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ග% >මාර ෙව7ගම මහතා 

ග% ච&දNK ගජ�ර මහතා 
ග% බ&aල )ණව,ධන මහතා,— Iද7 අමාත_ ග% රE ක%ණානායක මහතාට එෙර8 

Cශව්ාස භංග:වය,— ආfgකම ව_වසථ්ාෙව8 148 වැ� ව_වසථ්ාවට අ�ව, රජෙk Iද7 
කට�� �	බඳව l,ණ බලය පා,Pෙ�&�ව ස�වන බැC& ද, රාජ_ mල_ කළමනාකරණෙය8 
ලා පධානතම උපකරණය වන වා,nක අයවැය ෙ7ඛනය ෙමම උ:තpතර සභාවට ඉ�Kප: 
වනCට, ඉතා Cසත්රා:මකව, C�Cද භාවයq&, උපKම Cශව්ාසය r  ෙකන පK�, සත_ ෙලස 
ඉ�Kප: qpම Iද7 අමාත_වරයාෙ; පධානතම ��කම හා වගsම ව&ෙ& නIa, 2016 
අයවැය ෙ7ඛනය ස�මත qpෙ�� Iද7 අමාත_වරයා, a,�uපණය4 �	& පා,Pෙ�&�ව 
හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවා එs අයවැය ෙ7ඛනය wa පලාපය4 බවට ප:කළ බැC& ද;  

 

රෙට8 සමසත් �මyම, ආදාය�, ෙසේවා ��4`ය, �ල මzට�, ෙගy� ෙශේෂය, ඉ�%� හා 
ආෙයෝජන වැ� සා,ව ආ,{ක Cචල_ය& ෙකෙර8 බරපතල හා�කර බලපෑ� ඇ`ෙකොට, 
සමසත් ආ,{කයම I~ම�&ම Cනාශය කරා ෙගන ය�&, 8�ව4කාp, අනම_ හා 
අ:තෙනෝම`ක රාජ_ mල_ කළමනාකරණ ප`ප:`ය4 අ�ගමනය කරන �සාෙව&ද; 

 

� ලංකා %�යල ��& �ගටම අවපමාණය ෙව�& ආනයන උ3ධමනකාp �ඩනය4 
ව,ධනය වන අතර, රට ස� �ල Cෙ3ශ සං�ත ඉතා ද%� ෙලස පහත වැWෙම&, ආ,{කය 
පමණට වඩා ර:E, අවදාන� සහගත ත::වය4 �,මාණය E ඇ` බැC&ද; 

 

සෛ්වp ණය ෙශේ�ගත qpෙ�� (�� ෙ,�ං) � ලංකාව B+ �ෙයෝධා:මක (සෘණ) 
ත::වයකට ෙශේ�ගත Eෙම&, � ලංකාවට ණය ෙගEමට ඇ` හැqයාව �	බඳව අවදාන� 
ත::වයකට රට ඇද දමා ඇ` ෙහX&ද; 

 

20164 � ජනවාK 30 �න, �න�ණ ජා`ක �ව:පෙත8 I7 ��ෙව8 I7 �ව`&, 
“ආfgෙ� mල_ ප`ප:`ය �	බඳ පැහැ�ම4 - Cෙ3�ය ආෙයෝජකX& ෙමරට බැං>වල 
ෙඩොල, �Pයන 1.24 තැ&ප: කරලා” ය�ෙව& Iද7 අමාත_වරයාෙ; පකාශය4 ෙලොව�රා 
පචාරය ෙකොට ඇ` නIa දැවැ&ත C�මය පවාහය4 බැං> �ළට ගලා ෙනොආ බව mල_ හා 
බැං> ෙවළඳෙපොළ සඳහ& කරන බැC& ද;   

 

“ම8&දෙ; ආfgව ග: තව ෙකෝ� ල4ෂයකට වැQ ගණන4 ���ගත E නැ`” බව 
Iද7 අමාත_වරයා Cෙශේෂ පවෘ:` සාක�ඡාව4 පව:වා කරන ලද බරපතල පකාශය ම�& 
රාජ_ mල_ කළමනාකරණ (වගs�) පනෙ: C�Cධාන, දැ�ව:ව ෙහෝ ෙනොදැ�ව:ව කඩ 
ෙකොට ඇ` බැC& ද;  

 

Iද7 අමාත_ ග% රE ක%ණානායක මහතා �	බඳ ෙමම ග% සභාෙ� Cශව්ාස�යභාවය 
ස�l,ණෙය&ම ෙනොමැ` බැC&, තවaරට: Iද7 අමාත_වරයා CN& එම �රෙk කට�� 
qpෙ� හැqයාව �	බඳව Cශව්ාසය භංග E ඇ` බවට ෙමම පා,Pෙ�&�ව ෙයෝජනා ස�මත 
කරX.  

*2. 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත_&තර ෙවළඳ අමාත_�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙ: �ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන: ම�& 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ: 4 වැ� වග&`ෙk (3) වැ� 
උපවග&`ය සහ 14 වැ� වග&`ය සමඟ qයCය �� එs පනෙ: 20 වැ� වග&`ය යටෙ: 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත_&තර ෙවළඳ අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2016 ෙපබරවාK 
11 �නැ` අංක 1953/27 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර�  ලැබ, 2016.03.10 �න 
ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය. 

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 
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*3. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත_&තර ෙවළඳ අමාත_�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ: �ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන: ම�& 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ: 4 වැ� වග&`ෙk (3) වැ� 
උපවග&`ය සහ 14 වැ� වග&`ය සමඟ qයCය �� එs පනෙ: 20 වැ� වග&`ය යටෙ: 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත_&තර ෙවළඳ අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2016 
ෙපබරවාK 11 �නැ` අංක 1953/28 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2016.03.10 
�න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය. 

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 

*4. 
�3ගලය& Pයාප�ං� qpෙ� (සංෙශෝධන) පන: ෙක��පත — ෙදවැ� වර qයEම. 

*5. 
� ලංකා ජා`ක ප,ෙkෂණ සභාව පන: ෙක��පත — ෙදවැ� වර qයEම. 
 

*6. 

අගාමාත_�මා සහ ජා`ක ප`ප:` හා ආ,{ක කට�� අමාත_�මා,— ආfgකම 
ව_වසථ්ාව යටෙ: ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා&�ක සමාජවා� ජනරජෙk ආfgකම 
ව_වසථ්ාෙ� 104ආ (5)(අ) ව_වසථ්ාෙ� C�Cධාන පකාරව මැ`වරණ ෙකො�ෂ& සභාව CN& 
2016 ෙපබරවාK 25 �නැ` අංක 1955/19 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 
2016.05.06 �න ඉ�Kප: කරන ලද, ජනමතCචාරණයක� ෙහෝ ඡ&ද CමHමකට අදාළ 
කාලHමාව �ළ Cද : හා I¡ත ජනමාධ_ CN& �	පැ�ය �� උපමාන ෙහව: මා,ෙගෝපෙ3ශ/ 
ෙමෙහ�� ප`ප:` අ�මත කළ �� ය.  

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 

*7.  
ක,මා&ත හා වා�ජ කට�� අමාත_�මා,— ප�` හා ෙසේවා පනත යටෙ: �ෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන ��� ඒකක, ප�` හා ෙසේවා පනෙ: 60 වැ� වග&`ය යටෙ: ආහාර 
2ර4nතතාව අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2015 £P 2 �නැ` අංක 1921/54 දරන අ` 
Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2016.04.05 �න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ 
�� ය. 

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 

*8. 
අ�කරණ අමාත_�මා සහ ¤3ධ ශාසන අමාත_�මා,— සාපරා¥ කාරණාවල � අෙන_ෝන_ 

සහෙයෝ¦තාව දැ4Eෙ� පනත යටෙ: කරන �යමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා¥ 
කාරණාවල� අෙන_ෝන_ සහෙයෝ¦තාව දැ4Eෙ� පනෙ: 2 වැ� වග&`ෙk (3) වැ� 
උපවග&`ය යටෙ: අ�කරණ අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2015 අෙගෝස�් 6 �නැ` අංක 
1926/46 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2015.11.21 වැ� �න ඉ�Kප: කරන 
ලද �යමය අ�මත කළ �� ය. 

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 

*9. 
අ�කරණ අමාත_�මා සහ ¤3ධ ශාසන අමාත_�මා,— අ�කරණ සංCධාන පනත යටෙ: 

�ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංCධාන පනෙ: 45 වැ� වග&`ය සමඟ qයCය 
�� එම පනෙ: 61 වැ� වග&`ය යටෙ: අ�කරණ අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2016 
ෙපබරවාK 18 �නැ` අංක 1954/34 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2016.03.08 
�න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය.  

 

 

 

 



( 4 ) 

 

 

*10. 
§ඩා අමාත_�මා,— §ඩා පනත යටෙ: �ෙයෝග,— ජා`ක රාජ_ සභාෙ� 1973 

අංක 25 දරන §ඩා පනෙ: 31 වැ� වග&`ය සමඟ qයCය �� එs පනෙ: 41 වැ� 
වග&`ය යටෙ: §ඩා අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2013 ජනවාK 15 �නැ` අංක 
1793/3 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා`ක §ඩා 
සංග� �ෙයෝගවල ඇ�ළ: 13 සහ 17 වැ� වග&` සංෙශෝධනය කර�& 2015 
ෙනොවැ�බ, 9 �නැ` අංක 1940/7 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 
2016.01.26 �න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය.    

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 

*11. 

පවාහන හා NC7 )ව& ෙසේවා අමාත_�මා,— ෙමෝට, වාහන පනත යටෙ: �ෙයෝග,— 
(203 වැ� අ�කාරය �) ෙමෝට, වාහන පනෙ: 213ඈ වග&`ය සමඟ qයCය��, එs පනෙ: 
237 වග&`ය යටෙ: පවාහන හා NC7 )ව& ෙසේවා අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2015 
ෙදසැ�බ, 22 �නැ` අංක 1946/10 දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2016.03.09 
�න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය.  

*12. 
ෙබෞ3ධ Cහාර ෙ3වාලග� (සංෙශෝධන) පන: ෙක��පත — ෙදවැ� වර qයEම. 

*13. 
ෙතොර�% දැනගැ�ෙ� අX`වාNක� �	බඳ පන: ෙක��පත — ෙදවැ� වර qයEම. 

*14. 
CaPබල හා �න,ජන�ය බලශ4` අමාත_�මා,— � ලංකා පරමා�ක බලශ4` පනත 

යටෙ: p`,— 2014 අංක 40 දරන � ලංකා පරමා�ක බලශ4` පනත පකාරව � ලංකා 
පරමා�ක බලශ4` �යාමන සභාව CN& සාදන ලaව, 2015 £P 21 �නැ` අංක 1924/27 
දරන අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2016.03.23 �න ඉ�Kප: කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමා�ක බලශ4` (බලපත) p` සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ4` (ªයා 
�	ෙවත4 පැවැ:Eෙ� අදහස �	බඳ දැ�� �ෙ�) p` අ�මත කළ �� ය. 

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.)  

*15. 

ෙථේරවා� «4¬ ක`කාව: (Pයාප�ං� qpෙ�) පන: ෙක��පත — ෙදවැ� වර 
qයEම. 

 

*16. 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත_&තර ෙවළඳ අමාත_�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ: �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන: ම�& 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ: 4 වැ� වග&`ෙk (3) 
වැ� උපවග&`ය සහ 14 වැ� වග&`ය සමඟ qයCය ��, එම පනෙ: 20 වැ� වග&`ය 
යටෙ: Iද7 අමාත_වරයා CN& සාදන ලaව, 2015 ෙපබරවාK 26 �නැ` අංක 1903/41 දරන 
අ` Cෙශේෂ ගැසz පතෙk පළ කර� ලැබ, 2015.09.23  �න ඉ�Kප: කරන ලද �ෙයෝග අ�මත 
කළ �� ය.  

(අමාත_ මfඩලෙk අ�ම`ය ද&වා `ෙ?.) 
 

 * සල+ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 
 

 
 


