
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
585/’16 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞඛ* අමාත*ාංශයට අ89ත ෙකොළඹ 10, ෛජව ෛවද* ඉං@ෙ0	 
ෙසේවා කාBයාලෙD ෙසේවෙD E9�, ෛජව ෛවද* ඉං@ෙ0	 FබHංහ 
ආරJ�ෙK ක	ණා ලක මහතාට රාජ* ෙසේවා ෙකොLෂ0 සභාව මN0 ෙහෝ 
ෙසෞඛ* අමාත*ාංශය මN0 Oනය පPෂණය HQ කර  ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නU, එම Oනය පPෂණය ආරUභ V සහ අවසාන V Wනය කවෙBද;  

 (iii) එම Oනය පPෂණෙD ප ඵලය කවෙBද;  

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ආ) (i) ෙමම Eලධා\යා වBෂ 2008 Hට 2014 දවා Oෙ�ශගත V වාර සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) Oෙ�ශගත_ ඇ`ෙ` රාජකාP කට9� සඳහාද; ෙපෞ�ගbක කට9� සඳහාද, 
ය0න එ එ ගම0 වාරය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙBද; 

 (iii) එම Oෙ�ශගත_U සඳහා අමාත*ාංශය මN0 දැd Oයදම එ එ ගම0 වාරය 
අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙBද; 

 (iv) උත Oෙ�ශගත_U සඳහා ගත V Wන ගණන සහ Eවාg අ8මත කළ 
Eලධා\යාෙK නම එ එ ගම0 වාරය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
කවෙBද; 

 ය0න` එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

745/’16 
2. 

ග	 jමk ර`නායක මහතා,— කUක	 හා වෘ`mය සL  සබඳතා අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල o	ණෑගල Wසq්කය �ළ, 

 (i) bයාපWං�ව  r ෙසේවක අBථසාධක අරtදk (EPF) xyU සංඛ*ාව; 

 (ii) අz 0 bයාපWං� V ෙසේවක අBථසාධක අරtදk (EPF) xyU සංඛ*ාව; 

එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනYද? 

 

(අටවැE පාBbෙU0�ව — පළtවැE සභාවාරය) 
අංක 103.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2016 සැ�තැ�බ� මස 23 වැ  !"රාදා %. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල අz 0 bයාපWං� V ෙසේවක අBථසාධක අරtදk 
  (EPF) xyU සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය` සමාගU; 

 (ii) අBධ රාජ* ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගbක අංශය;   

 (iv) කBමා0ත අංශය; 

 (v) කෘ{කBමා0ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ8ව සහ එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න` එ�මා 
ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

795/’16 
3. 

ග	 (ෛවද*) නb0ද ජය ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�,ය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2001.07.28 Wනැ  අංක අම/11/0129/509/023 දරන අමාත* ම}ඩල 
 EBෙ�ශය අ8ව, ෙසෞඛ* ෙදපාBතෙU0�ෙ�, මහජන ෙසෞඛ* රසායනාගාර 
�k�0ද  ඇ�ල` අ�	 ෛවද* ෙසේවෙD Eලධා\0 සඳහා  2001.10.01 
Wන Hට 2005.12.31 Wන දවා 6:1 අ8පාතෙය0 බැහැරව I වැE පං යට 
උසස_්U ලබා�මට රාජ* ෙසේවා ෙකොLෂ0 සභාව මN0 ෙසෞඛ* අමාත*ාංශ 
ෙkකU ෙවත අ8ම ය ලබාQ0 බව`; 

 (ii) එෙහ`, එම කමෙ�දයට අ8ව I වැE පං යට උසස_්U ලැr මහජන ෙසෞඛ* 
රසායනාගාර �k�0 සමහර ෙදෙනoට පළා` සභා �Yපය මN0 Yඟ 
වැ�� ලබා� ෙනොමැ  බව`; 

 එ�මා ��ග0ෙනYද? 

(ආ) එම Yඟ වැ�� ලබා�ම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

828/’16 
4. 

ග	 FEk හ�0ෙන`  මහතා,— රාජ* ව*වසාය සංවBධන අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) Y�රාන 2E කUහලට අය` ඉඩUවල උ වගා ෙනොකරන කාලවල� සහ උ 
වගා ෙනොකරන ෙකොටසව්ල Oකkප ෙබෝගය ෙලස _ වගාව කළ හැ� බව 
��ග0ෙ0ද;  

 (ii) 2E කBමා0තයට �HQ හාEය HQ ෙනොවන ෙලස 8	Jෙචෝල යාෙD සහ 
�ඝවා� කලාපෙD _ වගාවට �යවර ගත හැ� බව EPෂණය කර  ෙRද;  

 (iii) දැනට Y�රාන 2E සමාගම කළමනාකරණය කර8 ලබන ගkඔය වැOb  
සමාගම OH0 උ වගාව හැර _ වගාව ෙහෝ ෙවන` වගාව HQ කරන 
ෙගො_0ෙK ඉඩU ය� අ`ප` කර ග0නා බවට b� එවා ඇ  බව ද0ෙ0ද; 

 



( 3 ) 

 

 

  (iv) උ වගාවට හාE ෙනොවන ෙලස _ වගා කරන ෙගො_0ෙK ඉඩU ආරෂා 
කර �ෙU වැඩ��ෙවළ �යාවට නග0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 
586/’16 

5. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වරාය හා නාOක කට9� අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) හUබ0ෙතොට වරාය ඉW�Pම සඳහා ණය හා ආධාර ලබා ග` රටවk කවෙBද; 

 (ii)  එෙලස ලබා ග` ණය හා ආධාර පමාණය ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 
ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ආ)  හUබ0ෙතොට වරාය ආරUභ කළ වBෂෙD Hට 2015 දවා, 

 (i) එY ආදායම; 

 (ii) එම ආදායU ,Bෂ; 

 (iii) එY Oයදම; 

 (iv)  එම OයදU ,Bෂ; 

 (v)  ලැr ලාභය ෙහෝ පාgව; 

එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙBද ය0න` එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

746/’16 
6. 

ග	 jමk ර`නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප`  හා ආB�ක 
කට9� අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල මාතර Wසq්කය �ළ, 

 (i) bයාපWං�ව  r ෙසේවා E9තය0ෙK භාරකාර අරtදk (ETF) xyU 
සංඛ*ාව; 

 (ii) අz 0 bයාපWං� V ෙසේවා E9තය0ෙK භාරකාර අරtදk (ETF) xyU 
සංඛ*ාව; 

එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනYද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල අz 0 bයාපWං� V ෙසේවා E9තය0ෙK  
  භාරකාර අරtදk (ETF) xyU සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය` සමාගU; 

 (ii) අBධ රාජ* ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගbක අංශය;   

 (iv) කBමා0ත අංශය; 

 (v) කෘ{කBමා0ත අංශය; 

 

 



( 4 ) 

 

 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ8ව සහ එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න` එ�මා 
ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

796/’16 
7. 

ග	 (ෛවද*) නb0ද ජය ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාYර සංවBධන   
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙගෝනපල, ඔලෙබොgව ව`ත ආ�තව, ඉතාb සමාගම හා ලංකා 
වාෙ0 ��ගbක සමාගම එව ටයB කBමා0ත ශාලාව ඇර�මට අමාත* 
ම}ඩලෙD අ8ම ය ලැ�  ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නU, ඒ සඳහා HQ කර8 ලබන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පවරා ගැ�මට EයLත ��ගbක ඉඩU පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉඩU පවරා ගැ�ම සඳහා ෙU වනOට ෙගන ඇ  �යාමාBග කවෙBද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

830/’16 
8. 

ග	 FEk හ�0ෙන`  මහතා,— රාජ* ප\පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ප\පාලන ෙසේවෙD, I වන ප0 ෙD තන�රකට අදාළව ආගමන හා 
Oගමන ෙදපාBතෙU0�ෙ� එස.් එස.් �. ෙ. එU. එස.් 2. නාමර`න 
මහ`Lය OH0 මහජන ෙප`සU ��බඳ කාරක සභාවට ඉW\ප` කළ අංක               
COM/PP/2015/208 දරන ෙප`සෙU mරණය කාරක සභාව OH0 ද0වා එවා 
 ෙRද; 

 (ii)  එම mරණය ප\W කට9� කර තමා ෙවත වාBතා කරන ෙලස අ ෙBක 
ෙkකU (රාජ* ප\පාලන) �.�.�.එස.් අෙR�ණර`න මහතා OH0 
2016.05.11 Wනැ  b�ෙය0 ආගමන හා Oගමන පාලක ජනරාk ෙවත ද0වා 
යවා  ෙRද; 

 (iii) උත mරණය දැ8U �මට අදාළව ලැ� ඇ  ප චාරය කවෙBද;  

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

587/’16 
9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩU අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) අUපාර පාෙ�,ය ෙkකU ෙකො�ඨාසෙD, අUපාර නගර සභා බලපෙ�ශෙD, 
“ඉ0දසාර�ර” ගාම EලධාP වසෙU, අUපාර - උහන පධාන මාBගයට t¢ණලා,  
අUපාර Wසාප  මැQර අසල �Y£ �.�.අU 827 කඩඉU H යU අංක 280001 සහ 
කැබb අංක 686 දරන ෙහටාර 0.436  V ඉඩම 1977 වසෙB ප`V එස` ජා ක 
පෂ රජය OH0 ¤.එස.් ෙසේනානායක �ණා8සම්රණ සභාව ෙව8ෙව0 ෙව0 කර 
 r බව එ�මා ද0ෙනYද? 



( 5 ) 

 

 

(ආ) (i)  අU/පා/ෙk/99/10 සහ 1999.02.03 Wන දරන මැ8U Eෙයෝග අ8ව ඉහත 
ඉඩමට ජා ක ඉ \ �PෙU බැංoව, මහජන බැංoව සහ � ලංකා Oෙ�ශ 
ෙසේවා E9  කාBයාංශය ෙව8ෙව0 �Bඝ කා¥න බQ ඔ�� ලබා�ම සඳහා 
මැ8U කට9� කර  ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නU, එම ආයතන සඳහා Eo` කළ බQ ඔ�� ෙහෝ ෙවන` පදාන පත 
 ෙR නU, ඒවාෙD �ටප` ෙමම සභාවට ඉW\ප` කර0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

747/’16 
10. 

ග	 jමk ර`නායක මහතා,— කUක	 හා වෘ`mය සL  සබඳතා අමාත*�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල මාතර Wසq්කය �ළ, 

 (i) bයාපWං�ව  r ෙසේවක අBථසාධක අරtදk (EPF) xyU සංඛ*ාව; 

 (ii) අz 0 bයාපWං� V ෙසේවක අBථසාධක අරtදk (EPF) xyU සංඛ*ාව; 

එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනYද? 

 (ආ)  2013, 2014 සහ 2015 වBෂවල අz 0 bයාපWං� V ෙසේවක අBථසාධක අරtදk 
  (EPF) xyU සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය` සමාගU; 

 (ii) අBධ රාජ* ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ�ගbක අංශය;   

 (iv) කBමා0ත අංශය; 

 (v) කෘ{කBමා0ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ8ව සහ එ එ වBෂය අ8ව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද ය0න` එ�මා 
ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

831/’16 
11. 

ග	 FEk හ�0ෙන`  මහතා,— රාජ* ප\පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ප\පාලන ෙසේවෙD Eලධා\0ට තම0 කැම  ෙසේවා සථ්ානයක §¨ 
H£ය හැ� උප\ම කාල2මාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔ©0ෙK  සථ්ාන මා	_U ප£පා£ය O�ම` ෙලස �යා`මක ව0ෙ0ද; 

 (iii) එෙසේ නU, සර` dපH\ මහතා (�.ල.ප.ෙසේ. I) අ©	Q 22 ද, Eහාk රණHංහ 
මහතා (�.ල.ප.ෙසේ. - Oෙශේෂ ෙශේ«ය) අ©	Q 14ද, ආගමන Oගමන 
ෙදපාBතෙU0�ෙ�, ෙසේවෙD ෙය� H£0ෙ0 ෙකෙසේද;  
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 (iv) ෙමම Eලධා\0 ආගමන Oගමන ෙදපාBතෙU0�ෙ� �Bඝ කාලය §¨ 
H¬ෙම0 ඔ©0ෙK අ8පා� කය0 ෙලස පැL« Eලධා\0ට අසාධාරණය 
HQ වන බව ��ග0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනYද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම0ද? 

 
 

ෙශ)ක *කාශ ෙය)ජනා 

1.  
අභාවපා�ත ග	 ¤.එU. �ණෙසේකර මහතා, Yට� පාBbෙU0� ම0 

2.  
අභාවපා�ත ග	 ඉ0Wක �ණවBධන මහතා, Yට� පාBbෙU0� ම0 
 

 

 

පධාන කට9� ආරUභෙD � 

ෙය)ජනා ,-බඳ දැ/�0ම 

1.  
පාBbෙU0�ෙ� සභානායක�මා,— පාBbෙU0�ෙ� §ස_්U,— පාBbෙU0�ව OH0 

2016.03.08 වැE Wන සUමත කරන ලද ෙයෝජනාෙ� O�Oධානවල oම සඳහ0ව  �ණද, අද 
Wන  පාBbෙU0�ෙ�  §ස_්U  පැවැ`ෙවන  කාල  ෙ�ලාව  ®. භා. 10.30 Hට අ. භා. 12.30 
දවා ද, අ. භා. 1.30 Hට අ. භා. 6.30 දවා ද Oය 9� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනොOමසා පාBbෙU0�ව කkතැjය 9� ය.  

2. 

ග	 මb` ජය ලක මහතා,— පන` ෙක�Uපත  ඉW\ප` �PෙU  අවසරය,—  පහත 
සඳහ0 පන` ෙක�Uපත ඉW\ප` �Pමට අවසර Wය 9�ය:— 

“ර@ත ෙකො¯�වo පදනම සංසථ්ාගත �Pම සඳහා V පන` ෙක�Uපත�.”  

 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ8U�ම සහ Wනට EයLත කට9� 
 

*1. 
ෙබෞ�ධ Oහාර ෙ�වාලගU (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*2. 

ෙථේරවා� ±² ක කාව` (bයාපWං� �PෙU) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර 
�ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*3. 
අපරාධ නg Oධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 
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*4. 
�  ෙකොLෂ0 සභා (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*5. 

 වරාය සහ �ව0 ෙතො�පල සංවBධන බQ (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර 
�ය_ම.  

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*6. 
ෛවද* (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*7. 
ජා ය ෙගොඩනැ³ෙU බQ (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*8. 
OසBජන (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැE වර �ය_ම. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*9. 
සංචාරක සංවBධන හා �ස ්යාE ආගLක කට9� අමාත*�මා සහ ඉඩU අමාත*�මා,— 

ඉඩU අ`කර ගැ�ෙU පනත යටෙ` Eෙයෝග,— (460 වැE අ�කාරය V) ඉඩU අ`කර ගැ�ෙU 
පනෙ` 63 වැE වග0 ෙD (2) වැE උප වග0 ෙD (ඊ) ෙµදය යටෙ` 2013 ඉඩU අ`කර 
ගැ�ෙU (ව0W ෙග_ෙU) Eෙයෝග සංෙශෝධනය සUබ0ධෙය0 ඉඩU අමාත*වරයා OH0 
සාදන ලQව, 2016 ¶b 26 Wනැ  අංක 1977/8 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2016.08.26 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*10. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවBධන පනත යටෙ` Eෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ` 14 වැE වග0 ය පකාරව ෙසස් බQ සUබ0ධෙය0 සංවBධන උපාය 
මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 2016 ¶E 13 Wනැ  අංක 
1971/5 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.08.26 Wන ඉW\ප` කරන 
ලද Eෙයෝගය අ8මත කළ 9� ය. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*11. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවBධන පනත යටෙ` Eෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ` 14 වැE වග0 ය පකාරව ෙසස් බQ සUබ0ධෙය0 සංවBධන උපාය 
මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 2016 ¶E 13 Wනැ  අංක 
1971/6 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.08.26 Wන ඉW\ප` කරන 
ලද Eෙයෝගය අ8මත කළ 9� ය. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*12. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවBධන පනත යටෙ` Eෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ` 14 වැE වග0 ය පකාරව ෙසස් බQ සUබ0ධෙය0 සංවBධන උපාය 
මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 2016 ¶E 28 Wනැ  අංක 
1973/21 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.08.26 Wන ඉW\ප` කරන 
ලද Eෙයෝගය අ8මත කළ 9� ය. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

 



( 8 ) 

 

 

*13. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා අපනයන 

සංවBධන පනත යටෙ` Eෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ` 14 වැE වග0 ය පකාරව ෙසස් බQ සUබ0ධෙය0 සංවBධන උපාය 
මාBග හා ජාත*0තර ෙවළඳ අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 2016 ¶b 12 Wනැ  අංක 
1975/40 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.08.26 Wන ඉW\ප` කරන 
ලද Eෙයෝගය අ8මත කළ 9� ය. 

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 

*14. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀61(1) උප වග0 ෙD 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙµද යටෙ`, ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන 
ලQව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැUබB 01 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

*15. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග0  සමඟ �යOය 9� 61(1)
(ත) වග0 ය යටෙ`, ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැUබB 01 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

 

*16. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග0  සමඟ �යOය 9� 61(1)
(ත) වග0 ය යටෙ`, ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැUබB 12 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.09.06 
Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

 *17. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀61(1)(ඌ) වග0 ය 
යටෙ` ස් වෙ�ශ කට9� සහ ·වර  අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මාB� 03 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද 
Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

 

*18. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග0  යටෙ` ·වර අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාB� 
26 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද 
Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.     

 

*19. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀ 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග0  යටෙ` ·වර අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 1907/47 සහ 2015 මාB� 26 Wනැ  
අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ,  2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත 
කළ 9� ය. 
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*20. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀30 වැE වග0 ය සමඟ 
�යOය 9� 61 වග0 ය යටෙ` ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන 
ලQව, අංක 1924/6 සහ 2015 ¶b 20 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ,  
2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය. 

   

*21. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀29 වැE වග0 ය සමඟ 
�යOය 9� 61 වග0 ය යටෙ` ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන 
ලQව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබB 26 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

 

*22. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀61(1)(ත) වග0 ය 
යටෙ` ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබB 26 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.09.06 Wන ඉW\ප` 
කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.   

 

*23. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ` 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග0  සමඟ �යOය 9�, 
61(1)(ත) වග0 ය යටෙ` ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැUබB 14 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2016.09.06 Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.     

 

*24. 
·වර හා ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*�මා,— ·වර සහ ජලජ සUප` පනත යටෙ` 

Eෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන ·වර සහ ජලජ සUප` පනෙ  ̀61(1)(ත) වග0 ය 
යටෙ` ·වර සහ ජලජ සUප` සංවBධන අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැUබB 14 Wනැ  අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.09.06 Wන ඉW\ප` 
කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.       

 

 

*25. 

ආ}gකම ව*වසථ්ාව යටෙ` ෙයෝජනාව,— Oවාදය  කk තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¶E 22),— “� ලංකා පජාතා0qක සමාජවා� ජනරජෙD ආ}gකම ව*වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව*වසථ්ාෙ� O�Oධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොLෂ0 සභාව OH0 2016 ෙපබරවා\ 25 
Wනැ  අංක 1955/19 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 2016.05.06 Wන ඉW\ප` 
කරන ලද, ජනමතOචාරණයක� ෙහෝ ඡ0ද Oම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ Oද¼` හා t½ත 
ජනමාධ* OH0 ��පැWය 9� උපමාන ෙහව` මාBෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ9U ප ප`  අ8මත 
කළ 9� ය.” ය8ෙව0 ෙයෝජනා කරන ලW0, පශන්ය සභා±tඛ කරන ල�.  

*26. 
සංවBධන උපාය මාBග 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 ෙD (3) වැE උපවග0 ය සහ 14 වැE වග0 ය සමඟ �යOය 9�, එම 
පනෙ` 20 වැE වග0 ය යටෙ` tදk අමාත*වරයා OH0 සාදන ලQව, 2015 
ෙපබරවා\ 26 Wනැ  අංක 1903/41 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර8 ලැබ, 
2015.09.23  Wන ඉW\ප` කරන ලද Eෙයෝග අ8මත කළ 9� ය.  

(අමාත* ම}ඩලෙD අ8ම ය ද0වා  ෙR.) 



( 10 ) 

 

 

27. 

� ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන` ෙක�Uපත — 
ෙදවැEවර �ය_ම.  

 

28. 
ළමා �න	`ථාපන ෙ0දය (සංසථ්ාගත �PෙU) පන` ෙක�Uපත — ෙදවැEවර 

�ය_ම.  
 

 
 * සල"ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 


