
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
465/’16 

1. 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (3) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා=ප-�මා සහභා> ? @ෙAශ සංචාර කවෙ0ද; 

 (ii) එF එ එ @ෙAශ සංචාරයට සහභාG ? HAගලය#ෙI න!, තන�	 සහ 
එම HAගලය# ෙවJෙව# රාජ* සහ අ0ධ රාජ* ආයතන @L# දරන ලද 
@යදම ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 

(අ) 2015 ව0ෂෙRS, 

 (i) ශ T ී ලාංVකය# @L# පWෙභෝජනය කළ 5Y ප Tමාණය ෙම[ T ෙටො# 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පWෙභෝජනය කරන ලද 5Y ප Tමාණෙය# ආනයනය කළ 5Y ප Tමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ 5Y පමාණෙයM ව[නාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙA]ය 5Y ක0මා#තශාලාව^# Yෂප්ාදනය කළ 5Y ප Tමාණය ෙකොපමණද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව0ෂවලS ෙA]ය 5Y ක0මා#තශාලාව^# Yෂප්ාදනය 
කරන ලද 5Y ප Tමාණය ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව0ෂයට සාෙ�ෂව, 2015 ව0ෂෙRS 5Y Yෂප්ාදනෙR වැ`aම 
-ෙbද; 

ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

520/’16 
3. 

ග	 cA=ක ප-රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙA]ය ෛවද* අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ! වන@ට g ලංකාව �ළ ^ං>ක පWව0තනය# Lh කර ගැiෙ! 
පවණතාවය -ෙbද; 

(අටවැY පා0^ෙ!#�ව - පළkවැY සභාවාරය) 
අංක 110.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එමl# ගැටmකාn ත  වය# ම� ව#ෙ#ද; 

 (iii) ෙ! ස!බ#ධෙය# රජය පමාණව  අවධානය ෙයොk කර -ෙbද; 

 ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනMද? 

(ආ) (i) පq>ය වසර පහ ඇ�ළත ^ං>ක පWව0තනය# Lh කර ග  HAගලය# 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රජෙR ෙරෝහr �ළ ෙමම sයාව^යට අදාළ සැ ක! Lh කර#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ න!, පq>ය වසර පහ �ළ රජෙR ෙරෝහr �ළ Lh ? ^ං>ක 
පWව0තනය#ට අදාළ සැ ක! සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය දරා ඇ- @යදම ෙකොපමණද; 

 ය#න  එ�මා සඳහ# කර#ෙනMද? 

(ඇ) (i) ^ං>ක පWව0තනය Lh කර ග  HAගලය#ෙI අනන*තාවයට අදාළ 
ජා-ක හැtJ!පත හා උ�පැ#න සහ-කය ෙවනස ්Vn! Lh කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම sයාව^ය Lh කර#ෙ# ෙකෙසේද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) (i) ^ං>ක පWව0තනය Lh කර ග  HAගලය# අතර HIV ආසාyතය# වා0තා 
a -ෙbද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) HIV ඇ�z සමාජ ෙරෝගය# ෙමම �Wස ්අතර ව*ා�ත aම පාලනයට ෙගන 
ඇ- �යවර කවෙ0ද; 

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

598/’16 
4. 

ග	 ලF ජයව0ධන මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (3) 

(අ) පළkවන ෙශේ�ෙR Lට ඉහළ ෙශේ�ය දවා අධ*ාපනය ලබා ෙදන g ලංකාව �ළ 
sයා මක ෙපෞAග^ක පාසr සංඛ*ාව ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) එම පාසrවල, 

 (i)  න! කවෙ0ද;  

 (ii) �Mටා -ෙබන පෙAශ කවෙ0ද;  

 (iii) පව වාෙගන ය#ෙ#  ක�	# @L#ද; 

 (iv) ඉෙගJම ලබන �ෂ* සංඛ*ාව; 

 ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) (i) රජෙR පාසrවල ෙම#ම ෙපෞAග^ක පාසrවලද වැ` වශෙය# අධ*ාපනය 
ලබ#ෙ# g ලාංVක ද	ව# බව , ෙපෞAග^ක පාසrවල අ=ක ගාස�් අය 
කරන බව ; 

 (ii) ෙපෞAග^ක පාසrවල අධ*ාපනය ලබන ද	ව#ට �ණා මක අධ*ාපනය 
ලබාSම හා සාධාරණ kදල අය Vnම වැY කට3� අ�ෂණය සහ 
Yයාමනය Vnෙ! කමෙ�දය ක`න�#  සකස ්@ය 3� බව ; 

 එ�මා ��ග#ෙනMද? 



( 3 ) 

 

 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) M සඳහ# කමෙ�දය සකස ්Vnම සඳහා �යවර ග#ෙ#ද;  

 (ii) එෙසේ න!, එම yනය කවෙ0ද;  

 ය#න තවhරට  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

634/’16 
5. 

ග	 ඉ. චාrස් Y0මලනාද# මහතා,— සමාජ ස@බලගැ#a! හා qභසාධන 
අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ)  (i) �^ක qhqක! සHරා ෙනොමැ- HAගලය#, @=ම  බඳවා ගැiෙ! 
ප[පා[යV# ෙතොරව ව#Y yස�්කෙR සමෘA= YලධාW# ෙලස 
බඳවාෙගන ඇ- බව ද#ෙ#ද;  

 (ii)  එෙලස qhqක! ෙනොමැ-ව බඳවාෙගන ඇ- සමෘA= YලධාW#ෙI 
ෙතොර�	 කවෙ0ද; 

 (iii)  අ@=ම  ෙලස ප කර ඇ- HAගලය# ෙසේවෙය# ඉව  කර @=ම  ෙලස 
අm-# YලධාW# බඳවා ගැiමට ක`න! �යවර ග#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද?  

720/’16 
6. 

ග	 ඉෂා ර�මා# මහතා,— කෘ�ක0ම අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2)  

(අ) (i) අJරාධHර yස�්කෙR කෘ�ක0මා#තය �වෙනෝපාය කරග  ජනතාව වැ` 
වශෙය# �ව  වන බව ; 

  (ii) ෙමම පෙAශෙR @ශාල හා �ඩා වැ� රා�ය ප-සංසක්රණය ෙනොකර 
අ හැර දමා -ෙබන බව ; 

 (iii) @ෙශේෂෙය# @ශාල වැ� 16 හා �ඩා වැ� 48 ක`න�# ප-සංසක්රණය 
කළ 3� ත  වෙR පව-න බව ; 

එ�මා ද#ෙනMද? 

(ආ) ඉහත අ (iii) M සඳහ# වැ� ප-සංසක්රණය Vnම ආර!භ කරන yනය කවෙ0ද 
ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

751/’16 
7. 

ග	 �මr ර නායක මහතා,— ක!ක	 හා වෘ �ය ස�- සබඳතා අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල යාපනය yස�්කය �ළ, 

 (i) ^යාපyං�ව -� ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr (EPF) >�! සංඛ*ාව; 

 (ii) අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr (EPF) >�! සංඛ*ාව; 

එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනMද? 

 



( 4 ) 

 

 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr  
  (EPF) >�! සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය  සමාග!; 

 (ii) අ0ධ රාජ* ආයතන;  

 (iii) ෙපෞAග^ක අංශය;   

 (iv) ක0මා#ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක0මා#ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

අJව සහ එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න  එ�මා 
ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

871/’16 
8. 

ග	 ච�#ද @ ෙ�LW මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) බhrල yස�්කෙR ඇ- රජෙR පාසr සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල න! ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද; 

 (iii) එම පාසr අතW# දැනට වැඩ බලන @hහrප-ව	 L[න පාසr සහ එම වැඩ 
බලන @hහrප-ව	#ෙI න! කවෙ0ද; 

 (iv) පq>යදා පැව- g ලංකා @hහrප- ෙසේවෙR III වැY ප#-යට බඳවා 
ගැiෙ! @භාගෙය# බhrල yස�්කෙය# සම  a L[න HAගලය# 
සංඛ*ාව කවෙ0ද;  

 (v) ඉහත (iv) M සඳහ# HAගලය#ෙI න! කවෙ0ද; 

 (vi) ඔ�#ෙI @hහrප- H��ව අවස# a -ෙබන බැ@#, ඔ�#ට පාසල 
ලබාSමට අJගමනය කරන කමෙ�දය කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද# ව#ෙනMද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

521/’16 
9. 

ග	 cA=ක ප-රණ මහතා,— අභ*#තර කට3�, වයඹ සංව0ධන හා සංස්කෘ-ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) 1815 ව0ෂෙR Lට 1948 ව0ෂය දවා කාලය �ළ ෙමරට පාලනය කළ 
� Tතාන* ජා-කය# @L# Yදහස ් සටනට උරh# ඇතැ! ශ T ී ලාංෙය 
නායකය# රාජෙදෝ�# ෙලස න! කළ බව ; 

 (ii) ෙ! වනෙත එම නායකය#ෙI න! එම ලැ�ස�්ෙව# ඉව  ෙනොකළ 
බව ; 

 (iii) ඒ ��බඳව රජෙR අවධානය ෙමෙත ෙයොk a ෙනොමැ- බව ; 

 එ�මා ද#ෙනMද? 

(ආ) (i) � Tතාන*ය# රාජෙදෝ�# ෙලස න! කළ ශ T ී ලාංVකය# සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�#ෙI න! කවෙ0ද;  



( 5 ) 

 

 

 (iii) ඔ�# රාජෙදෝ�# ෙලස න! Vnමට දවා ඇ- ෙහේ� කවෙ0ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) (i) එම නායකය# රාජෙදෝ� ලැ�ස�්ෙව# ඉව  Vnමට අවශ* �යවර 
ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම yනය කවෙ0ද;  

 (iii) ෙමම නායකය# ජා-ක aරය# ෙලස න! Vnමට රජය කට3� කර#ෙ#ද;  

 (iv) එෙසේ න!, එම yනය කවෙ0ද; 

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

752/’16 
10. 

ග	 �මr ර නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල ම#නාරම yස�්කය �ළ, 

 (i) ^යාපyං�ව -� ෙසේවා Y3තය#ෙI භාරකාර අරkදr (ETF) >�! 
සංඛ*ාව; 

 (ii) අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවා Y3තය#ෙI භාරකාර අරkදr (ETF) >�! 
සංඛ*ාව; 

එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනMද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවා Y3තය#ෙI  
  භාරකාර අරkදr (ETF) >�! සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය  සමාග!; 

 (ii) අ0ධ රාජ* ආයතන;  

 (iii) ෙපෞAග^ක අංශය;   

 (iv) ක0මා#ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක0මා#ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අJව සහ එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න  එ�මා 
ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

872/’16 
11. 

ග	 ච�#ද @ ෙ�LW මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා  ව ම# පධාන අමාත*වරයා එම  රයට ප aෙම# පq බhrල 
yස�්කෙR අධ*ාපන සංව0ධනය සඳහා ෙව# කළ හා @යද! කළ kදල 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාල5මාව �ළ බhrල yස�්කෙR අm-# පාසල ආර!භ කර 
-ෙbද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එම කාල5මාව �ළ බhrල yස�්කෙR වැ5 >ය පාසr සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඌව පළා  සභාෙ� අධ*ාපන @යද! හා සංව0ධන @යද! ��බඳ ෙ0¡ය 
අමාත*ාංශෙය# YL පq @පරම Lh කර#ෙ#ද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

523/’16 
12. 

ග	 cA=ක ප-රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාMර සංව0ධන අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 7, ඉ#`ෙප#ඩ#¢ ආෙ£ ෙවළඳ සංF0ණය ෙ! වන@ට නඩ � 
කරන ආයතනය කවෙ0ද; 

 (ii) එ�# අෙ�¤ා කළ ප T-ඵල ලැ¦ -ෙbද; 

 (iii) ෙමම ව*ාපෘ-ය ක Tයිා මක Vn ෙ!S ¨ෂණ, වංචා හා අක T�කතා Lh a -ෙbද; 

 ය#න එ�මා සඳහ# කර#ෙනMද? 

(ආ) (i) ඉ#`ෙප#ඩ#¢ ආෙ£ ෙවළඳ සංF0ණය ඉyVnමට වැය කළ kදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා kදr සපයාග  �ලාශ T  කවෙ0ද;  

 (iii) ෙමම ෙවළඳ සංF0ණය @වෘත Vnෙ! උ සවය සඳහා වැය කළ kදල 
ෙකොපමණද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙවළඳ සංF0ණෙR පව-න මාz ටැංVය ඉyVnමට වැය කළ kදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මාz ටැංVය නඩ � Vnමට මසකට වැය වන kදල ෙකොපමණද;  

 ය#න  එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

753/’16 
13. 

ග	 �මr ර නායක මහතා,— ක!ක	 හා වෘ �ය ස�- සබඳතා අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල ම#නාරම yස�්කය �ළ, 

 (i) ^යාපyං�ව -� ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr (EPF) >�! සංඛ*ාව; 

 (ii) අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr (EPF) >�! සංඛ*ාව; 

එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනMද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව0ෂවල අm-# ^යාපyං� ? ෙසේවක අ0ථසාධක අරkදr  
  (EPF) >�! සංඛ*ාව,   

 (i) රජයට අය  සමාග!; 

 (ii) අ0ධ රාජ* ආයතන;  



( 7 ) 

 

 

 (iii) ෙපෞAග^ක අංශය;   

 (iv) ක0මා#ත අංශය; 

 (v) කෘ�ක0මා#ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අJව සහ එ එ ව0ෂය අJව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න  එ�මා 
ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

873/’16 
14. 

ග	 ච�#ද @ ෙ�LW මහතා,— පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා  ව ම# පධාන අමාත*වරයා @L# ඌව පළාෙ  පාසr 
�ෂ*ය#ට පාසr බෑI ලබාSෙ! වැඩසටහන ආර!භ කර ඇ- බව 
ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න!, බhrල yස�්කෙR ෙ! දවා එම ප-ලාභ ලැ¦ ඇ- �ෂ*ය# 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා දැනට දරා ඇ- kz @යදම  කවෙ0ද; 

 (iv) එම kදr ලබාග  kලාශ කවෙ0ද; 

 (v) ෙමMS ය! අක�කතාව Lh a -ෙbද; 

 (vi) එෙසේ න!, ඒ සඳහා ග#නා �යවර කවෙ0ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
 

 
පධාන කට3� ආර!භෙR S 

ෙය�ජනා ()බඳ දැ+�,ම 

1. 

ග	 ෙහට0 අ�Hහා�  මහතා,— පන  ෙකª!පත  ඉyWප  Vnෙ!  අවසරය    
(අංක 1),— පහත සඳහ# පන  ෙකª!පත ඉyWප  Vnමට අවසර yය 3�ය:— 

“ජයමග සංව0ධන, සමාජ ස කාරක හා Hණ*ාධාර පදනම සංසථ්ාගත Vnම සඳහා ? පන  
ෙකª!පතV.”  

2. 

ග	 ඉ!රා# මහ®ෆ ් මහතා,— පන  ෙකª!පත  ඉyWප  Vnෙ!  අවසරය       
(අංක 2),—  පහත සඳහ# පන  ෙකª!පත ඉyWප  Vnමට අවසර yය 3�ය:— 

“ගrM#න ජා�අ�r ෆ තාහ ්අරා� @hහල සංසථ්ාගත Vnම සඳහා ? පන  
ෙකª!පතV.”  
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ෙයෝජනා ��බඳ දැJ!Sම සහ yනට Yය�ත කට3� 
*1. 

 වරාය සහ �ව# ෙතොªපල සංව0ධන බh (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර 
Vයaම.  

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*2. 
ජා-ය ෙගොඩනැGෙ! බh (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*3. 
@ස0ජන (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*4. 
එක� කළ අගය මත බh (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*5. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1) උප වග#-ෙR 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙ³ද යටෙ , �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන 
ලhව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැ!බ0 01 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

*6. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග#- සමඟ Vය@ය 3� 61(1)
(ත) වග#-ය යටෙ , �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැ!බ0 01 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

 

*7. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග#- සමඟ Vය@ය 3� 61(1)
(ත) වග#-ය යටෙ , �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැ!බ0 12 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.06 
yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

*8. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1)(ඌ) වග#-ය 
යටෙ  ස් වෙAශ කට3� සහ �වර  අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා0� 03 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද 
Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

 

*9. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග#- යටෙ  �වර අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා0� 
26 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද 
Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.     
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*10. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග#- යටෙ  �වර අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා0� 26 yනැ- 
අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ,  2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත 
කළ 3� ය. 

  

*11. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  30 වැY වග#-ය සමඟ 
Vය@ය 3� 61 වග#-ය යටෙ  �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන 
ලhව, අංක 1924/6 සහ 2015 ·^ 20 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ,  
2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය. 

*12. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  29 වැY වග#-ය සමඟ 
Vය@ය 3� 61 වග#-ය යටෙ  �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන 
ලhව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබ0 26 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

 

*13 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1)(ත) වග#-ය 
යටෙ  �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබ0 26 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.06 yන ඉyWප  
කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.   

*14. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග#- සමඟ Vය@ය 3�, 
61(1)(ත) වග#-ය යටෙ  �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැ!බ0 14 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2016.09.06 yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.     

*15. 
�වර හා ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*�මා,— �වර සහ ජලජ ස!ප  පනත යටෙ  

Yෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන �වර සහ ජලජ ස!ප  පනෙ  61(1)(ත) වග#-ය 
යටෙ  �වර සහ ජලජ ස!ප  සංව0ධන අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැ!බ0 14 yනැ- අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.06 yන ඉyWප  
කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.       

*16. 

g ලංකා ඉං¸ෙ#	ව	#ෙI සභාව පන  ෙකª!පත — ෙදවැYවර Vයaම.  
(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*17. 
ෛවද* (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*18. 
ෙබෞAධ @හාර ෙAවාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 
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*19. 

ෙථේරවාS ¹º ක-කාව  (^යාපyං� Vnෙ!) පන  ෙකª!පත — ෙදවැY වර 
Vයaම. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

*20. 

@h^බල හා Hන0ජනiය බලශ- අමාත*�මා,— g ලංකා qYත* බලශ- අ=කාWය 
පනත යටෙ  Yෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන g ලංකා qYත* බලශ- අ=කාWය පනෙ  36 
වග#-ෙR (2) උප වග#-ෙR (ඈ) සහ (ඉ) ෙ³ද සමඟ Vය@ය 3�, එF පනෙ  67 වග#-ය 
යටෙ  @h^බල හා Hන0ජනiය බලශ- අමාත*වරයා @L# සාදJ ලhව, 2016 ·Y මස 15 
yනැ- අංක 1971/13 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 2016.09.20 වැY yන 
ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය. 

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 
 

*21. 

ආ±»කම ව*වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— @වාදය  කr තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ·Y 22),— “g ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාS ජනරජෙR ආ±»කම ව*වසථ්ාෙ� 
104ආ (5)(අ) ව*වසථ්ාෙ� @=@ධාන පකාරව මැ-වරණ ෙකො�ෂ# සභාව @L# 2016 
ෙපබරවාW 25 yනැ- අංක 1955/19 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2016.05.06 yන ඉyWප  කරන ලද, ජනමත@චාරණයකS ෙහෝ ඡ#ද @ම5මකට අදාළ 
කාල5මාව �ළ @ද½  හා k¾ත ජනමාධ* @L# ��පැyය 3� උපමාන ෙහව  
මා0ෙගෝපෙAශ/ ෙමෙහ3! ප-ප - අJමත කළ 3� ය.” යJෙව# ෙයෝජනා කරන ලy#, 
පශන්ය සභා¹kඛ කරන ලS.  

*22. 
සංව0ධන උපාය මා0ග හා ජාත*#තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ  Yෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පන  මl# සංෙශෝ=ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ  4 
වැY වග#-ෙR (3) වැY උපවග#-ය සහ 14 වැY වග#-ය සමඟ Vය@ය 3�, එම 
පනෙ  20 වැY වග#-ය යටෙ  kදr අමාත*වරයා @L# සාදන ලhව, 2015 
ෙපබරවාW 26 yනැ- අංක 1903/41 දරන අ- @ෙශේෂ ගැස¢ පතෙR පළ කරJ ලැබ, 
2015.09.23  yන ඉyWප  කරන ලද Yෙයෝග අJමත කළ 3� ය.  

(අමාත* ම±ඩලෙR අJම-ය ද#වා -ෙb.) 

23. 

g ලංකා ෙසේවා �Wස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙකª!පත — 
ෙදවැYවර Vයaම.  

24. 
ළමා Hන	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත Vnෙ!) පන  ෙකª!පත — ෙදවැYවර 

Vයaම.  

25. 
g ලංකා ඵස  sස-්යාY සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත Vnෙ!) පන  ෙකª!පත — 

ෙදවැYවර Vයaම.  

 
 * සල/ෙණ� හ2�ව+ ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 


