
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
547/’16 

1. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ක(මා)ත හා වා*ජ කට-� අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ශ 4 ීලංකාව �ළ ර) හා 9: ක(මා) තෙ; <-� =ශාල �9ස ?@න බවB;    

 (ii) ර) හා 9: Dල ඉහළ යාම හා ෙවනB ෙහේH) <සා ෙමම ක(මා)තය Iඳ 
වැෙටD) පව!න බවB; 

 (iii) ෙමම ක(මා)තෙ; <-�Lව)ට MNයා අODPෙQ අවදානම ඇ! බවB; 

එ�මා ��ග)ෙනOද? 

(ආ) (i) උත ක(මා)තෙ; <-� W�ගලය) සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම W�ගලය)ට නව ක(මා)ත Z-[කර ගැ\මට රජෙය) සහන ලබා:මට 
කට-� කර !ෙ]ද; 

 (iii) එෙසේ නQ, එම සහන කවෙ(ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) (i) ර) හා 9: Dල පාලනයට රජෙය) ක 4යිාමා(ග ග)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එම ක 4යිාමා(ග කවෙ(ද;  

ය)නB එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

742/’16 
2. 

ග	 Iමc රBනායක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා!ක ප!පB! හා ආ(eක 
කට-� අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල හQබ)ෙතොට Zසh්කය �ළ, 

 (i) iයාපZං�ව !j ෙසේවා <-තකය)ෙk භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q 
සංඛ.ාව; 

 (ii) අq!) iයාපZං� L ෙසේවා <-තකය)ෙk භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q 
සංඛ.ාව; 

එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද)ව)ෙනOද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල අq!) iයාපZං� L ෙසේවා <-තකය)ෙk  
  භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q සංඛ.ාව,   

 (i) රජයට අයB සමාගQ; 

(අටවැ< පා(iෙQ)�ව — පළlවැ< සභාවාරය) 
අංක 102.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) අ(ධ රාජ. ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගiක අංශය;   

 (iv) ක(මා)ත අංශය; 

 (v) කෘwක(මා)ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අrව සහ එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)නB එ�මා 
ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

777/’16 
3. 

ග	 (ෛවද.) නi)ද ජය!සස් මහතා,— lදc අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1973 : �Ozවන ලද රාජ. ඉසක්ාගාර සංසථ්ාව 1992 : W�ගiක අංශයට 
=|ණා දමන ලද බව ��ග)ෙ)ද; 

 (ii) එO: }~ ව)Z lදල ලබා : ෙසේවකය) රා�ය ඉවB කළ බව ද)ෙ)ද; 

 (iii) ෙQ සQබ)ධෙය) 1994.10.20 Zන �Ozවන ලද ජනා�ප! ෙකොDෂ) 
සභාෙ� වා(තාව සභාගත කර)ෙ)ද; 

 (iv) ෙසේවය අOD N�ෙම) අසාධාරණයට ල L 2000ක පමණ ෙසේවකය) හට 
සාධාරණ ව)Z lදල ලබා :මට කට-� කර)ෙ)ද;  

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

813/’16 
4. 

ග	 චD)ද = ෙ�?9 මහතා,— පළාB සභා හා පළාB පාලන අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාB වBම)  පධාන අමාත.වරයා බලයට පBPෙම) ප} ෙQ දවා 
සංව(ධනය කර ඇ! පළාB සභා මා(ග කවෙ(ද; 

 (ii) එ එ මා(ගය සඳහා දරන ලද =යදම ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ(ද; 

 (iii) අදාළ මා(ග සංව(ධනය N�ෙQ ෙකො)තාB ලබා �) සමාගQ කවෙ(ද; 

 (iv) එම ෙකො)තාB =<=දභාවයN) -�ව ලබා : !ෙ]ද; 

 (v) අදාළ මා(ගවල තBBවය ��බඳව යQ ප} =පරම ?� කර !ෙ]ද; 

 (vi) අදාළ මා(ග <? පD!යට ෙනොමැ!නQ, ඒ සඳහා ග)නා �යවර කවෙ(ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

825/’16 
5. 

ග	 }<c හ�)ෙනB! මහතා,— lදc අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව(ෂෙ; අයවැය ෙයෝජනාව අrව Zව�ෙ) සෑම Zසh්කයකම 
ෙ�ේත <ලධා9)ට ය�	පැZ ලබා�) බව ��ග)ෙ)ද; 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අrව lදc අමාත.ාංශය <|B කළ චකෙcඛය 
ප9Z අදාළ ය�	පැZ සඳහා අB!කාරQ lදල ෙග=ය -� �වB, අQපාර 
Zසh්කෙ; ෙ�ේත <ලධා9)ට ඒ සඳහා ඉඩ පසථ්ාව ලබා  ෙනො:ෙම) 
ගැටqව ඇ! L බව ද)ෙ)ද;  

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව) දැනට අQපාර Zසh්කෙ; ෙ�ේත <ලධා9) 5000ට පමණ 
ය�	 පැZ ෙනොලැ�ෙQ තBBවය ම� P ඇ! බව ��ග)ෙ)ද; 

 (iv) අQපාර පෙ�ශෙ; �ෂක්ර අ�	 මා(ගවල ගමනාගමන පහ}කQ ෙනොමැ! 
බැ=), එම ෙ�ේත <ලධා9) සඳහා ය�	 පැZ ලබා: ඔ�නට සහනය 
සැල0මට �යවර ග)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 
581/’16 

6. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 ව(ෂෙ;: =ෙශේෂ ෙශේ*යට උසසP්Q ලැj ද|[ පළාB සභාෙ� පළl 
ප)!ෙ; මහජන ෙසෞඛ. ප�ෂකව	) සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ද|[ පළාB සභාෙ� බඳවා ගැ\ෙQ ප@පා@යට අrව, 2005 ව(ෂෙය) ප} 
පළl ෙශේ*ෙ; මහජන ෙසෞඛ. ප�ෂකව	)ෙග) වා(wකව අය�QපB 
කැඳවා !ෙ]ද; 

  ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනOද? 

(ආ) (i) 2013 ව(ෂෙ;: =ෙශේෂ ෙශේ* උසසP්Q සඳහා අය�QපB කැඳවන ෙත 2005 
ව(ෂෙය) ප} =ශාම pය }�}කQ සQ�(ණ කළ පළl ප)!ෙ; මහජන 
ෙසෞඛ. ප�ෂකව	) සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අසාධාරණයට ල L එම <ලධා9) ෙවrෙව) රජය ගB �යාමා(ග 
ෙමොනවාද; 

  ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) (i) 2013 ව(ෂෙ;:  අය�QපB කැඳPෙම) ප} =ශාම pය =ෙශේෂ ෙශේ*ය OD 
මහජන ෙසෞඛ. ප�ෂකව	) සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම =ෙශේෂ ෙශේ*ෙ; තන�	 ලබා:ම සඳහා ෙජ.ෂඨ්තා ෙcඛනය සකස ්
කර !ෙ]ද; 

 (iii) 2013 ව(ෂෙ;: අය�QපB කැඳPෙම) ප} ෙජ.ෂඨ්තා ෙcඛනයට අrව 
=ශාම pය =ෙශේෂ ෙශේ*ය OD මහජන ෙසෞඛ. ප�ෂකව	) සඳහා 
උසසP්Q ලබා ෙදන Zනය කවෙ(ද; 

ය)නB එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

743/’16 
7. 

ග	 Iමc රBනායක මහතා,— කQක	 හා වෘB�ය සD! සබඳතා අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල හQබ)ෙතොට Zසh්කය �ළ, 

 (i) iයාපZං�ව !j ෙසේවක අ(ථසාධක අරlදc (EPF) p[Q සංඛ.ාව; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) අq!) iයාපZං� L ෙසේවක අ(ථසාධක අරlදc (EPF) p[Q සංඛ.ාව; 

එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද)ව)ෙනOද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල අq!) iයාපZං� L ෙසේවක අ(ථසාධක අරlදc 
  (EPF) p[Q සංඛ.ාව,   

 (i) රජයට අයB සමාගQ; 

 (ii) අ(ධ රාජ. ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගiක අංශය;   

 (iv) ක(මා)ත අංශය; 

 (v) කෘwක(මා)ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අrව සහ එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)නB එ�මා 
ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

794/’16 
8. 

ග	 (ෛවද.) නi)ද ජය!සස් මහතා,— �ඩා අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ)Zයාෙ� පැව! 2016 සාk �ඩා උෙළල ඉලක කරෙගන �ඩා 
අමාත.ාංශය =?) �ඩා සංගQ / සQෙQලනවලට lදc ලබා �)ෙ)ද; 

 (ii) එ එ �ඩා සංගQ/සQෙQලනවලට ලබා�) lදල ෙව) ෙව) වශෙය) 
කවෙ(ද; 

 (iii) එම lදc =යදQ කළ ආකාරය ��බඳ එ එ �ඩා  සංගQ/සQෙQලන =?) 
අමාත.ාංශය ෙවත වා(තාකර !ෙ]ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, එම වා(තා සභාගත කර)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

826/’16 
9. 

ග	 }<c හ�)ෙනB! මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා!ක ප!පB! හා ආ(eක 
කට-� අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව ආ�ත ජාත.)තර l�� මා(ගෙ; යාතා කරන ෙනෞකා සඳහා අ= 
සOතව ආරෂාව සැල0මට අවසර ලබා : ඇ! ආයතන කවෙ(ද;   

 (ii) ඉ)Zය) සාගරය ආ�ත l�ෙ� ම}) මැ�ෙQ <රත =ෙ��ය ෙටෝල( 
යාතාවලට අ= සOත ආරෂක භටය) සැප�ෙQ අවසරය ලබා : ඇ! 
ආයතන කවෙ(ද;  

 (iii) ඉහත (i) සහ (ii) O සඳහ) ආයතන ෙවත එම අවසරය ලබා : ඇ! කමෙ�දය 
කවෙ(ද; 

 (iv) අදාළ ආරෂාව සැප�ෙQ අවසරය =<=දභාවයN) හා =වෘත ෙට)ඩ( 
කමය ම�) ලබා ෙනොෙද)ෙ) ම)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 



( 5 ) 

 

 

584/’16 
10. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද.ව	) ස� ෛවද. මධ.සථ්ාන �ළ ඊට අrබ�ධ ඔ}සැcවල ඇ! 
ඖෂධ ��බඳව හා එම සථ්ානය)O පD!ය ��බඳව ප�ෂා N�මට 
යා)තණය !ෙ]ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, අවස) වරට එෙලස සථ්ා\ය ප�ෂාව ?�කර ඇ! Zනය 
කවෙ(ද;  

 (iii) එO: පD!ෙය) ෙතොර සථ්ාන සඳහා \!ය �යාBමක කර !ෙ]ද; 

 (iv) එෙසේ නQ, \!ය ඉZ9ෙ; වරදක	ව) L ෛවද.ව	 සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනOද? 

(ආ) (i) ෛවද. මධ.සථ්ාන ස�ව හා ඊට අrබ�ධව පවBවාෙගන යන ඔ}සැcවල 
¢ණාBමකභාවය ව(ධනය N�ම සඳහා �යාමා(ග ෙගන !ෙ]ද; 

 (ii) එෙසේ නQ, එම �යාමා(ග කවෙ(ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

744/’16 
11. 

ග	 Iමc රBනායක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා!ක ප!පB! හා ආ(eක 
කට-� අමාත.�මාෙග) ඇ0මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල |	ණෑගල Zසh්කය �ළ, 

 (i) iයාපZං�ව !j ෙසේවා <-තකය)ෙk භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q 
සංඛ.ාව; 

 (ii) අq!) iයාපZං� L ෙසේවා <-තකය)ෙk භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q 
සංඛ.ාව; 

එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද)ව)ෙනOද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව(ෂවල අq!) iයාපZං� L ෙසේවා <-තකය)ෙk  
  භාරකාර අරlදc (ETF) p[Q සංඛ.ාව,   

 (i) රජයට අයB සමාගQ; 

 (ii) අ(ධ රාජ. ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගiක අංශය;   

 (iv) ක(මා)ත අංශය; 

 (v) කෘwක(මා)ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අrව සහ එ එ ව(ෂය අrව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)නB එ�මා 
ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 

 



( 6 ) 

 

 

827/’16 
12. 

ග	 }<c හ�)ෙනB! මහතා,— රාජ. ව.වසාය සංව(ධන අමාත.�මාෙග) 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකාWත සංව(ධන බැං|ෙ� ණය අයකර ගැ\ම සඳහා කමවB වැඩසටහන 
ව(තමාන සභාප! පlඛ කළමණාකා9Bවය ස�ව !ෙ]ද; 

 (ii) ණය ෙනොෙගව)න)ෙk ලැ�ස�්ෙ� ඇ! 	�යc Diයන 600ට අ�ක ණය 
අයකර ගැ\ම සQබ)ධෙය) ප}pය වසර හා සැස£ෙQ: පග!ය ලබා 
!ෙ]ද;  

 (iii) බැං|වට 	�යc Diයන 20ට වඩා ණය ලබා: මට  හැNයාව ෙනොමැ! �වද, 
එම 0මාව ඉමවා ණය ලබා : !ෙ]ද; 

 (iv) � ලංකා මහ බැං|ෙ� \! �! වලට පටහැ<ව ෙසේවකය) බඳවාගැ\ම, 
කමවB ප@පා@ෙය) බැහැරව උසසP්Q ලබා:ම සහ ත¤BෙBගම සහ 
අ|Mසස් යන සථ්ානවල ෙතොර�	 මධ.සථ්ාන =වෘත N�ම ම�) බැං| 
ෙර¢ලා? පනත උcලංඝණය කර !ෙ]ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනOද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නQ, ඒ ම)ද? 
 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැrQ:ම සහ Zනට <යDත කට-� 
 

*1. 
=ශ්ව=ද.ාල (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම.  

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*2. 
ෙබෞ�ධ =හාර ෙ�වාලගQ (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*3. 

ෙථේරවා: ¨© ක!කාවB (iයාපZං� N�ෙQ) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර 
NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*4. 
අපරාධ නª =ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*5. 
\! ෙකොDෂ) සභා (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*6. 

 වරාය සහ ¢ව) ෙතොzපල සංව(ධන බ� (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර 
NයPම.  

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*7. 
ෛවද. (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 



( 7 ) 

 

 

*8. 
ජා!ය ෙගොඩනැ«ෙQ බ� (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*9. 
=ස(ජන (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ< වර NයPම. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*10. 
සංචාරක සංව(ධන හා �ස!්යා< ආගDක කට-� අමාත.�මා සහ ඉඩQ අමාත.�මා,— 

ඉඩQ අBකර ගැ\ෙQ පනත යටෙB <ෙයෝග,— (460 වැ< අ�කාරය L) ඉඩQ අBකර ගැ\ෙQ 
පනෙB 63 වැ< වග)!ෙ; (2) වැ< උප වග)!ෙ; (ඊ) ෙ¬දය යටෙB 2013 ඉඩQ අBකර 
ගැ\ෙQ (ව)Z ෙගPෙQ) <ෙයෝග සංෙශෝධනය සQබ)ධෙය) ඉඩQ අමාත.වරයා =?) 
සාදන ල�ව, 2016 i 26 Zනැ! අංක 1977/8 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2016.08.26 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*11. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංව(ධන පනත යටෙB <ෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව(ධන පනෙB 14 වැ< වග)!ය පකාරව ෙසස් බ� සQබ)ධෙය) සංව(ධන උපාය 
මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 2016 < 13 Zනැ! අංක 
1971/5 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.08.26 Zන ඉZ9පB කරන 
ලද <ෙයෝගය අrමත කළ -� ය. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*12. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංව(ධන පනත යටෙB <ෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව(ධන පනෙB 14 වැ< වග)!ය පකාරව ෙසස් බ� සQබ)ධෙය) සංව(ධන උපාය 
මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 2016 < 13 Zනැ! අංක 
1971/6 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.08.26 Zන ඉZ9පB කරන 
ලද <ෙයෝගය අrමත කළ -� ය. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*13. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංව(ධන පනත යටෙB <ෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව(ධන පනෙB 14 වැ< වග)!ය පකාරව ෙසස් බ� සQබ)ධෙය) සංව(ධන උපාය 
මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 2016 < 28 Zනැ! අංක 
1973/21 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.08.26 Zන ඉZ9පB කරන 
ලද <ෙයෝගය අrමත කළ -� ය. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*14. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංව(ධන පනත යටෙB <ෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව(ධන පනෙB 14 වැ< වග)!ය පකාරව ෙසස් බ� සQබ)ධෙය) සංව(ධන උපාය 
මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 2016 i 12 Zනැ! අංක 
1975/40 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.08.26 Zන ඉZ9පB කරන 
ලද <ෙයෝගය අrමත කළ -� ය. 

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

*15. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1) උප වග)!ෙ; 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙ¬ද යටෙB, ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන 
ල�ව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැQබ( 01 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   



( 8 ) 

 

 

*16. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග)! සමඟ Nය=ය -� 61(1)
(ත) වග)!ය යටෙB, ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැQබ( 01 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   

 

*17. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග)! සමඟ Nය=ය -� 61(1)
(ත) වග)!ය යටෙB, ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැQබ( 12 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.09.06 
Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   

 *18. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1)(ඌ) වග)!ය 
යටෙB ස් වෙ�ශ කට-� සහ ¯වර  අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා(� 03 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද 
<ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   

 

*19. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග)! යටෙB ¯වර අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා(� 
26 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද 
<ෙයෝග අrමත කළ -� ය.     

 

*20. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග)! යටෙB ¯වර අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා(� 26 Zනැ! 
අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ,  2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත 
කළ -� ය. 

  

*21. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 30 වැ< වග)!ය සමඟ 
Nය=ය -� 61 වග)!ය යටෙB ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන 
ල�ව, අංක 1924/6 සහ 2015 i 20 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ,  
2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය. 

   

*22. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 29 වැ< වග)!ය සමඟ 
Nය=ය -� 61 වග)!ය යටෙB ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන 
ල�ව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබ( 26 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   

 

 

 



( 9 ) 

 

 

*23. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1)(ත) වග)!ය 
යටෙB ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබ( 26 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.09.06 Zන ඉZ9පB 
කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.   

 

*24. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග)! සමඟ Nය=ය -�, 
61(1)(ත) වග)!ය යටෙB ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැQබ( 14 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2016.09.06 Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.     

 

*25. 
¯වර හා ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.�මා,— ¯වර සහ ජලජ සQපB පනත යටෙB 

<ෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන ¯වර සහ ජලජ සQපB පනෙB 61(1)(ත) වග)!ය 
යටෙB ¯වර සහ ජලජ සQපB සංව(ධන අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැQබ( 14 Zනැ! අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.09.06 Zන ඉZ9පB 
කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.       

 

 

*26. 

ආ§ªකම ව.වසථ්ාව යටෙB ෙයෝජනාව,— =වාදය  කc තබන ලද පශන්ය                   
(2016 < 22),— “� ලංකා පජාතා)hක සමාජවා: ජනරජෙ; ආ§ªකම ව.වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව.වසථ්ාෙ� =�=ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොDෂ) සභාව =?) 2016 ෙපබරවා9 25 
Zනැ! අංක 1955/19 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 2016.05.06 Zන ඉZ9පB 
කරන ලද, ජනමත=චාරණයක: ෙහෝ ඡ)ද =ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ =ද´B හා lµත 
ජනමාධ. =?) ��පැZය -� උපමාන ෙහවB මා(ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ-Q ප!පB! අrමත 
කළ -� ය.” යrෙව) ෙයෝජනා කරන ලZ), පශන්ය සභා¨lඛ කරන ල:.  

 

*27. 
සංව(ධන උපාය මා(ග හා ජාත.)තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙB <ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පනB ම�) සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙB 4 
වැ< වග)!ෙ; (3) වැ< උපවග)!ය සහ 14 වැ< වග)!ය සමඟ Nය=ය -�, එම 
පනෙB 20 වැ< වග)!ය යටෙB lදc අමාත.වරයා =?) සාදන ල�ව, 2015 
ෙපබරවා9 26 Zනැ! අංක 1903/41 දරන අ! =ෙශේෂ ගැස® පතෙ; පළ කරr ලැබ, 
2015.09.23  Zන ඉZ9පB කරන ලද <ෙයෝග අrමත කළ -� ය.  

(අමාත. ම§ඩලෙ; අrම!ය ද)වා !ෙ].) 

28. 

� ලංකා ෙසේවා �9ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනB ෙකzQපත — 
ෙදවැ<වර NයPම.  

29. 
ළමා Wන	Bථාපන ෙ)දය (සංසථ්ාගත N�ෙQ) පනB ෙකzQපත — ෙදවැ<වර 

NයPම.  
 

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

 


