
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
111/’15 

1. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පළා& සභා හා පළා& පාලන අමාත*�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ර&න3ර 4ස5්කෙ6 ෙපො8පකැෙ: ර;තෙ6 <= පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එB ඇ� ඒකෙ�Dක ශාක ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙපො8පකැෙ: ර;තෙ6 වාසය කරන ඒකෙ�Dක ස�+ වEග කවෙEද; 

 (iv) ෙමම වනා+තරය ර;තය ෙලස න8 කරන ලද 4නය කවෙEද; 

  ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) (i) 2014.04.14 4නට පK 4නක ෙපො8පකැෙ: ර;තෙ6 අකරයකට වැL 
පමාණය එ�ෙකොට ඇ� බව&; 

 (ii) එම එ�NOම PQ කර ඇ&ෙ& ර;තෙ6 ෛජTය වැදග&කම ඇ� ඉහළ 
ෙකොටෙසේ  බව&; 

 (iii) එම Wසා Xශාල පYසර හාWය PQT ඇ� බව&; 

  එ�මා ද+ෙනBද? 

(ඇ) (i) ෙපො8පකැෙ: ර;තෙ6 ෙමම Xනාශය PQ කර ඇ&ෙ& කZ	+ XP+ද; 

 (ii) ඒ [මන පරමාEථය සඳහාද; 

 (iii) ෙමම වන Xනාශයට අවසර ලබා Q+ WලධාO+ ෙ_ න8, ඔZ+ෙa න8, 
b�න, Qරකථන අංක හා තන�	 කවෙEද; 

 (iv) ෙපො8පකැෙ: ර;තෙ6 Xනාශය නැවැ&Tමට ග+නා �යවර කවෙEද; 

  ය+න& එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

473/’16 
2. 

ග	 උදය පභා& ග8ම+�ල මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) 1998 Pට කරා�oය Dෂණ ෙරෝහෙ: 4නකට හෘද සැ&ක8 15-20 අතර 
සංඛ*ාව PQ කළ බව&; 

 (ii) 2010 Pට 4නකට PQ කරන හෘද සැ&ක8 සංඛ*ාව 2 දවා පහත වැr ඇ� 
බව& ; 

 එ�මා ��ග+ෙනBද? 

 

(අටවැW පාEbෙ8+�ව — පළsවැW සභාවාරය) 
අංක 81.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම ත&&වය මත ෙරෝt+ට 4u කාලය ෙපොෙරො&� ෙ:ඛනෙ6 vw 
Prමට PQවන බව&; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව+ ෙරෝt+ Xශාල සංඛ*ාව =යයන බව&; 

 එ�මා ද+ෙනBද? 

(ඇ) (i) 4නකට PQ කරx ලබන හෘද සැ&ක8 සංඛ*ාව පහත වැrමට ෙහේ� කවෙEද;  

 (ii) 4නකට PQ කරx ලබන හෘද සැ&ක8 සංඛ*ාව ඉහළ නැංTම සඳහා  �යවර 
ගx ලබන 4නය කවෙEද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

477/’16 
3. 

ග	 කනක ෙහේර& මහතා,— නගර සැලK8 හා ජල ස8පාදන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) කෑග:ල 4සත් zිකෙ6, මාවනැ:ල ජා�ක ජලස8පාදන හා ජලාප වහන 
ම|ඩලෙ6 කාEයාලය ම~+ දැනට පාYෙභෝ�ක ජල ෙසේවා ස8බ+ධතා සහ 
ජල නළ ෙසේවා �Eඝ ෙනොකරන බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න8, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙEද; 

 (iii) ෙ8 ෙහේ�ෙව+ මාවනැ:ල ප zෙ�ශෙ6 ජලය ලබා ගැ�මට අෙ�;ත ජනතාව 
Qෂක්රතාවයට ප&වන බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iv) එෙසේ න8, Qෂක්රතාවයට ප& ජනතාවට ජල ස8බ+ධතා ලබා�මට හැN  
කාලවකවාxව සඳහ+ කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

509/’16 
4. 

ග	 එ8. එ�. එ8. ස:මා+ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා�ක ප�ප&� හා ආE�ක 
කට�� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  Kනා= ව*සනය Wසා 4ව�ෙ+ XXධ පළා&වල Wවාස හා ෙ�පළ අB= � 
පZ: ගණනාව ෙ8 වනXට& අසරණභාවෙය+ පKවන බව එ�මා 
ද+ෙනBද? 

(ආ) (i) එෙසේ Wවාස අB=T Poන 3�ගල�+ පාෙ�lය ෙ:ක8 ෙකො�ඨාස ම�ට=+ 
ෙතෝරාෙගන ඔZ+ට ස�්ර Wවාස ලබා�ෙ8 වැඩ��ෙවළ �යා&මක 
NOමට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) ආපදා කළමනාකරණ අමාත*ාංශය සහ Wවාස හා ඉ4NO8 අමාත*ාංශය 
ඒකාබ�ධව එම වැඩ��ෙවළ �යාවට නැංTම ෙකෙරB අවධානය ෙයොs 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

562/’16 
5. 

ග	 එස.් �තර+ මහතා,— W3ණතා සංවEධන හා වෘ&�ය 3�� අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය කාE=ක XQහෙ: PQ� sද: අක=කතාව ��බඳව එ�මා ද+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න8, ෙමෙත ඒ ස8බ+ධෙය+ කට�� ෙනොNOමට ෙහේ� කවෙEද; 

 (iii) එම කාE=ක XQහෙ: අධ*ෂවරයා XP+ PQකළ sද: වංචාව තහZ	 
Tෙම+ පK ඔ�ට සථ්ාන මා	ව ලබා � �ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න8, එම සථ්ාන මා	ව ෙමෙත �යා&මක ෙනොNOමට ෙහේ� 
කවෙEද; 

 (v)  අදාළ සථ්ාන මා	ව අ&B�වා �ෙ�ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද?  

(ආ) (i) යාපනය කාE=ක XQහෙ: ෙවන& ශාඛා එම 4ස5්කය �ළ �Bටා �ෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න8, එම 4ස5්කෙ6 �ව&ෙවන 650,000 ක ජනතාවට ෙමම 
කාE=ක XQහල පමාණව&ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ස8බ+ධෙය+ ගx ලබන �යවර කවෙEද; 

ය+න& එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

574/’16 
6. 

ග	 ෙස6�� අ� සා�E මZලානා මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) කැNරාව අධ*ාපන කලාපයට අය&, අ/බs�ගම sසb්8 XQහෙ: XQහ:ප� 
�රය දර=+ Po ඒ. එ�. සs+ මහතා, ය8 Xනය Wෙයෝගය මත Xශාම 
වැ�� ව*වසථ්ා සංගහෙ6 2:17 වග+�ය අxව (ෙයොs අංක උමැප/
අෙද/07/2/001) Xශාම ගැ+Tම සඳහා WEෙ�ශ කර �ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න8, ඒ කවර 4නයක Pටද; 

 (iii) ඒ අxව, ඔ�ෙa Xශාම පාYෙතෝ;ක sදල සහ Xශාම වැ�ප ලබා ෙද+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

593/’16 
7. 

ග	 ල� ජයවEධන මහතා,— පවාහන හා PX: uව+ ෙසේවා අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) Qරගම+ ෙසේවා Q8Yයවල පව&වාෙගන �ය ෙභෝජනාගාර ෙසේවය ෙ8 වනXට 
ක zයිා&මක ෙනොවන බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) ෙභෝජනාගාර වසා දැ�ම Wසා Qර ගම+ ෙසේවා Q8Yයවල ගම+ ග+නා මt+ 
අපහKතාවයට ප&වන බව&, ෙභෝජනාගාර ම~+ රජයට B=� ආදායම අB=  
T ඇ� බව& ��ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙභෝජනාගාර ෙසේවය නැවත N zයා&මක NOම ප zමාද Tමට ෙහේ� කවෙEද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) වසා දමා ඇ� ෙභෝජනාගාර ෙසේවය කLන=+ ක zයිා&මක NOමට  කට�� 
කර+ෙ+ද;   

 (iii) එෙසේ න8, එම 4නය කවෙEද; 

 ය+න& එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

616/’16 
8. 

ග	 ඉෂා ර�මා+ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) Q8පානය NOෙම+ ��කා, අංශභාග සහ ව[ ග� ෙරෝග බ�ල වශෙය+ 
  ඇ�වන බව&; 

 (ii) එය රෙ� ජනතාවෙa ෙසෞඛ* ත&&වයට සහ ආE�කයට හාWකර බව&;  

 (iii) Q8ෙකොළවb+ රටට ලැෙබන ආදායමට වඩා ජනතාවෙa ෙසෞඛ* ත&&වය 
�Y�ම ආE�කයට හාWය බව&; 

 එ�මා ��ග+ෙනBද?  

(ආ) (i) Q8�ම ස8�Eණෙය+ම නතර කළ ෙනොහැNද; 

 (ii) පාස: අවට Q8වැo XN ම ස8�Eණෙය+ම නතර කළ ෙනොහැNද; 

 (iii) Q8 වැoයක =ල දරාගත ෙනොහැN ම�ටමට වැL NOමට ෙනොහැෙ ම+ද; 

 (iv)  රසායWක ෙපොෙහොර භාXතෙය+ ව[ග� ෙරෝගය ඇ� Tෙ8 පවණතාවය 
ඇ� බැX+, ෙපොෙහොර ��බඳව දැL �රණ ග& රජය, Q8වැo සඳහා දැL 
�යවර ෙනොග+ෙ+ ම+ද;  

 (v) එයට ෙහේ�ව බ� ජා�ක සමාග8වල බලපෑමද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

620/’16 
9. 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— W3ණතා සංවEධන හා වෘ&�ය 3�� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) W3ණතා සංවEධන හා වෘ&�ය 3�� අමාත*ාංශය යටෙ& ඇ� ආයතනය+B, 

 (i) ෙනො=ෙ: පව&වන පාඨමාලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා කවෙEද; 

 (ii) sද: අයකර පව&වx ලබන පාඨමාලා  සංඛ*ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා 
කවෙEද;  

 (iii) ඉ:¡8 කරන KQKක8 ඇ� Pය¡ PK+ පාඨමාලා සඳහා ඇ�ළ&කර 
ග+ෙ+ද; 

 (iv) පහKක8 පමාණව& ෙනොවන පාඨමාලා කවෙEද;  

 (v) ඒ ස8බ+ධෙය+ ගx ලබන �යවර කවෙEද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) (i) පහKක8 වැLකළෙහො& බඳවා ග+නා PK+ පමාණය වැLවන බව 
��ග+ෙ+ද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (ii) සංවEධන අවශ*තා හ¢නාෙගන එම අවශ*තා ස3රා�ම සඳහා පහKක8 වැL 
කරx ලබන 4නය කවෙEද;  

 (iii) “මෘQ [සලතාවය+ෙa සංවEධන අවශ*තාවය හ¢නාෙගන එම අවශ*තා 
ස3රා�ම සඳහා කට�� කර=+ පව�” ය+ෙන+ අදහස ් කරන ෙභෞ�ක 
පග�ය කවෙEද;  

ය+න& එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද?  

624/’16 
10. 

ග	 ච=+ද X ෙ¥PY මහතා,— පළා& සභා හා පළා& පාලන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ව&ම+ ඌව පළා& පධාන අමාත*වරයා එම �රයට ප& Tෙම+ පKව ෙ8 
දවා PQ කර ඇ� Xෙ�ශ සංචාර කවෙEද; 

 (ii) ඌව පළා& පධාන අමාත*වරයාෙa Wෙයෝගෙය+ ෙ8 දවා Xෙ�ශ සංචාර 
සඳහා යවා ඇ� WලධාY+ෙa න8 කවෙEද; 

 (iii) උත (i) සහ (ii) B සඳහ+ සංචාරවල අරs� සහ ඒ සඳහා Xයද8 � sදල 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙEද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද?  

630/’16 
11. 

ග	 මB+දාන+ද අ¡&ගමෙa මහතා,— රාජ* ව*වසාය සංවEධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) වEෂ 2001 –  2004 දවා පැව� එස& ජා�ක පෂ රජය XP+ �Eඝකා�න 
බQ පදනම මත ෙපෞ�ගbක සමාග8 ෙහෝ 3�ගල�+ ෙවත ලබා� ඇ� ජනතා 
ව� සංවEධන ම|ඩලයට අය& ෙකොළඹ, ෙවොෙෂෝ: T4ෙ6 �Bo, ගබඩා 
සං�Eණ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) බQ � ඇ� ගබඩාෙ_ නම, වEග අL පමාණය, බQ Q+ sදල සහ බQ Q+  සමාගම 
ෙහෝ 3�ගලයාෙa නම, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙEද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ආ) (i) එම ගබඩා බQ � ඇ&ෙ& අමාත* ම|ඩල අxම�යකට, Xවෘත ෙට+ඩE 
පoපාoයකට ෙහෝ රජෙ6 තෙසේ	වකට යට&වද;  

 (ii) එවැW ෙකො+ෙ�P NPව ෙනොමැ�ව ෙමම ගබඩා බQ � ඇ&න8, ඒවා 
නැවත රජයට පවරා ග+ෙ+ද; 

 ය+න& එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

631/’16 
12. 

ග	 තාරක බාල©Yය මහතා,— උසස් අධ*ාපන හා මහාමාEග අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 වEෂෙ6 පළා& මාEග කාප� අ�රා සංවEධනය NOෙ8 වැඩසටහන 
යටෙ& කෑග:ල මැ�වරණ ෙකො�ඨාසෙ6, මාEග 12 සංවEධනය NOමට 
ෙයෝªතව �« බව&; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) ෙයෝªත මාEග අතර � කෑග:ල, W:වක හරහා අ+4රමඩ මාEගය (N.�. 
6.9), උ¢ෙගොඩ, NYප�oය හ+4ෙය+ හැO ඕXoගsව හරහා Wක�oය දවා 
ඇ� මාEගය (N.�. 4.2), අඹවල, උ�මාගම, ප+ෙදWය මාEගය (N.�. 2) යන 
මාEගවල වැඩ ආර8භ කර ඇත& වැඩ අවස+ කර ෙනොමැ� බව&; 

 එ�මා ද+ෙනBද? 

(ආ) (i)  ඉහත මාEගවල වැඩ අවස+ NOමට කLන8 �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න8, එයට ෙහේ�ව කවෙEද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 
633/’16 

13. 
ග	 ජය+ත සමරTර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) වEෂ 1948 ෙපබරවාY 04 4න Pට 2016 මාE� 24 දවා කාලය �ළ මර ය 
ද|ඩනය ෙහෝ �Xතා+තය දවා Pරදව8 Wයම � 3�ගල�+ සංඛ*ාව, 
වEෂය අxව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii)  මර ය ද|ඩනයට ෙහෝ �Xතා+තය දවා Pරදව8 Wයම � 
Pරක	ව+ෙa නම, b�නය හා එවැW දවම Wයම NOමට එ� 
Pරක	ව+ PQකළ වරද [මද ය+න එ එ Pරක	වා අxව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙEද;  

 ය+න එ�මා සභාගත කර+ෙනBද? 

(ආ) (i) මරණ දවම ෙහෝ �Xතා+තය දවා Pරදව8 ලබා Po Pරක	ව+ සඳහා 
Xෙශේෂ සමාව ලබා � �ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න8, Xෙශේෂ සමාව පදානය කරx ලැ�ෙ_ කZ	+ XP+ කවර 
4නයක�, කවර දවමකට ලව Po, කවර Pරක	ව+ටද ය+න ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ඉ4Yප& කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

114/’15 
14. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආරෂක අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රණX	 ෙසේවා අ�කාYෙ6 ෙසේවය කරන ස�්ර සහ ෙකො+තා& කාEය 
ම|ඩලය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii)  වEෂ 2013 හා 2014 � එම අ�කාYෙ6 ස�්ර සහ ෙකො+තා& කාEය ම|ඩලය 
සඳහා Wල ඇ¢8 සැප¯මට වැය කළ sදල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) Wල ඇ¢8 ලබා Q+ ස�්ර සහ ෙකො+තා& කාEය ම|ඩලය, කා+තා සහ �Y= 
ෙලස කා|ඩගත කළ Xට, එ එ කා|ඩෙ6 එ අෙය[ ෙවxෙව+ Wල 
ඇ¢8 සඳහා දරx ලැ« Xයදම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනBද?  

(ආ) (i) Wල ඇ¢8 සඳහා ෙතෝරාග& ෙර4 ත&&වෙය+ බාල බව&;  

 (ii) එම Wසා WලධාO+ එම ඇ¢8 ප�ෙෂේප කර ඇ� බව&; 
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 (iii) අ�කාYෙ6 සභාප�Wය අ&තෙනෝම�කව කට�� කර ඇ� බව&;  

එ�මා ��ග+ෙනBද? 

(ඇ) (i) රණX	 ෙසේවා අ�කාYෙ6 Wල ඇ¢8 ගැට¡ව Xසwමට කට�� කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න8, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම+ද? 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැx8�ම සහ 4නට Wය=ත කට�� 

*1. 
ෙතොර�	 දැනගැ�ෙ8 අ��වාPක8 ��බඳ පන& ෙක�8පත — Xවාදය ක: තබන ලද 

පශන්ය (2016 ±W 23) [1]. 
 

*2. 
� ලංකා ජා�ක පEෙ6ෂණ සභාව පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර NයTම. 
 

*3. 
ෙහෝ=ෙයෝප� පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර NයTම. 
 

*4. 
සමථ ම|ඩල (සංෙශෝධන) පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර NයTම. 
 

*5. 
´ල* කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන) පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර NයTම. 
 

*6. 

ආ|�කම ව*වසථ්ාව යටෙ& ෙයෝජනාව,— Xවාදය  ක: තබන ලද පශන්ය (2016 ±W 
22),— “� ලංකා පජාතා+5ක සමාජවා� ජනරජෙ6 ආ|�කම ව*වසථ්ාෙ_ 104ආ (5)(අ) 
ව*වසථ්ාෙ_ X�Xධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො=ෂ+ සභාව XP+ 2016 ෙපබරවාY 25 4නැ� 
අංක 1955/19 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.05.06 4න ඉ4Yප& කරන 
ලද, ජනමතXචාරණයක� ෙහෝ ඡ+ද Xම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ Xද¶& හා s·ත 
ජනමාධ* XP+ ��පැ4ය �� උපමාන ෙහව& මාEෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ�8 ප�ප&� අxමත 
කළ �� ය.” යxෙව+ ෙයෝජනා කරන ල4+, පශන්ය සභා¸sඛ කරන ල�  

 

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

පනත යටෙ& Wෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන& ම~+ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ& 4 වැW වග+�ෙ6 (3) වැW 
උපවග+�ය සහ 14 වැW වග+�ය සමඟ NයXය �� එ� පනෙ& 20 වැW වග+�ය යටෙ& 
සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2016 
ෙපබරවාY 11 4නැ� අංක 1953/27 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx  ලැබ, 
2016.03.10 4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ �� ය. 

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 
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*8. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ& Wෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන& ම~+ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ& 4 වැW වග+�ෙ6 (3) වැW 
උපවග+�ය සහ 14 වැW වග+�ය සමඟ NයXය �� එ� පනෙ& 20 වැW වග+�ය යටෙ& 
සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2016 
ෙපබරවාY 11 4නැ� අංක 1953/28 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.03.10 
4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ �� ය. 

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 

*9.  
කEමා+ත හා වාºජ කට�� අමාත*�මා,— ප=� හා ෙසේවා පනත යටෙ& Wෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන =x8 ඒකක, ප=� හා ෙසේවා පනෙ& 60 වැW වග+�ය යටෙ& ආහාර 
Kර;තතාව අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2015 ±b 2 4නැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.04.05 4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ 
�� ය. 

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 
 

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

සහෙයෝtතාව දැTෙ8 පනත යටෙ& කරන Wයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා» 
කාරණාවල� අෙන*ෝන* සහෙයෝtතාව දැTෙ8 පනෙ& 2 වැW වග+�ෙ6 (3) වැW 
උපවග+�ය යටෙ& අ�කරණ අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2015 අෙගෝස�් 6 4නැ� අංක 
1926/46 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2015.11.21 වැW 4න ඉ4Yප& කරන 
ලද Wයමය අxමත කළ �� ය. 

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 
 

*11. 
අ�කරණ අමාත*�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත*�මා,— අ�කරණ සංXධාන පනත යටෙ& 

Wෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංXධාන පනෙ& 45 වැW වග+�ය සමඟ NයXය 
�� එම පනෙ& 61 වැW වග+�ය යටෙ& අ�කරණ අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2016 
ෙපබරවාY 18 4නැ� අංක 1954/34 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.03.08 
4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ �� ය.  

 

*12. 
¼ඩා අමාත*�මා,— ¼ඩා පනත යටෙ& Wෙයෝග,— ජා�ක රාජ* සභාෙ_ 1973 

අංක 25 දරන ¼ඩා පනෙ& 31 වැW වග+�ය සමඟ NයXය �� එ� පනෙ& 41 වැW 
වග+�ය යටෙ& ¼ඩා අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2013 ජනවාY 15 4නැ� අංක 
1793/3 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා�ක ¼ඩා 
සංග8 Wෙයෝගවල ඇ�ළ& 13 සහ 17 වැW වග+� සංෙශෝධනය කර=+ 2015 
ෙනොවැ8බE 9 4නැ� අංක 1940/7 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 
2016.01.26 4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ �� ය.    

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 
 

*13. 

පවාහන හා PX: uව+ ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝටE වාහන පනත යටෙ& Wෙයෝග,— 
(203 වැW අ�කාරය �) ෙමෝටE වාහන පනෙ& 213ඈ වග+�ය සමඟ NයXය��, එ� පනෙ& 
237 වග+�ය යටෙ& පවාහන හා PX: uව+ ෙසේවා අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2015 
ෙදසැ8බE 22 4නැ� අංක 1946/10 දරන අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.03.09 
4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත කළ �� ය.  

 

*14. 
ෙබෞ�ධ Xහාර ෙ�වාලග8 (සංෙශෝධන) පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර NයTම. 
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*15. 
XQbබල හා 3නEජන�ය බලශ� අමාත*�මා,— � ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත 

යටෙ& O�,— 2014 අංක 40 දරන � ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත පකාරව � ලංකා 
පරමා�ක බලශ� Wයාමන සභාව XP+ සාදන ලQව, 2015 ±b 21 4නැ� අංක 1924/27 දරන 
අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2016.03.23 4න ඉ4Yප& කරන ලද 2015 අංක 1 දරන 
පරමා�ක බලශ� (බලපත) O� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ� (�යා 
��ෙවත පැවැ&Tෙ8 අදහස ��බඳ දැx8 �ෙ8) O� අxමත කළ �� ය. 

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.)  
 

*16. 

ෙථේරවා� ¸½ ක�කාව& (bයාප4ං� NOෙ8) පන& ෙක�8පත — ෙදවැW වර 
NයTම. 

 

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

(පාලන) පනත යටෙ& Wෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන& ම~+ 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ& 4 වැW වග+�ෙ6 (3) 
වැW උපවග+�ය සහ 14 වැW වග+�ය සමඟ NයXය ��, එම පනෙ& 20 වැW වග+�ය 
යටෙ& sද: අමාත*වරයා XP+ සාදන ලQව, 2015 ෙපබරවාY 26 4නැ� අංක 1903/41 දරන 
අ� Xෙශේෂ ගැස� පතෙ6 පළ කරx ලැබ, 2015.09.23  4න ඉ4Yප& කරන ලද Wෙයෝග අxමත 
කළ �� ය.  

(අමාත* ම|ඩලෙ6 අxම�ය ද+වා �ෙ�.) 

 
 * සල!ෙණ� හ,�ව- ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

[1] 
“පන& ෙක�8පත දැ+ ෙදවැW වර NයXය ��ය” යxෙව+ ෙයෝජනා කරන ල4+, පශන්ය 

සභා¸sඛ කරන ල�. 
 

 

 
 

 

 


