
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
77/’15 

1. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3)   

(අ) (i) 2014.07.01 :න ;ට ආනයනය තහන= කර> ලැA ආහාර සඳහා ෙයොදන 
රසකාරක වDග  කවෙDද; 

 (ii) එම එ එ රසකාරක වDගය, තහන= GHමට ෙහේ�ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) (i)  ඉහත තහන= කළ රසකාරක ෙම/ම, අOනෙමොෙටෝ ෙනොෙහොP 
ෙමොෙනෝෙසෝQය= RSටෙ=T (MSG) රසකාරකය ද XYස ්;	රට අKතකර 
බවP; 

 (ii) එය ��කා, සන්ා[ ආබාධ ඇ�] ද	^ ෙරෝගාබාධ සඳහා ෙහේ� කාරක වන 
බවP;  

 (iii) වසරකට එම රසකාරක ෙම_ ෙටො/ 2200කට වැQ පමාණය ෙමරටට 
ආනයනය කරන බවP; 

එ�මා ද/ෙනKද? 

(ඇ) (i) ෙමොෙනෝෙසෝQය= RSටෙ=T භා`තය තහන= GHමට කට[� කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම :නය කවෙDද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනKද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

409/’16 
2. 

ග	 එස්. එ=. මeකාD මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) hiණාමලය පෙ�ශෙj kවර සX�ය ෙව>ෙව/ ලංකාlත සංවDධන 
බැංiව `;/ 	�යn ලෂ 750ක oදල ෙ�ශපාලනඥවeයකට ලබාq 
�ෙrද; 

 (ii) ඇයෙR නම කවෙDද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම ණය oදල ලබාqම සඳහා ඇපයට තබාෙගන ඇ� දෑ කවෙDද; 

 (iv)  එම ණය oදෙල/ ෙ= වන`ට ෙකොපමණ ආපt අය කරෙගන �ෙrද; 

 

(අටවැY පාDuෙ=/�ව — පළoවැY සභාවාරය) 
අංක 86.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v)  එෙසේ ෙනොමැ� න=, :w/ :ගටම ෙගx= පැහැර හැHම ස=බ/ධෙය/ ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙDද; 

 (vi) ඒ ��බඳව ස=yDණ `සත්රය සභාගත කර/ෙ/ද ; 

 (vii) ලංකාlත සංවDධන බැංiෙව/ ලබාෙදන ණය සඳහා ප/සnවල ඔ�l, 
කnබ{ කමයට රජෙය/ ලබාගP ඉඩ= ෙහෝ �	වානා ගn ඇපයට තබාගත 
හැGද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

435/’16 
3. 

ග	 උදය පභාP ග=ම/�ල මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ජනවාe 16 :න ෙහෝ ඒ ආස/න :නයකq ෙrසල්�/ පාෙD, 
ෙදමටෙගොඩ, ඥාණ;ංහාරාමය `හාරය ඉ:eපස ඇ� පාර මා	xෙ= කහ ඉe 
�	ව මත මව සහ :ය�ය වාහනයක ගැ� Xයwය බවP; 

 (ii) එම කහ ඉe �	ව මත �ට ෙපරද අන�	 ගණනාව ;{ x ඇ� බවP; 

 එ�මා ද/ෙනKද? 

(ආ) (i) එම කහ ඉe �	ව ෙදපස මාDගය බෑ�= සKත xමද ෙමෙසේ අන�	 බ�ලxමට 
ෙහේ� x ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමතර= අන�	 ;{ x ��යq එම කහ ඉe �	ව `කnප සථ්ානයකට ෙගන 
යාමට ෙහෝ එම �	ව ෙදපස මාDග සංඥා ස`GHම ;{ ෙනොකෙළේ ම/ද; 

 (iii) එම කහ ඉe �	ව `කnප සථ්ානයකට ෙගන යාම ෙහෝ එම �	ව ෙදපස 
මාDග සංඥා ස` GHම ;{ කරන :නය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

461/’16 
4. 

ග	 tYn හ�/ෙනP� මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) මහජන බැංiෙ� `ශාXකය/ට ෙග`ය [� ෙවනසව්න �වන `යද= දDශක qමනාව, 
`ශාම භාර අරoදෙn �uක ෙර�ලා;වලට පටහැYව සහ �uක අ��වා;ක= 
උnලංඝනය කරX/, `ශාXකය/ෙග/ එතරා �eසකට ෙගවන බව එ�මා 
ද/ෙනKද? 

(ආ) (i) ඒ ෙහේ�ෙව/ මහජන බැංiෙ� ඇතැ= `ශාXකය/ට මා;කව 	.20,000/- 
පමණ �වන `යද= qමනාව අKX x �ෙබන බවP; 

 (ii) අෙනiP ;ය� රාජ) බැංiවල `ශාම වැ�� ෙගxෙ=q අද දවා ෙවනසව්න 
�වන `යද= qමනාව  Y; පe: ෙගව> ලබන අතර, ඉ/ බැහැරව එකම 
තරා�රෙ= ෙසේවක �eසකට ෙදයාකාරයG/ සලකා කට[� කර> ලබන 
එකම රාජ) බැංiව, මහජන බැංiව බවP; 

එ�මා  ��ග/ෙනKද? 

(ඇ) (i) අෙනiP රාජ) බැංiවල `ශාXකය/ට ෙගව> ලබන මා;ක �වන `යද= 
qමනාව ��බඳ ස`සත්ර වාDතාව ඉ:eපP කර/ෙ/ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) මහජන බැංiව පමණ `ශාXකය/ කා�ඩයකට �වන `යද= qමනා 
ෙගxෙ=q ෙවනස ් ආකාරයකට සැල�ම ස=බ/ධෙය/ කQන= `ස�ම 
ලබා ෙද/ෙ/ද; 

 (iii) 1996 වDෂෙj ;ට ෙවනසව්න �වන `යද=  qමනාව කැ�කර ෙගxම, අධ)ෂ 
ම�ඩල �රණයG/ ෙතොරව Kටl සාමාන)ා�කාHවරෙයi `;/ ලාභය 
වැQකර ෙප/xම සඳහා ග> ලැA K�වකාර �/{වද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

471/’16 
5. 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— `{u සංෙ�ශ හා QOටn ය�තල පහtක= 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) � ලංකා ෙටuෙකො= ආයතනයට අයP ;ය� {රකථනවu/ අයකර> ලබන 
බ{ වDග හා බ{ පමාණය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

  (ii) එ� බ{ ;යnල එක� � පt o] අයGHෙ= ප�ශතය ෙලස � ලංකා 
ෙටuෙකො= ආයතනයට ෙකොපමණ අය GHම කළ හැGද; 

 (iii) එම අයGH= කර> ලබ/ෙ/ iමන Yශ�්ත වග/�ය යටෙPද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

483/’16 
6. 

ග	 කනක ෙහේරP මහතා,— උසස ්අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) පtwය රජය ඇරඹ ූ අ�ෙ�� මාDගවu/ 2015.12.31 දවා ලැA ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම, අෙ��ත ඉලකය ඉමවා �ෙrද; 

 (iii) එෙසේ න=, රෙටK ආD�කයට ෙමම අ�ෙ�� මාDග ම�/ ප ��ලාභ අPවන 
බව ��ග/ෙ/ද; 

(iv)  ෙයෝOත ෙකොළඹ - >වර අ�ෙ�� මාDගෙj ඉ:GH= කට[� ;{ කර/ෙ/ද;  

(v)  එෙසේ න=, ඒ කවර :නයක ;ටද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) (i) 2015 වDෂය අවසාන qDඝ Yවා� සමෙjq අ�ෙ�� මාDගවල දැQ වාහන 
තදබදය �A බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එවැY තදබදය ඉ:eෙjq ඇ� xම වළවා ගැ ම සඳහා ග/නා ක �යිාමාDග 
කවෙDද; 

ය/නP එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

498/’16 
7. 

ග	 (ෛවද)) නu/ද ජය�ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� uයාප:ං� ඖෂධ ෙවළඳසැn සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) � ලංකාෙ� ;�න සහ�කලP  ඖෂධෙ�q/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වDෂ 2011 - 2015 දවා ඖෂධෙ�q බාKර `භාගය සඳහා ඉ:eපP � 
අෙ�ෂක�/ සංඛ)ාව, වDෂය අ>ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) වDෂ 2011 - 2015 දවා එම `භාගය සමP � සංඛ)ාව, වDෂය අ>ව ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (v) :ව�ෙනK ඖෂධෙ�q/ෙR Kඟය ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (vi) එෙසේ න=, එම Kඟය මඟහැHම සඳහා ග> ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

500/’16 
8. 

ග	 ඉ=රා/ මහ¤ෆ් මහතා,— බ/ධනාගාර ප�සංස්කරණ, lන	Pථාපන, නැවත 
ප:ං� GHම හා K/{ ආගXක කට[� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඈත අ�තෙj ;ට hiණාමල :සh්කෙj, G/Yයා ග=මානෙj oසu්= 
ජනතාව �වP � බවP; 

 (ii) එම පෙ�ශෙj පැව� තසත්වාq ගැ�= ෙහේ�ෙව/ අවතැ/ � oසu්= ජනතාව 
ෙමෙත එම ග=මානෙj නැවත ප:ං� කර ෙනොමැ� බවP; 

 එ�මා ද/ෙනKද? 

(ආ) (i) තසත්වාq ගැ�= ෙහේ�ෙව/ G/Yයා ග=මානෙj අවතැ/ � oසu්= ප�n 
සංඛ)ාව සහ එම ප�nවල සාමාOකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ජනතාව එK නැවත ප:ං� GHමට හැG ඉමY/ කට[� කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

553/’16 
9. 

ග	 ෙසj�¦ අ§ සා¨D ම�ලානා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පP� හා 
ආDªක කට[� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) මඩකලlව :සh්කෙj, ක]දාවල ග=මානෙj �වPවන ප�n 1500 කට ආස/න 
�eස ඔ�/ෙR පධාන �වෙනෝපාය මාDගය ෙලස �ලP වගා GHෙ= කට[�වල 
Yයැෙලන බව එ�මා ද/ෙනKද? 

(ආ) (i)  �ලP වගාව සාDථක ෙලස ;{ GHම සඳහා අත)ාවශ) වන, “�ලP ෙකො�n” 
ෙපො�`n, ෙරොTටiල= පෙ�ශෙj ;ට කපා පවාහනය GHමට තහනම 
පනවා �ෙrද;  

 (ii) එෙසේ න=, අංක: �ලP ෙකො�n 2011 හා 2014.05.13 :නැ� වන සංරෂණ 
ෙදපාDතෙ=/�ෙ� චකෙnඛය අ>ව, ඔ�/ට ඒ සඳහා අවසර ලබාqමට 
�යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

 
 



( 5 ) 

 

 

569/’16 
10. 

ග	 ෙශහා/ ෙසේම;ංහ මහතා,—  ස්වෙ�ශ කට[� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වDෂෙj ආර=භ කර අතරමග නතර කර ඇ� අ>රාධlර මහ ෙරෝහෙn 
රථගාල ඉ:GHෙ= ව)ාපෘ�ෙයK වැඩ කට[� නැවත ආර=භ කර/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, එම :නය කවෙDද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ සඳහා `කnප වැඩ��ෙවළ ෙහෝ ව)ාපෘ�ය �ෙrද; 

 (iv)  ෙ= සඳහා ෙව/ව �A 	�යn Xuයන ෙදකක oදල අ`°ෙ±ද x ඇ� Yසා, 
එම oදල නැවත ලබා ගැ මට කට[� කර �ෙrද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ සඳහා `කnප වැඩ��ෙවළ ෙහෝ ෙයෝජනාව �ෙrද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට දැ>= ෙද/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

621/’16 
11. 

ග	 චX/ද ` ෙ²;e මහතා,— පළාP සභා හා පළාP පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) වංචා හා ³ෂණ ෙචෝදනා රා´ය ස=බ/ධෙය/ ඌව පළාP පධාන අමාත)වරයාට 
එෙරKව �ල) අපරාධ `මDශන ෙකොTඨාසයට පැX�u කර ඇ� බව එ�මා 
ද/ෙනKද? 

(ආ) (i) පධාන අමාත)වරයා `;/ උපෙ�ශක�/ බඳවාෙගන �ෙrද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර බලතල යටෙPද; 

 (iii) බඳවාෙගන ඇ� උපෙ�ශකවරය//උපෙ�ශකවeය/ෙR න= හා ඔ�/ට 
ෙගවන  qමනා ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) එම l�ගල�/  �`ෙරෝkව බඳවාෙගන �ෙr න=, ඔ�/ ඉවP GHමට හා ඒ 
ස=බ/ධෙය/ පධාන අමාත)වරයාට එෙරKව  ත)ා>·ල �යවර ග/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද?  

629/’16 
12. 

ග	 මK/දාන/ද අ�PගමෙR මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වDෂ 2001 – 2004 කාලය �ළ  පැව� එසP ජා�ක පෂ රජය `;/ 
`G¹ෙ= ෙහෝ qDඝකා§න බ{ පදනම මත ෙපෞ�ගuක සමාග= ෙහෝ 
l�ගල�/ ෙවත ලබාq ඇ� ජනතා ව� සංවDධන ම�ඩලයට අයP ව� 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න=, ඒවාෙj අකර පමාණය, `Gº ෙහෝ බ{ {/ oදල, `Gº 
ෙහෝ බ{ පදනම මත ලබා{/ සමාග= ෙහෝ l�ගල�/ෙR න= ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම ව� ලබා q ඇPෙP කැ�නT අ>ම�ය, `වෘත ෙට/ඩD ප�පා�යකට 
අ>ව ෙහෝ රජෙj තෙසේ	වකට යටPවද; 

 



( 6 ) 

 

 

 (iv) එවැY ෙකො/ෙ�; G;ව ෙනොමැ�ව ෙමම ඉඩ= `iණා ෙහෝ බ{ q 
ඇPන=, එම ඉඩ= නැවත රජයට පවරා ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

643/’16 
13. 

ග	 එ=. එ°. එ=. සnමා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල අධ)ාපන කලාපයට අයP, ෙමො/අ�ෙපොත oසu්= මධ) මහා 
`{හල �`��ක පාසn 1000 සංවDධනය GHෙ= වැඩසටහනට ඇ�ළP 
GHෙ=q, එK පාථXක අංශය ෙව/කරන ලද බවP; 

 (ii) වDෂ 2013 q, ෙමො/අ�ෙපොත oසu්= පාථXක `{හල ෙලස න= කරන ලද එම 
පාසල සඳහා සª්ර  ෙගොඩනැwnල ෙහෝ අවශ) ෙභෞ�ක ස=පP ඇ�] t{t 
�	 ම�ඩලය  ෙනොමැ� බවP;  

 එ�මා ද/ෙනKද? 

(ආ) එම පාථXක පාසල සඳහා සª්ර  ෙගොඩනැwnල ඉ:GHමට, අවශ) ෙභෞ�ක ස=පP 
ලබාqමට සහ t{t �	 ම�ඩලය පPGHම සඳහා කQන= �යවර ග/ෙ/ද ය/න 
එ�මා සඳහ/ කර/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

662/’16 
14. 

ග	 K	�කා ෙපේමච/ද මහPXය,— ඛYජ ෙතn ස=පP සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2002 වDෂෙjq ලංකා ඛYජ ෙතn  �ගත සංසථ්ාෙ� ෙසේවකය/ 1491කට 
¼Gයාව අKX � බවP;  

 (ii) ඔ�/  සේ�°ඡාෙව/ `ශාම ගැ/xම එයට ෙහේ� � බවP; 

 (iii) එම ෙසේවක�/ නැවත ¼Gයාෙ� �K�වන ෙලසට වDෂ 2010 q 
අ¾යාචනා�කරණය `;/ ලබා {/ �/{වට `ෙරෝධය පාX/, ලංකා ඛYජ 
ෙතn  �ගත  සංසථ්ාෙ� Kටl සභාප�වරයා `;/ ෙශේෂඨ්ා�කරණෙයK 
 ෙගො> කළ න�වද `භාග x අවස/ �වP, ෙමෙත ෙමම ෙසේවක�/හට 
G;{ සාධාරණPවය ඉ� x ෙනොමැ� බවP; 

එ�මා ද/ෙනKද? 

(ආ) ෙමම ෙසේවක�/ සඳහා සාධාරණය ඉ� කර/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 

105/’15 
15. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ෙ�ශ කට[� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 2010.01.01 :න ;ට 2014.12.31 :න දවා වසර පහක කාලය �ළ [ෙරෝපා 
මහා�xපයට අයP රටවnවලq Xයwය ශ � ීලාංGක lරවැ;ය/ සංඛ)ාව, එ 
එ රට අ>ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�/ෙR න=, වයස, ශ � ීලංකාෙ� ප:ං� u�නය හා උත රටවnවලq කරන 
ලද ¼Gයා කවෙDද; 



( 7 ) 

 

 

 (iii) ෙමම l�ගල�/ෙR මරණ වලට ආස/නතම ෙහේ� කවෙDද;  

 (iv) ඔ�/ ෙව>ෙව/ රජය ලබා {/ සහන කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 :න ;ට 2014.12.31 :න දවා කාලය �ළ [ෙරෝපා මහා�xපයට 
අයP රටවnවලq yDණ සහ අDධ ආබා�ත තPPවයට පP � ශ � ී ලාංGක 
lරවැ;ය/ සංඛ)ාව, එ එ රට අ>ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�/ෙR න=, වයස, ශ � ී ලංකාෙ� u�නය හා උත රටවnK q කරන ලද 
¼Gයා කවෙDද;  

 (iii) ෙමම l�ගල�/ ආබා�තxමට ෙහේ� කවෙDද;  

 (iv) ඔ�/ ෙව>ෙව/ රජය ලබා {/ සහන කවෙDද; 

 ය/නP එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම/ද? 
 

 

 
පධාන කට[� ආර=භෙj q 

පන( ෙක)�ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ0�1ම 

1. 

උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මා,— `ශ්ව`ද)ාල (සංෙශෝධන),— 1978 අංක 
16 දරන `ශ්ව`ද)ාල පනත සංෙශෝධනය GHම සඳහා � පනP ෙක�=පතG. 

ෙය2ජනා *+බඳ දැ0�1ම 

2. 
පාDuෙ=/�ෙ� සභානායක�මා,— සබරගoව පළාP සංචාරක කාDයාංශෙj පඥ�� 

ෙක�=පත,— පාDuෙ=/�ෙ� සථ්ාවර Yෙයෝග අංක 46 අ (3) (අ) සහ (ආ) K `�`ධානවල 
iම සඳහ/ �වද, කථානායකවරයා `;/ 2015 ෙදසැ=බD 02 වැY :න ෙයොo කරන ලද, 
සබරගoව පළාP සංචාරක කාDයාංශෙj පඥ�� ෙක�=පත ��බඳව, ජාත)/තර සබඳතා 
��බඳ ආං´ක අkෂණ කාරක සභාෙ� වාDතාව පාDuෙ=/�වට ඉ:eපP GHම සඳහා ලබා q 
ඇ� කාල 1මාව  2016 අෙගෝස�් 09 වැY :න දවා qDඝ කළ [� ය. 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැ>=qම සහ :නට YයXත කට[� 

 

*1.  

`{uබල හා lනDජන ය බලශ� අමාත)�මා,— � ලංකා පරමා^ක බලශ� පනත 
යටෙP H�,— 2014 අංක 40 දරන � ලංකා පරමා^ක බලශ� පනත පකාරව � ලංකා 
පරමා^ක බලශ� Yයාමන සභාව `;/ සාදන ල{ව, 2015 Áu 21 :නැ� අංක 1924/27 
දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර> ලැබ, 2016.03.23 :න ඉ:eපP කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමා^ක බලශ� (බලපත) H� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා^ක බලශ� (Âයා 
��ෙවත පැවැPxෙ= අදහස ��බඳ දැ>= qෙ=) H� අ>මත කළ [� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 
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*2. 

සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙP Yෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනP ම�/ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙP 4 වැY වග/�ෙj (3) 
වැY උපවග/�ය සහ 14 වැY වග/�ය සමඟ Gය`ය [�, එ� පනෙP 20 වැY වග/�ය 
යටෙP සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)වරයා `;/ සාදන ල{ව, 2016 
ෙපබරවාe 11 :නැ� අංක 1953/27 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර>  ලැබ, 
2016.03.10 :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ [� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 

*3. 

සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙP Yෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනP 
ම�/ සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙP 4 වැY 
වග/�ෙj (3) වැY උපවග/�ය සහ 14 වැY වග/�ය සමඟ Gය`ය [� එ� පනෙP 
20 වැY වග/�ය යටෙP සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)වරයා 
`;/ සාදන ල{ව, 2016 ෙපබරවාe 11 :නැ� අංක 1953/28 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT 
පතෙj පළ කර> ලැබ, 2016.03.10 :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ [� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 

*4. 

සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙP Yෙයෝග (අංක 3),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනP ම�/ 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙP 4 වැY වග/�ෙj (3) 
වැY උප වග/�ය සහ 14 වැY වග/�ය සමඟ Gය`ය [�, එ� පනෙP 20 වැY වග/�ය 
යටෙP සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)වරයා `;/ සාද> ල{ව, 2016 
ÁY 07 :නැ� අංක 1970/9 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පලකර> ලැබ, 2016.07.07 :න 
ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ [� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 

*5.  

එක� කළ අගය මත බ{ (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 

*6. 

�ල) කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 

*7. 

 අපරාධ න� `ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 

*8. 

සPව ආහාර (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 
 

*9. 
මරණ uයාප:ං� GH ෙ= (තාවකාuක `�`ධාන) (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — 

ෙදවැY වර Gයxම.  
 

*10. 

අ�	දහ/ � තැනැPත/ ��බඳ කාDයාලය (�K�xම, පeපාලනය GHම සහ කDතව) ඉ� 
GHම) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 
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*11. 

අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පP� හා ආDªක කට[� අමාත)�මා,— අnලස ්ෙහෝ ³ෂණ 
ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ සභාෙ� අධ)ෂ ජනරාnවe යෙR වැ�ප හා qමනා ප�ෙශෝධනය 
GHම,—  1994 අංක 19 දරන අnලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ සභා පනෙP 16 
(1) වග/�ය අ>ව  ෙකොXෂ/ සභාවට පැවH ඇ� කාDයය/ ඉ�කර§ම ��ස එම ෙකොXෂ/ 
සභාවට සහාය xමට අධ)ෂ ජනරාnවරෙයi පPGHමට සහ එම තන�ර දරන තැනැPතාට 
පාDuෙ=/�ව `;/ Yශච්ය කර> ලබන වැ�ප  ෙගxමට `�`ධාන සලස්වා q ඇ� 
ෙහ�/ද;     

අවදානම දැeය [� තන�ර වන අnලස ් ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ 
සභාෙ� අධ)ෂ ජනරාn තන�රට 2015.02.12 :න රජෙj අවශ)තාවය මත  �ප� 
ෙදපාDතෙ=/�ෙ� අ�ෙDක ෙසොu;ටD ජනරාn Ãරෙj රාජකාe කළ ජනා�ප�  �ඥ ඒ. 
ඒ. Ä. :n	� ඩයස ්`කම;ංහ මහPXය පPGHම මත, ඇයට ෙපෞ�ගuක වන ෙසේ පහත 
සඳහ/ වැ�� හා qමනා 2015.02.12 :න ;ට ෙගxමට අමාත) ම�ඩල අ>ම�ය ලබා q ඇ� 
ෙහ�/ද:— 

(අ) අ�ෙDක ෙසොu;ටD ජනරාn තන�රට KX මා;ක වැ�ප සහ ;ය� qමනා ({රකථන 
qමනාව, ඉ/ධන qමනාව සහ Yවාස i§ qමනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අnලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ සභාෙ� අධ)ෂ ජනරාn Ãරයට 
KX අමාත)ාංශ ෙnක= qමනාව, {රකථන qමනාව, ඉ/ධන qමනාව හා රජෙj Yල 
Yවාසය ලබාq ෙනොමැ� න= Yවාස i§ qමනාව. 

ඊට අ>·ලව, 1994 අංක 19 දරන අnලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ සභා 
පනෙP 16 (2) වග/�ය පකාරව, අnලස ්ෙහෝ ³ෂණ ෙචෝදනා `මDශන ෙකොXෂ/ සභාෙ� 
අධ)ෂ ජනරාn, ජනා�ප�  �ඥ ඒ. ඒ. Ä. :n	� ඩයස ්`කම;ංහ මහPXය ෙවත රජෙj 
ඒකාබ�ධ අරoදලට වැය බර වන පe: ඉහත සඳහ/ මා;ක වැ�ප හා qමනා ෙගxමට ෙමම 
පාDuෙ=/�ව ෙයෝජනා ස=මත කර�. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 
 

*12. 
ක=ක	 හා වෘP�ය සX� සබඳතා අමාත)�මා,— කාDXක ආර�n පනත යටෙP 

Yෙයෝග,— කu/ කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කාDXක ආර�n 
පනෙP (131 වැY අ�කාරය �) 39 වැY වග/�ය යටෙP ක=ක	 හා වෘP�ය සX� සබඳතා 
අමාත)වරයා `;/ සාදන ල{ව, 2016.07.07 :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ 
[� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 
 

*13. 

ආ��කම ව)වසථ්ාව යටෙP ෙයෝජනාව,— `වාදය  කn තබන ලද පශන්ය (2016 ÁY 
22),— “� ලංකා පජාතා/hක සමාජවාq ජනරජෙj ආ��කම ව)වසථ්ාෙ� 104ආ (5)(අ) 
ව)වසථ්ාෙ� `�`ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොXෂ/ සභාව `;/ 2016 ෙපබරවාe 25 :නැ� 
අංක 1955/19 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර> ලැබ, 2016.05.06 :න ඉ:eපP කරන 
ලද, ජනමත`චාරණයකq ෙහෝ ඡ/ද `ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ `දÆP හා oÇත 
ජනමාධ) `;/ ��පැ:ය [� උපමාන ෙහවP මාDෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ[= ප�පP� අ>මත 
කළ [� ය.” ය>ෙව/ ෙයෝජනා කරන ල:/, පශන්ය සභා¾oඛ කරන ලq.  

 

*14. 

කDමා/ත හා වා�ජ කට[� අමාත)�මා,— පX� හා ෙසේවා පනත යටෙP Yෙයෝග,— 
1995 අංක 35 දරන X>= ඒකක, පX� හා ෙසේවා පනෙP 60 වැY වග/�ය යටෙP ආහාර 
tර�තතාව අමාත)වරයා `;/ සාදන ල{ව, 2015 Áu 2 :නැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
`ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර> ලැබ, 2016.04.05 :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ 
[� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 



( 10 ) 

 

 

*15. 

පවාහන හා ;`n �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ෙමෝටD වාහන පනත යටෙP Yෙයෝග,— 
(203 වැY අ�කාරය �) ෙමෝටD වාහන පනෙP 213ඈ වග/�ය සමඟ Gය`ය[�, එ� 
පනෙP 237 වග/�ය යටෙP පවාහන හා ;`n �ව/ ෙසේවා අමාත)වරයා `;/ සාදන ල{ව, 
2015 ෙදසැ=බD 22 :නැ� අංක 1946/10 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර> ලැබ, 
2016.03.09 :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ [� ය.  

*16. 

ෙබෞ�ධ `හාර ෙ�වාලග= (සංෙශෝධන) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර Gයxම. 

*17. 

ෙථේරවාq ¾È ක�කාවP (uයාප:ං� GHෙ=) පනP ෙක�=පත — ෙදවැY වර 
Gයxම. 

*18. 

සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙP Yෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පනP ම�/ සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙP 4 
වැY වග/�ෙj (3) වැY උපවග/�ය සහ 14 වැY වග/�ය සමඟ Gය`ය [�, එම 
පනෙP 20 වැY වග/�ය යටෙP oදn අමාත)වරයා `;/ සාදන ල{ව, 2015 
ෙපබරවාe 26 :නැ� අංක 1903/41 දරන අ� `ෙශේෂ ගැසT පතෙj පළ කර> ලැබ, 
2015.09.23  :න ඉ:eපP කරන ලද Yෙයෝග අ>මත කළ [� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙj අ>ම�ය ද/වා �ෙr.) 

 
 * සල6ෙණ� හ8�ව0 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 

 

 

 

 

 
 


