
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
117/’15 

1. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) 2014.05.01 9න :ර�පා; < ෙවරළ සංරෂණ ෙදපා,තෙ@0�ෙA අධ'ෂ 
ජනරාC තන�ර සඳහා EලධාGෙයI ප*කළ කමෙAදය කවෙ,ද; 

 (ii) උත තන�ර දැNමට ස@O,ණ කළ /�, අධ'ාපන හා රාජ' ෙසේවෙQ 
EයRත STක UVUක@ ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (iii) 2014.06.02 9න ඉහත තන�රට තාවකාTක පදනR0 අY/ත කළ ඉ0දා[ 
මංගTකා \කමනායක යන EලධාGEයෙ] අධ'ාපන හා ෙවන* UVUක@ 
ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (iv) ඇය 2003.03.03 9න `ට 2013.02.11 9න දවා Eත' රාජ' ෙසේවෙQ 
ෙකතර@ කාලය ෙසේවය කර �ෙaද;  

 (v) ෙවරළ සංරෂණ අධ'ෂ ජනරාC තන�ෙරb වැඩ බැeම සඳහා 
EලධාGයI ප* කළ /*ෙ* කf	0 \`0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද?   

(ආ) (i) ෙමම EලධාGEයට එෙරbව Sල' අකRකතා ස@බ0ධව අCලස ්ෙහෝ kෂණ 
ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභාව මn0 පNෂණය `V කරන බව 
ද0ෙ0ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එවැE EලධාGEයකට අධ'ෂ ජනරාC තන�ර ලබාoෙ@ 
pත'ාYqල පදනම කවෙ,ද; 

 (iii) අදාළ ප*rම බල රbත sNමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න@, ඒ කවදාද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

464/’16 
2. 
ග	 උදය පභා* ග@ම0�ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,uක 

කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ)  (i) 2016 ජනවාG 01 9නට ජනා�ප��මා \`0 `ය කා,ය මvඩලයට ප*කර 
ඇ� `යwම උපෙ�ශකව	0, ෙCක@ව	0, ස@බ0xකරණ EලධාG0, 
ෙපෞ�ගTක සහකාරව	0 සහ ෙවන* එවැE EලධාG0 සංඛ'ාව, ෙව0 
ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද;  

(අටවැE පා,Tෙ@0�ව — පළ{වැE සභාවාරය) 
අංක 85.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) ඉහත (i) අYව {| EලධාG0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)b EලධාG0ෙ] න@ සහ එ එ EලධාGයාට ලබා o ඇ� වැ}�, 
oමනා, කා,ය මvඩල සහ ෙවන* පහUක@ ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (iv) ඉහත (i)b EලධාG0ෙ] අධ'ාපEක සහ වෘ*�ය UVUක@ ෙව0 ෙව0 
වශෙය0 කවෙ,ද;  

 ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

490/’16 
3. 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව,ෂය සඳහා සමෘ�� සහනාධාරය ලබාoම සඳහා සළකා බලY 
ලැ� E,ණායක කවෙ,ද; 

 (ii) එම E,ණායකවලට අYqලව සමෘ�� සහනාධාර ලබා o ඇ� බවට  
සෑ�මකට ප* ව0ෙ0ද; 

 (iii) සහනාධාර ලැ�ය /� න{* දැනට සහනාධාර ෙනොලබන පfC `�න බව  
��ග0ෙ0ද; 

 (iv) ඔf0ට සහනාධාර ලබා oමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 (v) එෙසේ න@, ඒ කවර 9නයක `ටද;  

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

496/’16 
4. 
ග	 (ෛවද') නT0ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ'ාපන හා මහාමා,ග 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මා,ග සංව,ධන අ�කාGෙQ, ද�ණ පවාහන සංව,ධන ව'ාපෘ�ෙQ 
උපෙ�ශකව	0ෙ] න@, T�න, ප*r@ 9නය0 හා අධ'ාපන UVUක@ ෙව0 
ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (ii) එ එ උපෙ�ශකවරෙයI සඳහා ෙගවY ලබන oමනා ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) (i) මා,ග සංව,ධන අ�කාGෙQ, මහජන ස@බ0ධතා EලධාN0ෙ] න@, T�න, 
ප*r@ 9නය0 හා අධ'ාපන UVUක@ ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කව ෙ,ද; 

 (ii) එ එ මහජන ස@බ0ධතා EලධාN0 සඳහා ෙගවY ලබන oමනා ෙව0 
ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) (i) අ(i) සහ ආ(i)b සඳහ0 තන�	 ඇ� sNම සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා,තෙ@0�ෙA අYම�ය ලබාෙගන �ෙaද; 

  (ii) එෙසේ න@, අYම�ය ලබා ග* 9න කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 



( 3 ) 

 

 

548/’16 
5. 
ග	 \මC rරවංශ මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,uක කට/� 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) ජා�ක සංb�යාව සඳහා < කා,යසාධක බලකාය න@ < ආයතනය �b}වා 
�ෙaද; 

 (ii) එෙසේ න@, එය �b}වා ඇ*ෙ* අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය යටෙ*ද; 

 (iii) එය �b}වY ලැ�ෙA එස* ජා�0ෙ] මානව bRක@ ෙකොRසෙ@o රජය 
\`0 ��ගY ලැ� ෙයෝජනාවTය අYවද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) ඉහත කා,යසාධක බලකාය �b}rෙ@ අර{� සහ එයට පවරා ඇ� කා,යභාරය 
කවෙ,දැ� එ�මා සඳහ0 කර0ෙනbද? 

(ඇ) (i) ඉහත කා,යසාධක බලකාෙQ සභාප� හා අෙනI* සාමා�ක�0 කf	0ද; 

 (ii) ඔf0ෙ] UVUක@ ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (iii) ෙමම කා,යසාධක බලකාෙQ කට/� ෙවYෙව0 එb සභාප� සහ අෙනI* 
සාමා�කය0 10 ෙද නාට ෙගවY ලබන oමනා හා අෙනI* වරපසාද 
කවෙ,ද; 

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

555/’16 
6. 
ග	 ෙසQ�� අe සා�, මfලානා මහතා,— උසස් අධ'ාපන හා මහාමා,ග 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) I	ණෑගල, මහ r9ය :|C sNෙ@ ව'ාපෘ�ය �යා*මක sNෙ@o 
ගCb0න, Yවර පාර, අංක 262/2 දරන සථ්ානෙQ ප9ං� ඒ. එ�. එ@. හpෆා 
සහ �. එ@. ඒ. එC. සලා�o0 යන මහ*ව	0ට අය*, {.�.ක. 2285 b 
කැබT අංක 101 දරන ෙපෞ�ගTක ඉඩම, අංක 1306/37 හා 2003.09.19 9නැ� 
රජෙQ ගැස� EෙAදනය මn0 අ*ප* කර ග0නා ලද බව*; 

 (ii) වසර 10කට ෙපර පවරාගY ලැ� එම ඉඩම සහ කඩා ඉව*කරන ලද 
ව'ාපාGක ෙගොඩනැ�Cල ෙවYෙව0 ව09 {දC ෙ@ දවා පදානයකර 
ෙනොමැ� බව*; 

 එ�මා ද0ෙනbද? 

(ආ) එම ඉඩම සහ කඩා ඉව* කරන ලද ව'ාපාGක ෙගොඩනැ�Cල ෙවYෙව0 අදාළ ව09 
{දල ෙනොපමාව ලබාoමට එ�මා �යවර ග0ෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

556/’16 
7. 
ග	 එස්. එ@. මGකා, මහතා,— රාජ' පGපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) දැනට රාජ' ෙසේවය �ළ පව�න :ර�පා; සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම :ර�පා; පව�න ෙෂේත ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) එම :ර�පා; සඳහා �sයා \රbත උපා�ධාN0 බඳවා ග0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න@, ඒ කවර ෙෂේත සඳහාද; 

 (v) :ර�පා; සඳහා බඳවාගත හැs උපා�ධාN0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) :ර�පා; සඳහා �sයා \රbත උපා�ධාN0 බඳවාගY ලබන කාලවකවාY 
කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

566/’16 
8. 
ග	 \Vර \කමනායක මහතා,— ඉඩ@ අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර 9ස�් ෙCක@වරයා \`0 2014 සහ 2015 ව,ෂවලo \ජයගහණ 
සැම	@ උ*සවය සඳහා මාතර පාෙ��ය ෙCක@ ෙකො�ඨාසෙQ �b�, 
ෙකො}ෙAෙගොඩ ගාම EලධාN වසෙ@, මාතර, ෙවරළ පාර, අංක 47 දරන ඉඩම, 
බ*තර{Cල, පැලව*ත, ස:මC ෙපෙදෙසේ, අංක 793b ප9ං� `රා� කාද, 
මහතාෙග0 තාවකාTකව ලබාෙගන ආපU භාර o ඇ� බව*; 

 (ii) 2014 පැව� සැම	@ උ*සවෙය0 පUව කාද, මහතා ෙවත ආපU භාරV0 එම 
ඉඩම, ඉඩ@ අ*ප*කර ගැpෙ@ පනෙ* 2 වග0�ය යටෙ* අ*ප*කර 
ගැpම සඳහා 2014.12.04 9න මාතර පාෙ��ය ෙCක@ \`0 EෙAදනය 
EI*කර ඇ� බව*; 

 (iii) ඉහත අ(i)b සඳහ0 ඉඩම අ*ප*කර ගැpෙ@ EෙAදනය අවලං� කරන 
ෙම0 කාද, මහතා \`0 2014.12.19 9නැ� T�ය මn0 ඉCeම කර ඇ� 
බව*; 

 (iv) ෙ@ දවා අදාළ EෙAදනය අවලං� ෙනොsNම ෙහේ�ෙව0 එම ඉඩම ඵලදා¡ 
ආකාරයට  සංව,ධනය sNමට හැsයාව bRක	ට ලැ¢ ෙනොමැ� බව*; 

 එ�මා ද0ෙනbද? 

(ආ) ඉහත සඳහ0 ඉඩම අ*ප*කර ගැpෙ@ EෙAදනය අවලං� sNම සඳහා ක£න@ 
�යවර ග0ෙ0ද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

568/’16 
9. 
ග	 UEC හ¤0ෙන*� මහතා,— පවාහන හා `\C �ව0 ෙසේවා අමාත'�මාෙග0 

ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ජා�ක පවාහන ෙකොRසම මn0 ආර@භ කරන ලද GPS තාෂණය 
ෙයදrෙ@ ව'ාපෘ�ෙයb අර{� කවෙ,ද; 

 (ii) එමn0 බස ්ම¨0ට ලබා oමට අෙ�ෂා කළ අමතර ෙසේවා කවෙ,ද; 

 (iii) ස\කරන ලද GPS ය0ත සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) GPS ය0ත ස\sNම සඳහා ෙයද< මහජන {දC පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා බස ්bRය0ෙග0 {දල අයකර ග*ෙ* න@, එම {දල ෙකොපමණද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) (i) 2014 ව,ෂය ආර@භෙQ `ට ෙමම ය0ත නඩ*�ව සඳහා {දC ෙගrම නතර 
කර �ෙaද; 



( 5 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ න@, ඒ නඩ*� ෙසේවා �\Uෙ@ කවර පG�ෙ©දයකට අYවද; 

 (iii)  ෙසේවා ගාස�් ෙගrම නතර sNම සඳහා බස ් bRය0ෙ] එකඟතාවය 
ලැ�ෙvද; 

 ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනbද? 

(ඇ) (i) ස\ කරන ලද GPS ය0ත �යා*මකව පැව�ෙQද; 

 (ii) 2014 ව,ෂෙQ අග භාගෙQ `ට `යwම GPS ය0ත අ�යr �ෙaද; 

 (iii)  ඒ ෙහේ�ෙව0 බස ්bRය0ට තම0ෙ] බස ්රථ ධාවනය ස@බ0ධෙය0 GPS 
ය0ත හරහා ENෂණය sNමට ෙනොහැsr �ෙaද; 

 (iv) ඉහත අ(i)  b අර{� සාෂා* කරෙගන �ෙaද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

570/’16 
10. 
ග	 ෙශහා0 ෙසේම`ංහ මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත'�මාෙග0 

ඇ2මට,— (1) 

(අ) පළ{ අ9යර සඳහා 	�යC RTයන 15 අYමත r ඇ� අYරාධ:ර මහ නගර 
සභාෙA, මා| ෙවළඳසැළ ෙපෙදස ඇ�|ව ස�ෙපොළ « Rය නව ඉ9sN@ සbතව 
නrකරණය sNෙ@ හා අ�G`V ජලය ඉව* sNෙ@ ව'ාපෘ�ෙයb; 

 (i) පළ{ අ9යර අවස0 කර, සැලU@ කළ පG9 ෙදසැ@බ, 31ට ෙපර ජනතා 
අ��යට ප* කර0ෙ0ද; 

 (ii)  එෙසේ න@, එම 9නය කවෙ,ද; 

 (iii) ෙදවන අ9යර සඳහා {දC ෙව0කර �ෙaද; 

 (iv) එෙසේ න@, එම අ9යර ආර@භ කරන 9නය කවෙ,ද; 

 (v) ෙදවන අ9යර අවස0කර ජනතා අ��යට ප*sNමට සැලU@ කර ඇ� 9නය 
කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

608/’16 
11. 
ග	 වාUෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) හ{දා සාමා�ක�0ෙ] ද	ව0 සඳහා < පාසCවලට, EලධාN0 ෙනොවන /ද  හ{දා 
සාමා�ක�0ෙ] ද	ව0 ඇ�ළ* කර ගැpම ස@බ0ධෙය0 පU�ය රජය \`0 
සකස ්කරන ලද ප�ප*� කවෙ,දැ� එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

128/’15 
12. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  කෘ�ක,ම අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (2)  
(අ) (i) අ�තෙQ `ට පැවත එන ෙ��ය r ව,ග වගා sNම සඳහා කෘ� රසායන දව' 

අවශ' ෙනොවන බව*;  

 (ii) ෙ��ය පැර[ r පෙ¬ද වගා sNෙ@o අවම ජල පමාණය අවශ' වන අතර 
පාර@පGක කම භා\තෙය0 පGසරයට හා REසාට `Vවන හාEය අවම බව*; 

එ�මා ද0ෙනbද? 



( 6 ) 

 

 

(ආ) (i)  ෙ@ වන\ට හ¤නාෙගන ඇ�,  ලංකාෙA භා\තා කළ පැර[ r ව,ග සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම r ව,ගය0ෙ] න@ කවෙ,ද; 

 (iii) දැනට වගා කරන පැර[ r ව,ග කවෙ,ද;  

 (iv) අෙනI* පැර[ r ව,ග වගා ෙනොsNමට ෙහේ� කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) (i) ව,ෂ 2014 වන\ට ෙ��ය පැර[ r ව,ග, ¢ජ r ෙලස ෙයොදා ෙගන  වගා 
කරY ලබන I®	 අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ලංකාව :රා එම ¢ජ  r ව'ා�ත sNමට �යවර ෙගන �ෙaද;  

 (iii) එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ,ද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 
465/’16 

13. 
ග	 උදය පභා* ග@ම0�ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,uක 

කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා�ප��මා සහභා� < \ෙ�ශ සංචාර කවෙ,ද; 

 (ii) එ¯ එ එ \ෙ�ශ සංචාරයට සහභා¨ < :�ගල�0ෙ] න@, තන�ර සහ එම 
:�ගල�0 ෙවYෙව0 රාජ' සහ අ,ධ රාජ' ආයතන \`0 දරන ලද \යදම 
ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

491/’16 
14. 
ග	 කනක ෙහේර* මහතා,— \VT සංෙ�ශ හා £�ටC ය�තල පහUක@ 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 9න 100 වැඩසටහන යටෙ* Eදහස ්ව�-ෆ� කලාප ඇ� sNෙ@ ව'ාපෘ�ය 
ෙ@ වන\ට ක °යිා*මක ව0ෙ0ද; 

 (ii) ෙ@ යටෙ* ඇ�කළ Eදහස ්ව�-ෆ� කලාප ප °මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑ�මකට ප* ව0ෙ0ද; 

 (iv) ඒවා ක °යිා*මක ත**වෙQ පව�ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) (i) කෑගCල 9සත් °ිකය �ළ Eදහස ්ව�-ෆ� කලාප �b}වා �ෙaද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම සථ්ාන කවෙ,ද;  

 (iii) ඉ9GෙQo Eදහස ්ව�-ෆ� කලාප ඇ� කරන ප °ෙ�ශ කවෙ,ද;  

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 
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578/’16 
15. 
ග	 UEC හ¤0ෙන*� මහතා,— p�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව,ධන 

අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.03.03 9න වැTගම, උ;�ල ප9ං� අ	ණ ෙ�ශ²ය මහගමෙ]  මහතා 
\`0 අංක CIB/2-138/37 යටෙ* වැTගම ෙපොe`ෙQ පැR[Cල කර 
�ෙaද;   

 (ii) එම පැR[Cල \භාගකර �ෙaද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ආ) (i) 2016.01.29 9න උත පැR[Cලට අදාළව, එ@. ඒ. ෙ�ශ²ය මහතා \`0 
අංක IGP/PAC/O/53/16 යටෙ* ෙපොTස ් Sලසථ්ානෙQ පැR[Cල, කර 
�ෙaද; 

 (ii) එෙසේ න@, ෙපොTස ්Sලසථ්ානය \`0 එම පැR[Cලට අදාළව පNෂණය 
`Vකර �ෙaද; 

 (iii) එෙසේ න@, එය \සඳා ඇ� ආකාරය කවෙ,ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද; 

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම0ද? 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැY@oම සහ 9නට EයRත කට/� 

 

*1. 

¹ඩා අමාත'�මා,— ¹ඩා පනත යටෙ* Eෙයෝග,— ජා�ක රාජ' සභාෙA 1973 
අංක 25 දරන ¹ඩා පනෙ* 31 වැE වග0�ය සමඟ sය\ය /� එ¯ පනෙ* 41 වැE 
වග0�ය යටෙ* ¹ඩා අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 2013 ජනවාG 15 9නැ� අංක 
1793/3 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා�ක ¹ඩා 
සංග@ Eෙයෝගවල ඇ�ළ* 13 සහ 17 වැE වග0� සංෙශෝධනය කරR0 2015 
ෙනොවැ@බ, 9 9නැ� අංක 1940/7 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 
2016.01.26 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය.    

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 
 

*2.  

\VTබල හා :න,ජනpය බලශ� අමාත'�මා,—  ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත 
යටෙ* N�,— 2014 අංක 40 දරන  ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත පකාරව  ලංකා 
පරමා�ක බලශ� Eයාමන සභාව \`0 සාදන ලVව, 2015 ºT 21 9නැ� අංක 1924/27 
දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 2016.03.23 9න ඉ9Gප* කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමා�ක බලශ� (බලපත) N� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ� (�යා 
��ෙවත පැවැ*rෙ@ අදහස ��බඳ දැY@ oෙ@) N� අYමත කළ /� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 
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*3. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ* Eෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන* මn0 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ* 4 වැE වග0�ෙQ (3) 
වැE උපවග0�ය සහ 14 වැE වග0�ය සමඟ sය\ය /�, එ¯ පනෙ* 20 වැE වග0�ය 
යටෙ* සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 2016 
ෙපබරවාG 11 9නැ� අංක 1953/27 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY  ලැබ, 
2016.03.10 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 

*4. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ* Eෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන* 
මn0 සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ* 4 වැE 
වග0�ෙQ (3) වැE උපවග0�ය සහ 14 වැE වග0�ය සමඟ sය\ය /� එ¯ පනෙ* 
20 වැE වග0�ය යටෙ* සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'වරයා 
\`0 සාදන ලVව, 2016 ෙපබරවාG 11 9නැ� අංක 1953/28 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� 
පතෙQ පළ කරY ලැබ, 2016.03.10 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 

*5. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ* Eෙයෝග (අංක 3),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන* මn0 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ* 4 වැE වග0�ෙQ (3) 
වැE උප වග0�ය සහ 14 වැE වග0�ය සමඟ sය\ය /�, එ  ̄පනෙ* 20 වැE වග0�ය 
යටෙ* සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'වරයා \`0 සාදY ලVව, 2016 
ºE 07 9නැ� අංක 1970/9 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පලකරY ලැබ, 2016.07.07 9න 
ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 
 

*6.  

එක� කළ අගය මත බV (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 

*7. 

Sල' කළමනාකරණ (වග¯ම) (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 

*8. 

 අපරාධ න; \ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 

*9. 

ස*ව ආහාර (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 
 

*10. 
මරණ Tයාප9ං� sN ෙ@ (තාවකාTක \�\ධාන) (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — 

ෙදවැE වර sයrම.  
 

*11. 

අ�	දහ0 < තැනැ*ත0 ��බඳ කා,යාලය (�b}rම, පGපාලනය sNම සහ ක,තව' ඉ} 
sNම) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 
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*12. 

අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,uක කට/� අමාත'�මා,— අCලස ්ෙහෝ kෂණ 
ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභාෙA අධ'ෂ ජනරාCවG යෙ] වැ}ප හා oමනා ප�ෙශෝධනය 
sNම,—  1994 අංක 19 දරන අCලස ්ෙහෝ kෂණ ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභා පනෙ* 16 
(1) වග0�ය අYව  ෙකොRෂ0 සභාවට පැවN ඇ� කා,යය0 ඉ}කරeම �[ස එම ෙකොRෂ0 
සභාවට සහාය rමට අධ'ෂ ජනරාCවරෙයI ප*sNමට සහ එම තන�ර දරන තැනැ*තාට 
පා,Tෙ@0�ව \`0 Eශච්ය කරY ලබන වැ}ප  ෙගrමට \�\ධාන සලස්වා o ඇ� 
ෙහ�0ද;     

අවදානම දැGය /� තන�ර වන අCලස ් ෙහෝ kෂණ ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 
සභාෙA අධ'ෂ ජනරාC තන�රට 2015.02.12 9න රජෙQ අවශ'තාවය මත p�ප� 
ෙදපා,තෙ@0�ෙA අ�ෙ,ක ෙසොT`ට, ජනරාC »රෙQ රාජකාG කළ ජනා�ප� p�ඥ ඒ. ඒ. 
½. 9C	� ඩයස ්\කම`ංහ මහ*Rය ප*sNම මත, ඇයට ෙපෞ�ගTක වන ෙසේ පහත සඳහ0 
වැ}� හා oමනා 2015.02.12 9න `ට ෙගrමට අමාත' මvඩල අYම�ය ලබා o ඇ� ෙහ�0ද:
— 

(අ) අ�ෙ,ක ෙසොT`ට, ජනරාC තන�රට bR මා`ක වැ}ප සහ `යw oමනා (Vරකථන 
oමනාව, ඉ0ධන oමනාව සහ Eවාස Ie oමනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අCලස ්ෙහෝ kෂණ ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභාෙA අධ'ෂ ජනරාC »රයට 
bR අමාත'ාංශ ෙCක@ oමනාව, Vරකථන oමනාව, ඉ0ධන oමනාව හා රජෙQ Eල 
Eවාසය ලබාo ෙනොමැ� න@ Eවාස Ie oමනාව. 

ඊට අYqලව, 1994 අංක 19 දරන අCලස ්ෙහෝ kෂණ ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභා 
පනෙ* 16 (2) වග0�ය පකාරව, අCලස ්ෙහෝ kෂණ ෙචෝදනා \ම,ශන ෙකොRෂ0 සභාෙA 
අධ'ෂ ජනරාC, ජනා�ප� p�ඥ ඒ. ඒ. ½. 9C	� ඩයස ්\කම`ංහ මහ*Rය ෙවත රජෙQ 
ඒකාබ�ධ අර{දලට වැය බර වන පG9 ඉහත සඳහ0 මා`ක වැ}ප හා oමනා ෙගrමට ෙමම 
පා,Tෙ@0�ව ෙයෝජනා ස@මත කර�. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 
 

*13. 
ක@ක	 හා වෘ*�ය සR� සබඳතා අමාත'�මා,— කා,Rක ආරfC පනත යටෙ* 

Eෙයෝග,— කT0 කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කා,Rක ආරfC 
පනෙ* (131 වැE අ�කාරය <) 39 වැE වග0�ය යටෙ* ක@ක	 හා වෘ*�ය සR� සබඳතා 
අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 2016.07.07 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ 
/� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 
 

*14. 

ආv;කම ව'වසථ්ාව යටෙ* ෙයෝජනාව,— \වාදය  කC තබන ලද පශන්ය (2016 ºE 
22),— “ ලංකා පජාතා0�ක සමාජවාo ජනරජෙQ ආv;කම ව'වසථ්ාෙA 104ආ (5)(අ) 
ව'වසථ්ාෙA \�\ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොRෂ0 සභාව \`0 2016 ෙපබරවාG 25 9නැ� 
අංක 1955/19 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 2016.05.06 9න ඉ9Gප* කරන 
ලද, ජනමත\චාරණයකo ෙහෝ ඡ0ද \ම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ \දÂ* හා {Ãත 
ජනමාධ' \`0 ��පැ9ය /� උපමාන ෙහව* මා,ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ/@ ප�ප*� අYමත 
කළ /� ය.” යYෙව0 ෙයෝජනා කරන ල90, පශන්ය සභාÅ{ඛ කරන ලo.  

 

*15. 

ක,මා0ත හා වා[ජ කට/� අමාත'�මා,— පR� හා ෙසේවා පනත යටෙ* Eෙයෝග,— 
1995 අංක 35 දරන RY@ ඒකක, පR� හා ෙසේවා පනෙ* 60 වැE වග0�ය යටෙ* ආහාර 
Uර�තතාව අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 2015 ºT 2 9නැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
\ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 2016.04.05 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ 
/� ය. 

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 



( 10 ) 

 

 

*16. 

පවාහන හා `\C �ව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ෙමෝට, වාහන පනත යටෙ* Eෙයෝග,— 
(203 වැE අ�කාරය <) ෙමෝට, වාහන පනෙ* 213ඈ වග0�ය සමඟ sය\ය/�, එ¯ 
පනෙ* 237 වග0�ය යටෙ* පවාහන හා `\C �ව0 ෙසේවා අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 
2015 ෙදසැ@බ, 22 9නැ� අංක 1946/10 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 
2016.03.09 9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය.  

*17. 

ෙබෞ�ධ \හාර ෙ�වාලග@ (සංෙශෝධන) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර sයrම. 

*18. 

ෙථේරවාo ÅÆ ක�කාව* (Tයාප9ං� sNෙ@) පන* ෙක}@පත — ෙදවැE වර 
sයrම. 

*19. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙ* Eෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පන* මn0 සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ* 4 
වැE වග0�ෙQ (3) වැE උපවග0�ය සහ 14 වැE වග0�ය සමඟ sය\ය /�, එම 
පනෙ* 20 වැE වග0�ය යටෙ* {දC අමාත'වරයා \`0 සාදන ලVව, 2015 
ෙපබරවාG 26 9නැ� අංක 1903/41 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරY ලැබ, 
2015.09.23  9න ඉ9Gප* කරන ලද Eෙයෝග අYමත කළ /� ය.  

(අමාත' මvඩලෙQ අYම�ය ද0වා �ෙa.) 

 
 * සල&ෙණ� හ)�ව* ලබ�ෙ� ආ,-ෙ� කට.� ය. 

 

 

 

 

 
 


