
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1087/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 1ධ, :ව2 සහ නා;ක යන =;ධ හ>දාව2@ අශව්ාෙරෝහක අංශය �ළ DEන 
අශව්ය2 සංඛ)ාව;  

 (ii)  එම අශව්ය2 නඩ,� JKම සඳහා වැය කරන >දල;   

 (iii) උත අශව්ය2ෙග2 ගP ලබන පෙයෝජන; 

එ එ හ>දාව අPව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) (i) උත හ>දාව2ෙU අශව්ාෙරෝහක අංශයට තව, අශව්ය2 ෙග2Vමට කට1� 
කර2ෙ2ද; 

 (ii)  එෙසේ නX, ඒ සඳහා වැය JKමට අෙ�Zත >දල එ එ හ>දාව අPව ෙව2 
ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද;  

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

2. 
1205/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත :ණෙසේකර මහතා,— වා\මා.ග හා ජලසXප, කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) ],තලම ^ස=්කය �ළ 1983 ව.ෂය වන;ට !a, 

 (i) වා\මා.ග සංඛ)ාව; 

 (ii)  bඩා වැc, අ>d සහ ඇළ මා.ග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො;eX පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) (i)  1983 Dට 2009 ව.ෂෙfg 1දමය ත,,වය hමවන ෙත වා\මා.ග, වැc, 
අ>d සහ ඇළ මා.ග ප!සංසක්රණය සඳහා ෙව2 කරන ලද >දල; 

 (ii)  1දමය ත,,වය hම Vෙම2 පi 2015 ව.ෂය දවා, සමසත් වා\මා.ග, වැc, 
අ>d සහ ඇළ මා.ග ප!සංසක්රණයට රජය ;D2 ෙව2 කරන ලද >දල; 

එ එ ව.ෂය අPව ෙකොපමණද ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

 

(අටවැh පා.jෙX2�ව - පළ>වැh සභාවාරය) 
අංක 199.] 
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3. 
1376/’16 

ග	 බ2lල :ණව.ධන මහතා,— කෘZක.ම අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අPව, වැn අසව්P ලබා ෙදන oජ 
හp2වාෙදන සමාගXවලට අ.ධ බl ;රාමය2 ලබා l2ෙ2ද;  

 (ii) එවැh බl සාPබලය ලබා ග, සමාගXවල නX ලැqස�්ව ඉ^\ප, 
කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අPව, කෘZකා.sක ය2ෙතෝපකරණ ආනයන බl ඉව, JKමට 
ෙයෝජනා කළ බැ;2, 

 (i) 2015 ජනවා\ 01  ^න වන;ට, ආනයන බlවj2 hදහස ් කර !a, 
ය2ෙතෝපකරණ ෙuඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවා\ 01 ^ෙන2 පi, ආනයන බlවj2 hදහස ් කර !a, 
ය2ෙතෝපකරණ ෙuඛනය; 

ඉ^\ප, කර2ෙ2ද ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
4. 

1469/’16 

ග	 චs2ද ; ෙxD\ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) බluල ^ස=්කෙf ඇ! ගාම hලධා\ වසX සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගාම hලධා\ වසXවල නX කවෙ.ද; 

 (iii) දැනට ස/්ර ගාම hලධා\ෙයb DEන ගාම ෙසේවා වසX හා එ@ ෙසේවෙf h1� 
ගාම hලධා\2ෙU නX කවෙ.ද; 

 (iv) බluල ^ස=්කෙf පව!න ගාම hලධා\ ]ර�පාy �රVමට අමාත)ාංශය 
ග2නා �යවර කවෙ.ද; 

 ය2න  එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
5. 

1516/’17 

ග	 උදය පභා, ගXම2�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක 
කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) දහනව වැh ආzyකම ව)වසථ්ා සංෙශෝධනය ෙක}Xප, JKමට සහ සංකu~ය 
ප=කා සැක4මට ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)ාංශය ම�2 ෙගVX 
කළ තැනැ,ත2ෙU නX සහ එම එ එ ]�ගලයාට ෙග� >දu පමාණය 
ෙකොපමණද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

6. 
1619/’17 

ග	 ෙහේෂා2 ;තානෙU මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක 
කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ර,න]ර ^ස=්කෙf 4ගෙය2 ^1d වන ඇ�j�Eය නගරය �ළ ව)ාපා\ක 
ඉඩX සඳහා @sකX ලබාgෙX ගැට�ව පව!න බව  ��ග2ෙ2ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ නX, hවැර^ අ1\2 ඉඩX @sකX ලබාgමට ෙගන ඇ! �යවර කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙf ඉඩX සXබ2ධෙය2 ;හාරසථ්ානය අq!වාDකX පකාශ 
කරන බැ;2, ව)ාපා\කය2 තම2ෙU ව)ාපා\ක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැ�j 
ඉ^JKම Dl ෙනොකරන බව ද2ෙ2ද; 

 (ii) ෙමම ;හාරසථ්ානයට ෙම� ඉඩX සXබ2ධෙය2 සත) වශෙය2ම ඇ! 
@sකම කවෙ.ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Dට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව)ාපා\ක සථ්ාන �! ;�s2 
DEන ව)ාපා\කය2ට ඒවාෙf @sකX ලබාgමට,,  තම ව)ාපාර කට1� 
කරෙගන යාම සඳහා ව)ාපා\ක පජාවට පහiකX සැප�මට,  �යවර 
ග2ෙ2ද;  

 ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

7. 

1680/’17 
ග	 ෙසfq� අj සා@. ම�ලානා මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ සහ ෙ��ය ෛවද)  

අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකළ] ^ස=්කෙf ඇ! පාෙ��ය ෙරෝහu වන මා2ක.h, ම@�., 
මා2ෙචෝෛල, උ2h�චාq, ක^රෙcj, ම2�. සහ ම@ලව�}ව2 යන 
ෙරෝහu ෛවද)ව	2ෙU @ඟය ෙහේ�ෙව2 තාවකාjකව වසා දමා ඇ! 
බව,; 

 (ii) අෙනb, පහiකX සහ නාම ]ව	 ද ස@තව ෙගොඩනැ�j පව!න බව,; 

 (iii) ෛවද) ප!කාර ලබාගැ�ම සඳහා පවාහන පහiකX l.වල ම�ටමක පව!න, 
ඉතා lරබැහැර පෙ�ශ කරා ගම2 JKමට DlVෙම2 ෙමම පෙ�ශවල ෙරෝ�2 
දැn lෂක්රතාව2ට >�ණ g DEන බව,; 

 (iv) ගXවා4 l� ෙරෝ�2ට ෙනොsෙu ෛවද) ෙසේවා සැප�ෙX සංකuපය 
>l2ප,V ෙනොමැ! බව,; 

එ�මා ද2ෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහu ය� ;වෘත කර අවම වශෙය2 ෛවද)ව	2 ෙදෙදෙනb ෙහෝ 
ලබාgමට කට1� කර2ෙ2ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහu ය� ;වෘත කර ෙසේවා සපයන ම�ටමට ෙගන එP ලබන ^නය 
කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

8. 
1692/’17 

ග	 ඩUලස ්ෙ�වාන2ද මහතා,— �වර හා ජලජ සXප, සංව.ධන අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකො\යාP ජා!ක �වර සහෙයෝ�තා සXෙXලනෙf සහය ඇ!ව � ලාංJක 
�වරය2 සඳහා hවාස ෙයෝජනා කමය �යා,මක ව2ෙ2ද; 

 (ii)  ෙමම hවාස ෙයෝජනා කමය gපව)ා�තව �යා,මක කර2ෙ2ද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ, 1�ධය ෙම2ම සව්භා;ක ;ප,වj2 ;ශාල 
වශෙය2 හාhයට ප, උ�	 සහ නැෙගන@ර පළා,වල �වරය2 සඳහා 
hවාස ඉ^කර ෙද2ෙ2ද; 

 (iv)  එෙසේ නX, ඉ^කරP ලබන hවාස සංඛ)ාව, පෙ�ශ සහ ^නය කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

9. 
1700/’17 

ග	 නj2 බzඩාර ජයමහ මහතා,— ඉඩX සහ පා.jෙX2� ප!සංසක්රණ  
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල]ව ^ස=්කෙf ෙච2කලn පාෙ��ය ෙuකX ෙකො�ඨාසෙf, 
එරා�., ]2නbඩා ගාමෙf �@E ඉඩX ප!සංසක්රණ ෙකොsෂ2 සභාවට 
අය, අකර 370  පමණ �, ඉඩම ෙබොෙහෝ කලක Dට ප^ං�ක	ෙවb ෙහෝ 
ෙනොමැ!,  JDl සංව.ධන කා.යයකට ෙහෝ ඉ^JKම සඳහා ෙයොදා 
ෙනොග, ඉඩම ෙලස පව!2ෙ2ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාෙ��ය ෙuකXවරයා ෙU අPදැPම මත ක.මා2ත කලාපය 
�@}Vම සඳහා හpනාෙගන !ෙ�ද; 

 (iii) ඒ අPව, එම ඉඩම ක.මා2ත කලාපය �@}Vම සඳහා � ලංකා ආෙයෝජන 
මzඩලයට �ත)ාP�ලව පවරා gමට ඉඩX ප!සංසක්රණ ෙකොsෂ2 සභාව 
ෙවත ඉu�ම කර ! ෙ�ද; 

 (iv) එම ඉඩෙX ආෙයෝජන කලාපය ඉ^JKමට අවශ) �jක අධ)යනය Dl 
JKම සඳහා 	�යu sjයන 38ක ;යදමJ2 � ලංකා ආෙයෝජන මzඩලය 
ම�2 ලංකා හqෙඩොj ආයතනයට පවරා !ෙ�ද; 

 (v) ෙX වන;ට එම �sෙf !a තuගස ්කපා දමා, JDයX �\ස අනවසරෙය2 
වැටවu ඉ^කර, ස/්ර ෙගොඩනැ�j ඉ^JKම ආරXභකර ! ෙ�ද; 

 (vi) අදාළ බලධා\2 අනවසර ඉ^JKX ඉව, JKමට කට1� ෙනොJKමට ෙහේ�ව 
කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

10. 
1702/’17 

ග	 වාiෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ව.ෂ 2016 � ලංකා අධ)ාපන ප\පාලන ෙසේවා ;භාගෙf ප!ඵල hb, � බව 
සඳහ2 කරs2 ]ර�පාy 980 සඳහා බඳවාෙගන ඇ! බව,; 

 (ii) න>,, ෙX වනෙත ;භාගයට ෙප� DE ෙසi අෙ�ෂකය2ට ප!ඵල 
ෙuඛනය පවා යවා ෙනොමැ! බව,; අ2ත.ජාලෙය2ද ලබාගැ�මට ඉඩ 
ෙනොමැ! බව,; 

එ�මා ද2ෙන@ද? 

(ආ) ෙX ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ!\ ප!ඵල hb, JKමට �යවර ෙගන, ඒ අPව iliකX 
ලබ2න2 ]ර�පාy අPව බඳවා ගැ�මට කට1� කර2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 



( 5 ) 

 

 

11. 
1705/’17 

ග	 (ෛවද)) නj2ද ජය!ස්ස මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා.ග 
අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞ2ද.ය ;ශව්;ද)ාලෙf සං�ත ~ඨය ආරXභ කළ ^නය කවෙ.ද; 

 (ii) එ@ ව)වහා\ක සං�ත අධ)යනාංශෙf ;ෂය h.ෙ�ශය සනාතන සභාව ;D2 
අPමත කර !ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නX, එම ^නය කවෙ.ද; 

 (iv) එම අධ)යනාංශෙf DEන ස/්ර, තාවකාjක සහ ආ¡hක ක/කාචා.යව	 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) තාවකාjක/ආ¡hක ක/කාචා.යව	 හා උපෙ�ශකව	 බඳවාගැ�ෙX 
කමෙcදය කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

12. 
1713/’17 

ග	 eමu ර,නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක 
කට1� අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2004.12.26 ^න ඇ! � iනාs ;පතට >�ණ l2 හXබ2ෙතොට නගර සභා 
hවාස පාෙ. අංක 3/19 දරන hවෙසේ ප^ං�ව DE ¢. එ2. අ£. මහතා ඇ�¤ 
68 ෙදෙනbෙU ඉඩX 2010.03.17 ^න ෙවරළ උද)ානය ඉ^JKම සඳහා 
පවරාග, බව,; 

 (ii) පවරා ග, ඉඩX සඳහා ඉහත සඳහ2 �\සට ෙමෙත ව2^ ෙගවා ෙනොමැ! 
බව,;  

 එ�මා ද2ෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම �\සට ව2^ ෙගVමට කට1� කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නX, එම ^නය කවෙ.ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

13. 
1749/’17 

ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— >දu හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙX වන;ට � ලංකාව �ළ පව,වාෙගන යP ලබන :ව2 ;lj නාjකා 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම :ව2 ;lj නාjකා පව,වාෙගන යP ලබන ආයතන කවෙ.ද; 

 (iii) එම :ව2 ;lj නාjකාවල @sක	ව2 සහ එම නාjකා ආරXභ කර ඇ! 
^නය2 ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ.ද;  

 (iv) ෙX වන;ට � ලංකාව �ළ ආරXභකර ;කාශනය පව,වාෙගන ෙනොයන  
:ව2 ;lj නාjකා !ෙ�ද,  

 (v) එෙසේ නX, එම නාjකා කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 



( 6 ) 

 

 

(ආ) (i) :ව2 ;lj නාjකා hයාමනය කරP ලබන ආයතනය කවෙ.ද; 

 (ii) දැනට එම :ව2 ;lj නාjකා hයාමනය ;�ම,ව Dl ෙනොවන බව  
��ග2ෙ2ද;  

 (iii) සමාජ හාhය2 Dlවන අ1\2 යX යX :ව2 ;lj නාjකා ම�2 Dl කරP 
ලබන පචාරය2 ;කාශනය JKම වැළැVම සඳහා :ව2 ;lj නාjකා 
hයාමනය JKමට ;�ම, කමෙcදය කnනs2 සකස ්කර2ෙ2ද; 

 (iv) එෙසේ නX, ඒ කවර ආකාරෙය2ද; 

ය2න, එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

14. 
1773/’17 

ග	 ;¥ත ෙහේර, මහතා,— රාජ) ප\පාලන හා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2010.09.10 ^නැ! අංක 1670/33 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතය ම�2 
පකා¦ත � ලංකා ගණකා�කා\ ෙසේවා ව)වසථ්ාව අPව hලධා\2 
;ෙශේෂ ෙශේ̈ යට උසස ්JKෙXg රාජ) ෙසේවා ෙකොsෂ2 සභාෙc අPම!යට 
පටහැh ෙලස උසසV්X ලබාg !ෙ�ද; 

 (ii) පශච්ා, උපා� iliකX ෙනොමැ! hලධා\2ට ;ෙශේෂ ෙශේ̈ යට උසසV්X 
ලබාgම සඳහා >දu අමාත)ාංශ ෙuකXවරයා ;D2 ඉu�ම කර !ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නX, එම කාලවකවාPව කවෙ.ද; 

 (iv) රාජ) ෙසේවා ෙකොsෂ2 සභාව එයට අPම!ය ලබාg !ෙ�ද; 

 (v) එම සX>ඛ පKෂණය සඳහා hලධා\2 82 කැඳ�ෙfද; 

 (vi) ඔ�2 අතර රාජ) ෙසේවා ෙකොsෂ2 සභාව අPමත කළ, කාලවකවාPවට 
ඇ�ළ, hලධා\2ෙU නාමෙuඛනය සහ එයට අය, ෙනොවන 
hලධා\2ෙU නාමෙuඛනය ඉ^\ප, කර2ෙ2ද; 

 (vii) ෙමම hලධා\2 ;ෙශේෂ ෙශේ̈ යට උසස ්කර !ෙ�ද; 

 (viii) එෙසේ නX, එම උසසV්X �යා,මක වන ^නය කවෙ.ද; 

 (ix) රාජ) ෙසේවා ෙකොsෂ2 සභාෙc hයමය2ට පටහැh ෙලස උසසV්X ලබාg 
!ෙ� නX, ඊට වගJව1� hලධා\2 ක�	2ද; 

 (x) ෙමම hලධා\2 සXබ2ධව ගP ලබන �යවර කවෙ.ද; 

 (xi) උසසV්X  ෙනොලැoෙම2 අග!යට ප, hලධා\2 ෙවPෙව2 ගP ලබන 
�යවර කවෙ.ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

15. 
1776/’17 

ග	 ජය2ත සමරVර මහතා,— ;ෙ�ශ ¬Jයා අමාත)�sයෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.03.31 ^නට ;ෙ�ශය2@ ෙසේවෙf h1�ව DEන � ලාංJක ]�d හා 
P]�d ශsකය2 සංඛ)ාව, ඔ�2 ෙසේවෙf ෙයg DEන රට අPව, ¬Jයා 
ව.�කරණය අPව සහ ස්/]	ෂ සමාජභාවය අPව; 
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 (ii) එම ]�d හා P]�d ශsකය2 සංඛ)ාව, එ එ ^ස=්කය අPව සහ 
Dංහල, ෙදමළ, >සj්X හා ෙවන, ජා®2ට අPව;    

ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද ය2න එ�sය ෙමම සභාවට ද2ව2ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැPXgම සහ ^නට hයsත කට1� 
 

*1. 
� ලංකා !රසාර සංව.ධන පන, ෙක}Xපත — ;වාදය කu තබන ලද පශ්නය (2017 

මා.� 08) [1]. 

*2.  
සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත)2තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ, hෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන, 
ම�2 සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ, 4 
වග2!ෙf (3) උපවග2!ය සහ 14 වග2!ය සමඟ Jය;ය 1�, එ� පනෙ, 20 
වග2!ය යටෙ, 2017 ආනයන බලපත හා පs!කරන සහ ත,ව පාලන hෙයෝග 
සXබ2ධෙය2 සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත)2තර ෙවළඳ අමාත)වරයා ;D2 
සාදන ලlව, 2017 අෙගෝස්� 15 ^නැ! අංක 2032/10 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf 
පළ කරP ලැබ, 2017.09.06 ^න ඉ^\ප, කරන ලද hෙයෝග අPමත කළ 1� ය.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*3. 

ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා!ක ඖෂධ hයාමන අ�කා\ය 
පනත යටෙ, hෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ hයාමන අ�කා\ය පනෙ, 
118  වග2!ය සමඟ Jය;ය 1� 142  වග2!ය යටෙ, ෛවද) උපකරණ sල hයම JKම 
සXබ2ධෙය2 ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා ;D2 සාදන ලlව, 2017 
ෙපබරවා\ 17 ^නැ! අංක 2006/45 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 2017.05.23 
^න ඉ^\ප, කරන ලද hෙයෝග අPමත කළ 1� ය. 

*4.  
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ජා!ක ඖෂධ hයාමන අ�කා\ය 

පනත යටෙ, hෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ hයාමන අ�කා\ය පනෙ, 
59 සහ 63 වග2! සමඟ Jය;ය 1�, 142 වග2!ෙf (2) උපවග2!ෙf (ද) ෙ³දය යටෙ, 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)වරයා ;D2 සාදන ලlව, 2017 ´h 14 ^නැ! අංක 
2023/30 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 2017.08.22 ^න ඉ^\ප, කරන ලද 
hෙයෝගය අPමත කළ 1� ය.  

*5. 
;Dවන ආzyකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම. 

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*6. 

බලහ,කාරෙය2 අ�	දහ2 JKXවj2 Dය� තැනැ,ත2 ආරෂා JKX සඳහා � 
ජාත)2තර සX>! පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම. 

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
 *7. 

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, hයමය (අංක 1),— ජා!ක රාජ) සභාෙc 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2=ක සමාජවාg ජනරජය සහ 	DයාP 
ස�හාzyව අතර උද.පන �;iම සXබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා ;D2 සාදන ලlව, 
2017 ´h 07 ^නැ! අංක 2022/27 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 
2017.07.25 ^න ඉ^\ප, කරන ලද hයමය අPමත කළ 1� ය.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
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*8. 
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 

පනත යටෙ, hයමය (අංක 2),— ජා!ක රාජ) සභාෙc 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2=ක සමාජවාg ජනරජය සහ 1ෙ.නය 
අතර උද.පන �;iම සXබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා ;D2 සාදන ලlව, 2017 ´h 
02 ^නැ! අංක 2021/47 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 2017.07.26 
^න ඉ^\ප, කරන ලද hයමය අPමත කළ 1� ය.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*9.  

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, hයමය (අංක 3),— ජා!ක රාජ) සභාෙc 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ, � ලංකා පජාතා2=ක සමාජවාg ජනරජය සහ මහජන µන 
ස�හාzyව අතර උද.පන �;iම සXබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා ;D2 සාදන ලlව, 
2017 ´h 20 ^නැ! අංක 2024/25 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 
2017.08.22 ^න ඉ^\ප, කරන ලද hයමය අPමත කළ 1� ය.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*10.  

අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— උද.පන 
පනත යටෙ, hයමය (අංක 4),— ජා!ක රාජ) සභාෙc 1977 අංක 8 දරන උද.පන 
පනෙ, 3 වග2!ය යටෙ,  � ලංකා පජාතා2=ක සමාජවාg ජනරජය සහ ;ය�නාම 
සමාජවාg ජනරජය අතර උද.පන �;iම සXබ2ධෙය2 ජනා�ප!වරයා ;D2 සාදන 
ලlව, 2017 ´j 19 ^නැ! අංක 2028/16 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP 
ලැබ, 2017.08.23 ^න ඉ^\ප, කරන ලද hයමය අPමත කළ 1� ය.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*11. 

අපරාධයක ;2^තය2 සහ සාZක	ව2 හට සහාය gෙX සහ ආරෂා JKෙX 
(සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම.  

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*12.  

අපරාධ වැළැVෙX (සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම. 
(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*13. 
රෂණ ක.මා2තය ;�ම, JKෙX (සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර 

JයVම. 
(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 

*14. 
ඉෙලෙටොhක ගPෙදP (සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම. 

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*15. 

පවාහන හා D;u :ව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොsෂ2 සභාෙc 
වා.Zක වා.තාව හා �dX (2013),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය 
යටෙ, 2016.09.06 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකොsෂ2 සභාෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2hෙcදනය ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.01.26 
^න සලකා බලන ලg.) 

*16. 
පවාහන හා D;u :ව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මzඩලෙf වා.Zක 

වා.තාව හා �dX (2012),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2017.03.07 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2012.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, � ලංකා ගමනාගමන 
මzඩලෙf වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2hෙcදනය ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.03.24 
^න සලකා බලන ලg.) 
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*17. 
පවාහන හා D;u :ව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොsෂ2 සභාෙc 

වා.Zක වා.තාව හා �dX (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය 
යටෙ, 2017.05.03 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකොsෂ2 සභා ෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2hෙcදනය ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.26 
^න සලකා බලන ලg.) 

*18. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රාජ) වැ;j සංසථ්ාෙc වා.Zක 

වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) 
වග2!ය යටෙ, 2016.12.10 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2011.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, � ලංකා රාජ) 
වැ;j සංසථ්ාෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.23 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*19. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!\ JKෙX බැංbෙc වා.Zක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2015),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.01.24 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 
2015.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU 
hK¸ණ ඇ�ළ, ජා!ක ඉ!\ JKෙX බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*20. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.01.25 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2015.12.31 
වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ 
ඇ�ළ, ලංකා බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2015),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2017.03.08 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද,        
2015.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU 
hK¸ණ ඇ�ළ, මහජන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අPමත කළ 
1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

 

*22. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 4/ස b	ණෑගල වැ;j සමාගෙX වා.Zක 

වා.තාව හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය 
යටෙ, 2017.03.21 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2ෙU hK¸ණ ඇ�ළ, 4/ස b	ණෑගල 
වැ;j සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.23 ^න සලකා 
බලන ලg.) 
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*23. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ �!ගත සංසථ්ාෙc 

වා.Zක වා.තාව හා �dX (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.sක �!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.07.08 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ �!ගත සංසථ්ාෙc 
වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.07.04 ^න සලකා බලන ලg.) 

*24. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— � ජයව.ධන]ර මහ ෙරෝහෙu 

වා.Zක වා.තාව හා �dX (2013),— 1983 අංක 54 දරන � ජයව.ධන]ර මහෙරෝහu මzඩල 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2016.07.21 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, � ජයව.ධන]ර මහ ෙරෝහෙu 
වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.07.04 ^න සලකා බලන ලg.) 

*25. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ hෂප්ාදන සංසථ්ාෙc 

වා.Zක වා.තාව හා �dX (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.sක �!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.08.11 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hK¸ණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ hෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.07.04 ^න සලකා බලන ලg.) 

*26.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙc වා.Zක වා.තාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගX පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක.මා2ත පනත අPව 2017.03.22 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh 
^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ~එXº ආයතනෙf වරල, 
ගණකා�කාK2ෙU hKෂණ ඇ�ළ, � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙc වා.Zක වා.තාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*27.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!\ JKෙX බැංbෙc වා.Zක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන (2014),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.05.05 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 
2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU 
hKෂණ ඇ�ළ, ජා!ක ඉ!\JKෙX බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන 
අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*28.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2014),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.09.22 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ, මහජන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 
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*29.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන (2014),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.05.05 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ, ලංකා බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*30.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 4/ස හලාවත වැ;j සමාගෙX වා.Zක වා.තාව 

හා �ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.11.15 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, 4/ස හලාවත වැ;j සමාගෙX 
වා.Zක වා.තාව හා �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව.ධන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව 

හා �ල) පකාශන (2014),— >දu �! පනෙ, 35(3) වග2!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
>දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2016.10.28 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ, පාෙ��ය සංව.ධන බැංbෙc වා.Zක වා.තාව හා �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.05.03 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*32.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංක2 :ව2 සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා  

�ල) පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 
2016.08.09 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2015.03.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ.2ස�් ඇ2� ය2U ආයතනෙf වරල, ගණකා�කාKව	2ෙU 
hKෂණ ඇ�ළ,  � ලංක2 :ව2 සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා �ල) පකාශන අPමත කළ 
1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.08.23 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*33.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ;ජය bමාර�ංග අPසම්රණ 

ෙරෝහෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX 2013,— 1999 අංක 38 දරන ;ජය bමාර�ංග අPසම්රණ 
ෙරෝහu මzඩල පනෙ, 30(2) වග2!ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2) 4 
වග2!ය යටෙ, 2016.08.12 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, ;ජය bමාර�ංග 
අPසම්රණ ෙරෝහෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.07.04 ^න සලකා බලන ලg.) 

*34.   
�!ය හා සාමය සහ දZණ සංව.ධන අමාත)�මා,— අ2තරායකර ඖෂධ පාලක ජා!ක 

මzඩලෙf වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ2තරායකර ඖෂධ පාලක ජා!ක මzඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 13(1) 
වග2!ය යටෙ, 2016.08.24 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ,  වා.Zක වා.තාව 
හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ජා!ක ආරෂාව ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2016.10.05 ^න සලකා 
බලන ලg.) 
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*35.   
hවාස හා ඉ^JKX අමාත)�මා,— ජා!ක hවාස සංව.ධන අ�කා\ෙf වා.Zක වා.තාව 

හා �dX - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා!ක hවාස සංව.ධන අ�කා\ය පනත අPව 
2016.10.25 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2012.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, වා.Zක වා.තාව හා �dX 
අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.08.09 ^න සලකා බලන ලg.) 

*36.   
hවාස හා ඉ^JKX අමාත)�මා,— ඉ^JKX අභ)ාස සංව.ධන ආයතනෙf වා.Zක 

වා.තාව හා �dX - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙf කා.sක සංසථ්ා පනෙ, 2 වැh 
වග2!ෙf 1 වැh උප වග2!ය යටෙ, හා 1992 ´h මස 10 ^නැ! අංක 718/15 දරන අ! 
;ෙශේෂ ගැස�පතය අPව 2016.10.25 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 
අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ,  
වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.08.09 ^න සලකා බලන ලg.) 

*37.   
ඉඩX සහ පා.jෙX2� ප!සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩX ප!සංසක්රණ  ෙකොsෂ2 

සභාෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩX ප!සංසක්රණ 
ෙකොsෂ2 සභා පනත යටෙ, 2016.11.18 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh 
^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ,   වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(කෘZක.මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.03.09 ^න 
සලකා බලන ලg.) 

*38.   
ඉඩX සහ පා.jෙX2� ප!සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩX ප!සංසක්රණ  ෙකොsෂ2 

සභාෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩX ප!සංසක්රණ 
ෙකොsෂ2 සභා පනත යටෙ, 2016.11.18 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh 
^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ,   වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(කෘZක.මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.03.09 ^න 
සලකා බලන ලg.) 

*39.   
පවාහන හා D;u :ව2 ෙසේවා අමාත)�මා,— D;u :ව2ෙසේවා අ�කා\ෙf වා.Zක 

වා.තාව හා �dX - 2014,— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2016.12.05 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ,  � ලංකා D;u :ව2ෙසේවා 
අ�කා\ෙf වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2hෙcදනය ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.08.10 
^න සලකා බලන ලg.) 

*40.   
hවාස හා ඉ^JKX අමාත)�මා,— රාජ) සංව.ධන හා h.මාණ �!ගත සංසථ්ාෙc 

වා.Zක වා.තාව හා �dX - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.sක සංසථ්ා පනෙ,          
2 වැh වග2!ෙf 1 වැh උප වග2!ය යටෙ, 2017.01.24 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 
2012.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU 
hKෂණ ඇ�ළ, වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව iභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2Vම ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක 
සභාව ;D2 2017.08.09 ^න සලකා බලන ලg.) 
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*41.   
පවාහන හා D;u :ව2ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙf වා.Zක 

වා.තාව හා �dX - 2013,— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(2)(C) වග2!ය යටෙ, 
2017.01.24 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2013.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, ජා!ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙf වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස2hෙcදනය ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.08.10 
^න සලකා බලන ලg.) 

*42.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංක2 :ව2 සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය 
යටෙ, 2017.07.25 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2016.03.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, � ලංක2 :ව2 
සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.08.23 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*43.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— � ලංක2 :ව2 සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා 

�dX 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන >දu පනෙ, 14(3) වග2!ය යටෙ, 2015.03.04 
වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.03.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ.2ස�් ඇ2� ය2U ආයතනෙf වරල, ගණකා�කාKව	2ෙU hKෂණ ඇ�ළ,  
� ලංක2 :ව2 සමාගෙX වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.08.23 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*44.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— මානව සXප, 

සංව.ධනය JKෙX � ලංකා ජා!ක සභාෙc, වා.Zක වා.තාව හා �dX 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව සXප, සංව.ධනය JK ෙX � ලංකා ජා!ක සභාව පනෙ, 24 වග2!ය යටෙ, 
2016.10.27 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද, 2014.12.31 වැh ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, මානව සXප, සංව.ධනය 
JKෙX � ලංකා ජා!ක සභාෙc වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.02.09 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*45.   
සංව.ධන කා.යභාර අමාත)�මා සහ ;ෙ�ශ කට1� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

h1තය2ෙU භාර අර>දu මzඩලය, වා.Zක වා.තාව හා �dX 2014,— 1980 අංක 46 
දරන ෙසේවා h1තය2ෙU භාර අර>දu මzඩල පනෙ, 11 වග2!ය යටෙ, 2016.11.12 
වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද 2014.12.31 ^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ ඇ�ළ, ෙසේවා h1තය2ෙU භාර අර>දu මzඩලෙf  
වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.02.09 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*46.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අර>දෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අර>දu පනෙ, 17 වග2!ය යටෙ, 2016.01.27 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද 2013.12.31 
^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ,  ජා!ක රෂණ භාර අර>දෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.02.09 ^න සලකා 
බලන ලg.) 
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*47.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අර>දෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අර>දu පනෙ, 17 වග2!ය යටෙ, 2016.12.10 වැh ^න ඉ^\ප, කරන ලද 2014.12.31 
^ෙන2 අවස2 � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප!වරයාෙU hKෂණ 
ඇ�ළ,  ජා!ක රෂණ භාර අර>දෙu වා.Zක වා.තාව හා �dX අPමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං¦ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;D2 2017.02.09 ^න සලකා 
බලන ලg.) 

*48. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගX (සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම. 

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*49. 

ෙථේරවාg »¼ ක!කාව, (jයාප^ං� JKෙX) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර 
JයVම. 

(අමාත) මzඩලෙf අPම!ය ද2වා !ෙ�.) 
*50. 

ආzyකම ව)වසථ්ාව යටෙ, ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කu තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ´h 22),— “� ලංකා පජාතා2=ක සමාජවාg ජනරජෙf ආzyකම ව)වසථ්ාෙc 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙc ;�;ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොsෂ2 සභාව ;D2 2016 ෙපබරවා\ 25 
^නැ! අංක 1955/19 දරන අ! ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරP ලැබ, 2016.05.06 ^න ඉ^\ප, 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකg ෙහෝ ඡ2ද ;ම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ ;ද¿, හා >Àත 
ජනමාධ) ;D2 ��පැ^ය 1� උපමාන ෙහව, මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1X ප!ප,! අPමත 
කළ 1� ය.” යPෙව2 ෙයෝජනා කරන ල^2, පශන්ය සභා»>ඛ කරන ලg.  

51. 
� ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන, ෙක}Xපත — 

ෙදවැhවර JයVම.  

52. 
ළමා ]න	,ථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර 

JයVම.  

53. 
� ලංකා එස, �ස!්යාh සෙහෝදර,වය (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — 

ෙදවැhවර JයVම.  

54. 
� ලංකා කා2තා සXෙXලනය (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර 

JයVම.  

55. 
ෙමොනරාගල ^ස=් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — 

ෙදවැhවර JයVම.  

56. 
ලසාjය2 සමාජ�ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — 

ෙදවැhවර JයVම.  

57. 
ජාත)2තර කා2තා සහ ළමා අq®2 i¬�ෙX සභාව (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, 

ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම.  
 

58. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත JKෙX) පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර 

JයVම.  
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59. 
ද ඉ2සE්E1� ඔෆ ්ස.Eෆq� ප�j එක�2ට2�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත JKෙX) 

පන, ෙක}Xපත — ෙදවැhවර JයVම.  
 
 

 

* සල,ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 
 

[1] 
“පන, ෙක}Xපත දැ2 ෙදවැh වර Jය;ය 1�ය” යPෙව2 ෙයෝජනා කරන ල^2, 

පශන්ය සභා»>ඛ කරන ලg. 
 

 

 


