
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
429/’16 

1. 

ග	 එස.් එ�. ම!කා" මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙවන1 2ස3්කවලට සාෙ�ෂව වැ6ම ජනගහණය ෙවෙසන 2ස3්කය 
ෙකොළඹ 2ස3්කය බව1; 

 (ii) 2015 ෙදසැ�බ" මස එ�දැB “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන 
යටෙ1 කIෙවල පාෙJKය ෙLක� ෙකොMඨාසෙය* පාසL 04ද, කැසබ්ෑව 
පාෙJKය ෙLක� ෙකොMඨාසෙය* පාසL 03  ද ෙතෝරාෙගන ඇR බව1; 

 (iii)  එම වැඩසටහන යටෙ1 ෙකොළඹ පාෙJKය ෙLක� ෙකොMඨාසෙය* 
ෙතෝරාෙගන ඇ1ෙ1 උ�	 ෙකොළඹ Tමාර මහා UVහල සහ මැද ෙකොළඹ 
ෙහේමමාX Uද(ාලය පමණ බව1; 

 එ�මා  ද*ෙනYද?   

(ආ) (i) මැද ෙකොළඹ හා උ�	 ෙකොළඹ මැRවරණ ෙකොMඨාස ෙදක ආවරණය වන 
ප!2 පාසL ෙදක පමණ ෙතෝරා ගැ\ම පමාණව1 ෙනොවන බව1; 

  (ii) ෙකොළඹ පාෙJKය ෙLක� ෙකොMඨාසෙ] ජනගහණෙය* 70% පමණ 
ෙදමළ භාෂාව කථාකරන අතර, එකම ෙදමළ මාධ( පාසලව1 ෙතෝරා 
ෙනොගැ\ම අසාධාරණ බව1 එ�මා ��ග*ෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙb න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ"ද; 

 (iv) උත (i) සහ (ii) Y සඳහ* ක	e fවැර2 ghම සඳහා �යවර ග*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 
432/’16 

2. 

ග	 උදය පභා1 ග�ම*�ල මහතා,— \Rය හා සාමය සහ දiණ සංව"ධන 
අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව"ෂෙ]k lල( අපරාධ Uම"ශන ෙකොMඨාසෙ] එ එ fලධා!යා 
සහභාm B noep� සහ ස�ම*තණ ඇ�rව රාජකා! සහ ෙපෞJගtක 
UෙJශ සංචාර ගණන ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ"ද; 

 (ii)  ඉහත (i)Y සඳහ* රාජකා! UෙJශ සංචාරය*Yk එ එ fලධා!යා 
UෙJශගත B රටවL සහ එම රටවLY ගත කළ 2න ගණන ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙ"ද; 

 

 

(අටවැf පා"tෙ�*�ව — පළwවැf සභාවාරය) 
අංක 72.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iii) 2015 ව"ෂෙ]k lල( අපරාධ Uම"ශන ෙකොMඨාසෙ] fලධාh*ට noep�, 
තාෂxක දැyම සහ දැyව1 gh� ලබා V* තානාපR/මහ ෙකොමසා!ස ්
කා"යාල සහ රාජ( ෙනොවන සංUධාන කවෙ"ද; 

 (iv)  2016 ව"ෂෙ]k එz fලධාh* සඳහා ලබාkමට සැල{� කර ඇR ෙJKය සහ 
UෙJKය noep� සහ ස�ම*තණ සඳහා අyගහය දවන ආයතන 
කවෙ"ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

441/’16 

3. 

ග	 }. p. චානක මහතා,— fවාස හා ඉ2gh� අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ජාRක fවාස සංව"ධන අ~කා!ය ම�* 	�යL 50,000/= සහ                     
	. 100,000/= බැm* වන fවාස ණය වැඩසටහන �යා1මක කර*ෙ*ද; 

 (ii)  2015 ව"ෂය සඳහා එම fවාස ණය ලබාV* ණයලා�* සංඛ(ාව, එ එ 
පාෙJKය ෙLක� ෙකොMඨාස මMට�* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ"ද; 

 (iii) අදාළ ණයලා�*ෙ� න� සහ t�නය* කවෙ"ද; 

 (iv) ණය ලබාkෙ�k සලකා බලy ලබන f"ණායක  කවෙ"ද; 

 (v)  ණය ලබාkම සඳහා ෙJශපාලන පෂ ශාඛා ස�Rයක f"ෙJශය ඉLලා 
��න බව ද*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

447/’16 

4. 

ග	 (ෛවද() නt*ද ජයRසස් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2ව�ෙනY �ෂ(�* 3000ට වඩා ඉෙගyම ලබන පාසL කවෙ"ද; 

 (ii) ව"ෂ 2011- 2015 දවා එම පාසLවt* පහ ෙශේxය �ෂ(1ව Uභාගය 
සම1p ඇR �ෂ(�* සංඛ(ාව, එ එ ව"ෂය අyව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ"ද; 

 (iii) එම වසර පහ �ළ ඉහත z පාසLවල පහ වසර �ෂ(1ව කඩඉ� ලTe 
ව"ෂය අyව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ"ද; 

 (iv) එම කඩඉ� ලTe අyව බඳවා ග1 �ෂ(�* සංඛ(ාව ව"ෂය අyව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ"ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

 
 
 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

460/’16 

5. 

ග	 බ*Vල �ණව"ධන මහතා,— සමාජ සUබලගැ*p� හා {භසාධන 
අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  මY*ද �*තන ඉ2! දැම යටෙ1 ජාRක nන"�වන වැඩසටහන අyව, වැ6Y� 
තැනැ1ත* සඳහා වන ජාRක සභාව සහ ජාRක වැ6Y� මහෙLක� කා"යාලය, 
වයස අ�	V 70ට වැ6 ෙජ(ෂඨ් nරවැ�ය* සඳහා ලබාV* 	�යL 2000/=ක මා�ක 
kමනාව, නව රජය බලයට ප1pෙම* ප{ව1 2015 ව"ෂය nරා අඛ�ඩව �යා1මක 
කරy ලැ�ෙbද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) 2015 ව"ෂෙ]k, 

 (i) එම kමනාව ලබා V* ෙජ(ෂඨ් nරවැ�ය* සංඛ(ාව; 

 (ii) එම kමනාව ලබාkම සඳහා වැය B wදල; 

  එ එ 2ස3්කය අyව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ"ද ය*න1 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ඇ) 2016 ව"ෂය ආර�භpම1 සමඟ උත 	�යL 2000/= මා�ක kමනාව,  	�යL   
1900/= දවා අIකර ඇR බව ��ග*ෙ*ද ය*න තවVරට1 එ�මා ෙමම සභාවට 
ද*ව*ෙනYද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

6. 

(අ) 2015 ව"ෂෙ]k, 

 (i) ශ � ී ලාංgක�* U�* ප!ෙභෝජනය කළ ,f ප �මාණය ෙම� � ෙටො* 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ප!ෙභෝජනය කරන ලද ,f ප �මාණෙය* ආනයනය කළ ,f ප �මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ ,f පමාණෙයY ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙJKය ,f ක"මා*තශාලාවt* fෂප්ාදනය කළ ,f ප �මාණය 
ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව"ෂවලk ෙJKය ,f ක"මා*තශාලාවt* fෂප්ාදනය 
කරන ලද ,f ප �මාණය ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව"ෂයට සාෙ�ෂව, 2015 ව"ෂෙ]k ,f fෂප්ාදනෙ] වැ6pම 
Rෙ�ද; 

ය*න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

 
 
 
 



( 4 ) 
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7. 

ග	 වා{ෙJව නානායකාර මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජාRක පRප1R හා ආ"�ක 
කට�� අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i) 2015 වසෙ" � ලංකා මහ බැංTව ම�* �V කරy ලැ� භා�ඩාගාර බැ��කර  
fT1 ghම ස�බ*ධෙය* ක	e ෙසොයාබැXම සඳහා 3nJගල ක��ව 
ප1කළ බව1; 

  (ii) එම 3nJගල ක�� වා"තාෙb සඳහ* ක	e ම�* අපරාධ ෙචෝදනාව 
අනාවරණය ව*ෙ*ද ය*න ස�බ*ධෙය* උපෙදස ් ලබාගැ\ම සඳහා 
2015.03.30 2න එම Uම"ශන ෙගොy \RපR�මා ෙවත ෙයොwකර ඇR අතර, 
ඊට අදාළ උපෙදස ්ෙ� දවා ලැ� ෙනොමැR බව1; 

  (iii) එම උපෙදස ් ෙමෙත ෙනොලැ�ම fසා, ඊට අy�ලව ඉ2! ෛනRක 
�යාමා"ග ගැ\මට ෙනොහැg p ඇR බව1; 

 එ�මා  ද*ෙනYද?    

(ආ) එම උපෙදස ් වහාම ලබාෙගන ෛනRක �යාමා"ග ගැ\මට අවශ( කට�� 
කර*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

433/’16 

8. 

ග	 උදය පභා1 ග�ම*�ල මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජාRක පRප1R හා ආ"�ක 
කට�� අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  2006 ජනවා! 01 2නට සහ 2016 ජනවා! 01 2නට � ලංකා ආ�Iෙb අමාත( 
ම�ඩල සාමා�ක�* වන අමාත(ව	*, අමාත( ම�ඩල සාමා�ක�* ෙනොවන 
අමාත(ව	* සහ fෙයෝජ( අමාත(ව	* ගණන ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද 
ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

450/’16 

9. 

ග	 (ෛවද() නt*ද ජයRස්ස මහතා,— fnණතා සංව"ධන හා වෘ1¡ය noe 
අමාත(�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ජාRක ව(ාපාර කළමනාකරණ පාසල (NSBM) ආර�භ කරන ලද 2නය 
කවෙ"ද; 

 (ii) එY පළw අධ(ෂ ම�ඩල සාමා�කය* ෙලස කට�� කළ nJගල�*ෙ� 
න� කවෙ"ද; 

 (iii) ඕෂ§ ජග1 Tමාර අලහ�ෙප	ම හා එL. �. ජයRසස් යන nJගල�* එY 
අධ(ෂ ම�ඩල සාමා�කය* ෙලස කට�� කළ කාලය කවෙ"ද; 

 (iv) එම කාලය �ළ ඔ�* ලැ� වැ�� හා kමනා ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ"ද; 

 (v) ෙමම ආයතනෙ] ව"තමාන අධ(ෂ ම�ඩල සාමා�කය*ෙ� න� කවෙ"ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 

 



( 5 ) 

 

 

484/’16 

10. 

(අ) (i) මාවනැLල �ට ර©කන දවා මා"ගය ‘�’ ෙශේxයට අය1 ඉතා පැරx 
මා"ගය බව1; 

 (ii) එම මා"ගෙ] ෙකොටස කාපM දමා සංව"ධනය කර ඇR බව1;  

 (iii) එම මා"ගෙ] ඉR! ෙකොටස අබල*ව පවRන බව1; 

 එ�මා ද*ෙනYද? 

(ආ) (i) එම මා"ගෙ] කාපM දමා සංව"ධනය කර ඇR Vර ෙකොපමණද; 

 (ii)  මා"ගෙ] ඉR! ෙකොටස කාපM දමා සංව"ධනය ghමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම 2නය කවෙ"ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම*ද? 
 

   

 

  පධාන කට�� ආර�භෙ] k 
ෙය'ජනා )*බඳ දැ-�.ම 

1.  

පා"tෙ�*�ෙb සභානායක�මා,— පා"tෙ�*�ෙb කට��,— න(ාය පතෙ] පධාන 
කට��වල අංක 1 දරන Uෂයය ��බඳ වැඩ අද 2න «සp්ෙ�k අංක 23 දරන පා"tෙ�*�ෙb 
සථ්ාවර fෙයෝගෙයY U~Uධානය*ෙග* fදහස ්Uය �� ය. 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැy�kම සහ 2නට fය�ත කට�� 

*1.  

wදL අමාත(�මා,— ප!රක wදල — K"ෂය 240— වැඩසටහන 2,—† 2016 ජනවා! 
මස 01 වැf 2ෙන* ආර�භ වන හා 2016 ෙදසැ�බ" මස 31 වැf 2ෙන* අවස* වන wදL 
ව"ෂය සඳහා � ලංකා පජාතා*3ක  සමාජවාk ජනරජෙ] ඒකාබJධ අරwදෙල* ෙහෝ � 
ලංකා පජාතා*3ක සමාජවාk ජනරජෙ] රජය U�* ලබාග*නා ලද ණය wදලg* මා	 
කරන ලද ෙහෝ wදt* 	�යL �tයන පනස ්පහ ෙනොඉමවන අRෙ"ක wදල ෙගUය 
�� ය. 

 

ෙමY උපෙLඛනෙ] දවා ඇR ෙසේවාව* ෙවyෙව* 

(අ) 2015 wදL ව"ෂය සඳහා හ2� අවසථ්ා අරwදt* ලබාග1 අ1Rකාර� අංක 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 හා 11 �යpම. 

 

 



( 6 ) 

 

 

  උපෙ0ඛනය 
 

 K"ෂය  240 -  ජාRක අයවැය ෙදපා"තෙ�*�ව 

 වැඩ සටහන 2     - සංව"ධන වැඩසටහන 

 ව(ාපෘRය 3     - me�කරණ සහාය* 

 wr Uයදම     = 2.  55,000,000 

(	�යL �tයන පනස් පහ පමx.) 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.)  
  

† 2016 මා"� මස 24 වැf 2න ඉ2!ප1 කරන ලද 2016 අංක 01 දරන ප!රක 
ඇසත්ෙ�*�ව බල*න. 

*2. 

අගාමාත(�මා සහ ජාRක පRප1R හා ආ"�ක කට�� අමාත(�මා,—  ආ�Iකම 
ව(වසථ්ාව යටෙ1 ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා*3ක සමාජවාk ජනරජෙ] ආ�Iකම 
ව(වසථ්ාෙb 104ආ (5)(අ) ව(වසථ්ාෙb U~Uධාන පකාරව මැRවරණ ෙකො�ෂ* සභාව U�* 
2016 ෙපබරවා! 25 2නැR අංක 1955/19 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 
2016.05.06 2න ඉ2!ප1 කරන ලද, ජනමතUචාරණයකk ෙහෝ ඡ*ද Uම,මකට අදාළ 
කාල,මාව �ළ Uද±1 හා w²ත ජනමාධ( U�* ��පැ2ය �� උපමාන ෙහව1 මා"ෙගෝපෙJශ/ 
ෙමෙහ�� පRප1R අyමත කළ �� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*3. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(*තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙ1 fෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන1 ම�* 
සංෙශෝ~ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ1 4 වැf වග*Rෙ] (3) වැf 
උපවග*Rය සහ 14 වැf වග*Rය සමඟ gයUය �� එz පනෙ1 20 වැf වග*Rය යටෙ1 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(*තර ෙවළඳ අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2016 
ෙපබරවා! 11 2නැR අංක 1953/27 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy  ලැබ, 
2016.03.10 2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ �� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*4. 

සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(*තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ1 fෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන1 මm* 
සංෙශෝ~ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ1 4 වැf වග*Rෙ] (3) වැf 
උපවග*Rය සහ 14 වැf වග*Rය සමඟ gයUය �� එz පනෙ1 20 වැf වග*Rය යටෙ1 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(*තර ෙවළඳ අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2016 
ෙපබරවා! 11 2නැR අංක 1953/28 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2016.03.10 
2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ �� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*5. 
nJගලය* tයාප2ං� ghෙ� (සංෙශෝධන) පන1 ෙක��පත — ෙදවැf වර gයpම. 

 

 

 



( 7 ) 

 

 

*6.  
ක"මා*ත හා වාxජ කට�� අමාත(�මා,— ප�R හා ෙසේවා පනත යටෙ1 fෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන �y� ඒකක, ප�R හා ෙසේවා පනෙ1 60 වැf වග*Rය යටෙ1 ආහාර 
{රiතතාව අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2015 ³t 2 2නැR අංක 1921/54 දරන අR 
Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2016.04.05 2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ 
�� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*7. 
අ~කරණ අමාත(�මා සහ �Jධ ශාසන අමාත(�මා,— සාපරා§ කාරණාවල k අෙන(ෝන( 

සහෙයෝ´තාව දැpෙ� පනත යටෙ1 කරන fයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා§ 
කාරණාවලk අෙන(ෝන( සහෙයෝ´තාව දැpෙ� පනෙ1 2 වැf වග*Rෙ] (3) වැf 
උපවග*Rය යටෙ1 අ~කරණ අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2015 අෙගෝස�් 6 2නැR අංක 
1926/46 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2015.11.21 වැf 2න ඉ2!ප1 කරන 
ලද fයමය අyමත කළ �� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*8. 
අ~කරණ අමාත(�මා සහ �Jධ ශාසන අමාත(�මා,— අ~කරණ සංUධාන පනත යටෙ1 

fෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ~කරණ සංUධාන පනෙ1 45 වැf වග*Rය සමඟ gයUය 
�� එම පනෙ1 61 වැf වග*Rය යටෙ1 අ~කරණ අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2016 
ෙපබරවා! 18 2නැR අංක 1954/34 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2016.03.08 
2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ �� ය.  

*9. 
µඩා අමාත(�මා,— µඩා පනත යටෙ1 fෙයෝග,— ජාRක රාජ( සභාෙb 1973 

අංක 25 දරන µඩා පනෙ1 31 වැf වග*Rය සමඟ gයUය �� එz පනෙ1 41 වැf 
වග*Rය යටෙ1 µඩා අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2013 ජනවා! 15 2නැR අංක 
1793/3 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජාRක µඩා 
සංග� fෙයෝගවල ඇ�ළ1 13 සහ 17 වැf වග*R සංෙශෝධනය කර�* 2015 
ෙනොවැ�බ" 9 2නැR අංක 1940/7 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 
2016.01.26 2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ �� ය.    

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

*10. 

පවාහන හා �UL �ව* ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝට" වාහන පනත යටෙ1 fෙයෝග,— 
(203 වැf අ~කාරය B) ෙමෝට" වාහන පනෙ1 213ඈ වග*Rය සමඟ gයUය��, එz පනෙ1 
237 වග*Rය යටෙ1 පවාහන හා �UL �ව* ෙසේවා අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2015 
ෙදසැ�බ" 22 2නැR අංක 1946/10 දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2016.03.09 
2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග අyමත කළ �� ය.  

*11. 
ෙබෞJධ Uහාර ෙJවාලග� (සංෙශෝධන) පන1 ෙක��පත — ෙදවැf වර gයpම. 

*12. 
ෙතොර�	 දැනගැ\ෙ� අ�Rවා�ක� ��බඳ පන1 ෙක��පත — ෙදවැf වර gයpම. 

*13. 
UVtබල හා nන"ජන\ය බලශR අමාත(�මා,— � ලංකා පරමාeක බලශR පනත 

යටෙ1 hR,— 2014 අංක 40 දරන � ලංකා පරමාeක බලශR පනත පකාරව � ලංකා 
පරමාeක බලශR fයාමන සභාව U�* සාදන ලVව, 2015 ³t 21 2නැR අංක 1924/27 
දරන අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2016.03.23 2න ඉ2!ප1 කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමාeක බලශR (බලපත) hR සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාeක බලශR (�යා 
��ෙවත පැවැ1pෙ� අදහස ��බඳ දැy� kෙ�) hR අyමත කළ �� ය. 

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.)  



( 8 ) 

 

 

*14. 

ෙථේරවාk ¶· කRකාව1 (tයාප2ං� ghෙ�) පන1 ෙක��පත — ෙදවැf වර 
gයpම. 

 

*15. 

සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාත(*තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ1 fෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන1 මm* 
සංෙශෝ~ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ1 4 වැf වග*Rෙ] (3) 
වැf උපවග*Rය සහ 14 වැf වග*Rය සමඟ gයUය ��, එම පනෙ1 20 වැf වග*Rය 
යටෙ1 wදL අමාත(වරයා U�* සාදන ලVව, 2015 ෙපබරවා! 26 2නැR අංක 1903/41 දරන 
අR Uෙශේෂ ගැසM පතෙ] පළ කරy ලැබ, 2015.09.23  2න ඉ2!ප1 කරන ලද fෙයෝග 
අyමත කළ �� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙ] අyමRය ද*වා Rෙ�.) 

 
 * සල ෙණ� හ9�ව- ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 

 


