
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
104/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 'ෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ) (i) 2010.01.01 2න 3ට 2014.12.31 2න දවා කාලය �ළ  ඕසේ: ;<යාෙ=> හා 
ජපානෙ@> AයBය ශ ; ීලාංEක Fරවැ3ය+ සංඛ*ාව, එ එ රට අJව ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔO+ෙP නQ, වයස, ශ ; ීලංකාෙ= ප2ං� <�නය හා උත රටවST > කරන 
ලද UEයා කවෙVද; 

 (iii) ෙමම F�ගලW+ෙP මරණවලට ආස+නතම ෙහේ� කවෙVද;  

 (iv) ඔO+ ෙවJෙව+ රජය ලබා \+ සහන කවෙVද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 2න 3ට 2014.12.31 2න දවා කාලය �ළ  ඕසේ: ;<යාෙ=> හා 
ජපානෙ@> _Vණ සහ අVධ ආබා�ත තaaවයට පa b ශ ; ීලාංEක Fරවැ3ය+ 
සංඛ*ාව, එ එ රට අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔO+ෙP නQ, වයස, ශ ; ීලංකාෙ= <�නය හා උත රටවල ඔO+ කළ UEයා 
කවෙVද;  

 (iii) ෙමම F�ගලW+ ආබා�තcමට ෙහේ� කවෙVද;  

 (iv) ඔO+ ෙවJෙව+ රජය ලබා \+ සහන කවෙVද; 

 ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ)ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

357/’15 

2. 

ග	 එස.් එQ. මfකාV මහතා,— 'ෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ) (i) සරණාගතW+ ෙලස 'ෙ�ශ රටවල Fරවැ3භාවය අය\Qකර 3gන h 
ලාංEකW+, h ලාංEකW+ ෙලස ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එවැi අය සඳහා තානාප  කාVයාලවල  ෙසේවය ලබා ෙනො2ය )� 
බවට චකෙSඛය  ෙmද; 

 (iii) එම චකෙSඛය ඉවa Eoමට බලාෙපොෙරොa� ව+ෙ+ද; 

 

 

(අටවැi පාV<ෙQ+�ව — පළpවැi සභාවාරය) 
අංක 80.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ නQ, චකෙSඛය ඉවa Eoමට බලාෙපොෙරොa�වන 2නය කවෙVද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

375/’15 

3. 

ග	 (ෛවද*) න<+ද ජය ස්ස මහතා,— 'ෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (2) 

(අ) වVෂ 2005 3ට 2015 දවා වසරවල එසa ජාr+ෙP මහ සpsවට (General     

Assembly) සහභා� b h ලාංEක iෙයෝ�ත ක�ඩායQවල, 

 (i) පධානaවය දැ	ෙ= කO	+ද; 

 (ii) iෙයෝ�තW+ සංඛ*ාව කවෙVද; 

 (iii) ඒ අතර පාV<ෙQ+� ම+�ව	+ 3gෙ@ නQ, ඔO+ෙP නQ කවෙVද; 

 (iv) 'ෙ�ශ කට)� අමාත*ාංශෙ@ iලධාo+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ ps pදල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම 'යදම �ව+ ගම+, ෙහෝටS හා නවාතැ+ 'යදQ ෙලස එ එ �Vෂය 
අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 
428/’16 

4. 

ග	 උදය පභාa ගQම+�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප පa  හා ආV�ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වVෂය+T> h ලංකා මහ බැං�ව '3+ Aල> ගa 
භා�ඩාගාර �Sපaවල වgනාකම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

 (ii)  h ලංකා මහ බැං�ව '3+ භා�ඩාගාර �Sපa Aල> ගැ�ෙQ> නව pදS 
ෙනෝ:� �ල* සංසරණයට එ cෙම+ උ�ධමනය ඉහළ යන බව 
��ග+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

475/’16 

5. 

ග	 කනක ෙහේරa මහතා,— පාථAක කVමා+ත අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වVෂෙ@> අපනයනය කරන ලද කරා�නැg, �	\, ගQAfස,් සා2කා 
හා කරදpං� ප ;මාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) T සඳහ+ එ එ දව* සඳහා ලැ�� ආදායම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වVෂයට සාෙ�ෂව, 2015 වVෂෙ@> ලැ� ආදායෙමT අ�cම ෙහෝ 
වැ�cම දනට  ෙmද; 

  



( 3 ) 

 

 

(iv)  එෙසේ නQ, ඒවාෙ@ iෂප්ාදනය වැ�Eoමට රජය ෙගන ඇ  වැඩ��ෙවළ 
කවෙVද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

508/’16 

6. 

ග	 එQ. එ�. එQ. සSමා+ මහතා,— තැපැS, තැපැS ෙසේවා හා pස්<Q ආගAක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) pස<්Q ආගAක හා සංසක්ෘ ක කට)� ෙදපාVතෙQ+�ෙ=, h ලංකා ව�ෆ ්
ම�ඩලෙ@ අංක R/0682/T/036 යටෙa <යාප2ං� කරන ලද ��ණාමලය, 
N.C. c2ෙ@, අංක 154 දරන සථ්ානෙ@ �Tg pTW�>+ �Qආ පS<යට අයa, 
iශච්ල ෙ�පළ (ඉඩQ, iවාස හා ෙවළඳසැS) සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙ�පළ �Tටා  ෙබන එ එ සථ්ානය+T <�නය+ කවෙVද; 

 (iii) එ එ ෙ�පළව<+ මා3කව ලබන ආදායQ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

 (iv) එම එ එ ව�ෆ ් ෙ�පළවලට අයa ඔ�Fවල සඳහ+ නQ ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙVද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

 (ආ) (i) එම ව�ෆ ්ෙ�පළ පfහරණෙ@> ෙදපාVතෙQ+�ෙ= අJම ය ලබා  ෙmද; 

 (ii) එම ෙ�පළ අතf+, සමහර ෙ�පළ 3+නකර ඔ�F ම�+ E3යQ 
F�ගලW+ෙP නමට පවරා  ෙmද; 

 (iii) එෙසේ නQ, ෙQ ��බඳව h ලංකා ව�ෆ ්ම�ඩලය '3+ ගJ ලබන �යවර 
කවෙVද; 

 ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

561/’16 

7. 

ග	 එස.් hතර+ මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) පලා< පෙ�ශෙ@ �	 අභ*ාස 'ද*ාලය �Tටා  ෙබන බව එ�මා ද+ෙ+ද; 

 (ii) එම �	 අභ*ාස 'ද*ාලය  යාaමකcම සැල¡Q සහගත ෙලස වළවා 
 ෙmද; 

 (iii) ෙමම �	 අභ*ාස 'ද*ාලය �Tg ඉඩම අaපa කරෙගන 3g+ෙ+ 
කO	+ද; 

 (iv)  එම ඉඩම iදහස ්කරෙගන �	 අභ*ාස 'ද*ාලයට ලබා>මට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) (i) ෙමම �	 අභ*ාස 'ද*ාලය ආරQභ කළ වVෂය කවෙVද; 

 (ii) ෙQ දවා �	 F¢�ව අවස+ කර �ට b �	ව	+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ප¡Bය කාලෙ@ ෙමම �	 අභ*ාස 'ද*ාලෙ@ පවaවJ ලැ� පාඨමාලා 
කවෙVද; 

 (iv) ෙQ වන'ට පවaවJ ලබන පාඨමාලා කවෙVද; 



( 4 ) 

 

 

 (v)  එම �	 අභ*ාස 'ද*ාලය ය�  යාaමක Eoමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 
567/’16 

8. 

ග	 ¡iS හ¤+ෙනa  මහතා,— iවාස හා ඉ2EoQ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අ¥මන, අමSගම, රජයට අයa Tස ් ඉඩQ කැබ< 174  සඳහා 2007 
වVෂෙ@> පසQපාදන දැ+cම පලකර  �ෙ+ද; 

 (ii) ඉහත සඳහ+ ඉඩQ 'E¦ෙQ> ජා ක iවාස සංවVධන අ�කාfය පසQපාදන 
 යාව<යට අJව කට)� කර  ෙmද; 

 (iii) අ¥මන, අමSගම, ඉඩQ කැබ< අංක 21, ෙතෝරාගa අය සඳහා ලබා > 
 ෙmද;  

 (iv) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද?  

(ආ) (i) අ(iii) T සඳහ+ ඉඩQ කැබ< ෙබදා>ම සඳහා ෙතෝරාගa F�ගලW+ සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; ඔO+ෙP නQ කවෙVද; 

 (ii) අ(iii) T සඳහ+ ඉඩQ කැබ< අංක 21ට අයa ps ඉඩQ පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ඉඩQ සඳහා ෙතෝරාගa F�ගලW+ සඳහා ෙQ වනෙත ඉඩQ ලබා 
ෙනො>මට  ෙහේ�ව කවෙVද; 

 (iv) ෙතෝරාගa අය සඳහා ඉඩQ ලබා ෙදන 2නය කවෙVද; 

 ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

573/’16 

9. 

ග	 ෙස@W¨ අ© සාªV මOලානා මහතා,— උසස් අධ*ාපන හා මහාමාVග 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ - Jවර මාVගෙ@, c2යවaත 3ට i:ටව දවා b ෙකොටස FsS 
EoෙQ ව*ාපෘ ය සඳහා කSඑ�ය, මස�්� මාවත, අංක 5/1 දරන සථ්ානෙ@ 
ප2ං� එQ. ආV. එQ. AQ3යා¨ මහතාට අයa ගQ 392 කැබ< අංක 164 
ෙකොටස රජයට පවරා ග+නා ලද බවa; 

 (ii) එම ඉඩම සඳහා ෙමෙත ව+2 පදානය කර ෙනොමැ  බවa; 

එ�මා ද+ෙනTද? 

(ආ) ෙකොළඹ - Jවර පධාන මාVගයට p¢ණලා �Tg, වා®ජමය පෙ�ශය හා සQබ+ධ 
එම ඉඩQ කැබැSල අ� වgනාකමට තෙසේ	 Eoෙම+ අසාධාරණයට ල c 3gන 
AQ3යා¨ මහතාට, වVතමාන තෙසේ	 වgනාකම සැලESලට ෙගන ව+2 pදS 
පදානය Eoමට �යවර ග+ෙ+ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

 
 
 
 
 



( 5 ) 

 

 

592/’16 

10. 

ග	 ල¯ ජයවVධන මහතා,— ඉඩQ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩQ ප ; සංසක්රණ ෙකොAෂ+ සභාවට අයaව  ° 1994.12.31 2න 3ට ෙQ 
දවා කාලය �ළ ''ධ F�ගලය+ට සහ ආයතනවලට ලබා > ඇ  මහJවර 
2සත් ;ිකෙ@ �Tg ඉඩQ ප ;මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩQ ලබා > ඇ  F�ගලW+ සහ ආයතන, �Tg සථ්ාන, ප ;මාණය+ සහ 
වgනාකම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද;  

 (iii) එම ඉඩQ ලබා>ෙම+ ඉඩQ ප සංසක්රණ ෙකොAෂ+ සභාවට ලැ° ඇ  ps 
ආදායම කවෙVද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) (i) එම ඉඩQව<+, ෙQ වන'ට සංවVධනය කර හා ෙනොකර ඇ  ඉඩQ 
ප ;මාණය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) ජා ක ආV�කයට දායකaවය ලබා 2ය හැE එෙහa i3 සංවVධනය 
3\කර ෙනොමැ  ඉඩQ නැවත ඉඩQ ප ; සංසක්රණ ෙකොAෂ+ සභාවට පවරා 
ගැ�මට කට)� කර+ෙ+ද;  

 (iii) එෙසේ නQ, එම 2නය කවෙVද; 

 ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

607/’16 

11. 

ග	 වා¡ෙ�ව නානායකාර මහතා,— ආරෂක අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) ආරෂක හpදාවල ෙසේවෙ@ i)� 'වාහක සාමා�කW+ට �+වන ද	ෙව� උපත 
ලැ� 'ට  ¥ට ෙපර පැව  රජෙය+ ලබා \+ 	�යS ලෂයක >මනාව ෙQ වන'ටa 
ෙගව+ෙ+ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ ව+ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

623/’16 

12. 

ග	 චA+ද ' ෙ²3f මහතා,— පළාa සභා හා පළාa පාලන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) බ�ඩාරෙවල මහා නගර සභාව '3+ 3'< පාෙV සා�F සං¯Vණය 
ඉ2Eoමට ෙයෝ�තව  � බවa; 

 (ii) ප¡ව එම ඉඩම නාය යෑම iසා බැQම ඉ2Eoමට පමණ 	�යS A<යන 4ක 
pදල වැයකර ඇ  බවa; 

 එ�මා ද+ෙනTද? 

(ආ) අ (ii) T සඳහ+ බැQම ඉ2Eoම සඳහා අවසර ලබා \+ ෙ�ශපාලන අ�කාfaවය හා 
iලධාf+ෙP නQ කවෙVද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

 
 



( 6 ) 

 

 

632/’16 

13. 

ග	 ජය+ත සමරcර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i)  වVෂ 1948 3ට 2015 ජනවාf 08 දවා කාලය �ළ සැක�ට ර´ත 
බ+ධනාගාරගත කළ හා ෙචෝදනා ඔ�F cෙම+ ප¡ වැර2ක	ව+ ෙලස 
3රගත කළ ෙබෞ�ධ ¶·+වහ+ෙසේලා සංඛ*ාව, වVෂය අJව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද; 

  (ii) ර´ත බ+ධනාගාරගත කළ ෙහෝ 3රගත කළ ¶·+වහ+ෙසේලා ර´ත 
බ+ධනාගාරගත Eoමට ෙහෝ 3රගත Eoමට ෙහේ� b ෙචෝදනාව ෙහෝ වරද, 
එ එ ¶·+වහ+ෙසේ අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

  (iii) ර´ත බ+ධනාගාරගත කළ ෙහෝ 3රගත කළ ¶¸+වහ+ෙසේලා ර´ත 
බ+ධනාගාරගතව ෙහෝ 3රගත කර 3g කාලය, එ එ ¶·+වහ+ෙසේ  
අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

 ය+න එ�මා සභාගත කර+ෙනTද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 3ට 2016.03.31 දවා කාලය �ළ ර´ත බ+ධනාගාරගත කළ 
¶·+වහ+ෙසේලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) ර´ත බ+ධනාගාරගත කළ ¶·+වහ+ෙසේලාට එSල O� ෙචෝදනාව, 
එ එ ¶·+වහ+ෙසේ අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

  (iii) ෙමම ¶·+වහ+ෙසේලා ර´ත බ+ධනාගාර ගත කර 3g කාලය, එ එ 
¶·+වහ+ෙසේ අJව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 
656/’16 

14. 

ග	 T	®කා ෙපේමච+ද මහaAය,— � ය හා සාමය සහ ද´ණ සංවVධන 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 2න 3ට ෙQ දවා කාලය �ළ වaම+ හා TටF පාV<ෙQ+� 
ම+�ව	+ට, පළාa සභා ම+�ව	+ට සහ පාෙ��ය සභා, නගර සභා සහ 
මහ නගර සභා ම+�ව	+ට එෙරTව 'ෙශේෂ 'මVශන ඒකකයට (SIU) ලැ° 
ඇ  පැA®< සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) පf2 එම ෙචෝදනාව+ට ල c ඇ  වaම+ හා TටF පාV<ෙQ+� 
ම+�ව	+, පළාa සභා ම+�ව	+ සහ පාෙ��ය සභා, නගර සභා සහ මහ 
නගර සභා ම+�ව	+ෙP නQ සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (iii) 'ෙශේෂ 'මVශන ඒකකය '3+ 'මVශන අරඹා ඇ  වaම+ හා TටF 
පාV<ෙQ+� ම+�ව	+, පළාa සභා ම+�ව	+ සහ පාෙ��ය සභා, නගර 
සභා සහ මහ නගර සභා ම+�ව	+ සංඛ*ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම 'මVශනවල ප ඵල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙVද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 
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15. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාV<ෙQ+� ප සංස්කරණ සහ ජනමාධ* 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) h ලංකාව �ළ දැනට පවaවාෙගන යJ ලබන 3නමාශාලා සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  රට �ළ දැනට  යාaමක වන 3නමා ම�ඩල සංඛ*ාව ෙකොපමණද; ඒවාෙ@ 
නQ කවෙVද; 

 (iii) එම එ එ ම�ඩලයට අයa 3නමාශාලා සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙVද; 

 (iv) �තපටය අයa 'ය )� ම�ඩලය rරණය කරන කමෙ=දය කවෙVද; 

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනTද?  

(ආ) (i) �තපටය පදVශනය කළ )� 3නමාශාලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද ය+න 
��බඳ iශ�්ත අගය  ෙmද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එම �ටපa සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම iශ�්ත -මා ඉමවා යන අවසථ්ා  ෙmද; 

 (iv) එෙසේ නQ, එෙලස iශ�්ත �ටපa සංඛ*ාව ඉමවා �තපටය පදVශනය 
කළ හැE කමෙ=දය කවෙVද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඇ) (i) එ iෂප්ාදකෙය�ට වැ� අවසථ්ාව ලබා>ම iසා තවa iෂප්ාදකෙය�ට 
අසාධාරණය 3\ වන බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, 3ය¾ iෂප්ාදකW+ට සාධාරණ �ටපa සංඛ*ාව පදVශනය Eoම 
සඳහා අවසර ලබා>මට ග+නා �යවර කවෙVද; 

ය+නa එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනTද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම+ද? 

 

 

පධාන කට)� ආරQභෙ@ > 

ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1.  
ග	 ප�ම උදයශා+ත �ණෙසේකර මහතා,— පනa ෙක�Qපත  ඉ2fපa EoෙQ  අවසරය 

(අංක 1),—  පහත සඳහ+ පනa ෙක�Qපත ඉ2fපa Eoමට අවසර 2ය )�ය:— 

“33ර ජයෙකො� 3යපත පදනම සංසථ්ාගත Eoම සඳහා b පනa ෙක�QපතE.”  
 

2.  
ග	 ෙමොහා+ ÃයදVශන ද 3Sවා මහතා,— පනa ෙක�Qපත  ඉ2fපa EoෙQ  අවසරය 

(අංක 2),—  පහත සඳහ+ පනa ෙක�Qපත ඉ2fපa Eoමට අවසර 2ය )�ය:— 

“ගෙ�ගම h ඉ+දසාර ධVමායතන සංරෂණ සභාව සංසථ්ාගත Eoම සඳහා b පනa 
ෙක�QපතE.”  
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3.  
ග	 ෙමොහා+ ÃයදVශන ද 3Sවා මහතා,— පනa ෙක�Qපත  ඉ2fපa EoෙQ  අවසරය 

(අංක 3),—  පහත සඳහ+ පනa ෙක�Qපත ඉ2fපa Eoමට අවසර 2ය )�ය:— 

“ෙදොසත්ර සම+ cර3ංහ පදනම සංසථ්ාගත Eoම සඳහා b පනa ෙක�QපතE.”  
 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැJQ>ම සහ 2නට iයAත කට)� 

*1. 
ෙතොර�	 දැනගැ�ෙQ අW වා3කQ ��බඳ පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 

*2. 
h ලංකා ජා ක පVෙ@ෂණ සභාව පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 
 

*3. 
ෙහෝAෙයෝප  පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 
 

*4. 
සමථ ම�ඩල (සංෙශෝධන) පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 
 

*5. 
�ල* කළමනාකරණ (වග¯ම) (සංෙශෝධන) පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 

*6. 

ආ��කම ව*වසථ්ාව යටෙa ෙයෝජනාව,— 'වාදය  කS තබන ලද පශන්ය (2016 Åi 
22),— “h ලංකා පජාතා+�ක සමාජවා> ජනරජෙ@ ආ��කම ව*වසථ්ාෙ= 104ආ (5)(අ) 
ව*වසථ්ාෙ= '�'ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොAෂ+ සභාව '3+ 2016 ෙපබරවාf 25 2නැ  
අංක 1955/19 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.05.06 2න ඉ2fපa කරන 
ලද, ජනමත'චාරණයක> ෙහෝ ඡ+ද 'ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ 'දÇa හා pÈත 
ජනමාධ* '3+ ��පැ2ය )� උපමාන ෙහවa මාVෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ)Q ප පa  අJමත 
කළ )� ය.” යJෙව+ ෙයෝජනා කරන ල2+, පශන්ය සභා¶pඛ කරන ල>  

*7. 
සංවVධන උපාය මාVග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙa iෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනa ම�+ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙa 4 වැi වග+ ෙ@ (3) වැi 
උපවග+ ය සහ 14 වැi වග+ ය සමඟ Eය'ය )� එ¯ පනෙa 20 වැi වග+ ය යටෙa 
සංවVධන උපාය මාVග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2016 
ෙපබරවාf 11 2නැ  අංක 1953/27 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ  ලැබ, 
2016.03.10 2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 

*8. 

සංවVධන උපාය මාVග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙa iෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනa ම�+ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙa 4 වැi වග+ ෙ@ (3) වැi 
උපවග+ ය සහ 14 වැi වග+ ය සමඟ Eය'ය )� එ¯ පනෙa 20 වැi වග+ ය යටෙa 
සංවVධන උපාය මාVග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2016 
ෙපබරවාf 11 2නැ  අංක 1953/28 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.03.10 
2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 
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*9.  
කVමා+ත හා වා®ජ කට)� අමාත*�මා,— පA  හා ෙසේවා පනත යටෙa iෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන AJQ ඒකක, පA  හා ෙසේවා පනෙa 60 වැi වග+ ය යටෙa ආහාර 
¡ර´තතාව අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2015 Å< 2 2නැ  අංක 1921/54 දරන අ  
'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.04.05 2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ 
)� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 
 

*10. 
අ�කරණ අමාත*�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත*�මා,— සාපරාÊ කාරණාවල > අෙන*ෝන* 

සහෙයෝ�තාව දැcෙQ පනත යටෙa කරන iයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාÊ 
කාරණාවල> අෙන*ෝන* සහෙයෝ�තාව දැcෙQ පනෙa 2 වැi වග+ ෙ@ (3) වැi 
උපවග+ ය යටෙa අ�කරණ අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2015 අෙගෝස�් 6 2නැ  අංක 
1926/46 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2015.11.21 වැi 2න ඉ2fපa කරන 
ලද iයමය අJමත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 
 

*11. 
අ�කරණ අමාත*�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත*�මා,— අ�කරණ සං'ධාන පනත යටෙa 

iෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං'ධාන පනෙa 45 වැi වග+ ය සමඟ Eය'ය )� 
එම පනෙa 61 වැi වග+ ය යටෙa අ�කරණ අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2016 
ෙපබරවාf 18 2නැ  අංක 1954/34 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.03.08 
2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ )� ය.  

 

*12. 
Ëඩා අමාත*�මා,— Ëඩා පනත යටෙa iෙයෝග,— ජා ක රාජ* සභාෙ= 1973 

අංක 25 දරන Ëඩා පනෙa 31 වැi වග+ ය සමඟ Eය'ය )� එ¯ පනෙa 41 වැi 
වග+ ය යටෙa Ëඩා අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2013 ජනවාf 15 2නැ  අංක 
1793/3 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා ක Ëඩා 
සංගQ iෙයෝගවල ඇ�ළa 13 සහ 17 වැi වග+  සංෙශෝධනය කරA+ 2015 
ෙනොවැQබV 9 2නැ  අංක 1940/7 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 
2016.01.26 2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ )� ය.    

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 
 

*13. 

පවාහන හා 3'S �ව+ ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝටV වාහන පනත යටෙa iෙයෝග,— 
(203 වැi අ�කාරය b) ෙමෝටV වාහන පනෙa 213ඈ වග+ ය සමඟ Eය'ය)�, එ¯ පනෙa 
237 වග+ ය යටෙa පවාහන හා 3'S �ව+ ෙසේවා අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2015 
ෙදසැQබV 22 2නැ  අංක 1946/10 දරන අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.03.09 
2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත කළ )� ය.  

 

*14. 
ෙබෞ�ධ 'හාර ෙ�වාලගQ (සංෙශෝධන) පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර Eයcම. 
 

*15. 
'\<බල හා FනVජන�ය බලශ  අමාත*�මා,— h ලංකා පරමා�ක බලශ  පනත 

යටෙa o ,— 2014 අංක 40 දරන h ලංකා පරමා�ක බලශ  පනත පකාරව h ලංකා 
පරමා�ක බලශ  iයාමන සභාව '3+ සාදන ල\ව, 2015 Å< 21 2නැ  අංක 1924/27 දරන 
අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2016.03.23 2න ඉ2fපa කරන ලද 2015 අංක 1 දරන 
පරමා�ක බලශ  (බලපත) o  සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ  ( යා 
��ෙවත පැවැacෙQ අදහස ��බඳ දැJQ >ෙQ) o  අJමත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.)  



( 10 ) 

 

 

*16. 

ෙථේරවා> ¶¸ ක කාවa (<යාප2ං� EoෙQ) පනa ෙක�Qපත — ෙදවැi වර 
Eයcම. 

 

*17. 
සංවVධන උපාය මාVග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙa iෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනa මB+ 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙa 4 වැi වග+ ෙ@ (3) 
වැi උපවග+ ය සහ 14 වැi වග+ ය සමඟ Eය'ය )�, එම පනෙa 20 වැi වග+ ය 
යටෙa pදS අමාත*වරයා '3+ සාදන ල\ව, 2015 ෙපබරවාf 26 2නැ  අංක 1903/41 දරන 
අ  'ෙශේෂ ගැස: පතෙ@ පළ කරJ ලැබ, 2015.09.23  2න ඉ2fපa කරන ලද iෙයෝග අJමත 
කළ )� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙ@ අJම ය ද+වා  ෙm.) 

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

 

 

 


