉf කරdම 
��ස එම ෙකොeෂ" සභාවට සහාය @මට අධ�À ජනරාjවරෙය� පK/0මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැKතාට පාP!ෙ1"�ව G9" ,ශච්ය කරL ලබන වැfප ෙග@මට 
G�Gධාන සලසව්ා { ඇ% ෙහa"ද; 

අjලස් ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන ෙකොeෂ" සභාෙz අධ�À ජනරාj තන�රට 
2016.11.24 .න 9ට �%ප%  ෙදපාPතෙ1"�ෙz අ%ෙPක ෙසො!9ටP ජනරාj �රෙ> 
රාජකා8 කළ ජනා�ප% �rඥ සරK ජයමා"න මහතා පK කර ඇ% ෙහa"ද; 

අjලස් ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන ෙකොeෂ" සභාෙz අධ�À ජනරාj 
ජනා�ප% �rඥ සරK ජයමා"න මහතාට ෙපෞDග!ක වන ෙසේ අ%ෙPක ෙසො!9ටP 
ජනරාj තන�රට Ye මා9ක වැfප හා රජෙ> ,ල ,වාසය ලබා { ෙනොමැ% න1, 
,වාස �d {මනාව ඇ�� 9ය© {මනා (?රකථන {මනාව සහ ඉ"ධන {මනාව හැර) 
ලබා{මටK, අjලස් ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන  ෙකොeෂ" සභාෙz අධ�À ජනරාj 
�රයට Ye අමාත�ාංශ ෙjක1 {මනාව, ?රකථන {මනාව සහ ඉ"ධන {මනාව 
2016.11.24 .න 9ට ෙග@මට අමාත� ම¢ඩල අLම%ය ලබා { ඇ% ෙහa"ද; 

ඊට අL¤ලව, 1994 අංක 19 දරන අjලස් ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන ෙකොeෂ" 
සභා පනෙK 16(2) වග"%ය පකාරව, අjලස් ෙහෝ Bෂණ ෙචෝදනා GමPශන  ෙකොeෂ" 
සභාෙz අධ�À ජනරාj, ජනා�ප% �rඥ සරK ජයමා"න මහතා ෙවත රජෙ> 
ඒකාබDධ අරuදලට වැය බර වන ප8. ඉහත සඳහ" මා9ක වැfප හා {මනා 
ෙග@මට ෙමම පාP!ෙ1"�ව ෙයෝජනා ස1මත කරa. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*4. 

බලහKකාරෙය" අ�	දහ" /01ව!" 9ය© තැනැKත" ආරෂා /01 සඳහා w 
ජාත�"තර ස1u% පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*5. 
වරාය හා නාGක කට|� අමාත��මා,— ෙව ළඳ නැz පනත යටෙK ,ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැz පනෙK 139 වග"%ය සමඟ /යGය |� එම පනෙK 
321 වග"%ය යටෙK බහා©1 දළ ස්ක"ධ සත�ායන ස1බ"ධෙය" වරාය හා නාGක 
කට|� අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2016 අෙගෝස්� 11 .නැ% අංක 1979/30 
දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 2017.02.21 .න ඉ.8පK කරන ලද 
,ෙයෝග අLමත කළ |� ය. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
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*6. 

�වර සහ ජලජ ස1පK (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම.  
(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*7. 
අගාමාත��මා සහ ජා%ක ප%පK% හා ආP�ක කට|� අමාත��මා,— සuද Bෂණය 

වැළැ@ෙ1 පනත යටෙK ,ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සuද Bෂණය වැළැ@ෙ1 පනෙK 
6 වග"%ෙ> (ඉ) ෙදය සහ 21 වග"%ය සමඟ /යGය |�  එ� පනෙK 51 වග"%ය යටෙK 
මහවැ! සංවPධන හා ප8සර අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2016 ෙදසැ1බP 06 .නැ% අංක 
1996/27 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 2017.06.07 .න ඉ.8පK කරන ලද 
,ෙයෝගය අLමත කළ |� ය.  

*8. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනත යටෙK ,යමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනෙK 5 වග"%ය යටෙK 
Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2017 
මාP� 28 .නැ% අංක 2012/16 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 
2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද ,යමය අLමත කළ |� ය.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
*9. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනත යටෙK ,යමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනෙK 2 වග"%ෙ> (3) 
උපවග"%ය යටෙK Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" 
සාදන ල?ව, 2017 මාP� 28 .නැ% අංක 2012/17 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ 
කරL ලැබ, 2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද ,යමය අLමත කළ |� ය.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
*10. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනත යටෙK ,යමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනෙK 2 වග"%ෙ> (3) 
උපවග"%ය යටෙK Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" 
සාදන ල?ව, 2017 මාP� 31 .නැ% අංක 2012/52 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ 
කරL ලැබ, 2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද ,යමය අLමත කළ |� ය.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
*11. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනත යටෙK ,යමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනෙK 2 වග"%ෙ> (3) 
උපවග"%ය යටෙK Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" 
සාදන ල?ව, 2017 මැa 08 .නැ% අංක 2018/2 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL 
ලැබ, 2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද ,යමය අLමත කළ |� ය.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
*12. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනත යටෙK ,යමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? පනෙK 2 වග"%ෙ> (3) 
උපවග"%ය යටෙK Gෙශේෂ ෙවළඳ භා¢ඩ බ? ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" 
සාදන ල?ව, 2017 මැa 19 .නැ% අංක 2019/21 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL 
ලැබ, 2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද ,යමය අLමත කළ |� ය.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
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*13. 

uදj හා ජනමාධ� අමාත��මා,— ෙP� ආඥාපනත යටෙK ෙයෝජනාව,— (235 
අ�කාරය වන) ෙP� ආඥාපනෙK 10 වග"%ය යටෙK ආනයන r	 ගාස්� 
ස1බ"ධෙය" uදj අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2017.06.20 .න ඉ.8පK කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අLමත කළ |� ය. 

       (2017 ෙපබරවා8  16 .නැ% අංක 2006/42 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතය)  
(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*14. 

� ලංකා %රසාර සංවPධන පනK ෙකf1පත — Gවාදය කj තබන ලද පශ්නය (2017 
මාP� 08) [1]. 

*15. 
GෙDශ G,මය පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම.  

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 
*16. 

ජා%ය ෙගොඩනැyෙ1 බ? (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*17. 
sගතදාස ජා%ක Åඩා සං�Pණය අ�කා8ය (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර 

/ය@ම. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*18. 
පළාK පාලන ආයතන ඡ"ද Gම31 (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*19. 
අපරාධ න� Gධාන සංගහය (Gෙශේෂ G�Gධාන) (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — 

ෙදවැ,වර /ය@ම.  
(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*20. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙD�ය ෛවද�  අමාත��මා,— ජා%ක ඖෂධ ,යාමන අ�කා8ය 

පනත යටෙK ,ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා%ක ඖෂධ ,යාමන අ�කා8ය පනෙK 118  
වග"%ය සමඟ /යGය |� 142  වග"%ය යටෙK ෛවද� උපකරණ eල ,යම /0ම 
ස1බ"ධෙය" ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙD�ය ෛවද� අමාත�වරයා G9" සාදන ල?ව, 2017 
ෙපබරවා8 17 .නැ% අංක 2006/45 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 
2017.05.23 .න ඉ.8පK කරන ලද ,ෙයෝග අLමත කළ |� ය. 

*21. 
ෙබෞDධ Gහාර ෙDවාලග1 (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම. 

(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

*22. 
ෙථේරවා{ c§ ක%කාවK (!යාප.ං� /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර 

/ය@ම. 
(අමාත� ම¢ඩලෙ> අLම%ය ද"වා %ෙR.) 

 

 

 

 



( 11 ) 

 

 

*23. 

ආ¢�කම ව�වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— Gවාදය  කj තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Ç, 22),— “� ලංකා පජාතා"~ක සමාජවා{ ජනරජෙ> ආ¢�කම ව�වසථ්ාෙz 104ආ 
(5)(අ) ව�වසථ්ාෙz G�Gධාන පකාරව මැ%වරණ ෙකොeෂ" සභාව G9" 2016 ෙපබරවා8 25 
.නැ% අංක 1955/19 දරන අ% Gෙශේෂ ගැසJ පතෙ> පළ කරL ලැබ, 2016.05.06 .න ඉ.8පK 
කරන ලද, ජනමතGචාරණයක{ ෙහෝ ඡ"ද Gම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ GදÈK හා uÉත 
ජනමාධ� G9" ��පැ.ය |� උපමාන ෙහවK මාPෙගෝපෙDශ/ ෙමෙහ|1 ප%පK% අLමත 
කළ |� ය.” යLෙව" ෙයෝජනා කරන ල.", පශන්ය සභාcuඛ කරන ල{.  

24. 

� ලංකා ෙසේවා �8ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනK ෙකf1පත — 
ෙදවැ,වර /ය@ම.  

25. 

ළමා �න	Kථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර 
/ය@ම.  

26. 
� ලංකා එසK Xස%්යා, සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — 

ෙදවැ,වර /ය@ම.  

27. 

� ලංකා කා"තා ස1ෙ1ලනය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — ෙදවැ,වර 
/ය@ම.  

28. 
ෙමොනරාගල .ස~් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — 

ෙදවැ,වර /ය@ම.  

29. 
ලසා!ය" සමාජªය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK ෙකf1පත — 

ෙදවැ,වර /ය@ම.  

30. 
ජාත�"තර කා"තා සහ ළමා අar" sÊ�ෙ1 සභාව (සංසථ්ාගත /0ෙ1) පනK 

ෙකf1පත — ෙදවැ,වර /ය@ම.  

 
* සල/ෙණ� හ1�ව+ ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

[1] 
“පනK ෙකf1පත දැ" ෙදවැ, වර /යGය |�ය” යLෙව" ෙයෝජනා කරන ල.", 

පශන්ය සභාcuඛ කරන ල{. 
 

 


