
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
129/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: ගංඟා ආ<තව අනවසර වැ> ෙගොඩ දැBC, මැD ගැEC හා 
ර+ර1 කැFC GHවන බව+; 

 (ii) ෙC Kසා එම ගංගාව1ට Mශාල වශෙය1 හාK GHවන බව+; 

 (iii) එය ජන OMතයට ද සෘQව බලපාන බව+;  

 (iv) වගSව 0� ආයතන �ළ එම අකට0�කC වැළැUමට පමාණව+ පහVකC 
ෙනොමැ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ගංඟා ආ<තව GHවන උත අකට0�කC මැඬ[මට �යවර ෙගන  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම �යවරය1  කවෙ-ද; 

 (iii) 2013.01.01 `න Gට 2014.06.30 `න දවා (අ)(i)W සඳහ1 වැර` ��බඳ 
ලැ�d පැeD> සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ඒ සCබ1ධව ග+ i  jයාමා-ග, එ එ පැeDkල අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) උත පnසර හාK මැඬ[මට දැනට පව+නා i  ප�ධ ය පමාණව+ 
ව1ෙ1ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නC, පව න i  ෙවනස ්SEමට අවශ( �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද?  

355/’15 

2. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) Vනාe ව(සනෙය1 rඩාවට ප+ ජනතාවෙs Kවාස ඇ�t ෙපොH පහVකC 
සැපuම �Dස ෙසෞ` අරාwය සහ එස+ අරාw එB- රාජ(ෙx සංව-ධන 
අරyද>1 zල(ාධාර ලබා H1ෙ1ද;  

 (ii) එම ආධාර yදk උපෙයෝ| කරෙගන jයා+මක කරන ලද Kවාස ව(ාපෘ}1 
කවෙ-ද; 

(අටවැK පා->ෙC1�ව — පළyවැK සභාවාරය) 
අංක 78.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iii) එම එ එ Kවාස ව(ාපෘ}1 සඳහා MයදC කළ yදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම ව(ාපෘ  jයා+මක SEෙC~, අlගහය දවන ලද රාජ( ආයතන හා 
රාජ( ෙනොවන සංMධාන එ එ ව(ාපෘ ය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

  ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

445/’16 

3. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක-මා1ත හා වාDජ කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2008 ව-ෂෙx~ Wට� ජනා�ප  මW1ද රාජපෂ මහතා, yදk අමාත(වරයා 
වශෙය1 රාජ( බැං�ව>1 සzපකාර ව(ාපාරයට ලබා~  � Gය�ම ණය 
කපා හැEමට ප පාදන ෙව1 කරl ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) ඒ බව සනාථ කරe1 එවකට Mෂයභාර අමාත(වරයා � පා->ෙC1� ම1� 
බ1Hල �ණව-ධන මහතා 2015.11.05 `න පා->ෙC1�ෙ:~ පකාශය 
කරl ලැ�ෙ:ද; 

 (iii) එ එ සzපකාර සe ව>1 කපා හnන ලද ණය ��බඳ යථා ත++වය 
අමාත(වරයා සමඟ සාකpඡා කර දැlC ෙදන බව ක-මා1ත හා වාDජ 
කට0� රාජ( අමාත(වරයා 2015.11.05  `න පා->ෙC1�වට ද1වl 
ලැ�ෙ:ද; 

 (iv) මහජන බැං�ව MG1 සzපකාර සe වලට ලබා~  � ණය කපාහැEමට 
}රණය කර ඇ  නy+ එම }රණය ෙC දවා SGH `ස�්කයක jයා+මක 
U ෙනොමැ  බවට රාජ( අමාත(වරයා 2015.11.05  `න පා->ෙC1�ෙ:~ 
ෙදන ලද ���ර Kවැර`ද; 

 (v) ඉහත (iv) W }රණය jයා+මක ෙනොSEමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) උත ණය කපාහැEෙම1 සzපකාර සe වලට යCSG ෛධ-යය 
ලබා~මට ග+ }රණය jයා+මක කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ ��බඳව ග1නා ඉ`n �යවර සzපකාර සe වලට ද1වා 
 යව1ෙ1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

448/’16 

4. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �nයවැව ජාත(1තර jක� �ඩාංගණය Mවෘත කරන ලද `නය කවෙ-ද; 

 (ii) එ`න Gට ෙC දවා එම �ඩාංගණෙx නඩ+� කට0� සඳහා වැය කරන ලද 
yදල එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �ඩාංගණය Mවෘත කළ `න Gට ෙC දවා පැව  ජාත(1තර jක� 
�ඩා තරඟව>1 ඉප� ආදායම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 



( 3 ) 

 

 

453/’16 

5. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙC වනMට, 7 ලංකාව jයා+මක කරන Kදහස ්ෙවළඳ �MVC ම�1, අWe U 
ඇතැ� සැලෙකන බH ආදායම ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා එ එ ව-ෂය 
අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) ඉ1H-7 ලංකා Kදහස ් ෙවළඳ �MVම ආරCභ � `න Gට ෙC දවා, ෙ-� 
ෙදපා-තෙC1�වට අWe U ඇතැ� සැලෙකන බH ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ1H-7 ලංකා Kදහස ්ෙවළඳ �MVම jයා+මකUම ආරCභ � `නෙx Gට ෙC 
දවා,  ආනයන-අපනයන සහ ෙදරට අතර ෙවළඳ ෙශේෂය ��බඳ ෙ-� 
ද+තය1 එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

467/’16 

6. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— ඛKජ ෙතk සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2001 Gට 2016 දවා සෑම වසරකම ජනවාn පළy `නට— 

 (i) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළේ ෙබොරෙතk බැරලයක eල ඇමnක1 ෙඩොල- සහ       
7 ලංකා 	�යk ව>1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ��ය ෙවළඳෙපොෙළේ ෙපටk සහ �සk [ටරයක eල 7 ලංකා 	�යk ව>1 
ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

494/’16 

7. 

ග	 VKk හ�1ෙන+  මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂය �ළ~ ආනයන හා අපනයන ෙදපා-තෙC1�ව MG1 කාල 3මාව 
ඉම� (Overage) වාහන ෙග1Uම සඳහා K�+ කර ඇ  බලපත සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපතWeය1ෙs නC, >�න සහ බලපත K�+ කරන ලද වාහන ව-ගය 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 

 

 

 

 

 



( 4 ) 

 

 

511/’16 

8. 

ග	 මW1ද යාපා අෙ\ව-ධන මහතා,— පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) වැ>ගම, ෙවkලකා, සම� මාවෙ+ ප`ං� ෙ�. O. ජය1ත මහතා 
2000.07.26 `න 7 ලංකා ගමනාගමන ම ඩලෙx ෙසේවය සඳහා 
ෙකො1ෙදොසත්රවරය� ෙලස එ � බව+, 7 ලංකා ගමනාගමන ම ඩලෙx 
අ�¡සස් ¢ෙපෝවට අl0තව ඔ¤ ෙසේවය කළ බව+, තම අසiප ත++වය 
ෙහේ�ෙව1 ෙසෞඛ(මය ෙහේ� මත 2015.01.01 `න වසර 15ක  ෙනොකළැk 
ෙසේවා කාලයS1 පVව ඔ¤ Mශාම ග+ බව+;  

  (ii) පV�ය ව-ෂය �රාම අදාළ බලධාE1 ෙවත ඉk[C SWපය ඉ`nප+ කළද 
Mශාම ලබන Mට ඔ¤ට ෙගMය 0� පාnෙතෝ¦ක yදල ෙC දවා ෙගවා 
ෙනොමැ  බව+;  

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) පමාදයS1 ෙතොරව, ෙමම පාnෙතෝ¦ක yදල සC§-ණෙය1ම ෙගවl 
ලබ1ෙ1ද;  

  (ii) එෙසේ නC, එම yදල ෙගවl ලබන `නය කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

140/’15 

9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා-ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව-ෂෙx~ මා-ග සංව-ධන ව(ාපෘ  සඳහා ෙව1 කළ yt yදල  
ෙකොපමණද; එම ව(ාපෘ  කවෙ-ද;   

 (ii) එම එ එ ව(ාපෘ යට අදාළව ඇසත්ෙC1�ගත yදල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම yදk සපයා ග+ zලාශ ̈ කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ එ zලාශ ̈ෙය1 ලබා ග+ yදk පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (v) yදk ලබා ග+ zලාශ ̈ය1 ඉ`nප+ කළ ෙකො1ෙ�G ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම මා-ග ඉ`SECවල` ©ෂණ හා වංචා ¡ස GH U ඇ  බව+;  

  (ii) ප ̈e ය සCබ1ධ ගැට� ඇ  බව+; 

 (iii) ව(ාපෘ  Kසා ඉඩC හා ෙ�පළ අWe වන ජනතාවට ව1` හා ෙවන+ සහන 
ලබා~ම අවම ම�ටමක පව න බව+;  

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ඇ) (i) උත (අ)(i) W සඳහ1 ව(ාපෘ වල~ ජනතාවට ව1` හා ෙවන+ සහන 
ලබා~ම ෙවlෙව1 ෙව1 කරන ලද yදල එ එ ව(ාපෘ ය අlව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (ii) සංව-ධන ව(ාපෘ  Kසා rඩාවට ප+ ජනතාවට ලබා ෙදන සහන වැ¢ SEමට 
�යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ නC, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; කවර `නයක Gටද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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10. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— K�ණතා සංව-ධන හා වෘ+}ය �¤d 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014.12.14 `න මාතර ~ පව+වන ලද K�ණතා අ«ෙෂේක වැඩසටහන සඳහා 
වැය කළ සC§-ණ yදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එW~ GH� zල(මය අකeකතා ��බඳව ෙසUමට ජා ක ආKක+ව හා  
ක-මා1ත �¤d අ�කාnය MG1 z>ක Mම-ශනය GH කර  ෙ\ද; 

 (iii) JP/E/NAITA/AW/2014/20 දරන Mගණන MමVම ම�1 Mගණකා�ප වරයා 
අනාවරණය කළ zල( අකeකතා කවෙ-ද; 

 (iv) ෙමම වැඩසටහන සඳහා 	�යk e>යන 100කට වඩා MයදC SEම 
සCබ1ධෙය1 NAITA සභාප වරයා අපරාධ පEෂණ ෙදපා-තෙC1�වට 
පැeD> කර  ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ නC,  ඒ කවර `නයක~ද; එම පEෂණවල පග ය කවෙ-ද; 

 (vi) රජෙx අlමත පසCපාදන jයාව>ෙය1 බැහැරව, ල�� හ¶ස ් නමැ  
��ග>ක සමාගම ෙතෝරා ගැiෙC~ NAITA ආයතනෙx අධ(ෂ ජනරාk 
වංචKක jයාව GHකර ඇ  බැM1 ඇයට එෙරWව ගl ලැ� i මය 
jයාමා-ග කවෙ-ද;  

 (vii) i මය jයාමා-ග ෙගන ෙනොමැ  නC, එයට ෙහේ� ක වෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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11. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා 7 ලංකාෙ: Kෂප්ා`ත සැර ම+ව�ර සහ ධාන( 
ම+ව�ර පමාණය, ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 [ට- e>යන 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත සඳහ1 ව-ෂවල~ එ· ම+ව�ර ෙදව-ගෙය1, ලැ� VරාබH ආදායම, 
ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 	�යk e>යන ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව-ෂෙx~ සැර හා ධාන( ම+ව�ර Kෂප්ාදනය ඉහළ යෑමට �¸H1 
ෙහේ¹1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 

 



( 6 ) 
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12. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද¦ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 15,  ම�ට�>ය,  1 වැK ප»මග, ක`රානව+ත, අංක 1/90 �  දරන 
සථ්ානෙx ප`ං�, එC. එ1. එC. හ·C මහතා (ජා. හැ. අංක -  820881966V) 
2009.03.21 `න ෙකොළඹ, ෙමෝදර ෙපො>ස ්බලපෙ�ශෙx~ ඔ¤ෙs අංක 200-
5464 දරන �Uල- රථය සමඟ පැහැරෙගන යෑම සCබ1ධෙය1 ඔ¤ෙs 
සෙහෝදරයා වන, ෙමොෙහොම½ ෆ-සා1 මහතා MG1, ෙමෝදර ෙපො>ස ්
සථ්ානෙx  2009.03.21 `න අංක CIB/83/371 යටෙ+ පැeDkල කරන ලද 
බව+;  

 (ii) ෙපො>ස ්zලසථ්ානෙx, GMk අපරාධ ෙකො�ඨාසය ම�1 අංක C8/310/2010 
හා 2010.08.05 `නැ  >�යS1, ෙමම පැහැර ගැiම සCබ1ධෙය1 
පEෂණ කට0� GHSEම සඳහා ෙකොළඹ `සා භාර, Kෙයෝජ( ෙපො>සප්  
ෙවත ෙයොy කරන ලද බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) ඉහත අංකය යටෙ+ ෙමෝදර ෙපො>ස ්සථ්ානෙx කරන ලද පැeDkෙk සහ Kෙයෝජ( 
ෙපො>සප් වරයාෙs අÂෂණය යටෙ+ GHකරන පEෂණෙx ව-තමාන පග ය 
කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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13. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3මාසWත 7 ල1ක1 එයා- ල�1 සමාගම �ව1 ගම1 ව>1 පා¸ ලබන 
අතෙ- ආහාර සැපuම, ඉංÃෙ1	 ෙසේවා සහ �ව1 ෙතො»පළ ෙසේවා යන 
ෙෂේතය1W ලාභ ලබන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) �ව1 ගම1 ෙසේවය තවHරට+ 3/ස 7 ල1ක1 එයා- ල�1 සමාගම �ළ 
රඳවාෙගන ඉහත (i) W සඳහ1 අෙන�+ ෙෂේත M�ණා දැBෙC සැලVම 
 ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එ�1 GH ව1ෙ1 එම සමාගෙC අලාභය තවHරට+ ඉහළ ෙගොස ්
භා ඩාගාරය මත ඇ  rඩනය ඉහළ යෑම බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) 7 ල1ක1 �ව1 ෙසේවය MSFෙC සැලVම  ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ නC, එම සැලVෙC පග ය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද?  
 

 

 

 

 



( 7 ) 

 

 

පධාන කට0� ආරCභෙx ~ 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ.�/ම 

1. 

අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධශාසන අමාත(�මා,— අපරාධ න¸ Mධාන සංගහය 
(සංෙශෝධන),— 1979 අංක 15 දරන අපරාධ න¸ Mධාන සංගහය පනත සංෙශෝධනය SEම 
සඳහා � පන+ ෙක»CපතS. 

 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැlC~ම සහ `නට Kයeත කට0� 

*1. 

��ගලය1 >යාප`ං� SEෙC (සංෙශෝධන) පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 

*2. 

අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Åක කට0� අමාත(�මා,— ආ ¸කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— 7 ලංකා පජාතා1�ක සමාජවා~ ජනරජෙx ආ ¸කම 
ව(වසථ්ාෙ: 104ආ (5)(අ) ව(වසථ්ාෙ: M�Mධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොeෂ1 සභාව MG1 
2016 ෙපබරවාn 25 `නැ  අංක 1955/19 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 
2016.05.06 `න ඉ`nප+ කරන ලද, ජනමතMචාරණයක~ ෙහෝ ඡ1ද Mම3මකට අදාළ 
කාල3මාව �ළ MදÆ+ හා yÇත ජනමාධ( MG1 ��පැ`ය 0� උපමාන ෙහව+ මා-ෙගෝපෙ�ශ/ 
ෙමෙහ0C ප ප+  අlමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*3. 

ෙතොර�	 දැනගැiෙC අ� වාGකC ��බඳ පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
 

*4. 

7 ලංකා ජා ක ප-ෙxෂණ සභාව පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
 

*5. 
ෙහෝeෙයෝප  පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
 

*6. 
සමථ ම ඩල (සංෙශෝධන) පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
 

*7. 
zල( කළමනාකරණ (වග·ම) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
 

*8. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ+ Kෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ· පනෙ+ 20 වැK වග1 ය යටෙ+ 
සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 
ෙපබරවාn 11 `නැ  අංක 1953/27 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl  ලැබ, 
2016.03.10 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 
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*9. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ+ Kෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ· පනෙ+ 20 වැK වග1 ය යටෙ+ 
සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 
ෙපබරවාn 11 `නැ  අංක 1953/28 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.10 
`න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*10.  
ක-මා1ත හා වාDජ කට0� අමාත(�මා,— පe  හා ෙසේවා පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන elC ඒකක, පe  හා ෙසේවා පනෙ+ 60 වැK වග1 ය යටෙ+ ආහාර 
Vර¦තතාව අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 È> 2 `නැ  අංක 1921/54 දරන අ  
Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.04.05 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 
0� ය. 

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*11. 

අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත(�මා,— සාපරාÂ කාරණාවල ~ අෙන(ෝන( 
සහෙයෝ|තාව දැUෙC පනත යටෙ+ කරන Kයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාÂ 
කාරණාවල~ අෙන(ෝන( සහෙයෝ|තාව දැUෙC පනෙ+ 2 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය යටෙ+ අ�කරණ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 අෙගෝස�් 6 `නැ  අංක 
1926/46 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2015.11.21 වැK `න ඉ`nප+ කරන 
ලද Kයමය අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*12. 
අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත(�මා,— අ�කරණ සංMධාන පනත යටෙ+ 

Kෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංMධාන පනෙ+ 45 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 
0� එම පනෙ+ 61 වැK වග1 ය යටෙ+ අ�කරණ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 
ෙපබරවාn 18 `නැ  අංක 1954/34 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.08 
`න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.  

*13. 
�ඩා අමාත(�මා,— �ඩා පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— ජා ක රාජ( සභාෙ: 1973 

අංක 25 දරන �ඩා පනෙ+ 31 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ· පනෙ+ 41 වැK 
වග1 ය යටෙ+ �ඩා අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2013 ජනවාn 15 `නැ  අංක 
1793/3 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා ක �ඩා 
සංගC Kෙයෝගවල ඇ�ළ+ 13 සහ 17 වැK වග1  සංෙශෝධනය කරe1 2015 
ෙනොවැCබ- 9 `නැ  අංක 1940/7 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 
2016.01.26 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.    

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*14. 

පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝට- වාහන පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 
(203 වැK අ�කාරය �) ෙමෝට- වාහන පනෙ+ 213ඈ වග1 ය සමඟ SයMය0�, එ· පනෙ+ 
237 වග1 ය යටෙ+ පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 
ෙදසැCබ- 22 `නැ  අංක 1946/10 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.09 
`න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.  

*15. 

ෙබෞ�ධ Mහාර ෙ�වාලගC (සංෙශෝධන) පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
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*16. 

MH>බල හා �න-ජනiය බලශ  අමාත(�මා,— 7 ලංකා පරමාdක බලශ  පනත 
යටෙ+ E ,— 2014 අංක 40 දරන 7 ලංකා පරමාdක බලශ  පනත පකාරව 7 ලංකා 
පරමාdක බලශ  Kයාමන සභාව MG1 සාදන ලHව, 2015 È> 21 `නැ  අංක 1924/27 දරන 
අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.23 `න ඉ`nප+ කරන ලද 2015 අංක 1 දරන 
පරමාdක බලශ  (බලපත) E  සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාdක බලශ  (jයා 
��ෙවත පැවැ+UෙC අදහස ��බඳ දැlC ~ෙC) E  අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.)  

*17. 

ෙථේරවා~ «É ක කාව+ (>යාප`ං� SEෙC) පන+ ෙක»Cපත — ෙදවැK වර 
SයUම. 

 

*18. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) 
වැK උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0�, එම පනෙ+ 20 වැK වග1 ය 
යටෙ+ yදk අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 ෙපබරවාn 26 `නැ  අංක 1903/41 දරන 
අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2015.09.23  `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත 
කළ 0� ය.  

(අමාත( ම ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 
 

 * සල2ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 
 

 
 

 

 


