
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
156/’15 

1. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රසර සංව(ධන හා වන*+ අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වන*+ සංරෂණ ෙදපා(තෙ5-�වට අය7 වනා-තර ඉඩ5 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම වනා-තරය-= න5 කවෙ(ද; 

 (iii) එ එ වනා-තරය-= >ශාල7වය ෙව- ෙව- වශෙය- අකර 
ෙකොපමණද;     

ය-න එ�මා සභාගත කර-ෙන=ද?  

 (ආ)     (i)  උත වනා-තරය-= /මා මාD5 ලEF කර �ෙGද; 

 (ii) එෙසේ න5, එම /මා I(ණය JKම LM කරN ලැP Qනය කවෙ(ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න5, /මා I(ණය JKමට �යවර ග-ෙ-ද; 

 (iv) එෙසේ න5, එම Qනය කවෙ(ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)= සඳහ- වනා-තර �ළ ෙ5 වන>ට Iවාස, සංචාරක ෙහෝටW 
ෙහෝ ෙවන7 ඉQJK5 කර �ෙGද; 

 (ii) එෙසේ න5, එම ඉQJK5 ෙහේ�ෙව- වනා-තරයට LM වන බලපෑම ��බඳව 
අධ,යනය LM කර �ෙGද; 

ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

420/’16 
2. 

ග	 (ෛවද,) න`-ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමා(ග 
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) >ශව්>ද,ාල ප�පාදන ෙකොbෂ- සභාව >L- >ශව්>ද,ාල පෙcශය සඳහා 
IE7 කරන ලද අ7 ෙපොෙ7 සඳහ- ආකාරයට, d ලංකාෙc රාජ, 
>ශව්>ද,ාලවල එ එ පාඨමාලා සඳහා, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 
2015 ව(ෂවලg බඳවා ගැhමට Iයbත i Lj- සංඛ,ාව ෙව- ෙව- 
වශෙය- කවෙ(ද; 

 (ii) එම ව(ෂවලg ඉහත පාඨමාලා සඳහා සත, වශෙය-ම බඳවාග7 Lj- 
සංඛ,ාව ෙව- ෙව- වශෙය- කව ෙ(ද; 

 (iii) එ එ පාඨමාලා සඳහා Iයbත පමාණයට වඩා අlෙව- බඳවාෙගන 
ඇ7න5, ඒ සඳහා ෙහේ� කව ෙ(ද; 

(අටවැI පා(`ෙ5-�ව — පළmවැI සභාවාරය) 
අංක 83.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2016 �� මස 07 වැ  !හස්ප$�දා &. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (iv) එ එ පාඨමාලා සඳහා Iයbත පමාණයට වඩා වැnෙය- බඳවාෙගන 
ඇ7න5, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ(ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

441/’16 
3. 

ග	 o. +. චානක මහතා,— Iවාස හා ඉQJK5 අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ජා�ක Iවාස සංව(ධන අ�කාpය මq- 	�යW 50,000/= සහ                     
	. 100,000/= බැs- වන Iවාස ණය වැඩසටහන tයා7මක කර-ෙ-ද; 

 (ii)  2015 ව(ෂය සඳහා එම Iවාස ණය ලබාM- ණයලාu- සංඛ,ාව, එ එ 
පාෙ�vය ෙWක5 ෙකොwඨාස මwටb- ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ(ද; 

 (iii) අදාළ ණයලාu-ෙx න5 සහ `�නය- කවෙ(ද; 

 (iv) ණය ලබාgෙ5g සලකා බලN ලබන I(ණායක  කවෙ(ද; 

 (v)  ණය ලබාgම සඳහා ෙ�ශපාලන පෂ ශාඛා සb�යක I(ෙ�ශය ඉWලා Lyන 
බව ද-ෙ-ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

460/’16 
4. 

ග	 බ-Mල zණව(ධන මහතා,— සමාජ ස>බලගැ-+5 හා jභසාධන 
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ)  ම=-ද �-තන ඉQp දැම යටෙ7 ජා�ක {න(*වන වැඩසටහන අNව, වැn=y 
තැනැ7ත- සඳහා වන ජා�ක සභාව සහ ජා�ක වැn=y මහෙWක5 කා(යාලය, 
වයස අ|	M 70ට වැn ෙජ,ෂඨ් {රවැLය- සඳහා ලබාM- 	�යW 2000/=ක මාLක 
gමනාව, නව රජය බලයට ප7+ෙම- පjව7 2015 ව(ෂය {රා අඛ~ඩව tයා7මක 
කරN ලැ�ෙcද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) 2015 ව(ෂෙ�g, 

 (i) එම gමනාව ලබා M- ෙජ,ෂඨ් {රවැLය- සංඛ,ාව; 

 (ii) එම gමනාව ලබාgම සඳහා වැය i mදල; 

  එ එ Qස�්කය අNව ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ(ද ය-න7 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) 2016 ව(ෂය ආර5භ+ම7 සමඟ උත 	�යW 2000/= මාLක gමනාව,  	�යW   
1900/= දවා අlකර ඇ� බව ��ග-ෙ-ද ය-න තවMරට7 එ�මා ෙමම සභාවට 
ද-ව-ෙන=ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

474/’16 
5. 

ග	 උදය පභා7 ග5ම-�ල මහතා,— mදW අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.01 Qනට සහ 2015.12.31 Qනට d ලංකා රජෙ� >ෙ�ශ ණය පමාණය 
ඇෙමpකාN ෙඩොල(ව`- ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii) 2015.01.01 Qනට සහ 2015.12.31 Qනට ඇෙමpකාN ෙඩොලරය සහ d ලංකා 
	�යල අතර >Iමය අNපාතය ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ(ද; 

 (iii) 2015 වසර �ළ g ඇෙමpකාN ෙඩොලරයට සාෙ�ෂව, 	�යෙW අගය �p�ම 
ෙහේ�ෙව-, 2015.12.31 Qනට පැව� d ලංකාෙc >ෙ�ශ ණය පමාණය 
	�යW ෙකොපමණJ- ඉහළ ෙගොස ්�ෙGද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

504/’16 
6. 

ග	 වාjෙ�ව නානායකාර මහතා,— අ�කරණ අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ)  (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙ5 ව7ක5 අකbක ෙලස 
>J�ම ස5බ-ධෙය- ෙශේෂඨ්ා�කරණෙ� අංක SEFR209/2007 යටෙ7 
ෙගොNකර ඇ� ෙප7සමට අදාළව ලබාg ඇ� නl �-Mෙව- ම�කරN ලැP 
ක	F ගැන >ම(ශනය ආර5භ කරන ෙලසට 2007.07.21 Qන අපරාධ 
පKෂණ ෙදපා(තෙ5-�ව ෙවත Iෙයෝගකර �ෙබන බව7; 

  (ii) එම >ම(ශන කට�� LMකර එ= උ�ධෘත h� උපෙදස ්සඳහා 2008.12.08 Qන 
h�ප� ෙදපා(තෙ5-�ව ෙවත ෙයොm කර ඇත7, ෙමෙත ඊට අදාළ 
උපෙදස ්ලැ� ෙනොමැ� බව7; 

 එ�මා ��ග-ෙන=ද?  

(ආ) (i) එෙසේ න5, එම උපෙදස ්ලබාගැhමට �යවර ග-ෙ-ද; 

 (ii) එම ෙතොර�	 කවෙ(ද ය-න ෙමම සභාවට දැN5 ෙද-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

513/’16 
7. 

ග	 ම=-ද යාපා අෙGව(ධන මහතා,— වැ>  ̀ක(මා-ත අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) පjsය අ|	M 15 �ළ දනට ලැ�F අlම bළට ෙ7 සහ රබ( bළ ගණ- 
 පහත වැ� ඇ� බව7; 

 (ii) සමසත් ෙ7 අපනයනව`- 80% ස{රාලN ලබ-ෙ- Eඩා ෙ7 ව� 
=bය- >L- බව සහ පjsය මාස 6 �ළ ෙ7 අපනයනය ��- ලැP ඉප�5 
21%J- පහත වැ� ඇ� බව7;  

 (iii) Iෂප්ාදන tයාව`ය �ළ අ7>�න ලද අලාභ ෙහේ�ෙව- සමහර Eඩා ෙ7 
ව�=bය- ෙ7 Iෂප්ාදනය අතහැරදමා ඇ� බව7;  

එ�මා ��ග-ෙන=ද? 

(ආ) (i) පjsය මැ�වරණ ව,ාපාරය �ළg ෙපොෙරො-M i ආකාරයට අm ද  
Jෙලෝගෑ5 එක සඳහා 	.90/- සහ £w රබ( Jෙලෝගෑ5 එක සඳහා 
	.350/- ෙග+මට;  

 (ii) ෙමම ක(මා-ත ආරෂාකර ගැhම සඳහා Eඩා ෙ7 ව�  =bය-ට ඔ|-  ෙx 
ඉඩ5 ඇපයට තබාෙගන ෙහටයාරයට 	�යW b`යනයක සහනදා� 
Qzකා¥න ණය mදල නාbක ෙපො�ය මත අ|	M 10- ආපj අයකර 
ග-නා පදනb- ලබාgමට අවශ, �යවර ගැhමට රජය කට�� කර-ෙ-ද;  

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 



( 4 ) 

 

 

560/’16 
8. 

ග	 එස.් dතර- මහතා,— කෘ¦ක(ම අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වwටක§� පෙ�ශෙ� රජෙ� කෘ¦කා(bක ෙගො>පළ සහ කෘ¦කා(bක 
>ද,ාලය �=ටා ඇ� බව ද-ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න5, එම ෙගො>පෙළ= >ශාල7වය ෙකොපමණද; ෙගොඩ ඉඩ5 හා         
මඩ ඉඩ5 පමාණය ෙව- ෙව- වශෙය- අකර ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ5 වන>ට එම ෙගො>ප ළ පාලනය කර-ෙ- ක|	- >L-ද; එය පpහරණය 
කර-ෙ- ක|	-ද; 

 (iv) අදාළ ෙදපා(තෙ5-�ව යටතට එම ෙගො>ෙපොළ පවරා ෙද-ෙ-ද; 

 (v) නැවත7 එ= ක5ක	ව-ට ¨Jයා අවසථ්ා ලබාg එය tයා7මක JKමට 
�යවර ග-ෙ-ද;  

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) (i) වwටක§� කෘ¦කා(bක ෙගො>ෙපොළ සමඟ ඇ� කෘ¦කා(bක >ද,ාලය 
tයා7මක JKමට කට�� කර-ෙ-ද; 

 (ii) ව|Iයාව සහ E~ඩසාෙW ඇ� කෘ¦ >ද,ාලවලට සමාන අ�p- ෙමය 
tයා7මක i බව එ�මා ද-ෙ-ද; 

 (iii) ය�7 ඒ ආකාරෙය- tයා7මක JKම සඳහා �යවර ග-ෙ-ද; 

 (iv) එය අදාළ ෙදපා(තෙ5-�වට පවරා g tයා7මක JKම සඳහා ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

576/’16 
9. 

ග	 ෙස�Dª අ¥ සා�( ම|ලානා මහතා,— බ-ධනාගාර ප�සංසක්රණ, {න	7ථාපන, 
නැවත පQං� JKම හා =-M ආගbක කට�� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) {7තලම, කW�yය, L-නEnD	�{ව, ආනවාස( පාර `�නෙ� පQං� 
එ5.එ§.එ5. සා` මහතාට අය7 කW�yය, බසා( +Qෙ� �=y, “ම|ලානා 
ෙටසට්DWස”් ෙවළඳ ආයතනය 2002.02.21 Qන දාමpකD- �pස >L- 
sIතබා >නාශයට ප7 කරන ලද බව7; 

 (ii)  ව,ාපාරය අ=b + අසරණභාවයට ප7ව Lyන සා` මහතා >L- තැනැ7ත-, 
ෙ�පල හා ක(මා-ත {	7ථාපනය JKෙ5 අ�කාpය ෙවත ව-Q 
අෙ�ෂාෙව- අංක REP/PV/APP/2002 යටෙ7 අයM5පතය ෙයොm කරN 
ලැ�වද ඔ±ට ෙ5 දවා7 ව-Q පදානය JKම LM+ ෙනොමැ� බව7; 

එ�මා ද-ෙන=ද? 

(ආ) වසර ගණනාවක කාලය �ළ ෙනොෙයE7 ෙහේ� කාරණා ඉQpප7 කරb-, එම 
අයM5ප7 ස5බ-ධෙය- කWමැKෙ5 පවණතාවය �ෙබන ෙහD-, ෙ5 
ස5බ-ධෙය- ෙසොයා බලා සා` මහතාට =b ව-Q mදල ෙනොපමාව ලබාgමට �යවර 
ග-ෙ-ද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

 
 



( 5 ) 

 

 

580/’16 
10. 

ග	 චb-ද > ෙ²Lp මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වසෙ( ඌව පළා7 සභාෙc ම-´ව	 රජෙ� >යදb- >ෙ�ශ 
සංචාරය සඳහා සහභාs + �ෙGද; 

 (ii) එෙසේ න5, ඒ සඳහා ජනා�ප�වරයා අNම�ය ලබාg �ෙGද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැයකර ඇ� m  mදල  ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම චාpකාෙc අරmණ කවෙ(ද; 

 (v) පළා7 සභා ම-´ව	-ට අමතරව, ෙවන7 {�ගලD- පළා7 සභාෙc 
>යදb- ෙමම >ෙ�ශ සංචාරය සඳහා සහභාs + �ෙGද; 

 (vi) එෙසේ න5, එම {�ගලD-ෙx න5 හා තන�	 කවෙ(ද;  

 (vii) පව�න h� K� අNව රජෙ� >යදb- එම {�ගලD-ට සහභාs >ය හැJද; 

 (viii) රජෙ� ෙසේවෙය- Iවාl ලබාෙගන ස5බ-µකරණ ෙWක5 ෙලස කට�� 
කරන {�ගලෙයEට රජෙ� >යදb- >ෙ�ශ ගම- සඳහා සහභාs >ය හැJද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

594/’16 
11. 

ග	 ල¶ ජයව(ධන මහතා,— ක(මා-ත හා වා·ජ කට�� අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව(ෂෙ�g සෙතොස මq- ශ ි̧ ලංකාවට ආනයනය කරන ලද සහW 
ප ̧මාණය ෙකොපමණද; ඒ සඳහා වැය i m  mදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහW ප ̧මාණෙය- ෙ5 වන>ට අෙළ> කර ඇ� ප ̧මාණය ෙකොපමණද; 
එමq- සෙතොස ලබා ඇ� ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළ> JKමට ෙනොහැJ i සහW ප ̧මාණය ෙකොපමණද; එමq- සෙතොසට LM 
i අලාභය ෙකොපමණද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ආ) (i) ෙමවැI අලාභය- LMව-ෙ- සහW ආනයනයට ෙපර ෙ�ºය ෙවළඳෙපොළ 
ත77වය සැලJWලට ෙගන කට�� ෙනොJKම Iසා බව ��ග-ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න5, පාl ලබන J ̧යාව- ඵලදා� අ-දb- LM JKමට IL ක ̧මෙcදය 
සකස ්කර-ෙ-ද; 

 (iii) එෙසේ න5, එම ක ̧මෙcදය කවෙ(ද; එය tයාවට නංවන Qනය කවෙ(ද; 

ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

606/’16 
12. 

ග	 �. රං¼7 ද ෙසොDසා මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආ(½ක 
කට�� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) 2015  ජනවාp Lට ෙදසැ5බ( දවා, 

 (i) රජෙ� ම-´ව	- සහ  අමාත,ව	- සහභාs + ඇ� >ෙ�ශ සංචාර සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

  (ii) අගාමාත,වරයාද ඇ�ළ7ව එම සංචාර සඳහා සහභාs + ඇ� ම-´ව	- සහ 
  අමාත,ව	- ක|	-ද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටවW කවෙ(ද; 

 (iv) එම >ෙ�ශ සංචාරව`- රාජකාp හා ෙපෞ�ග`ක සංචාර ෙව- ෙව-  
  වශෙය- කවෙ(ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද?  

(ආ) (i) අ (i) = සඳහ- සංචාරය- සඳහා රජෙ� IලධාK- සහභාs + �ෙGද; 

 (ii) එෙසේ න5, එම IලධාK- සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උත කාල/මාව �ළ රජෙ� ම-´ව	- සහ  අමාත,ව	- සහභාs + ඇ� 
>ෙ�ශ  සංචාරවලට වැය + ඇ� m  mදල ෙකොපමණද; 

ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

614/’16 
13. 

ග	 ඉෂා ර±මා- මහතා,— උසස ්අධ,ාපන හා මහාමා(ග අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ - අNරාධ{ර පධාන මා(ගෙ�, ගෙWෙවල නගරෙය- වමට හැK, 
කලාවැව වැc බැ5ම හරහා, ඉහළගම හ-Qය පjකර, ෙතෝIගල හ-Qෙය- 
A-9 පධාන පාරට ස5බ-ධ වන මා(ගය අ|	M 50J- ප�සංසක්රණයකර 
ෙනොමැ� බව7; 

 (ii) ෙමම මා(ගය ඔසේසේ, ගෙWෙවල Lට A-9 මා(ගයට ස5බ-ධ +ෙම- 
යාපනය සහ ව|Iයාව යන නගරවලට පහjෙව- ලඟා >ය හැJ බව7,  

 (iii) එමq- ආ(½ක වාL ෙම-ම, පධාන මා(ගෙ� වාහන තදබදයද අවම වන 
බව7; 

  එ�මා ��ග-ෙන=ද? 

(ආ) (i) මහවැ` පෙ�ශෙ� ජනතාවට පහjක5 සැලෙසන J.À. 46 වන ෙමම 
මා(ගය ප�සංසක්රණය ෙනොJKමට ෙහේ�ව කවෙ(ද; 

 (ii) එම මා(ගය කnනb- ප�සංසක්රණය JKම සඳහා �යවර ග-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඇ) (i) පjsය රජෙය- ප�සංසක්රණය ආර5භ කර ෙ5 වන>ට වැඩ නවතා  ඇ� 
කැJරාව නගරෙ� Lට ගෙ-වWෙපොල දවා i J.À. 07ක මා(ගෙය= වැඩ 
කට�� නැවත ආර5භ කර-ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න5, එම Qනය කවෙ(ද; 

 ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

617/’16 
14. 

ග	 ඉ. චාWස් I(මලනාද- මහතා,— ��ධශාසන අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ම-නාරම Qස�්කෙ� �=y �	ෙgසව්ර ෙකෝ>ල =-M ජනතාවෙx 
Á�ධ i Âජhය සථ්ානය බව7; 

 



( 7 ) 

 

 

 (ii) �	ෙgසව්ර ෙකෝ>ලට ඉතා ආස-නව �=y කනප��Wෛල 
>ජයEමා( මහතාට අය7 ඉඩෙම= h�>ෙරෝµ ෙලස ෙබෞ�ධ >හාරය 
ඉQකරb- පව�න බව7; 

 එ�මා ද-ෙන=ද? 

(ආ) h�>ෙරෝµව ඉQකරන ෙමම >හාරෙ� ඉQJK5 කට�� නවතා දැÀමට කට�� 
කර-ෙ-ද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන=ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න5, ඒ ම-ද? 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැN5gම සහ Qනට Iයbත කට�� 
*1. 
d ලංකා ජා�ක ප(ෙ�ෂණ සභාව පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම. 

*2. 
අ�කරණ අමාත,�මා සහ ��ධශාසන අමාත,�මා,— සාපරාµ කාරණාවල g අෙන,ෝන, 

සහෙයෝÅතාව දැ+ෙ5 පනත යටෙ7 කරන Iයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාµ 
කාරණාවලg අෙන,ෝන, සහෙයෝÅතාව දැ+ෙ5 පනෙ7 2 වැI වග-�ෙ� (3) වැI 
උපවග-�ය යටෙ7 අ�කරණ අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2015 අෙගෝස�් 6 Qනැ�    
අංක 1926/46 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2015.11.21 වැI Qන ඉQpප7 
කරන ලද Iයමය අNමත කළ �� ය. 

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 

*3. 
අ�කරණ අමාත,�මා සහ ��ධශාසන අමාත,�මා,— අ�කරණ සං>ධාන පනත යටෙ7 

Iෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං>ධාන පනෙ7 45 වැI වග-�ය සමඟ Jය>ය 
�� එම පනෙ7 61 වැI වග-�ය යටෙ7 අ�කරණ අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2016 
ෙපබරවාp 18 Qනැ� අංක 1954/34 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.03.08 
Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ �� ය.  

 

*4. 
සමථ ම~ඩල (සංෙශෝධන) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම. 
 

*5. 
Æල, කළමනාකරණ (වග¶ම) (සංෙශෝධන) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම. 

*6. 
අපරාධ නl >ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම. 

*7. 
අ�	දහ- i තැනැ7ත- ��බඳ කා(යාලය (�=Ä+ම, පpපාලනය JKම සහ ක(තව, ඉÄ 

JKම) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම.  

*8. 

ආ~lකම ව,වසථ්ාව යටෙ7 ෙයෝජනාව,— >වාදය  කW තබන ලද පශන්ය (2016 ÇI 
22),— “d ලංකා පජාතා-�ක සමාජවාg ජනරජෙ� ආ~lකම ව,වසථ්ාෙc 104ආ (5)(අ) 
ව,වසථ්ාෙc >�>ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොbෂ- සභාව >L- 2016 ෙපබරවාp 25 Qනැ� 
අංක 1955/19 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.05.06 Qන ඉQpප7 කරන 



( 8 ) 

 

 

ලද, ජනමත>චාරණයකg ෙහෝ ඡ-ද >ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ >දÉ7 හා mÊත 
ජනමාධ, >L- ��පැQය �� උපමාන ෙහව7 මා(ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ�5 ප�ප7� අNමත 
කළ �� ය.” යNෙව- ෙයෝජනා කරන ලQ-, පශන්ය සභාËmඛ කරන ලg.  

 

*9. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත,-තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 

පනත යටෙ7 Iෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන7 මq- 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ7 4 වැI වග-�ෙ� (3) වැI 
උපවග-�ය සහ 14 වැI වග-�ය සමඟ Jය>ය �� එ¶ පනෙ7 20 වැI වග-�ය යටෙ7 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත,-තර ෙවළඳ අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2016 
ෙපබරවාp 11 Qනැ� අංක 1953/27 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN  ලැබ, 
2016.03.10 Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ �� ය. 

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 

*10. 

සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත,-තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ7 Iෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන7 මq- 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ7 4 වැI වග-�ෙ� (3) වැI 
උපවග-�ය සහ 14 වැI වග-�ය සමඟ Jය>ය �� එ¶ පනෙ7 20 වැI වග-�ය යටෙ7 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත,-තර ෙවළඳ අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2016 
ෙපබරවාp 11 Qනැ� අංක 1953/28 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.03.10 
Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ �� ය. 

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 

*11.  
ක(මා-ත හා වා·ජ කට�� අමාත,�මා,— පb� හා ෙසේවා පනත යටෙ7 Iෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන bN5 ඒකක, පb� හා ෙසේවා පනෙ7 60 වැI වග-�ය යටෙ7 ආහාර 
jර¦තතාව අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2015 Ç` 2 Qනැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
>ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.04.05 Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ 
�� ය. 

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 

*12. 
Ìඩා අමාත,�මා,— Ìඩා පනත යටෙ7 Iෙයෝග,— ජා�ක රාජ, සභාෙc 1973 

අංක 25 දරන Ìඩා පනෙ7 31 වැI වග-�ය සමඟ Jය>ය �� එ¶ පනෙ7 41 වැI 
වග-�ය යටෙ7 Ìඩා අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2013 ජනවාp 15 Qනැ� අංක 
1793/3 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා�ක Ìඩා 
සංග5 Iෙයෝගවල ඇ�ළ7 13 සහ 17 වැI වග-� සංෙශෝධනය කරb- 2015 
ෙනොවැ5බ( 9 Qනැ� අංක 1940/7 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 
2016.01.26 Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ �� ය.    

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 
 

*13. 

පවාහන හා L>W zව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝට( වාහන පනත යටෙ7 Iෙයෝග,— 
(203 වැI අ�කාරය i) ෙමෝට( වාහන පනෙ7 213ඈ වග-�ය සමඟ Jය>ය��, එ¶ පනෙ7 
237 වග-�ය යටෙ7 පවාහන හා L>W zව- ෙසේවා අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2015 
ෙදසැ5බ( 22 Qනැ� අංක 1946/10 දරන අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.03.09 
Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත කළ �� ය.  

*14. 
ෙබෞ�ධ >හාර ෙ�වාලග5 (සංෙශෝධන) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර Jය+ම. 
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*15. 
>M`බල හා {න(ජනhය බලශ� අමාත,�මා,— d ලංකා පරමාFක බලශ� පනත 

යටෙ7 K�,— 2014 අංක 40 දරන d ලංකා පරමාFක බලශ� පනත පකාරව d ලංකා 
පරමාFක බලශ� Iයාමන සභාව >L- සාදන ලMව, 2015 Ç` 21 Qනැ� අංක 1924/27 දරන 
අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2016.03.23 Qන ඉQpප7 කරන ලද 2015 අංක 1 දරන 
පරමාFක බලශ� (බලපත) K� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාFක බලශ� (tයා 
��ෙවත පැවැ7+ෙ5 අදහස ��බඳ දැN5 gෙ5) K� අNමත කළ �� ය. 

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.)  

*16. 

ෙථේරවාg ËÍ ක�කාව7 (`යාපQං� JKෙ5) පන7 ෙකÄ5පත — ෙදවැI වර 
Jය+ම. 

*17. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත,-තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ7 Iෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන7 මq- 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ7 4 වැI වග-�ෙ� (3) 
වැI උපවග-�ය සහ 14 වැI වග-�ය සමඟ Jය>ය ��, එම පනෙ7 20 වැI වග-�ය 
යටෙ7 mදW අමාත,වරයා >L- සාදන ලMව, 2015 ෙපබරවාp 26 Qනැ� අංක 1903/41 දරන 
අ� >ෙශේෂ ගැසw පතෙ� පළ කරN ලැබ, 2015.09.23  Qන ඉQpප7 කරන ලද Iෙයෝග අNමත 
කළ �� ය.  

(අමාත, ම~ඩලෙ� අNම�ය ද-වා �ෙG.) 

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

 

 


