
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 අෙග+ස්� මස 26 වැ" /#රාදා 

2016 සැ0තැ�බ මස 06 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 

 වරාය සහ (ව ෙතො*පල සංව	ධන බ. (සංෙශෝධන) පන2 ෙක*�පත — ෙදවැ� වර 
3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

* 

සංචාරක සංව	ධන හා =ස:්යා� ආග#ක කට&� අමාත6�මා සහ ඉඩ� අමාත6�මා,— 
ඉඩ� අ2ප2 කර ගැCෙ� පනත යටෙ2 �ෙයෝග,— (460 වැ� අGකාරය H) ඉඩ� අ2ප2 කර 
ගැCෙ� පනෙ2 63 වැ� වග:ෙ9 (2) වැ� උප වග:ෙ9 (ඊ) ෙMදය යටෙ2 2013 ඉඩ� 
අ2ප2 කර ගැCෙ� (ව" ෙග4ෙ�) �ෙයෝග සංෙශෝධනය ස�බධෙය ඉඩ� 
අමාත6වරයා OP සාදන ල.ව, 2016 Q
 26 "නැ: අංක 1977/8 දරන අ: Oෙශේෂ ගැසX 
පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.26 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

* 

�ද[ අමාත6�මා,— �ෂප්ාදන බ. (Oෙශේෂ OGOධාන) පනත යටෙ2 �යමය,— 1989 අංක 
13 දරන �ෂප්ාදන බ. (Oෙශේෂ OGOධාන) පනෙ2 3 වැ� වග:ය යටෙ2 �ෂප්ාදන බ. 
ස�බධෙය �ද[ අමාත6වරයා OP පනවන ල.ව, 2016 මැ\ 26 "නැ: අංක 1968/19 
දරන අ: Oෙශේෂ ගැසX පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.24 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— ] ලංකා අපනයන සංව	ධන 
පනත යටෙ2 �ෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන ] ලංකා අපනයන සංව	ධන පනෙ2 
14 වැ� වග:ය පකාරව ෙසස ්බ. ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර 
ෙවළඳ අමාත6වරයා OP සාදන ල.ව, 2016 Q� 13 "නැ: අංක 1971/5 දරන අ: Oෙශේෂ 
ගැසX පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.26 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� 
ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— ] ලංකා අපනයන සංව	ධන 
පනත යටෙ2 �ෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන ] ලංකා අපනයන සංව	ධන පනෙ2 
14 වැ� වග:ය පකාරව ෙසස ්බ. ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර 
ෙවළඳ අමාත6වරයා OP සාදන ල.ව, 2016 Q� 13 "නැ: අංක 1971/6 දරන අ: Oෙශේෂ 
ගැසX පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.26 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� 
ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 



( 2 ) 

 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— ] ලංකා අපනයන සංව	ධන 
පනත යටෙ2 �ෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන ] ලංකා අපනයන සංව	ධන පනෙ2 
14 වැ� වග:ය පකාරව ෙසස ්බ. ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර 
ෙවළඳ අමාත6වරයා OP සාදන ල.ව, 2016 Q� 28 "නැ: අංක 1973/21 දරන අ: Oෙශේෂ 
ගැසX පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.26 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� 
ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— ] ලංකා අපනයන සංව	ධන 
පනත යටෙ2 �ෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන ] ලංකා අපනයන සංව	ධන පනෙ2 
14 වැ� වග:ය පකාරව ෙසස ්බ. ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර 
ෙවළඳ අමාත6වරයා OP සාදන ල.ව, 2016 Q
 12 "නැ: අංක 1975/40 දරන අ: Oෙශේෂ 
ගැසX පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2016.08.26 "න ඉ"Zප2 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� 
ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

 

] ලංකා ෙසේවා �Zස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන2 ෙක*�පත — 
ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

 
 * සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 

2016 සැ0තැ�බ මස 20 වැ" අඟහ2වාදා 

වාaක ���b අෙcdෂා කරන පශ්න 

375/’15 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— Oෙgශ කට&� අමාත6�මාෙග 

ඇiමට,— (4) 

(අ) ව	ෂ 2005 Pට 2015 දdවා වසරවල එdස2 ජාkෙl මහ ස�mවට (General      

Assembly) සහභාy H ] ලාං3ක �ෙයෝzත ක7ඩාය�වල, 

 (i) පධාන2වය දැbෙ| ක}bද; 

 (ii) �ෙයෝzත\ සංඛ6ාව කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ අතර පා	
ෙ�� ම�වb P�ෙ9 න�, ඔ}ෙl න� කවෙ	ද; 

 (iv) Oෙgශ කට&� අමාත6ාංශෙ9 �ලධාZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ �m �දල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Oයදම (ව ගම, ෙහෝට[ හා නවාතැ Oයද� ෙලස එd එd �	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

811/’16 

ගb ච#ද O ෙ�PZ මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා2 ව2ම පධාන අමාත6වරයා එම තන�රට ප24ෙම ප� පළා2 
සභාෙ| OOධ ආයතනවලට ෙ� දdවා ලබා � ඇ: �3යා සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �gගල\ෙl න� හා �3යා ලබා � ඇ: ආයතන ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) �3යා ලබා �ම සඳහා අ�ගමනය කර ඇ: =යාමා	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �3යා අවසථ්ා ෙgශපාලන පdෂ ෙ�දය3 ෙතොරව ලබා � :ෙ;ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

820/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— ඉඩ� අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර පාෙg�ය ෙ[ක� ෙකොXඨාසෙ9, ෙසේනානායක�ර ගාම �ලධාZ 
වසෙ�, �. එස.් ෙසේනානායක 4"ෙ9, 4 වන මාවෙ2 P:ය� අංක 280007 සහ 
කැබ
 අංක 686 සහ බලපත අංක අ�/වා/බ 1369 දරන ඉඩෙම� ෙසෝමදාස 
ෙස[ලෙහේවා යන අය OP ෙවළඳසලd පව2වාෙගන �ය බව2; 

 (ii) 1991 ව	ෂෙ9� ෙමම ඉඩම ෙපො. කට&2තd සඳහා රජයට පවරා ග2 බව2; 

 (iii) එ� ෙපො. කට&2තd P. ෙනොH බැO, අ�පාර සහකාර ඉඩ� ෙකොමසාZස ්
OP වසර 30d සඳහා තdෙසේb කර b.171,050/-d සහ #�ෙදෝb ගාස�් 
වශෙය b.1,450/-d ලබාෙගන නැවත ෙසෝමදාස ෙස[ලෙහේවා මහතාට 
ඉඩම �d: O�මට අවසර ලබා � ඇ: බව2; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) � සඳහ ඉඩම ෙසෝමදාස ෙස[ලෙහේවා මහතාට අය2 ඉඩමdද; 

 (ii) එම ඉඩෙ� Oශාල2වය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� ෙවළඳසලd පව2වාෙගන යන ලgෙg කවර "නයක Pට කවර "නයd 
දdවාද; 

 (iv) එම ඉඩම රජයට පවරා ගැCමd P. කර :ෙ;ද; 

 (v) එම ඉඩම පවරා ගනා ලgෙg �මන ෙපො. කට&2තd සඳහා ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

608/’16 

ගb වා�ෙgව නානායdකාර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (3) 

(අ) හ�දා සාමාzක\ෙl දbව සඳහා H පාස[වලට, �ලධාZ ෙනොවන &ද  හ�දා 
සාමාzක\ෙl දbව ඇ�ළ2 කර ගැCම ස�බධෙය ප��ය රජය OP 
සකස ්කරන ලද ප:ප2: කවෙ	දැ\ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 



( 4 ) 

 

832/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— රාජ6 පZපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) මධ6ම රජෙ9 හා පළා2 රාජ6 ෙසේවෙ9 අමාත6ාංශ සහ ෙදපා	තෙ��වල 
පව:න ගණකාGකාZ තන�b හා ෙශේ�වලට අදාළව ෙතොර�b පgධ:යd 
සකස ්කර :ෙ;ද;  

 (ii)  2015 Q� 30 "නට මධ6ම රජෙ9 හා පළා2 රාජ6 ෙසේවෙ9 අමාත6ාංශ සහ 
ෙදපා	තෙ��වල පැව:  �m ගණකාGකාZ �රcපා� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) � සඳහ �රcපා� පව:න සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv) 2015 ෙදසැ�බ	 31 වනOට ඉහත �රcපා�ව
  ෙකොපමණ සංඛ6ාවd �රවා 
:ෙ;ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) (i) 2015 ෙදසැ�බ	 31 "නට III වන ෙශේ�ෙ9 අ�මත �m ගණකාGකාZ 
තන�b  සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 Q� 30 වන "නට III වන ෙශේ�ෙ9 අ�මත �m ගණකාGZ  තන�b 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ෙදසැ�බ	 31 වන "නට කළමණාකරණ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව OP 
අ�මත කර නැත2, පව2වාෙගන ය� ලබන III වන ෙශේ�ෙ9 ගණකාGකාZ 
තන�b සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2016 සැ0තැ�බ මස 21 වැ" බදාදා 

වාaක ���b අෙcdෂා කරන පශ්න 
611/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වසෙ	 Pට ෙ� දdවා ] ලංකාෙව ඉ"යාවට අපනයනය කළ 
කbංකා පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙ9 ව�නාකම; 

 (iii) අපනයනකbව හා ඔ}ෙl 
�නය; 

 (iv) එd එd අපනයනකb අපනයනය කළ පමාණය හා ව�නාකම; 

 (v) එd එd අපනයනකb රජයට ෙගH බ. �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද?  

(ආ) (i) 2010 වසෙ	 Pට ෙ� දdවා කාලය �ළ ] ලංකාවට ආනයනය කළ කbංකා 
පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙ9 ව�නාකම; 

 (iii) ආනයනකbව හා ඔ}ෙl 
�නය; 

 (iv) එd එd ආනයනකbව ආනයනය කළ පමාණය හා ව�නාකම; 

 (v) ආනයනය කළ රට; 



( 5 ) 

 

 (vi) එd එd ආනයනකb රජයට ෙගH බ. �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන2 එ�මා සඳහ කරෙන�ද?  

(ඇ) (i) 2010 වසෙ	 Pට ෙ� දdවා ] ලංකාෙ| කbංකා �ෂප්ාදනය ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) C:Oෙරෝ� ෙලස කbංකා ප: අපනයන =යාව
යd ] ලංකාව හරහා P.වන 
බව2, එම� ෙg�ය කbංකා �ෂප්ාදකය සහ අපනයනකbව 
.ෂක්රතාවයට ප2ව ඇ: බව2 ��ගෙද; 

 (iii) ෙමම C:Oෙරෝ� ප: අපනයනය වැළැd4මට රජය ගනා =යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

812/’16 

ගb ච#ද O ෙ�PZ මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා2 සභාව යටෙ2 පාලනය වන පළා2 පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) 2010 Pට 2016 දdවා එම පළා2 පාලන ආයතනවල බලය පැව:ෙ9 කවර 
ෙgශපාලන පdෂ යටෙ2ද; 

 (iii) ඌව පළා2 සභාෙ| ව2ම පධාන අමාත6වරයා බලයට ප24ෙම ප� එd 
එd පළා2 පාලන ආයතනවලට ලබා. ප:පාදන හා ෙවන2 සංව	ධන 
ආධාර කවෙ	ද; 

 (iv)   ව2ම පධාන අමාත6වරයා OP බ7ඩාරෙවල මහා නගර සභාවට ෙස� 
පළා2 පාලන ආයතන හා සමානවම අවශ6 සහෙයෝගය ලබා ෙදෙද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙන�ද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

819/’16 

ගb එ�. එ�. එ�. ස[මා මහතා,— සව්ෙgශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) අ�පාර "ස ්dකෙ9, �නා#ෙය ¡ඩාවට ප2 ජනතාව ෙව�ෙව ෙසෞ" අරා£ෙ9 
රාජ6 ෙනොවන සංOධානයක අර�ද[ යටෙ2 අdකරප2�ව, ෙනොෙරො�ෙචෝෙ[ 
ග�මානෙ9 ඉ"කරන ලද �වාස ව6ාපෘ:යd ප:ලා¥ට ෙබදා�මට ෙපර අංක 
178/2008 දරන ෙශේෂඨ්ාGකරණය ලබා . න� �ෙයෝගයd මත �වාස ෙබදා�ම 
අ2�*වන ලද අතර,  2009.12.02 "න ලබා . ඉහත න�ෙ|  k.ව පකාශයට 
ප2කර වසර 6කට වැ¦ කාලයd ගත 4 ඇත2, එම k.වට අ�ව �වාස ෙබදා�ම 
P.කර ෙනොමැ: 4ෙම එම ෙgපළ පZහරණයට ��.� අද# පZහා�යට ප2 4 
ඇ: බැO එම න� k.ව අ�ව කට&� 3§මට අ�පාර "ස ්d ෙ[ක�/
අdකරප2� පාෙg�ය ෙ[ක� ෙවත උපෙදස ් ලබාෙදෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

821/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— �වාස හා ඉ"3§� අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ජා:ක �වාස සංව	ධන අGකාZය හරහා රජෙ9 ඉඩ�වල ඉ"කර ඇ: �නා# 
�වාස සඳහා ඔc� ලබා � ෙනොමැ: ප}[ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  මාතර "ස ්dකෙ9 P�න එවැ� ප}[ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) � සඳහ ප}[ සඳහා ඔc� ලබා �ෙ� වැඩ��ෙවළd :ෙ;ද;  



( 6 ) 

 

 (iv)  එෙසේ ඔc� ලබා�ෙ�� ස�¨	ණ කර :£ය &� �.�ක� කවෙ	ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ යටෙ2 ෙ� වනOට  ඔc� ලබා� ඇ: ප}[ 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (vi)  ඔc� ලබා � ෙනොමැ: �වාස �#ය ෙවත, ඔc� ලබා�ම සඳහා ගතOය හැ3 
කාලය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

823/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) මාතර "ස ්dකෙ9 ජා:ක පාස[වල සහ පළා2 සභා පාස[වල පව:න ෙදමළ මාධ6 
(bවbෙl �රcපා� සංඛ6ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද;  

(ආ) (i)  එම �රcපා� �ර4ම සඳහා ෙගන ඇ: �යවර කවෙ	ද; 

  (ii) ඒ සඳහා (bවb බඳවාගනා "නය කවෙ	ද; 

  (iii) බඳවාගැCෙ�� සේව�ඡා (bවb සඳහා ප�ඛතාවයd ලබා ෙදෙද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

776/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— :රසර සංව	ධන හා වනªO 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ද«[ල පාෙg�ය ෙ[ක� ෙකොXඨාසෙ9, �කවටවන ගාම �ලධා§ වසමට 
අය2, දමනයාය, i�Z�[ල, ¬ඹසග්ැෙX හා අbෙණෝදය යන ග�මාන පබල 
වන අ
 ත	ජනයකට �¬ණ  � ඇ: බව2; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව ෙමම ග�මානවල ප}[ 4500කෙl ªOත හා ඔ}ෙl 
ෙගොOතැ ත	ජනයට ලdව ඇ: බව2; 

 එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) වෑවල Pට ෙද�ගහ ඇල, "යකැ�[ල දdවා වනය මැ" ඉ"කර ඇ: O.
 
වැට ෙමොරෙගොඩගම, i�Z�[ල, අm2යාය, ම\ල2තෑව, කලා�රය, 
ෙපො[ල2තෑව හා i�Zය යන ග�මානය දdවා "( 3§මට කට&� 
ෙනොකරෙ මද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ද«[ල පාෙg�ය ෙ[ක� කා	යාලය ෙවත �ද[ ප:පාදන 
ෙවකර :ෙ;ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

606/’16 

ගb ¯. රංz2 ද ෙසො\සා මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා:ක ප:ප2: හා ආ	°ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (3) 

(අ) 2015  ජනවාZ Pට ෙදසැ�බ	 දdවා, 

 (i) රජෙ9 ම�වb සහ  අමාත6වb සහභා� 4 ඇ: Oෙgශ සංචාර සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 



( 7 ) 

 

  (ii) අගාමාත6වරයාද ඇ�ළ2ව එම සංචාර සඳහා සහභා� 4 ඇ: ම�වb සහ 
  අමාත6වb ක}bද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටව[ කවෙ	ද; 

 (iv) එම Oෙgශ සංචාරව
 රාජකාZ හා ෙපෞgග
ක සංචාර ෙව ෙව  
  වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) අ (i) � සඳහ සංචාරය සඳහා රජෙ9 �ලධාZ සහභා� 4 :ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධාZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උdත කාලiමාව �ළ රජෙ9 ම�වb සහ  අමාත6වb සහභා� 4 ඇ: 
Oෙgශ  සංචාරවලට වැය 4 ඇ: �m �දල ෙකොපමණද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2016 සැ0තැ�බ මස 22 වැ" =හස්ප>�දා 

වාaක ���b අෙcdෂා කරන පශ්න 
777/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:සස් මහතා,— �ද[ අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 1973 � ��*වන ලද රාජ6 ඉසක්ාගාර සංසථ්ාව 1992 � �gග
ක අංශයට 
O�ණා දමන ලද බව ��ගෙද; 

 (ii) එ�� �m ව" �දලd ලබා � ෙසේවකය රා±යd ඉව2 කළ බව දෙද; 

 (iii) ෙ� ස�බධෙය 1994.10.20 "න ��*වන ලද ජනාGප: ෙකො#ෂ 
සභාෙ| වා	තාව සභාගත කරෙද; 

 (iv) ෙසේවය අ�# 3§ෙම අසාධාරණයට ලd H 2000ක පමණ ෙසේවකය හට 
සාධාරණ ව" �දලd ලබා �මට කට&� කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

813/’16 

ගb ච#ද O ෙ�PZ මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා2 ව2ම  පධාන අමාත6වරයා බලයට ප24ෙම ප� ෙ� දdවා 
සංව	ධනය කර ඇ: පළා2 සභා මා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) එd එd මා	ගය සඳහා දරන ලද Oයදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ මා	ග සංව	ධනය 3§ෙ� ෙකොතා2 ලබා . සමාග� කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙකොතා2 O�Oදභාවය3 &�ව ලබා � :ෙ;ද; 

 (v) අදාළ මා	ගවල ත22වය ��බඳව ය� ප� Oපරමd P. කර :ෙ;ද; 

 (vi) අදාළ මා	ග �P ප#:යට ෙනොමැ:න�, ඒ සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 8 ) 

 

825/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— �ද[ අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ9 අයවැය ෙයෝජනාවd අ�ව "ව\ෙ සෑම "ස ්dකයකම 
ෙ²ේත �ලධාZට ය�bපැ" ලබා. බව ��ගෙද; 

 (ii) උdත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව �ද[ අමාත6ාංශය ��2 කළ චකෙ[ඛය 
පZ" අදාළ ය�bපැ" සඳහා අ2:කාර� �දලd ෙගOය &� }ව2, අ�පාර 
"ස ්dකෙ9 ෙ²ේත �ලධාZට ඒ සඳහා ඉඩ පසථ්ාව ලබා  ෙනො�ෙම 
ගැට´වd ඇ: H බව දෙද;  

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව දැනට අ�පාර "ස ්dකෙ9 ෙ²ේත �ලධාZ 5000ට පමණ 
ය�b පැ" ෙනොලැµෙ� ත22වයd ම� 4 ඇ: බව ��ගෙද; 

 (iv) අ�පාර පෙgශෙ9 .ෂක්ර අ�b මා	ගවල ගමනාගමන පහ�ක� ෙනොමැ: 
බැO, එම ෙ²ේත �ලධාZ සඳහා ය�b පැ" ලබා� ඔ}නට සහනයd 
සැලiමට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

826/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා:ක ප:ප2: හා ආ	°ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ] ලංකාව ආ¶ත ජාත6තර �¬. මා	ගෙ9 යාතා කරන ෙනෞකා සඳහා අO 
ස�තව ආරdෂාව සැලiමට අවසර ලබා � ඇ: ආයතන කවෙ	ද;   

 (ii) ඉ"ය සාගරය ආ¶ත �¬ෙg ම� මැ§ෙ� �රත Oෙg�ය ෙටෝල	 
යාතාවලට අO ස�ත ආරdෂක භට\ සැප¸ෙ� අවසරය ලබා ඇ: ආයතන 
කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) සහ (ii) � සඳහ ආයතන ෙවත එම අවසරය ලබා � ඇ: කමෙ|දය 
කවෙ	ද; 

 (iv) අදාළ ආරdෂාව සැප¸ෙ� අවසරය O�Oදභාවය3 හා Oවෘත ෙටඩ	 
කමයd ම� ලබා ෙනොෙදෙ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

794/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:සස් මහතා,— ¹ඩා අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ඉ"යාෙ| පැව: 2016 සාl ¹ඩා උෙළල ඉලdක කරෙගන ¹ඩා 
අමාත6ාංශය OP ¹ඩා ස�ෙ�ලනවලට �ද[ ලබා .ෙද; 

 (ii) එd එd ¹ඩා සංග�/ස�ෙ�ලනවලට ලබා. �දල ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම �ද[ Oයද� කළ ආකාරය ��බඳ එd එd ¹ඩා  සංග�/ස�ෙ�ලන OP 
අමාත6ාංශය ෙවත වා	තාකර :ෙ;ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම වා	තා සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 



( 9 ) 

 

827/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— රාජ6 ව6වසාය සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා�ත සංව	ධන බැං�ෙ| ණය අයකර ගැCම සඳහා කමව2 
වැඩසටහනd ව	තමාන සභාප: ප�ඛ කළමණාකාZ2වය ස�ව :ෙ;ද; 

 (ii) ණය ෙනොෙගවනෙl ලැ\ස�්ෙ| ඇ: b�ය[ #
යන 600ට අGක ණය 
අයකර ගැCම ස�බධෙය ප��ය වසර හා සැස�ෙ�� පග:යd ලබා 
:ෙ;ද;  

 (iii) බැං�වට b�ය[ #
යන 20ට වඩා ණය ලබා� මට  හැ3යාවd ෙනොමැ: }වද, 
එම iමාව ඉdමවා ණය ලබා � :ෙ;ද; 

 (iv) ] ලංකා මහ බැං�ෙ| C: §: වලට පටහැ�ව ෙසේවක\ බඳවාගැCම, 
කමව2 ප�පා�ෙය බැහැරව උසස4්� ලබා�ම සහ ත«2ෙ2ගම, අ��සස් 
යන සථ්ානවල ෙතොර�b මධ6සථ්ාන Oවෘත 3§ම ම� බැං� ෙර(ලාP 
පනත උ[ලංඝණය කර :ෙ;ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 සැ0තැ�බ මස 23 වැ" /#රාදා 

වාaක ���b අෙcdෂා කරන පශ්න 
795/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2001.07.28 "නැ: අංක අම/11/0129/509/023 දරන අමාත6 ම7ඩල 
 �	ෙgශය අ�ව, ෙසෞඛ6 ෙදපා	තෙ��ෙ|, මහජන ෙසෞඛ6 රසායනාගාර 
±[¡ද  ඇ�ළ2 අ�b ෛවද6 ෙසේවෙ9 �ලධාZ සඳහා  2001.10.01 
"න Pට 2005.12.31 "න දdවා 6:1 අ�පාතෙය බැහැරව I වන පං:යට 
උසස4්� ලබා�මට රාජ6 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව ම� ෙසෞඛ6 අමාත6ාංශ 
ෙ[ක� ෙවත අ�ම:ය ලබා. බව2; 

 (ii) එෙහ2, එම කමෙ|දයට අ�ව I වන පං:යට උසස4්� ලැ¼ මහජන ෙසෞඛ6 
රසායනාගාර ±[¡ සමහර ෙදෙන�ට පළා2 සභා 3�පයd ම� �ඟ 
වැ*c ලබා� ෙනොමැ: බව2; 

 එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ආ) එම �ඟ වැ*c ලබා�ම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

828/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— කෘ¾ක	ම අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) �¿රාන i� ක�හලට අය2 ඉඩ�වල උd වගා ෙනොකරන කාලවල� සහ 
උd වගා ෙනොකරන ෙකොටසව්ල Oක[ප ෙබෝගයd ෙලස 4 වගාව කළ හැ3 
බව ��ගෙද;  

 (ii) i� ක	මාතයට 3P. හා�යd P. ෙනොවන ෙලස �b�ෙචෝල යාෙ9 සහ 
�ඝවා¡ කලාපෙ9 4 වගාවට �යවර ගත හැ3 බව �§dෂණය කර :ෙ;ද;  



( 10 ) 

 

 (iii) දැනට �¿රාන i� සමාගම කළමනාකරණය කර� ලබන ග[ඔය වැO
  
සමාගම OP උd වගාව හැර 4 වගාව ෙහෝ ෙවන2 වගාවd P. කරන 
ෙගො4ෙl ඉඩ� ය� අ2ප2 කර ගනා බවට 
� එවා ඇ: බව දෙද; 

  (iv) උd වගාවට හා� ෙනොවන ෙලස 4 වගා කරන ෙගො4ෙl ඉඩ� ආරdෂා 
කර �ෙ� වැඩ��ෙවළd =යාවට නගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

796/’16 

ගb (ෛවද6) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන   
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙගෝනපල, ඔලෙබො�ව ව2ත ආ¶තව, ඉතා
 සමාගමd හා ලංකා 
වාෙ �gග
ක සමාගම එdව ටය	 ක	මාත ශාලාවd ඇරÀමට අමාත6 
ම7ඩලෙ9 අ�ම:ය ලැµ :ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා P. කර� ලබන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පවරා ගැCමට �ය#ත �gග
ක ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉඩ� පවරා ගැCම සඳහා ෙ� වනOට ෙගන ඇ: =යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

830/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— රාජ6 පZපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ] ලංකා පZපාලන ෙසේවෙ9, I වන ප:ෙ9 තන�රකට අදාළව ආගමන හා 
Oගමන ෙදපා	තෙ��ෙ| එස.්එස.්µ.ෙd.එ�.එස.්i. නාමර2න මහ2#ය 
OP පා	
ෙ�� ෙප2ස� කාරක සභාවට ඉ"Zප2 කළ අංක               
COM/PP/2015/208 දරන ෙප2සෙ� kරණය කාරක සභාව OP දවා එවා 
:ෙ;ද; 

 (ii)  එම kරණය පZ" කට&� කර තමා ෙවත වා	තා කරන ෙලස අ:ෙ	ක 
ෙ[ක� (රාජ6 පZපාලන) µ.¡.¡.එස.් අෙ;(ණර2න මහතා OP 
2016.05.11 "නැ: 
�ෙය ආගමන හා Oගමන පාලක ජනරා[ ෙවත දවා 
යවා :ෙ;ද; 

 (iii) උdත kරණය දැ�� �මට අදාළව ලැµ ඇ: ප:චාරය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

831/’16 

ගb ��[ හ�ෙන2: මහතා,— රාජ6 පZපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ] ලංකා පZපාලන ෙසේවෙ9 �ලධාZට තම කැම: ෙසේවා සථ්ානයක �� 
P�ය හැ3 උපZම කාලiමාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔ}ෙl  සථ්ාන මාb4� ප�පා�ය OGම2 ෙලස =යා2මක වෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, සර2 ÅපPZ මහතා (].ල.ප.ෙසේ. I) අ}b. 22 dද, �හා[ රණPංහ 
මහතා (].ල.ප.ෙසේ. - Oෙශේෂ ෙශේ�ය) අ}b. 14dද, ආගමන Oගමන 
ෙදපා	තෙ��ෙ|, ෙසේවෙ9 ෙය� P�ෙ ෙකෙසේද;  



( 11 ) 

 

 (iv) ෙමම �ලධාZ ආගමන Oගමන ෙදපා	තෙ��ෙ| �	ඝ කාලයd �� 
P¯ෙම ඔ}ෙl අ�පාc:කය ෙලස පැ#� �ලධාZට අසාධාරණයd 
P. වන බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


