
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1187/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) ම"නාරම 5ස6්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව-ෂය වන;ට වගා කරන ලද => ෙගො;@A පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව-ෂවල වගා කරන ලද වගා@A පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) ව-ෂ 1983" පGව 2009 ව-ෂෙI Jදමය තKKවය Lමවන ෙත වගා කරන 
ලද => @A පමාණය, එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  Jදමය තKKවය LමMෙම" පG ෙA දවා වගා කරන ලද ෙගො;@A 
පමාණය, එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත PයQෙලRම සAS-ණ වා-තාව ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1330/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 0මාසRත ලංකා  ටා"සේෆෝම-ස ්  (LTL)  සමාගෙමR උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජfස ්සමාගම �Rටg 5නය කවෙ-ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එR 100% ක අi[ය [ෙjද; 

 (iii)  එR ව-තමාන අi[ක	ව" කk	"ද; 

 (iv) ෙA වන;ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජfස ් සමාගෙA ෙකොටස් RlM 
[ෙjද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජfස ්සමාගෙමR ෙකොටස ්  අ"ස� mnමට 
ෙහෝ පැවnමට අi[ය ලබා \"ෙ" කk	"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අයK 0/ස LTL ෙපොෙජfස ්(^�ග]ක) නමැ[ උප සමාගම 
2006 " පG ;ගණන වා-තාව"ට ඇ�ළK M ෙනොමැ[ බවK; ඒ ෙහේ�ෙව" 
ෙමම සමාගෙA ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවK;  

 

(අටවැL පා-]ෙA"�ව - පළ=වැL සභාවාරය) 
අංක 235.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2018 ජනවා� මස 23 වැ  අඟහ#වාදා අ. භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 

 (ii)  ෙA ��බඳව පnෂණය P\ කර 2006 වසෙ- Pට ෙA දවා රජයට අRl g 
ලාභාංශ =දQ ලබා ගැ`මට කටJ� කර"ෙ"ද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1404/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— [රසර සංව-ධන හා වනt; අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අFව, අ] - lLස ්ගැvමට ඉලකගත ;සwම 
ලබාxම සඳහා ව-ෂ 3 �ළ පෙයෝජනයට ගැ`මට ෙව" කරන ලද 	�යQ l]යන 
4000ක ප[පාදනෙය" 2016 ව-ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද =දQ පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ =දෙලR ඵලදාzKවය කවෙ-ද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාව {යාKමක mnෙA වග|ම දරන අමාත.ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ-ද; 

 (ii) 1977 Pට ෙA දවා අ] - lLස ් ගැvෙම" වා-තා g මරණ සංඛ.ාව හා 
ෙ�පළ හාLය එ එ ව-ෂය අFව කවෙ-ද; 

 (iii) ඉහත එ එ ව-ෂෙIx අ] - lLස ්ගැvෙම" lය~ය පා-ශව්ය"ට රජය 
ම�" ව"5 =දQ ෙගවF ලැYෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ නA, එම ව"5 =දQ පමාණය එ එ ව-ෂය අFව කවෙ-ද; 

 (v)  උත අයවැය ෙයෝජනාෙවR සඳහ" අ]-lLස ් ගැvම සඳහා ලබා xමට 
අෙ�,ත ඉලකගත ;සwම පැහැ5]  කර"ෙ"ද; 

  ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1473/’16 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— =දQ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙA වන;ට රට �ළ {යාKමක, සංව-ධන {යාව]යට G;ෙශේ� දායකKවය 
දවන පාෙ��ය මාධ.ෙ�x සං;ධාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ එ පාෙ��ය මාධ.ෙ�x සං;ධානවල නA හා එR Lලතල දරන 
මාධ.ෙ�x"ෙ� නA කවෙ-ද; 

 (iii) ඔk"ෙ� tවන මfටම උසස ්mnමට ෙම"ම වෘK�ය t;තෙI අ�වෘ�Zය 
උෙදසා ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1497/’16 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— රාජ. පTපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� Pනමාශාලා ��ටQ mnෙA අවශ.තාවය ��ග"ෙ"ද; 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ නA, Pනමාශාලා ��ටQ mnමට රජය මැ5හK ෙනොව"ෙ" ම"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

6. 
1504/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව-ෂෙI =Q භාගෙIx සහ 2017 ව-ෂෙI ෙA වන;ට ෙවෙළඳෙපොෙළේ 
M වගාව සහ ෙවනK වැ;] සඳහා භා;තා කරF ලබන ;;ධ ෙපොෙහොර 
ව-ගවල lල ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (ii)  2016 ව-ෂය =ල පැව[ ෙපොෙහොර lල අFව සැස�ෙAx, ෙA වන;ට 
ෙපොෙහොර lල වැ�M ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) 2016 ව-ෂය =ල ෙවෙළඳෙපොෙළේ 	. 1300/-  g mෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
l�යක lල ෙA වන;ට 	. 2900/- දවා වැ�M [ෙjද;  

 (iv) ෙපොෙහොර lල පාලනය ෙනොකළෙහොK ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය 
ෙවෙළඳෙපොළ lල ගණ" අFව වැ� ෙනොකළෙහොK, වැ;] ක-මා"තය 
ඇ�>ව කෘ,ක-මා"තය මත �w� ජන t;තය ;ශාල කඩා වැ�මකට ල 
වන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නA, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන ;සwA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම  සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
7. 

1508/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 5නට සමසත් ෙකොටස ්lල ද-ශකෙI අගය කවෙ-ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 5නට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 5නට සමසත් 
ෙකොටස ්lල ද-ශකෙI අගය ෙකොපමණ ප[ශතයm" ෙවනස ්M [ෙjද; 

 (iii) 2016 ව-ෂය �ළx ��ධ ;ෙ��ය lලx ගැ`Aවල අගය ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
1625/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� පාසQ ප�ධ[ය �ළ ජන�ය පාසQ සඳහා �ෂ.ය" ඇ�ළK 
mnමට උKසාහ mnම ම�" ගා�ය පාසQ ;ශාල පමාණය වැ0යාෙA 
ත-ජනයට ලM ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) �ෂ.ය" 50 ට අ�ෙව" P�න පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) R සඳහ" සංඛ.ාව, එ එ 5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) රKන^ර 5ස6්කෙI, ඇ�]��ය අධ.ාපන කලාපෙI, ෙගොඩකෙවල 
ෙකොfඨාසය �ළ �R� ෙකෝA��ය ;ද.ාලය දැනට වසා දමා ඇ[ බව 
ද"ෙ"ද; 

 (ii)  ෙමම පාසල වසා දැ�ම ��බඳව, පළාK අධ.ාපන ෙදපා-තෙA"�ව ෙහෝ 
අදාළ ආයතන දැFවK කර ෙනොමැ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, තම අ�මතය පT5 පාසල වසා දමා එR [� භා�ඩ ද R�මෙK 
ෙබදාxම සAබ"ධෙය" ;\හQප[වරයා ඇ�> ෙකොfඨාස සහ කලාප 
අධ.ාපන අධ.ෂවරය" වගmව J� බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv)  ෙA සAබ"ධෙය" ගF ලබන ඉ5T �යවර කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
1631/’17 

ග	 අ�K මා"න�ෙප	ම මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ^න-ජන`ය බලශ[ පව-ධනය mnම සඳහා ආPයාF සංව-ධන 
බැං�ෙව" ෙමෙත ලැ� ඇ[ සAS-ණ පදානය" සහ ණය පමාණය"  
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ණය/පදාන ලැYF ව-ෂය සහ පමාණය ෙව" ෙව"               
වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ ණය/පදාන ම�" ^න-ජන`ය බලශ[ පව-ධනය සඳහා 
ලබාx ඇ[ දායකKවය ��බඳ සෑ¡මකට පKව"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?  
10. 

1728/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත."තර ෙවළඳ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අර=දෙQ අධ.ෂ ම�ඩල සාමා�කය" කk	"ද; 

 (ii) ඔk" පK කරF ලබ"ෙ" කk	" ;P"ද; 

 (iii) ව-ෂ 2010 Pට 2017 දවා ෙමම අර=දලට ලැY� =දQ පමාණය" සහ =දQ 
ලබා\" ¢ලාශය" ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iv) ව-ෂ 2010 Pට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර=දෙQ ^නරාව-තන ;යදA 
ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (v) ව-ෂ 2005 Pට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර=දල ම�" �ෂ.Kව 
පදානය" හා ^නරාව-තන ෙනොවන කා-යය" සඳහා කරන ලද ෙගMA, එ 
එ ව-ෂය සහ කා-යය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

 
 
 



( 5 ) 

 

 

11. 
1744/’17 

ග	 ;�ත ෙහේරK මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත."තර ෙවළඳ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන ව-ෂවලx ලැ� ;ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එ| ව-ෂවලx නැවත ඉවK කරෙගන ඇ[, ක]" ලැ� [� ;ෙ�ශ 
ආෙයෝජන  පමාණය; 

 එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
1752/’17 

ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— පවාහන හා P;Q $ව" ෙසේවා අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා \ATය ෙදපා-තෙA"�ව ස� \ATය මැ5T ෙපෞ�ග]ක ආයතනවලට  
ලබා x [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, \ATය මැ5T ලබා x ඇ[ කාලය, පදනම, ලබා x ඇ[ ආයතන, 
සළකා බැ¥ L-ණායක, එම මැ5T සAබ"ධ කළ \ATය සහ මැ5T සංඛ.ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙකො"ෙ�P පකාරව, \ATය මැ5T පවරා ඇ[ ආයතනව]" \ATය 
ෙදපා-තෙA"�වට අය;ය J� Pය¦ =දQ ෙA වන;ට ලබාෙගන [ෙjද; 

 (ii) Rඟ =දQ අය;ය J� ආයතන කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ ආයතනෙය" අය;ය J� Rඟ =දQ ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) \ATය මැ5T ලබාxෙම" ෙA වන;ට \ATය ෙදපා-තෙA"�වට අලාභය 
P\M [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, => අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය \ATය ෙදපා-තෙA"�වට ක�නl" අයකර ගැ`මට කටJ� 
කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
1778/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ^KතලA 5ස6්කය �ළ අ¦[" සථ්ාපනය mnමට ෙයෝජනා කර ඇ[ 
පළාK පාලන ආයතන සථ්ාපනය mnෙAx සලකා බලන ක	� කවෙ-ද;  

 

 



( 6 ) 

 

 

 (ii) එම පළාK පාලන ආයතනවලට අයK වන පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස සහ 
ගාම LලධාT වසA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
1811/’17 

ග	 කනක ෙහේරK මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) � ලංකාෙ� ෙදමළ මාධ.ෙය" ඉෙගFම ලබන පාසQ �ෂ.ය" සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙදමළ මාධ. පාසQවල උග"වF ලබන $	ව	" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙA වන;ට පාසQවල පව[න ෙදමළ මාධ. $	 ^ර�පා� සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ)  (i) ෙදමළ මාධ.ෙය" අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) සමK ^�ගලය"ට ^ª�ව 
ලබා x ෙදමළ මාධ. $	ව	" ෙලස බඳවා ගැ`මට {යා ෙනොකර"ෙ" 
ම"ද; 

 (ii) දැනට � ලංකාෙ� පව[න ෙදමළ මාධ. $	 ^ර�පා� සAS-ණ mnම සඳහා 
;ෙදස ්රටවQව]" $	ව	" ෙග"Mමට සැලGAකර [ෙjද; 

 (iii) එෙසේ නA, එම�" ෙදමළ මාධ.ෙය" උසස ්අධ.ාපනය ලැ� ^රවැPය"ට 
අසාධාරණය P\වන බව ��ග"ෙ"ද;  

  ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

 

 

පධාන කටJ� ආරAභෙI x 
පන' ෙක(�ප' )*ගැ�,ම )*බඳ දැ/�0ම 

1. 

ක-මා"ත හා වා«ජ කටJ� අමාත.�මා,— Y�Zමය ෙ�පළ (සංෙශෝධන),—  
2003 අංක 36 දරන Y�Zමය ෙ�පළ පනත සංෙශෝධනය mnම සඳහා g පනK 
ෙකvAපතm. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

2. 

;ෙ�ශ �mයා අමාත.�lය සහ අZකරණ අමාත.�lය,— භාර (සංෙශෝධන),—  
(87 වන අZකාරය g) භාර ආඥාපනත සංෙශෝධනය mnම සඳහා g පනK ෙකvAපතm. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 
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ෙය1ජනා )*බඳ දැ/�0ම 

3. 

ග	 ෙ�. එA. ආන"ද �මාරPT මහතා,— පනK ෙකvAපත  ඉ5TපK mnෙA  
අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහ" පනK ෙකvAපත ඉ5TපK mnමට අවසර 5ය J�ය:—  

“� නාථ අහසථ්ාන ජාත."තර ෙබෞ�ධ භාවනා මධ.සථ්ාන කා-ය සාධන සl[ය 
සංසථ්ාගත mnම සඳහා g පනK ෙකvAපතm.” 

4. 

ග	 ඉෂා රªමා" මහතා,— පනK ෙකvAපත  ඉ5TපK mnෙA  අවසරය      
(අංක 2),— පහත සඳහ" පනK ෙකvAපත ඉ5TපK mnමට අවසර 5ය J�ය:—  

“LමQ °පPංහ lතKව පදනම සංසථ්ාගත mnම සඳහා g පනK ෙකvAපතm.” 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFAxම සහ 5නට Lයlත කටJ� 

*1. 
³වර (;ෙ��ය ³වර ෙබෝfv ;ZමK mnෙA) (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*2. 
පපාතන ;ෙරෝ³ සහ ප[ෙතෝලන බ\ පනK ෙකvAපත — ;වාදය කQ තබන ලද පශන්ය 

(2017ෙදසැAබ- 11) [1]. 
 

*3. 
ආරෂණ �යවර පනK ෙකvAපත — ;වාදය කQ තබන ලද පශන්ය (2017ෙදසැAබ- 

11) [1]. 

*4. 
පා-]ෙA"�ෙ� ස්ථාවර Lෙයෝග ප[ෙශෝZත ෙකvAපත,— පා-]ෙA"�ෙ� 

ස්ථාවර Lෙයෝග ප[ෙශෝZත ෙකvAපත සAබ"ධෙය" 2017 ෙනොවැAබ- මස 07 
වැL අඟහ	වාදා ��ග"වන ලද ස්ථාවර Lෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වා-තාව,—
සලකා බැ¶ම. 

*5. 
පා-]ෙA"� ම"·ව	" සඳහා වන ච-යා ධ-ම සංගහය,— පා-]ෙA"� 

ම"·ව	"ෙ� ච-යා ධ-ම සAබ"ධෙය" 2017 ෙනොවැAබ- මස 07 වැL 
අඟහ	වාදා ��ග"වන ලද පා-]ෙA"� ම"·ව	" සඳහා වන ච-යා ධ-ම 
සංගහෙI අවස" ෙකvAපත අFමත කළ J�ය. 

*6. 
� ලංකා වා«ජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*7. 

අපරාධ න� ;ධාන සංගහය (;ෙශේෂ ;Z;ධාන) (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 
ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 
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*8.  

G��AපK ;Lමය පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*9.  

Gරාබ\ (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*10.  

පවාහන හා P;Q $ව" ෙසේවා අමාත.�මා,— ෙමෝට- වාහන පනත යටෙK 
Lෙයෝගය,— (203 වැL අZකාරය g) ෙමෝට- වාහන පනෙK 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග"[ සමඟ mය;ය J�, එ| පනෙK 237 වග"[ය යටෙK පවාහන හා P;Q $ව" 
ෙසේවා අමාත.වරයා ;P" සාදන ල\ව, 2017 අෙගෝස්� 18 5නැ[ අංක 2032/36 දරන 
අ[ ;ෙශේෂ ගැසf පතෙI පළ කරF ලැබ, 2017.12.06 5න ඉ5TපK කරන ලද 
Lෙයෝගය අFමත කළ J� ය. 

*11. 
අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක කටJ� අමාත.�මා,— ජා[ක 

අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාෙ� සහ උප සභාප[වරයාෙ� පාTශlක හා 
ෙකොlෂ" සභා සාමා�කය"ෙ� xමනා ප[ෙශෝධනය mnම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභා පන[" ස්ථා�ත ෙමම ෙකොlෂ" සභාෙ� 
සාමා�කය"ෙ� පාTශlක හා xමනා එ| පනෙK 4(8) වග"[ය පකාරව 
පා-]ෙA"�ව ;P" Lශ්චය කරF ලැ@ය J� ෙහi"ද; 

2017.11.14 5නැ[ අමාත. ම�ඩල �රණය පදනA කර ගLl" ජා[ක අධ.ාපන 
 ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාෙ� සහ උප සභාප[වරයාෙ� පාTශlක සහ 
ෙකොlෂ" සභාෙ� සාමා�කය"ෙ� xමනා පහත පT5 ප[ෙශෝධනය mnමට අFම[ය 
ලබා x ඇ[ ෙහi" ද; 

 (i) ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාට සහ උප සභාප[වරයාට ��ෙව�"               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය" මාPක පාTශlකය" ෙගMමටK; 

 (ii) ෙකොlෂ" සභාෙ� සාමා�කය"ට එ �සM්A වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
xමනාව ෙගMමටK; 

 (iii) රාජ. පTපාලන චකෙQඛ අංක 13/2008 (iv)R ;Z;ධාන පT5 සභාප[වරයා 
සඳහා ¶ට- 225ක lලට සමාන මාPක ඉ"ධන xමනාව සහ උප 
සභාප[වරයා සඳහා    ¶ට- 170ක lලට සමාන මාPක ඉ"ධන xමනාව 
ලබා xමටK; 

ඊට අFºලව, 1991 අංක 19 දරන ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභා පනෙK 4(8) 
වග"[ය පකාරව ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාට, උප 
සභාප[වරයාට සහ සාමා�කය" ෙවත රජෙI ඒකාබ�ධ අර=දලට වැය බර වන 
පT5 ඉහත සඳහ" පාTශlක හා xමනා ෙගවF ලැ�මට  ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
සAමත කරi. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*12. 

අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක කටJ� අමාත.�මා,— ආ��කම 
ව.වසථ්ාව යටෙK �රණය,— � ලංකා ප ජාතා"6ක සමාජවාx ජනරජෙI ආ��ක ම 
ව.වසථ්ාෙ� 153 ව.වස්ථාව පකාරව ජනාZප[වරයා ;P" ආ��කම ව.වසථ්ා සභාෙ� 
අFම[යට යටKව 2015.11.27 වැL 5න Pට බලපැවැKෙවන පT5 එ». එA. ගාl¼ 
;ෙ�Pංහ මහතා ;ගණකාZප[වරයා වශෙය" පKකර ඇ[ ෙහi"ද; 
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;ගණකාZප[වරයාෙ�  වැvප  �  ලංකා ප ජාතා"6ක සමාජවාx ජනරජෙI ආ��ක ම 
ව.වසථ්ාෙ� 153 (2) ව.වසථ්ාව පකාරව පා-]ෙA"�ව ;P" Lශ්චය කරF ලැ@ය J� 
අතර රජෙI ඒකාබ�ධ අර=දලට වැය බර වන ෙහi"ද;  

ජනාZප[වරයා ;P" 2017.11.14 වැL 5න ඉ5TපK කරන ලද අමාත. ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 5නැ[ අමාත. ම�ඩල �රණය අFව ;ගණකාZප[,   
එ». එA. ගාl¼ ;ෙ�Pංහ මහතාට පහත පT5 වැv� හා xමනා ෙගMමට අFම[ය ලබා x 
ඇ[ ෙහi"ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැL 5න Pට රාජ. පTපාලන චකෙQඛ අංක 6/2006 අFව  
SL - 4 වැv� පTමාණෙI 08 වැL වැv� �යවෙ- �Rvවා වැv� ෙගMම 
හා තන�රට Rl අෙන�K xමනා ෙගMමට; 

(ආ) රාජ. පTපාලන චකෙQඛ අංක 3/2016 අFව 2016.01.01 වැL 5න Pට 
වැvප පTව-තනය mnෙA x SL – 4 වැv� ක මය යටෙK එම 
චකෙQඛෙI උපෙදස් පT5 වැv� පTව-තනය කර ෙගMමට; සහ 

 (ඇ) එ| වැv� පTමාණයට අදාළ වා-,ක වැv� ව-ධක ෙගMමට. 

ඊට අFºලව, � ලංකා ප ජාතා"6ක සමාජවාx ජනරජෙI ආ��ක ම 
ව.වසථ්ාෙ� 153 (2) ව.වසථ්ාව පකාරව, ;ගණකාZප[, එ». එA. ගාl¼ ;ෙ�Pංහ 
මහතා ෙවත රජෙI ඒකාබ�ධ අර=දලට වැය බර වන පT5 ඉහත සඳහ" මාPක 
වැvප හා xමනා ෙගMම කළ J� යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව Lශ්චය කරi.  

*13. 
බලහKකාරෙය" අ�	දහ" mnAව]" Pය¦ තැනැKත" ආරෂා mnA සඳහා g 

ජාත."තර සA=[ පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*14. 
;Pවන ආ��කම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*15. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*16. 
ෙථේරවාx �¿ ක[කාවK (]යාප5ං� mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම. 
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*17. 
ආ��කම ව.වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කQ තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ÀL 22),— “� ලංකා පජාතා"6ක සමාජවාx ජනරජෙI ආ��කම ව.වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව.වසථ්ාෙ� ;Z;ධාන පකාරව මැ[වරණ ෙකොlෂ" සභාව ;P" 2016 ෙපබරවාT 25 
5නැ[ අංක 1955/19 දරන අ[ ;ෙශේෂ ගැසf පතෙI පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 5න ඉ5TපK 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකx ෙහෝ ඡ"ද ;ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ ;දÂK හා =Ãත 
ජනමාධ. ;P" ��පැ5ය J� උපමාන ෙහවK මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහJA ප[පK[ අFමත 
කළ J� ය.” යFෙව" ෙයෝජනා කරන ල5", පශන්ය සභා�=ඛ කරන ලx.  

18. 
� ලංකා ෙසේවා �Tස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  
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19. 
ළමා ^න	Kථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

20. 
� ලංකා එසK {ස[්යාL සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

21. 
� ලංකා කා"තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  

22. 
ෙමොනරාගල 5ස6් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

23. 
ලසා]ය" සමාජzය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

24. 
ජාත."තර කා"තා සහ ළමා අi�" G�|ෙA සභාව (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK 

ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

25. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  

26. 
ද ඉ"ස�්�Jf ඔෆ ් ස-�ෆiÅ පj] එකk"ට"fස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත mnෙA) 

පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

 
 

* සල4ෙණ� හ6�ව/ ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

[1] 
“පනK ෙකvAපත දැ" ෙදවැL වර mය;ය J�ය” යFෙව" ෙයෝජනා කරන ල5", පශන්ය 

සභා�=ඛ කරන ලx. 
 

 

 
 


