
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
 

1. 
177/2020 

ග	 එස.් එ�. ම�කා  මහතා,— ෙසෞඛ' අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (3) 

(අ) / ලංකාෙ2 පධානතම ෙරෝහල වන ද67 ෙකොළඹ ;ෂණ ෙරෝහ= ප�ශෙ@ 
ඉBකරC( පවDන මහ= 13E( සම(Fත වාGH සංI ණෙ@ ඉBEJ� කටK� ඉතා 
ම(දගාLව MN කරO ලබන බව එ�මා ද(ෙනQද? 

 (ආ) (i) එම වාGH සංI ණය ඉBEJම සඳහා ඇසත්ෙ�(�ගත ��වැය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඊට අදාළ ෙකො(තා[�ව ලබා ග[ ආයතනෙ@ නම කවෙ ද; 

 (iii) එම ඉBEJ� කටK� \ම EJමට අෙ�ෂා කරO ලබන Bනය කවෙ ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම(ද?   
 

2. 
313/2020 

ග	 චC(ද FෙaM� මහතා,— බලශD අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (2) 

(අ)  (i)  ම(නාර� ෙදෝcය අසළ Fශාල ඛ\ජ ෙත= \eය පවDන බවට සනාථ 
කර ගO ලැg ව ෂය කවෙ ද;   

 (ii)  එම \eය ස�බ(ධෙය( ප ෙ@ෂණ EJම, ආර�භ කරන ලද Bනය කවෙ ද;   

 (iii)  එම ප ෙ@ෂණ EJම සඳහා  භාර ෙදන ලද ආයතනවල හා සංFධානවල න� 
කවෙ ද;   

 (iv)  අදාළ ප ෙ@ෂණ EJම සඳහා  ෙ� වනෙත වැය කරන ලද iදල 
ෙකොපමණද;   

 (v)  එම ඛ\ජ ෙත= සහ ගෑස ්\eෙය( උප�ම පෙයෝජන ගැlම ස�බ(ධෙය( 
ෙ� වනෙත අමාත'ාංශය FM( ගO ලැg සහ ඉB�ෙ@m ගO ලබන 
nයාමා ග ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම(ද?   
 

3. 
506/2020 

ග	 �ෂාර ඉq\= අමරෙසේන මහතා,— ජල ස�පාදන  අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) 6	ණෑගල Bසr්කෙ@ �Qටා ඇD ග�මාන අත�( ��MN පාlය ජලය 
සපයා ගැlෙ� ගැටsවට itණ m ඇD ග�මාන සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

(නවවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 
අංක 114.] 

පා	
ෙ��ෙ� න�ාය ප ය   
 

2021 ෙන!වැ�බ	 22 ස$දා &.භා. 9.30 ට 



 

( 2 ) 

 

 (ii) එම Bසr්කය �ළ ෙ� වනFට nයා[මක වන පජා uල ජල ස�පාදන 
ව'ාපෘD සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවාෙ@ න� කවෙ ද; 

 (iv) ඉහත සඳහ( එ එ ව'ාපෘDය මw( ආවරණය වන ග�මාන සංඛ'ාව හා 
පx= සංඛ'ාව ෙව( ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) ඉහත සඳහ( පජා uල ජල ස�පාදන ව'ාපෘDවල පවDන ධා�තාවය තවNරට[ වැy 
EJමට ගO ලබන �යවර කවෙ ද ය(න[ එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම(ද?  
  

4. 
1735/2021 

ග	 {ණDලක රාජපෂ මහතා,— ජනමාධ' අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) ව ෂ 2015 Mට 2019 දවා } කාලය �ළ සව්ා~න �පවාQl ෙසේවෙ@ සහ ලහඬ 
{ව( FN�ෙ@ නව ලාංඡන පව ධනය E�ම ෙවOෙව( වැය කරන ලද iදල ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) (i)  ව ෂ 2015 Mට 2019 දවා } කාලය �ළ සව්ා~න �පවාQl ෙසේවය සහ 
ලහඬ {ව( FN�ය සඳහා බඳවාග(නා ලද උපෙ�ශකව	( සංඛ'ාව; 

 (ii)  එම එ එ උපෙ�ශකවරයාෙ� නම, අධ'ාපන හා ෙවන[ �N�ක�, ෙගවන 
ලද මාMක වැHප, mමනා හා ලබාෙදන ලද ෙවන[ පහ�ක� සහ එම එ එ 
උපෙ�ශකවරයාට ෙගවන ලද ස�� ණ iදල; 

ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ ද ය(න[ එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ඇ) ඉහත උපෙ�ශකව	(ෙග(  සව්ා~න �පවාQl ෙසේවයට සහ ලහඬ {ව( 
FN�යට ලබාෙදන ලද ෙසේවය කවෙ ද ය(න තවNරට[ එ�මා ෙමම සභාවට 
ද(ව(ෙනQද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම(ද?   
 

5. 
1794/2021 

ග	 ෙරෝහණ Bසානායක මහතා,—  අධ'ාපන අමාත'�මාෙග( ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) / ලංකාෙ2 ඇD රාජ' Fශව්Fද'ාල සංඛ'ාව ෙකොපමණද;   

 (ii) එම Fශව්Fද'ාලවලට අOබ�ධව සථ්ා�ත කර ඇD  කෘ� Fද'ා �ඨ සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කෘ� Fද'ා �ඨ සථ්ා�ත කර ඇD  Fශව්Fද'ාලවල න� කවෙ ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද? 

(ආ) (i) කෘ�ක මා(තය සඳහාම ෙව( } Fශව්Fද'ාලය Dෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, කෘ�ක මා(තය සඳහා ෙව( } Fශව්Fද'ාලය සථ්ා�ත 
EJමට අදහස ්කර(ෙ(ද; 

ය(න[ එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනQද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ම(ද?   
 

 



 

( 3 ) 

 

පධාන වැඩකටK� ආර�භෙ@ m 
පන+ ෙක,�ප+ -.ගැ0ම -.බඳ දැ3�4ම 

 

1.  

අeකරණ අමාත'�මා,— MF= න� Fධාන සංගහය (සංෙශෝධන),— (101 වන 
අeකාරය }) MF= න� Fධාන සංගහය සංෙශෝධනය EJම සඳහා } පන[ 
ෙකH�පතE. 

 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

ෙය5ජනා -.බඳ දැ3�4ම 

2.  

පා �ෙ�(�ෙ2 සභානායක�මා,— පා �ෙ�(�ෙ2 වැඩකටK�,— න'ාය පතෙ@ 
පධාන වැඩකටK�වල අංක 1 දරන Fෂය ��බඳ වැඩ අද Bන �ස්�ෙ�m 
පා �ෙ�(�ෙ2 ස්ථාවර \ෙයෝග 8Q FeFධානව�( සහ 2020 ඔෙතෝබ  06 හා 
2021 ඔෙතෝබ  21 යන Bනය(Q පා �ෙ�(�ව FM( ස�මත කරන ලද 
ෙයෝජනාව(Q FeFධානව�( \දහස් Fය K� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැO�mම සහ Bනට \යCත කටK� 
 

*1. 

 Fස ජන පන[ ෙකH�පත — (හ[වැ\ ෙව( කළ Bනය) — Fවාදය ක= තබන ලද පශන්ය 
(2021 ෙනොවැ�බ  12) [1]. 

 

*2. 
ක මා(ත අමාත'�මා,— ජාDක මැc සහ ස්ව ණාභරණ අeකා�ය පනත 

යටෙ[ \ෙයෝග,— 1993 අංක 50 දරන ජාDක මැc සහ ස්ව ණාභරණ අeකා�ය 
පනෙ[ 14(1)(ඊ) සහ 15 වග(D සමඟ EයFය K� 53 වග(Dය යටෙ[ මැc සහ 
ස්ව ණාභරණ බලපත ගාස්� ස�බ(ධෙය( ක මා(ත සහ සැපK� කළමණාකරණ 
අමාත'වරයා FM( පනවන ලNව, 2020 මා �  02 BනැD අංක 2165/1 දරන අD 
Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ සහ එම ගැසG පතෙ@ iදණ ෙදෝෂ \වැරB කරC( 1993 අංක 
50 දරන ජාDක මැc සහ ස්ව ණාභරණ අeකා�ය පනෙ[ 53 වග(Dය යටෙ[ 
ක මා(ත අමාත'වරයා FM( සාදන ලNව, 2021 අෙපේ= 01 BනැD අංක 2221/49 
දරන අD Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO ලැබ, 2021.06.23 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 
\ෙයෝග අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*3. 

වන�� හා වන සංරෂණ අමාත'�මා,— වන ස[ව හා වෘෂලතා ආරෂක 
ආඥාපනත යටෙ[ \යමය,— (469 අeකාරය }) වන ස[ව හා වෘෂලතා ආරෂක 
ආඥාපනෙ[ 2(2) වග(Dය ය ටෙ[ වන�� �කවරණය, අ�වැට හා අග= ඉBEJම 
ඇ�� ආර�ත වැඩ ��ෙවළව= හා කැලෑ නැවත වගා EJම හා වන ස�ප[ 
සංව ධන රාජ' අමාත'වරයා FM( සාදන ලNව, 2021 අෙපේ= 09 BනැD අංක  2222/62 
දරන අD Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO ලැබ, 2021.10.07 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 
\යමය අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
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*4. 

සංචාරක අමාත'�මා,— MF= {ව( ෙසේවා පනත යටෙ[ \ෙයෝග,— 2010 අංක 
14 දරන MF= {ව( ෙසේවා පනෙ[ 117(2)(ඩ) වග(Dය ය ටෙ[ සංචාරක 
අමාත'වරයා FM( සාදන ලNව, 2020 සැ�තැ�බ  08 BනැD අංක  2192/21 දරන අD 
Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO ලැබ, 2021.10.08 Bන ඉB�ප[ කරන ලද \ෙයෝග 
අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*5. 

අපරාධ න� Fධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර Eය�ම.  

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*6. 

මහෙපොළ උසස් අධ'ාපන ;ෂ'[ව භාර අරiදල (සංෙශෝධන) පන[ ෙකH�පත — 
ෙදවැ\වර Eය�ම.  

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*7. 

��ගලනාශක ��ෙබෝ�බ තහන� EJම පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර Eය�ම.  

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*8. 

අeකරණ සංFධාන (සංෙශෝධන) පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර Eය�ම.  

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*9. 

~වර අමාත'�මා,— ~වර සහ ජලජ ස�ප[ පනත යටෙ[ \ෙයෝග (අංක 1),— 1996   
අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�ප[ පනෙ[ 61(1)(ණඅ) සහ (ණආ) වග(Dය යටෙ[ 
කෘ�ක ම, ගාLය ආ �ක කටK�, ප� ස�ප[ සංව ධන, වා�මා ග සහ ~වර සහ ජලජ ස�ප[ 
සංව ධනය ��බඳ අමාත'වරයා FM( සාදන ලNව, 2019 �\ 03 BනැD අංක 2126/6 දරන අD 
Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO ලැබ,  2021.10.22 Bන ඉB�ප[ කරන ලද \ෙයෝග අOමත 
කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*10. 

~වර අමාත'�මා,— ~වර සහ ජලජ ස�ප[ පනත යටෙ[ \ෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 
2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�ප[ පනෙ[ 61(1)(ද) වග(Dය යටෙ[ ~වර අමාත'වරයා FM( 
සාදන ලNව, 2021 මා � 12 BනැD අංක 2218/64 දරන අD Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO 
ලැබ, 2021.10.22 Bන ඉB�ප[ කරන ලද \ෙයෝග අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
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*11. 

අeකරණ අමාත'�මා,— අeකරණ සංFධාන පනත යටෙ[ \ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන 
අeකරණ සංFධාන පනෙ[ 45(1අ) වග(Dය සමඟ EයFය K� 61 වග(Dය යටෙ[ අeකරණ 
අමාත'වරයා FM( සාදන ලNව, 2021 මැ  03 BනැD අංක 2226/12 දරන අD Fෙශේෂ ගැසG 
පතෙ@ පළ කරO ලැබ,  2021.10.22 Bන ඉB�ප[ කරන ලද \ෙයෝග අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*12. 

අගාමාත'�මා සහ ආ �ක පDප[D හා සැල�� nයා[මක EJෙ� අමාත'�මා, 
¡�ධශාසන, ආගCක හා සංස්කෘDක කටK� අමාත'�මා සහ නාග�ක සංව ධන හා 
\වාස අමාත'�මා,— ජාDක �තපට සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව (2013),— 1980 
අංක 45 දරන පනD( සංෙශෝeත 1971 අංක 47 දරන / ලංකා ජාDක �තපට සංස්ථා 
පනෙ[ 32(1) වග(Dය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(1) වග(Dය යටෙ[ 
2018.02.20 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2013.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ ජාDක �තපට 
සංස්ථාෙ2 2013 ව ෂෙ@ වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 

 

*13. 

අගාමාත'�මා සහ ආ �ක පDප[D හා සැල�� nයා[මක EJෙ� අමාත'�මා, 
¡�ධශාසන, ආගCක හා සංස්කෘDක කටK� අමාත'�මා සහ නාග�ක සංව ධන හා 
\වාස අමාත'�මා,— ජාDක �තපට සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව (2014),— 1980   
අංක 45 දරන පනD( සංෙශෝeත 1971 අංක 47 දරන / ලංකා ජාDක �තපට සංස්ථා 
පනෙ[ 32(1) වග(Dය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(1) වග(Dය යටෙ[ 
2018.02.20 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2014.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ ජාDක �තපට 
සංස්ථාෙ2 2014 ව ෂෙ@ වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 

 

*14. 

පවාහන අමාත'�Cය,— ජාDක ගමනා ගමන ෙකොCෂ( සභාෙ2 වා �ක වා තාව 
(2016),—  1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(2)(C) වග(Dය යටෙ[ 2019.06.19 
Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2016.12.31 වැ\ Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ ජාDක ගමනා ගමන ෙකොCෂ( 
සභාෙ2 2016 ව ෂෙ@ වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(පවාහනය හා ස(\ෙ2දනය ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 2020.02.05 Bන 
සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  ලm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( 6 ) 

 

*15. 

ජනමාධ' අමාත'�මා,— / ලංකා �පවාQl සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තා (2013 හා 
2014),— 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(3) වග(Dය යටෙ[ 2019.03.09 Bන 
ඉB�ප[ කරන ලද 2013.12.31 හා 2014.12.31 Bනය(ෙග( අවස( } ව ෂ සඳහා 
��ෙයල කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ 2013 සහ 2014 ව ෂ 
සඳහා / ලංකා �පවාQl සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තා අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 

 

*16. 

ජනමාධ' අමාත'�මා,— / ලංකා �පවාQl සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව    
(2015),—  1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(3) වග(Dය යටෙ[ 2018.10.10 
Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2015.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ 2015 ව ෂය සඳහා / ලංකා �පවාQl 
සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 
 

*17. 

ජනමාධ' අමාත'�මා,— *මාසQත ලංකා එස[ පවෘ[D පත සමා ගෙ� වා �ක 
වා තාව (2016),— 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(3) වග(Dය යටෙ[ 
2019.06.06 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2016.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ 2016 ව ෂය සඳහා 
*මාසQත ලංකා එස[ පවෘ[D පත සමා ගෙ� වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 

 

*18. 

ජනමාධ' අමාත'�මා,— / ලංකා {ව(FN� සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව හා ¥7� 
පකාශනය (2015),—  1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(3) වග(Dය යටෙ[ 
2019.02.21 Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2015.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ 2015 ව ෂෙ@ / ලංකා 
{ව(FN� සංස්ථාෙ2 වා �ක වා තාව හා ¥7� පකාශනය අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 

 

*19. 

ජනමාධ' අමාත'�මා,— සැලMෙ( �පවාQl ආයතනෙ@ වා �ක වා තාව  
(2016),—  1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ[ 14(3) වග(Dය යටෙ[ 2019.02.22 
Bන ඉB�ප[ කරන ලද 2016.12.31 Bෙන( අවස( } ව ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද FගණකාeපDවරයාෙ� \Jෂණ ඇ�ළ[ 2016 ව ෂෙ@ සැලMෙ( �පවාQl 
ආයතනෙ@ වා �ක වා තාව අOමත කළ K� ය. 

(ෛනDක කටK� (£ෂණ Fෙරෝ~) හා මාධ' ��බඳ ආං;ක අ~ෂණ කාරක සභාව FM( 
2020.01.24 Bන සලකා බලා එI වා තාව 2020.02.07 Bන පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ කරන  
ලm.) 
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*20. 

  
Fවාදය ක= තබO ලැg පශන්ය. (2021 ¦� 08) [1]. 
 

*21. 
iද= අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ[ ෙර{ලාM,— 

1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන[ මw( සංෙශෝeත 1969 අංක 1 දරන 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ[ 4(1) සහ 14 වග(D සමඟ EයFය K� 20 
වග(Dය යටෙ[ iද= අමාත'වරයා FM( පනවන ලNව, 2021 මැ  06 BනැD අංක  
2226/48 දරන අD Fෙශේෂ ගැසG පතෙ@ පළ කරO ලැබ, 2021.06.23 Bන ඉB�ප[ 
කරන ලද ෙර{ලාM අOමත කළ K� ය. 

(අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ද(වා Dෙ�.) 
 

*22. 

අගාමාත'�මා සහ ආ �ක පDප[D හා සැල�� nයා[මක EJෙ� අමාත'�මා, 
¡�ධශාසන, ආගCක හා සංස්කෘDක කටK� අමාත'�මා සහ නාග�ක සංව ධන හා 
\වාස අමාත'�මා,—  2015 ජනවා� මස 08 වැ\ Bන Mට 2019 ෙනොවැ�බ  මස 16 
වන Bෙන( අවස( } කාල *මාව �ළ \ලතල දැ� රජෙ@ \ලධරය(, රාජ' 
සංස්ථාවල ෙසේවක (, ස(න�ධ හiදාව( Q සහ ෙපො�ස් ෙසේවෙයQ සාමා§ක (ට 
MN � ඇතැ  Eයන ෙ�ශපාලන ප�ගැl� ��බඳ පJෂා කර ෙතොර�	 ලබා ගැlම 
සඳහා වන ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාෙ2 ¨රණ සහ \ ෙ�ශ nයා[මක 
EJම,—  

උත ක	ණ ස�බ(ධෙය( අDග	 ජනාeපD�මා FM( අමාත' ම�ඩලය ෙවත 
ඉB�ප[ කරන ලද 2021.01.15 BනැD අමාත' ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළ 
අමප/21/0105/301/003 හා 2021.02.15 BනැD අමාත' ම�ඩල ¨රණය අOව පහත 
සඳහ( ක	7 ස�බ(ධෙය( අමාත' ම�ඩලෙ@ අOමDය ලබා m ඇත:—  

(අ) ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාෙ2 අවස( වා තාව (එQ පළiවැ\, ෙදවැ\ 
සහ ෙතවැ\ ෙව�� ද, ය�	�යන ෙදෝෂ හා iද ණ ෙදෝෂ \වැරB EJෙ� 
ප�;ෂඨ්ය ද ඇ�ළ[) ෙයෝජනා ස�මතය මw( පා �ෙ�(�වට ඉB�ප[ 
EJම; 

 

(ආ) එම අවස( වා තාෙ2 පළiවැ\ ෙව�ෙ� අ තම අංක 08 Q සඳහ( £ෂණ 
Fෙරෝ~ කCHව ස�බ(ධෙය( එම ෙකොCෂ( සභාව FM( ලබා m ඇD ¨රණ 
සහ \ ෙ�ශ nයා[මක EJම;  

 

( ඇ) එI අ තම අංක 08 Q සඳහ( ¨රණ අංක 1 සහ \ ෙ�ශ අංක 1 nයා[මක 
EJම සඳහා Fෙශේෂ ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාව ප[ EJම ෙහෝ 
පා �ෙ�(�ව FM( ඒ සඳහා \ශ්චය කරO ලබන ෙවන[ �N� යා(ත ණය 
\ මාණය EJම;  

 

(ඈ) ඉහත I ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාෙ2 අවස( වා තාෙ2 පළiවැ\, 
ෙදවැ\ හා ෙතවැ\ ෙව��වල සහ එම අවස( වා තාෙ2 ය�	�යන ෙදෝෂ හා 
iද ණ ෙදෝෂ \වැරB EJෙ� ප�;ෂ්ඨෙ@ අ තම අංක 08 Q සහ අ තම අංක 09 Q 
I Mට LXI දවා පැCc�වලට අදාළව එම ෙකොCෂ( සභාව FM( ලබා m ඇD 
¨රණ හා \ ෙ�ශ nයා[මක EJම �cස එI ¨රණ හා \ ෙ�ශ, අ=ලස ්ෙහෝ 
£ෂණ ෙචෝදනා Fම ශන ෙකොCෂ( සභාව, රාජ' ෙසේවා ෙකොCෂ( සභාව, 
ෙපො�ස්පD, අදාළ අමාත'ාංශ භාර අමාත'ව	( සහ අමාත'ාංශ ෙ=ක�ව	( 
ඇ�� අදාළ බලධාJ( ෙවත ෙයොi EJම; සහ 
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(ඉ) එI අවස( වා තාෙ2 ෙතවැ\ ෙව�ෙම Q අ තම අංක 10 යටෙ[ සඳහ( 
පැCc�වලට අදාළව එI ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාව FM( ලබා m 
ඇD ¨රණ හා \ ෙ�ශ nයා[මක EJම. 

 

ඊට අOලව, ඉහත (ඇ) Q සඳහ( ප�B අංක 2221/54 සහ 2021.04.01 BනැD අD 
Fෙශේෂ ගැසG පතය මw( අDග	 ජනාeපD�මා FM( Fෙශේෂ ජනාeපD පJෂණ 
ෙකොCෂ( සභාව ප[කර ඇD ෙහ ( ඉහත සඳහ( අමාත' ම�ඩල ¨රණෙ@ 
සඳහ( ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාෙ2 අවස( වා තාෙ2 ඇ�ළ[ අ තම අංක 
08 Q ¨රණ සහ \ ෙ�ශ nයා[මක EJම ස�බ(ධෙය( Fෙශේෂ ජනාeපD පJෂණ 
ෙකොCෂ( සභාෙ2 වා තාව ලැ�ෙම( ප� සලකා බලO ලැ®මට යට[ව එI අමාත' 
ම�ඩල ¨රණෙයQ සඳහ( ෙ�ශපාලන ප�ගැl� ��බඳ පJෂා කර ෙතොර�	 ලබා 
ග(නා ලද ජනාeපD පJෂණ ෙකොCෂ( සභාෙ2 අවස( වා තාෙ2 (එQ පළiවැ\, 
ෙදවැ\ සහ ෙතවැ\ ෙව�� ද, ය�	�යන ෙදෝෂ සහ iදණ ෙදෝෂ \වැරB EJෙ� 
ප�;ෂඨ්ය ද ඇ�ළ[) අ තම අංක 08 අ[හැර 09 සහ 10 අ තමය( Q ඇ�ළ[ ¨රණ 
හා \ ෙ�ශ ඉහත (ඈ) සහ (ඉ) Q සඳහ( ප�B nයා[මක කළ K�යැ  ෙමම 
පා �ෙ�(�ව ෙයෝජනා ස�මත කර M¯ . 
 

23. 

ව[ක� සහ වගI� පකාශ EJෙ� (සංෙශෝධන) පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර 
Eය�ම.  

 

24. 

N�ෙකොළ බN (සංෙශෝධන) පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර Eය�ම.  

 

25. 

ව G ෙරෝස් පදනම සංස්ථාගත EJෙ� පන[ ෙකH�පත — ෙදවැ\වර Eය�ම.  

 

26. 

ෙරොෂා( රණMංහ ජනසහන පදනම සංස්ථාගත EJෙ� පන[ ෙකH�පත — 
ෙදවැ\වර Eය�ම.  

 

 

* සල9ෙණ හ$ව3 ලබෙ ආ=>ෙ� කට?� ය. 
 

[1] 
“පන[ ෙකH�පත දැ( ෙදවැ\ වර EයFය K�ය” යOෙව( ෙයෝජනා කරන ලB(, 

පශන්ය සභා²iඛ කරන ලm. 
 

 

 
 

 
 


