
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1221/’16 

ග	 ප�ම උදයශා!ත #ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට+� අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ව23යාව 4ස5්කෙ6 �7ටා ඇ8 රාජ, ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ@. A. A. ඊ. තසත්වාD! EF! වGෂ 1983! පKව Eනාශ කරන ලද රාජ, 
ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Eනාශ M එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ6 ��ගQ තෙසේ	ව කර 8ෙRද;  

 (iv) එෙසේ නT, එම ෙ�පළවල සTUGණ වVනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Eනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගWව +� තසත්වාD!ට 
E	�ධව Y8මය �යවර ෙගන 8ෙRද;  

 (vi) එෙසේ නT, එම �යවර කවෙGද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Eමසා ඇ8 ෙතොර�	 සTබ!ධෙය! UGණ වාGතාව 
ඉ4\පQ කර!ෙ!ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

2. 
1332/’16 

ග	 `�aක ප8රණ මහතා,— Ebcබල හා dනGජනYය බලශ8 අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා Ebcබල මeඩලය යටෙQ ලංකා ටා!සේෆෝමGස ්නj! ආයතනය 
8`ෙ!ද; 

 (ii)  එම ආයතනෙ6 නම ෙවනස ්කර 8ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නT, එ7 වGතමාන නම කවෙGද; 

 (iv) ./ස එ@Aඑ@ ෙහෝ@k!lස ්(ෙපෞ�.) සමාගමට අයQ ෙකොටස ්ෙබD ෙගොස ්
ඇQෙQ ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව! ස�ව ඇ8 ෙකොටස ්පාලනය කරr ලබ!ෙ! 
ක2	! EF!ද; 

 (vi) එ7 ෙකොටසක්	ව!ෙl නT හා ඔ2! ස�ව ඇ8 ෙකොටස ්සංඛ,ාව ��බඳ 
ෙ@ඛනය ඉ4\පQ කර!ෙ!ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර tEKT අrව, එය �7uවා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔ2!ෙl 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ2! ෙකොටසක්	ව! බව ද!වා 8ෙRද; 

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙන7ද? 

(අටවැ3 පාGcෙT!�ව - පළwවැ3 සභාවාරය) 
අංක 205.] 
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(ආ) (i) ESOT සමාගෙම7 ආරTභක ෙකො ටසක්	ව! ක2	!ද, ඔ2! ස�ව 8x 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව! අතර ලංකා Ebcබල මeඩලෙ6 ෙසේවකය! 
FV!ෙ!ද; 

 (iii) එෙසේ නT, ඔ2!ට ළබැyයාව ��බඳව ��ගැuම 8ෙබන බව එ�මා 
��ග!ෙ!ද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ඇ) (i) COPE වාGතාෙ| සඳහ! ප\4 ./ස එ@Aඑ@ ෙහෝ@k!lස ් (ෙපෞ�.)   
සමාගෙම! 	�ය@ දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  Ebcබල 
මeඩලයට ෙනොෙගවා 8ෙබන බව ද!ෙ!ද; 

 (ii) ෙT සTබ!ධෙය! ෙගන ඇ8 }යාමාGග කවෙGද;  

ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

3. 
1408/’16 

ග	 බ!bල #ණවGධන මහතා,— පාථjක කGමා!ත  අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය7 අංක 182 ෙයෝජනාවට අrව, පාථjක කGමා!ත 
ක2!Fලය (Primary Industry Council) �7uවr ලැ`ෙ|ද; 

 (ii) එෙසේ නT, එම 4නය සහ සථ්ානය කවෙGද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව7, පාථjක කGමා!ත ක2!Fලය �7u�ෙT 
අරw� හා ඒ සඳහා M වැඩ��ෙවළ සැෙකE! පැහැ4c කර!ෙ!ද; 

 (iv) ෙමම ක2!Fලයට සTබ!ධවන Eෙශේෂඥය!ෙl නාම ෙ@ඛනය ඉ4\පQ 
කර!ෙ!ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙව7 සඳහ! වන � ලංකාෙ| දැනට ස�යව පවQනා 
පාථjක කGමා!ත ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉ4\පQ කර!ෙ!ද;  

 (vi) 2009 +ද ගැuT 3ම�ෙම! පK, උ�	 නැෙගන7ර ඇ��ව � ලංකාව �ළ 
අ�8! ඇරඹ ූපාථjක කGමා!තය! කවෙGද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

4. 
1542/’17 

ග	 චj!ද E ෙ�F\ මහතා,— කෘ�කGම අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) බeඩාරෙවල ඇ�� කෘ�කාGjක කට+�වල 3රත වන බb@ල 
4ස5්කෙ6 ජනතාවට උමා ඔය සංවGධන ව,ාපෘ8ය ම	 පහර � ඇ8 බව 
��ග!ෙ!ද; 

 (ii) ෙමම ව,ාපෘ8ය ෙහේ�ෙව! වගා හා3 M ජනතාවට ව!4 ෙග�මට 
අමාත,ාංශය �යවර ෙගන 8ෙRද; 

 ය!න එ�මා ෙමම  සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
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5. 
1745/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැEc කGමා!ත අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) පරක�ව, �ඩා ෙQ ව� සංවGධන සj8ෙ6, ෙQ ශ8 සාමා ක අංක 
109131 දරන ෙ. ¡. F\ෙසේන යන අය  2016 වGෂෙ6D හ4Fෙ6 jය ෙගොස ්
ඇ8 බවQ; 

 (ii) ඔ¢ට 7jEය +� ෙQ ශ8 රෂණ ප8ලාභ ලබා ගැYම සඳහා 
අවශ, Fය£ම cයWයEc මරණක	ෙl ¤\ඳ M ¡. එT. £Fඩා මහQjය (පK 
7jක	) EF! 2016.09.30 4න රQනdර �ඩා ෙQ ව� සංවGධන සj8 
පාෙ�¥ය සංEධානය ෙවත භාරD ඇ8 බවQ; 

එ�මා ද!ෙන7ද? 

(ආ) (i) cයWයEc භාරD දැනට මාස 06කට ආස!න කාලය ගත� ඇතQ, ෙT 
දවා එම  ප8ලාභ wදල ලැ¦ ෙනොමැ8 බව ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නT, එ§ ප8ලාභ wදල හැW ඉම3! ඇයට ලබාDමට �යවර 
 ග!ෙ!ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

6. 
1755/’17 

ග	 ල§ ජයවGධන මහතා,— කෘ�කGම අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩT ෙනොමැ8 d�ගලය!ට තම �¨	 ඉඩෙම! පGචස ් 10ක 
ෙකොටස ෙගොඩකර 3වස ඉ4කර ගැYමට අවසර ලබාDම DGඝ කාලයක 
Fට පැව8 බව ද!ෙ!ද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩT අ7j d�ගලය!ට තම �¨	 ඉඩෙම! පGචස ් 10 ක 
පමණ ෙකොටස ෙගොඩකර 3වස ඉ4Wªම සඳහා ලබා D 8x අවසථ්ා අ7j 
කර ඇ8 බව ��ග!ෙ!ද; 

 (iii) එම3සා 4ව�ෙ! EEධ පෙ�ශවල ඉඩT ෙනොමැ8 Eශාල �\ස අසරණ 
තQQවයකට පQව FVන බව ��ග!ෙ!ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද?  

(ආ) (i) �¨	 ඉඩෙම! පGචස ්10ක පමාණය ෙගොඩකර ගැYම සඳහා ෙT වනEට  
ෙගොEජන ෙසේවා ෙදපාGතෙT!�වට අයbT කර ඇ8 d�ගලය! සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම d�ගලය!ට ඉතා කkනj! එම පGචස ්10ක �¨	 ඉඩT ෙගොඩකර 
ගැYමට අවසථ්ා සලසා ෙද!ෙ!ද; 

 (iii) එෙසේ නT, ඒ කවර 4නයක Fටද; 

 ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

 

 

 

 



( 4 ) 

 

 

7. 
1780/’17 

ග	 අෙශෝක «ය!ත මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාQ සභාව යටෙQ }යාQමක වන, dQතලම 4ස5්කෙ6 �7V 
ෙරෝහ@,  මධ,ම ෙබෙහQශාලා සහ ආ+Gෙ|ද ෙරෝහ@ සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සථ්ානවල නT කවෙGද; 

 (iii) ඉහත එ එ ෙසෞඛ, මධ,සථ්ානවල ෙසේවෙ6 3+� w� ෙසේවක සංඛ,ාව 
ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙGද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ, මධ,සථ්ානවල ෙසේවක dර�පා� පව¬ද; 

 (v) එෙසේ නT, ඒ ��බඳ Eසත්ර කවෙGද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ, මධ,සථ්ාන 4+� Wªමට සහ ෙසේවක dර�පා� �ර�මට ගr 
ලබන �යවර කවෙGද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

8. 
1790/’17 

ග	 එT. එ. එT. ස@මා! මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 4න ෙහෝ ඊට ආස!න කාල වකවාrෙ|D උ�	 පළාෙQ, 
ව23යාව 4ස5්කෙ6, ෙG®ය අමාත,ාංශය සහ පළාQ සභා යටෙQ 
}යාQමක ෙවj! 8x ෙදමළ මාධ, wසc්T පාස@ සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස@වල නT හා ඒවා �7ටා 8x සථ්ානය! කවෙGද; 

 (iii) එම පාස@ ආවරණය වන අධ,ාපන කලාප සහ පාෙ�¥ය ෙ@කT ෙකො¯ඨාස 
කවෙGද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙ6 පාසල බවට පකාශයට පQ කරන ලද ගැස¯  
3ෙ|දන අංක හා 4න සභාගත කර!ෙ!ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

9. 
1853/’17 

ග	 එස්. එT. ම\කාG මහතා,— මහානගර හා බස්නා7ර සංවGධන 
අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා7ර සංවGධන අමාත,ාංශය EF! ක ±යිාQමක කරr 
ලබන  ෙමගාෙපොcස ්සැලKම  යටෙQ 2017 වසෙG Fට ඉ4\ වසර 03  
දවා 8³\ගසය්ාය ප ±ාෙ�¥ය ෙ@කT ෙකො¯ඨාසෙ6 සැලKT කර ඇ8 
සංවGධන වැඩසටහ! කවෙGද; 

 (ii) දැනටමQ යT වැඩසටහ! ආරTභ කර ඇQනT, ඒවා කවෙGද; 

 (iii) ආරTභ Wªමට බලාෙපොෙරොQ� වන වැඩසටහ! 3ශ�්ත වශෙය! පට! 
ග!නා 4න වකවාr කවෙGද; 

 (iv) ෙT සඳහා රාජ, හා ෙපෞ�ගcක ආෙයෝජන Fb කර!ෙ!ද; 



( 5 ) 

 

 

 (v) එෙසේ නT, ඒවා ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙGද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) (i) දැනටමQ ආරTභ කර ඇ8 ෙහෝ ආරTභ Wªමට බලාෙපොෙරොQ�වන                 
වැඩසටහ! සඳහා ෙව! කර ඇ8 wදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ8 wදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙT සඳහා ණය wද@ ලබා ග!ෙ!ද; 

 (iv) එෙසේ නT, ණය ලබා ග!නා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නT, රජය EF! ෙව! කර ඇ8 wදල ෙකොපමණද; 

ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

10. 
1870/’17 

ග	 ¤ම@ රQනායක මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක 
කට+� අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.01.01 4න Fට 2017.04.30 4න දවා ජනාaප8වරයා EF! Fbකර 
ඇ8 Eෙ�ශ සංචාර සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල නT කවෙGද; 

 (iii) එ එ සංචාරය සඳහා දරන ලද Eයදම ෙව! ෙව! වශෙය!  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාaප8වරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභා· M අමාත,වරය!, 
ම!¸වරය! සහ 3ලධාª! ඇ�� සමසථ් සංඛ,ාව ෙව! ෙව! වශෙය! 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනාaප8වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභාt M ෙසK d�ගලය!ෙl තන�	 
කවෙGද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

11. 
1952/’17 

ග	 කනක ෙහේරQ මහතා,— ඉඩT සහ පාGcෙT!� ප8සංස්කරණ අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) කෑග@ල 4ස5්කෙ6, 

 (i)  රජය ස� ඉඩT පමාණය;   

 (ii)  ප4ං�ය සඳහා ෙබදා Dමට හºනාෙගන ඇ8 රජය ස� ඉඩT පමාණය;  

 (iii)  ප4ං�ය සඳහා ඉඩT ඉ@£T කර ඇ8 ප2@ සංඛ,ාව; 

 එ එ පාෙ�¥ය ෙ@කT ෙකො¯ඨාසය අrව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද 
ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ)  (i) ඉ@£T කර ඇ8 ප2@ සඳහා හºනාෙගන ඇ8 රජය ස� ඉඩT ලබාDමට 
  �යවර ග!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නT, එම 4නය කවෙGද;   

ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
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12. 
1958/’17 

ග	 පEතාෙ�� ව!3ආර� මහQjය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) 2017 මැ� මස 26 4න Fට »3 මස 05 4න දවා ඇ8M ගංව�ර හා නායයාT 
ෙහේ�ෙව! රQනdර 4ස5්කෙ6; 

 (i) මරණයට පQM d�ගලය! සංඛ,ාව; 

 (ii) හා3 M 3වාස සංඛ,ාව; 

 (iii) නායයාම ෙහේ�ෙව! පමණ හා3 M 3වාස සංඛ,ාව; 

 (iv) ගංව�ර ෙහේ�ෙව! සTUGණෙය! හා අGධ වශෙය! හා3යට පQM 3වාස 
සංඛ,ාව; 

 එ එ පාෙ�¥ය ෙ@කT ෙකො¯ඨාසය අrව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද 
ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

13. 
1961/’17 

ග	 ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� මස රQනdර 4ස5්කෙ6 ඇ8 M ගංව�ර හා නායයෑT ෙහේ�ෙව! 
UGණ හා3 M 3වාස 630 හා අGධ හා3 M 3වාස 4608 වාGතා � ඇ8 බව 
ද!ෙ!ද; 

 (ii) හා3යට පQ 3වාස නැවත ඉ4Wªම සඳහා KbK ඉඩT හºනාෙගන 8ෙRද; 

 (iii) ෙT සඳහා ව� සමාගT ස� ඉඩT පවරාග!ෙ!ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩT කkනj! පවරා ගැYමට දැනට පව8න Y8ª8 සංෙශෝධනය 
කර!ෙ!ද; 

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙන7ද? 

(ආ) (i) හා3යට පQ 3වාස සඳහා ව!4 wදල ලබාDමට රජය 3යjත කාල.මාව 
¬රණය කර 8ෙRද; 

 (ii) ආපදාවට ලM Fය£ 3වාස සඳහා ව!4 wද@ ලබාෙද!ෙ!ද; 

 (iii) 3වාස හා3 සඳහා ව!4 wද@ ලබාDෙTD සලකා බලr ලබන 3Gණායකය! 
කවෙGද;  

ය!නQ එ�මා සඳහ! කර!ෙන7ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

14. 
1962/’17 

ග	 ෙමොෙහොම¼ නවE මහතා,— ස්වෙ�ශ කට+� අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 වGෂෙ6 Fට ෙT වනෙත Eමධ,ගත ප8පාදන යටෙQ dQතලම 
4ස5්කෙ6, දංෙකොuව පාෙ�¥ය ෙ@කT කාGයාලය ෙවත ලැ`� w� 
ප8පාදන පමාණය එ එ වGෂය අrව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප8පාදන ලැ`r ආකාරය කවෙGද; 

 (iii) එම ප8පාදන ෙයොදා ග3j! ෙT වනEට 3ම කර ඇ8 හා Fb ෙකෙරj! 
පව8න වැඩසටහ!/ව,ාපෘ8 8ෙRද; 
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 (iv) ෙමම කාල.මාව �ළ WFයT ආයතන ෙහෝ සංEධාන සඳහා ප8පාදන ෙව! 
WªT Fb කර ඇQනT, එ§ wදල හා ප8ලා½ ආයතනෙ6 ෙහෝ සංEධානෙ6 
නT හා c�නය! එ එ වGෂය අrව ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙGද; 

 (v) උත කාල.මාව �ළ අEෙ¾ද M wදල ඇQනT, එම wද@ පමාණයQ, 
එෙසේ M ආකාරයQ ඉ4\පQ කර!ෙ!ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන7ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
 

 

පධාන කට+� ආරTභෙ6 D 
ෙය�ජනා ./බඳ දැ1�2ම 

 

1. 

ග	 ෙස6�¼ අ¿ සාÀG ම2ලානා මහතා,— පනQ ෙකuTපත  ඉ4\පQ WªෙT  
අවසරය,— පහත සඳහ! පනQ ෙකuTපත ඉ4\පQ Wªමට අවසර 4ය +�ය:—  

“� ලංකාෙ| තªක�@ අÃ.ය8@ කා4\6යාහ ්සංගමය සංසථ්ාගත Wªම සඳහා M පනQ 
ෙකuTපතW.” 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැrTDම සහ 4නට 3යjත කට+� 

*1.  
පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝටG වාහන පනත යටෙQ 3ෙයෝග,—

(203 අaකාරය M) ෙමෝටG වාහන පනෙQ 5 වග!8ෙ6 (2) උපවග!8ය සහ 19 වග!8ය 
සමඟ WයEය +� එ§ පනෙQ 237 වග!8ය යටෙQ පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා 
අමාත,වරයා EF! සාදන ලbව, 2017 සැ�තැTබG 22 4නැ8 අංක 2037/ 23 දරන අ8 Eෙශේෂ 
ගැස¯ පතය මÆ! සංෙශෝaත, 2017 සැ�තැTබG 08 4නැ8 අංක 2035/51 දරන අ8 Eෙශේෂ 
ගැස¯ පතෙ6  පළ කරr ලැබ, 2017.10.09 4න ඉ4\පQ කරන ලද 3ෙයෝග අrමත කළ +� ය. 

*2. 
 EසGජන පනQ ෙකuTපත (2018) — ෙදවැ3වර Wය�ම.  

(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 

*3.  
wද@ හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— Kරාබb ආඥාපනත යටෙQ 3ෙ|දනය,— Kරාබb 

ආඥාපනෙQ (52 අaකාරය M) 12, 14 සහ 22 වග!8 සමඟ WයEය +�, 32 වග!8ය යටෙQ, 
Kරාබb සTබ!ධෙය! wද@ හා ජනමාධ, අමාත,වරයා EF! සාදන ලbව, 2017 »c 28 4නැ8 
අංක 2029/51 දරන අ8 Eෙශේෂ ගැස¯ පතෙ6 පළ කරr ලැබ, 2017.10.09 4න ඉ4\පQ කරන 
ලද 3ෙ|දනය අrමත කළ +� ය. 

(අංක 996 දරන Kරාබb 3ෙ|දනය)  
(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 

*4. 
අaකරණ සංEධාන (සංෙශෝධන) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම.  

(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 
*5. 

EFවන ආe�කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම. 
(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 
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*6. 
බලහQකාරෙය! අ�	දහ! WªTවc! Fය£ තැනැQත! ආරෂා WªT සඳහා M 

ජාත,!තර සTw8 පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම. 
(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 

*7. 
අපරාධයක E!4තය! සහ සා�ක	ව! හට සහාය DෙT සහ ආරෂා WªෙT 

(සංෙශෝධන) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම.  
(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 

*8.  
අපරාධ වැළැ�ෙT (සංෙශෝධන) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම. 

(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 
*9. 

පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා8ක ගමනාගමන ෙකොjෂ! සභාෙ| 
වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය 
යටෙQ 2016.09.06 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ ජා8ක ගමනාගමන 
ෙකොjෂ! සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.01.26 
4න සලකා බලන ලD.) 

*10. 
පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මeඩලෙ6 වාG�ක 

වාGතාව හා t�T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය යටෙQ 
2017.03.07 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2012.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ � ලංකා ගමනාගමන 
මeඩලෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.03.24 
4න සලකා බලන ලD.) 

*11. 
පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා8ක ගමනාගමන ෙකොjෂ! සභාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය 
යටෙQ 2017.05.03 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ ජා8ක ගමනාගමන 
 ෙකොjෂ! සභා ෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.26 
4න සලකා බලන ලD.) 

*12. 
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංකා රාජ, වැEc සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව 

හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය 
යටෙQ 2016.12.10 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2011.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ � ලංකා රාජ, වැEc 
සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.23 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*13. 
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ජා8ක ඉ8\ WªෙT බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව 

හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2015,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2017.01.24 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 
2015.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªÈණ ඇ�ළQ ජා8ක ඉ8\ WªෙT බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන  
අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 
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*14. 
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ලංකා බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ 

Ëල, පකාශන - 2015,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2017.01.25 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2015.12.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන  අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*15. 
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— මහජන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ 

Ëල, පකාශන - 2015,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2017.03.08 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද,        
2015.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªÈණ ඇ�ළQ මහජන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන  අrමත කළ 
+� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

 

*16. 
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ./ස �	ණෑගල වැEc සමාගෙT වාG�ක 

වාGතාව හා Ëල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 
2017.03.21 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÊන Eගණකව	!ෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ ./ස �	ණෑගල වැEc 
සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.23 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*17. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ Y8ගත සංසථ්ාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාGjක Y8ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග!8ය සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 
2016.07.08 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ රාජ, ඖෂධ Y8ගත සංසථ්ාෙ| 
වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 

*18. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— � ජයවGධනdර මහ ෙරෝහෙ@ 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයවGධනdර මහෙරෝහ@ මeඩල 
පනෙQ 30(2) වග!8ය සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය යටෙQ 
2016.07.21 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ � ජයවGධනdර මහ ෙරෝහෙ@ 
වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 

*19. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ 3ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාGjක Y8ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග!8ය සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 
2016.08.11 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªÈණ ඇ�ළQ රාජ, ඖෂධ 3ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 
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*20.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා 

ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගT පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කGමා!ත පනත අrව 2017.03.22 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 
4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.¡.එT.Î. වරලQ 
ගණකාaකාªව	!ෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා 
ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන  අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*21.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ජා8ක ඉ8\ WªෙT බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව 

හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2014,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2016.05.05 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 
2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªෂණ ඇ�ළQ ජා8ක ඉ8\WªෙT බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, 
පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*22.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— මහජන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ 

Ëල, පකාශන - 2014,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2016.09.22 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ මහජන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*23.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ලංකා බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ 

Ëල, පකාශන - 2014,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2016.05.05 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*24.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ./ස හලාවත වැEc සමාගෙT වාG�ක වාGතාව 

හා Ëල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 
2016.11.15 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ./ස හලාවත වැEc සමාගෙT 
වාG�ක වාGතාව හා Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*25.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— පාෙ�¥ය සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව 

හා Ëල, පකාශන - 2014,— wද@ Y8 පනෙQ 35(3) වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 
දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2016.10.28 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 
2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªෂණ ඇ�ළQ පාෙ�¥ය සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා Ëල, පකාශන අrමත 
කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.05.03 4න සලකා 
බලන ලD.) 
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*26.   
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංක! #ව! සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා  

Ëල, පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 
2016.08.09 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2015.03.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අG!ස්̄  ඇ!¼ ය!l වරලQ ගණකාaකාªව	!ෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ  
� ලංක! #ව! සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.23 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*27.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— Eජය �මාර�ංග අrසම්රණ 

ෙරෝහෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Eජය �මාර�ංග 
අrසම්රණ ෙරෝහ@ මeඩල පනෙQ 30(2) වග!8ය සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14
(2) . වග!8ය යටෙQ 2016.08.12 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! 
අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ Eජය 
�මාර�ංග අrසම්රණ ෙරෝහෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 

*28.   
Y8ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවGධන අමාත,�මා,— අ!තරායකර ඖෂධ පාලක ජා8ක 

මeඩලෙ6 වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ!තරායකර ඖෂධ පාලක ජා8ක මeඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 13(1) 
වග!8ය යටෙQ 2016.08.24 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M 
වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ අ!තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා8ක මeඩලෙ6 වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන අrමත කළ 
+� ය.  

(ජා8ක ආරෂාව ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2016.10.05 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*29   
3වාස හා ඉ4WªT අමාත,�මා,— ජා8ක 3වාස සංවGධන අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා8ක 3වාස සංවGධන අaකා\ය පනත අrව 
2016.10.25 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2012.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ජා8ක 3වාස සංවGධන 
අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.08.09 4න සලකා බලන ලD.) 

*30.   
3වාස හා ඉ4WªT අමාත,�මා,— ඉ4WªT අභ,ාස සංවGධන ආයතනෙ6 වාG�ක වාGතාව 

හා t�T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ6 කාGjක සංසථ්ා පනෙQ 2 වැ3 වග!8ෙ6 1 
වැ3 උප වග!8ය යටෙQ හා 1992 »3 මස 10 4නැ8 අංක 718/15 දරන අ8 Eෙශේෂ 
ගැස¯පතය අrව 2016.10.25 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M 
වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ  ඉ4WªT අභ,ාස 
සංවGධන ආයතනෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.08.09 4න සලකා බලන ලD.) 

*31.   
ඉඩT සහ පාGcෙT!� ප8සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩT ප8සංසක්රණ  ෙකොjෂ! 

සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩT ප8සංසක්රණ 
ෙකොjෂ! සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 
4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩT ප8සංසක්රණ  ෙකොjෂ! සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(කෘ�කGමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.03.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 
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*32.   
ඉඩT සහ පාGcෙT!� ප8සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩT ප8සංසක්රණ  ෙකොjෂ! 

සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩT ප8සංසක්රණ 
ෙකොjෂ! සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 
4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩT ප8සංසක්රණ  ෙකොjෂ! සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(කෘ�කGමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.03.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*33.   
පවාහන හා FE@ #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා FE@ #ව!ෙසේවා අaකා\ෙ6 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය 
යටෙQ 2016.12.05 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ  � ලංකා FE@ 
#ව!ෙසේවා අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.10 
4න සලකා බලන ලD.) 

*34.   
3වාස හා ඉ4WªT අමාත,�මා,— රාජ, සංවGධන හා 3Gමාණ Y8ගත සංසථ්ාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාGjක සංසථ්ා පනෙQ          
2 වැ3 වග!8ෙ6 1 වැ3 උප වග!8ය යටෙQ 2017.01.24 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 
2012.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªෂණ ඇ�ළQ රාජ, සංවGධන හා 3Gමාණ Y8ගත සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T 
අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Kභසාධනය, සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.08.09 4න සලකා බලන ලD.) 

*35.   
පවාහන හා FE@ #ව!ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා8ක පවාහන ෛවද, ආයතනෙ6 වාG�ක 

වාGතාව හා t�T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(2)(C) වග!8ය යටෙQ 
2017.01.24 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ජා8ක පවාහන ෛවද, 
ආයතනෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.10 
4න සලකා බලන ලD.) 

*36.  
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංක! #ව! සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා  

ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය 
යටෙQ 2017.07.25 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2016.03.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංක! #ව! 
සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා ඒකාබ�ධ Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.23 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*37.   
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංක! #ව! සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14(3) වග!8ය යටෙQ 2015.03.04 
වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.03.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අG!ස්̄  ඇ!¼ ය!l වරලQ ගණකාaකාªව	!ෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ  � ලංක! #ව! 
සමාගෙT වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.23 4න සලකා 
බලන ලD.) 
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*38.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— මානව සTපQ 

සංවGධනය WªෙT � ලංකා ජා8ක සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සTපQ සංවGධනය Wª ෙT � ලංකා ජා8ක සභාව පනෙQ 24 වග!8ය යටෙQ 
2016.10.27 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ මානව සTපQ සංවGධනය 
WªෙT � ලංකා ජා8ක සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.02.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*39.   
සංවGධන කාGයභාර අමාත,�මා සහ Eෙ�ශ කට+� අමාත,�මා,— ෙසේවා 

3+තය!ෙl භාර අරwදෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා 3+තය!ෙl භාර අරwද@ මeඩල පනෙQ 11 වග!8ය යටෙQ 2016.11.12 වැ3 
4න ඉ4\පQ කරන ලද 2014.12.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ෙසේවා 3+තය!ෙl භාර අරwදෙ@ වාG�ක 
වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.02.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*40.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— ජා8ක රෂණ 

භාර අරwදෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා8ක රෂණ භාර 
අරwද@ පනෙQ 17 වග!8ය යටෙQ 2016.01.27 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2013.12.31 
4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ  ජා8ක රෂණ භාර අරwදෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.02.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*41.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— ජා8ක රෂණ 

භාර අරwදෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා8ක රෂණ භාර 
අරwද@ පනෙQ 17 වග!8ය යටෙQ 2016.12.10 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2014.12.31 
4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ  ජා8ක රෂණ භාර අරwදෙ@ වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.02.09 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*42.   
Eෙ�ශ ÏWයා අමාත,�jය සහ අaකරණ අමාත,�jය,— � ලංකා Eෙ�ශ ෙසේවා 3+8 

කාGයංශෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා Eෙ�ශ ෙසේවා 
3+8 කාGයංශ පනෙQ 19 වැ3 වග!8ය යටෙQ 2016.06.08 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 
2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 
3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා Eෙ�ශ ෙසේවා 3+8 කාGයංශෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T 
අrමත කළ +� ය.  

(ජාත,!තර සබඳතා ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2016.10.05 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*43.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැc 

අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැc 
අaකා\ය පනෙQ 34 වග!8ය යටෙQ 2016.05.04 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2012.12.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ � ලංකා මහවැc අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(කෘ�කGමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.03.09 4න 
සලකා බලන ලD.) 
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*44.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැc 

අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැc 
අaකා\ය පනෙQ 34 වග!8ය යටෙQ 2016.11.15 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ � ලංකා මහවැc අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(කෘ�කGමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.03.09 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*45.   
අගාමාත,�මා සහ ජා8ක ප8පQ8 හා ආGµක කට+� අමාත,�මා,— රාජ, දැව 

සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 
වග!8ය යටෙQ 2016.09.06 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M 
වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ රාජ, දැව 
සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(8රසර සංවGධනය හා ප\සර සහ සව්භාEක සTපQ ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක 
සභාව EF! 2017.03.09 4න සලකා බලන ලD.) 

*46.  
කGමා!ත හා වාÐජ කට+� අමාත,�මා,— ./ස � ලංකා රාජ, වාÐජ (EEධ) Y8ගත 

සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වාÐජ (EEධ) Y8ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2016.07.07 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.03.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÊන Eගණකව	!ෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ ./ස � ලංකා රාජ, වාÐජ (EEධ) Y8ගත සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T 
අrමත කළ +� ය.  

(3ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2016.10.04 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*47.   
කGමා!ත හා වාÐජ කට+� අමාත,�මා,— ./ස � ලංකා රාජ, වාÐජ (EEධ) Y8ගත 

සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වාÐජ (EEධ) Y8ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2017.02.09 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.03.31 
වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÊන Eගණකව	!ෙl 3ªෂණ 
ඇ�ළQ ./ස � ලංකා රාජ, වාÐජ (EEධ) Y8ගත සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T 
අrමත කළ +� ය.  

(3ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.04.07 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*48.   
කා!තා හා ළමා කට+� අමාත,�jය,— ජා8ක ළමා ආරෂක අaකා\ෙ6 වාG�ක 

වාGතාව හා t�T - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා8ක ළමා ආරෂක අaකා\ පනෙQ 32 
වග!8ය සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (2) (ඉ) වග!8ය යටෙQ 2016.06.07 
වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ජා8ක ළමා ආරෂක අaකා\ෙ6 
වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(කා!තා හා ස්̧  d	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 
2017.02.21 4න සලකා බලන ලD.) 
*49.   

රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ලංකාdත සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව 
හා Ëල, පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 
2017.05.23 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÊන Eගණකව	! වන එස.් ෙ�. එT. එස.් වරලQ ගණකාaකාª 
ව	!ෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ලංකාdත සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා Ëල, 
පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.09.06 4න සලකා 
බලන ලD.) 
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*50.   
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— ලංකාdත සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව 

හා Ëල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 
2017.08.09 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÊන Eගණකව	! වන එස.් ෙ�. එT. එස.් වරලQ ගණකාaකාª 
ව	!ෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ලංකාdත සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක වාGතාව හා Ëල, 
පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.09.06 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*51.   
රාජ, ව,වසාය සංවGධන අමාත,�මා,— � ලංකා 3වාස සංවGධන Ëල, සංසථ්ා බැං�ෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා Ëල, පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන wද@ Y8 පනෙQ 35 (3) 
වග!8ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 2017.07.04 
වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ3 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා 3වාස සංවGධන බැං�ෙ| වාG�ක 
වාGතාව හා Ëල, පකාශන අrමත කළ +� ය.  

(ආGµක සංවGධන ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.09.06 4න සලකා 
බලන ලD.) 

*52.   
ඛ3ජ ෙත@ සTපQ සංවGධන අමාත,�මා,— ලංකා ඛ3ජ ෙත@ Y8ගත සංසථ්ාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ3ජ ෙත@ Y8ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 32 (3) වග!8ය යටෙQ 2016.04.05 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2013.12.31 4ෙන! 
අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ලංකා 
ඛ3ජ ෙත@ Y8ගත සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(බලශ8 ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2016.10.07 4න සලකා බලන ලD.) 

*53.   
වරාය හා නාEක කට+� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැ| සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 
2016.01.28 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2013.03.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ./ස ලංකා නැ| සංසථ්ාෙ| වාG�ක 
වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.10 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*54.   
වරාය හා නාEක කට+� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැ| සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 
2016.09.06 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2014.03.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ./ස ලංකා නැ| සංසථ්ාෙ| වාG�ක 
වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.08.10 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*55.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— � ලංකා ආ+Gෙ|ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාGjක Y8ගත සංසථ්ා  
පනෙQ 30 වග!8ය යටෙQ 2017.01.09 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2013.12.31 4ෙන! 
අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ 
� ලංකා ආ+Gෙ|ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kබසාධන සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව 
EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 
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*56.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�¥ය ෛවද, අමාත,�මා,— ෙහෝjෙයෝප8 ෛවද, සභාෙ| 

වාG�ක වාGතාව හා t�T - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝjෙයෝප8 පනෙQ 40 
වග!8ය යටෙQ 2017.01.25 වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2011.12.31 4ෙන! අවස! M 
වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ ෙහෝjෙයෝප8 
ෛවද, සභාෙ| වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Kබසාධන සමාජ සEබලගැ!�ම ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව 
EF! 2017.07.04 4න සලකා බලන ලD.) 

*57.   
වරාය හා නාEක කට+� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 2015.10.08 වැ3 
4න ඉ4\පQ කරන ලද 2012.12.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 
t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.01.26 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*58.   
වරාය හා නාEක කට+� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 2016.06.21 වැ3 
4න ඉ4\පQ කරන ලද 2013.12.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 
t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.01.24 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*59.   
වරාය හා නාEක කට+� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (3) වග!8ය යටෙQ 2016.11.12 වැ3 
4න ඉ4\පQ කරන ලද 2014.12.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ � ලංකා වරාය අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 
t�T අrමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!3ෙ|දනය ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 2017.01.26 4න 
සලකා බලන ලD.) 

*60.   
�ඩා අමාත,�මා,— Kගතදාස ජා8ක �ඩා සං§Gණ අaකා\ෙ6 වාG�ක වාGතාව හා 

t�T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන wද@ පනෙQ 14 (2) (.) වග!8ය යටෙQ 2016.06.24 
වැ3 4න ඉ4\පQ කරන ලද 2012.12.31 4ෙන! අවස! M වGෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Eගණකාaප8වරයාෙl 3ªෂණ ඇ�ළQ Kගතදාස ජා8ක �ඩා සං§Gණ අaකා\ෙ6 
වාG�ක වාGතාව හා t�T අrමත කළ +� ය.  

(ත	ණ, �ඩා, කලා  හා උ	මය! ��බඳ ආංÉක අÊෂණ කාරක සභාව EF! 
2017.02.21 4න සලකා බලන ලD.) 

*61. 
ෙබෞ�ධ Eහාර ෙ�වාලගT (සංෙශෝධන) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම. 

(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 
*62. 

ෙථේරවාD ÑÒ ක8කාවQ (cයාප4ං� WªෙT) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර 
Wය�ම. 

(අමාත, මeඩලෙ6 අrම8ය ද!වා 8ෙR.) 
 
 
 



( 17 ) 

 

 

*63. 
ආe�කම ව,වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— Eවාදය  ක@ තබන ලද පශන්ය                   

(2016 »3 22),— “� ලංකා පජාතා!5ක සමාජවාD ජනරජෙ6 ආe�කම ව,වසථ්ාෙ| 
104ආ (5)(අ) ව,වසථ්ාෙ| EaEධාන පකාරව මැ8වරණ ෙකොjෂ! සභාව EF! 2016 
ෙපබරවා\ 25 4නැ8 අංක 1955/19 දරන අ8 Eෙශේෂ ගැස¯ පතෙ6 පළ කරr ලැබ, 
2016.05.06 4න ඉ4\පQ කරන ලද, ජනමතEචාරණයකD ෙහෝ ඡ!ද Eම.මකට අදාළ 
කාල.මාව �ළ EදÔQ හා wÕත ජනමාධ, EF! ��පැ4ය +� උපමාන ෙහවQ 
මාGෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ+T ප8පQ8 අrමත කළ +� ය.” යrෙව! ෙයෝජනා කරන ල4!, 
පශන්ය සභාÑwඛ කරන ලD.  

64. 
� ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනQ ෙකuTපත — 

ෙදවැ3වර Wය�ම.  

65. 
ළමා dන	Qථාපන ෙ!දය (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර 

Wය�ම.  

66. 
� ලංකා එසQ }ස8්යා3 සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — 

ෙදවැ3වර Wය�ම.  

67. 
� ලංකා කා!තා සTෙTලනය (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර 

Wය�ම.  

68. 
ෙමොනරාගල 4ස5් කා!තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — 

ෙදවැ3වර Wය�ම.  

69. 
ලසාcය! සමාජ×ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — 

ෙදවැ3වර Wය�ම.  

70. 
ජාත,!තර කා!තා සහ ළමා අ�¬! KÏ§ෙT සභාව (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ 

ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම.  

71. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත WªෙT) පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර 

Wය�ම.  

72. 
ද ඉ!සV්V+¯ ඔෆ ්සGVෆ�¼ පRc එක2!ට!¯ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත WªෙT) 

පනQ ෙකuTපත — ෙදවැ3වර Wය�ම.  
 
 

 

* සල5ෙණ� හ7�ව1 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 
 


