
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1222/’16 

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

(අ) (i) 2ල45 6ස7්කෙ8 �9ටා ඇ4 රාජ, ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එA. B. B. ඊ. තසත්වාE! FG! වHෂ 1983! පLව Fනාශ කරන ලද රාජ, 
ආයතන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Fනාශ M එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ8 ��ගQ තෙසේ	ව කර 4ෙRද;  

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

 (v) Fනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගWව +� තසත්වාE!ට 
F	�ධව Y4මය �යවර ෙගන 4ෙRද;  

 (vi) එෙසේ නT, එම �යවර කවෙHද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Fමසා ඇ4 ෙතොර�	 සTබ!ධෙය! UHණ වාHතාව 
ඉ6\පQ කර!ෙ!ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

2. 
1334/’16 

ග	 a�bක ප4රණ මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) වHග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොWcමට පළාQ පාලන ආයතන ගQ dරණය 
��බඳව ජනතාව දැfවQ Wcමට අවශ, කට+� Ggකර 4ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නT, ඒ කවර ආකාරෙය!ද; 

 (iii) කසළ වHhකරණය කර එක� Wcමට අවශ, පහLකT ජනතාවට ලබාE 
4ෙRද;  

 (iv) එෙසේ නT, ඒ කවර ආකාරෙය!ද; 

 (v) වHhකරණය කරන ලද කසළ එක� Wcමට පළාQ පාලන ආයතන සඳහා 
පහLකT සලසා E 4ෙRද; 

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙන9ද? 

(ආ) (i) කසළ වHhකරණය කර ෙනොෙදන i�ගලය!ට එෙර9ව ගf ලබන 
jයාමාHග කවෙHද; 

 (ii) වHhකරණය කරන ලද කසළ ප4චlකරණය කර!ෙ!ද; 

(අටවැm පාHnෙT!�ව - පළ2වැm සභාවාරය) 
අංක 206.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ නT, ඒ කවර සථ්ානයකEද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද 2දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප4චlකරණය කරන ලද කසළ කවර කට+� සඳහා භාFත කළ හැWද; 

ය!නQ එ�මා සඳහ! කර!ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

3. 
1409/’16 

ග	 බ!gල #ණවHධන මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක 
කට+� අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අfව, රත! ආනයනය සඳහා බලපත 
50 muQ කරf ලැaෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ නT, එv බලපතලාw!ෙx නT, n�නය! සහ ඔz! FG! ෙගM 
බලපත ගාස�් ��බඳ Fසත්ර වාHතාව ඉ6\පQ කර!ෙ!ද; 

 (iii) වHෂ 1977 Gට ෙT දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළ9 රත! |ල හැGcම ��බඳ 
වාHතාව ඉ6\පQ කර!ෙ!ද;  

 (iv) බg ර9තව } ලංකාවට රත! ආනයනය කරf ලබන තැනැQත!ෙx නT 
කවෙHද;  

 (v) } ලංකාවට රත! ආනයනය කරf ලබන පධාන සැප+Tක	ව! සහ රටවA 
කවෙHද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

4. 
1474/’16 

ග	 ච|!ද F ෙ~G\ මහතා,— මහානගර හා බස්නා9ර සංවHධන අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වHෂෙ8 Gට ෙT දවා නාග\ක සංවHධන අbකා\ය ම�! බgAල 
6ස7්කය �ළ jයාQමක කරන ලද සංවHධන ව,ාපෘ4 සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සංවHධන ව,ාපෘ4ෙ8 නම, වැය කරන ලද 2දල,  ෙකො!තාQ 
ලබාg! සමාගෙT නම, එම සමාගමට ලබාg! 2දල, Fවෘත කළ 6නය සහ 
එම Fවෘත Wcම සඳහා වැය කළ 2දල ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙHද; 

 (iii) අමාත,ාංශය FG! බgAල 6ස7්කය �ළ ඉ6\ෙ8E jයාQමක Wcමට 
අෙ��ත සංවHධන ව,ාපෘ4 කවෙHද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
5. 

1746/’17 

ග	 වාLෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා 
ආHsක කට+� අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ)  (i) පාHnෙT!�ෙ5 අයවැය කාHයාලය පවQවාෙගන යාමට ගf ලැ� 
dරණය jයාQමක ව!ෙ!ද;   
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 (ii) GgFය හැW අයවැය ක�පාg WcT ��බඳව Fමසා බැnය හැW ආයතනය 
කවෙHද; 

 (iii) අයවැෙය! ෙදf ලැ� ෙපොෙරො!gවල jයාකා\Qවෙ8 පග4ය 
පාHnෙT!�ව දැනග!ෙ! ෙකෙසේද; 

 (iv) 2017 අයවැෙ8 Lභසාධන  ෙයෝජනා ඉ�WcෙT 6න සටහන 
(කැලැ!ඩරය) ලබා ෙද!ෙ!ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ)  (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනාවn! ඉ� ෙනොකරන ලද ෙයෝජනා කවෙHද;  

 (ii)  එම ෙයෝජනා ඉ� ෙනොWcමට ෙහේ� කවෙHද;  

ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

6. 
1756/’17 

ග	 ලv ජයවHධන මහතා,— 4රසර සංවHධන හා වන�F අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වHතමානෙ8E වA ඌර!ෙග! |mස ්�Fතවලට හාm Ggෙව|! පව4න 
බවQ; 

 (ii) ෙT වනFට වන අnයා, W�ලා, වලහා, 6Fයා හා u� හරකා යන ස�!ෙග! 
Ggවන �Fත හාmයකE ස�්, i	ෂ සමාජභාවය සහ වයස ්ෙ�දයW! ෙතොරව 
	.200,000/-ක ව!6 2දල ලබාEමට කට+� සලසා ඇ4 බවQ; 

 (iii) න2Q, වA ඌරාෙග! Ggවන �Fත හාmයකE එව! ව!6 ලබාEෙT 
කමෙ5දය ෙනොමැ4 බවQ; 

එ�මා ��ග!ෙන9ද?  

(ආ) (i) එව! හාmවලට ල M ඉතා අසරණ තQQවෙය! පLවන අය ෙවfෙව! 
ව!6 ෙග�ෙT කමෙ5දය ක�න|! jයාQමක කළ +� බව ��ග!ෙ!ද; 

 (ii)  එෙසේ නT,  ඒ සඳහා ක�න|! ව!6 කම ය jයාQමක කර!ෙ!ද; 

 (iii) එෙසේ නT, එම 6නය කවෙHද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

7. 
1791/’17 

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

(අ) (i) 1990.12.31 6න ෙහෝ ඊට ආස!න කාල වකවාfෙ5E උ�	 පළාෙQ, 
යාපනය 6ස7්කෙ8 ෙH�ය අමාත,ාංශය සහ පළාQ සභා යටෙQ 
jයාQමක ෙව|! 4� ෙදමළ මාධ, 2සn්T පාසA සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසAවල නT හා ඒවා �9ටා 4� සථ්ානය! කවෙHද; 

 (iii) එම පාසA ආවරණය වන අධ,ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙAකT ෙකො�ඨාස 
කවෙHද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙ8 පාසල බවට පකාශයට පQ කරන ලද ගැස� 
mෙ5දන අංක හා 6න සභාගත කර!ෙ!ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
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8. 
1855/’17 

ග	 එස්. එT. ම\කාH මහතා,— මහානගර හා බස්නා9ර සංවHධන 
අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා9ර සංවHධන අමාත,ාංශය FG! ක �යිාQමක කරf 
ලබන  මහානගර සැලLම (Megapolis Plan) යටෙQ 2017 වHෂෙ8 Gට ඉ6\ 
වHෂ 03  දවා ක�ෙවල ප �ාෙ��ය ෙAකT ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලLT 
කර ඇ4 සංවHධන වැඩසටහ! කවෙHද; 

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

 (iii) ආරTභ Wcමට බලාෙපොෙරොQ� වන වැඩසටහ! mශ�්ත වශෙය! පට! 
ග!නා 6න වකවාf කවෙHද; 

 (iv) ෙT සඳහා රාජ, හා ෙපෞ�ගnක ආෙයෝජන Gg කර!ෙ!ද; 

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

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) (i) දැනටමQ ආරTභ කර ඇ4 ෙහෝ ආරTභ Wcමට බලාෙපොෙරොQ� වන                 
වැඩසටහ! සඳහා ෙව! කර ඇ4 2දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ4 2දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙT සඳහා ණය 2දA ලබා ග!ෙ!ද; 

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

 (v) ෙනොඑෙසේ නT, රජය FG! ෙව! කර ඇ4 2දල ෙකොපමණද; 

ය!නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

9. 
1871/’17 

ග	 ¡මA රQනායක මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක 
කට+� අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 6න Gට 2017.04.30 6න දවා අගාමාත,වරයා FG! Gg කර 
ඇ4 Fෙ�ශ සංචාර සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සංචාරය කරන ලද රටවA කවෙHද; 

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

 (iv) අගාමාත,වරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභා£ M අමාත,වරය!, 
ම!�වරය! සහ mලධා\! ඇ��ව සමසත් සංඛ,ාව ෙව! ෙව! වශෙය!  
ෙකොපමණද; 

 (v)  අගාමාත,වරයා සමඟ Fෙ�ශ සංචාරවලට සහභාh M ෙසL i�ගලය!ෙx 
තන�	 කවෙHද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
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10. 
1875/’17 

ග	 අෙශෝක ¤ය!ත මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙQ, දැ� පාYය ජල 9ඟය පව4න ගT සංඛ,ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගTවල නT කවෙHද; 

 (iii) ජල 9ඟෙය! ¦ඩා F§න ගT සඳහා ජල බzසH ලබාEෙT වැඩසටහන ඔබ 
අමාත,ාංශය ම�! ආරTභ කර 4ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නT, ෙT දවා ලබාE ඇ4 ජල බzසH සංඛ,ාව හා ඒවා ලබාg! ගT 
කවෙHද; 

 (v) ජල 9ඟෙය! ¦ඩා F§න අෙනuQ ගT සඳහා ජල බzසH ලබාEමට 
අමාත,ාංශය ග!නා �යවර කවෙHද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

11. 
1959/’17 

ග	 පFතාෙ�� ව!mආර�� මහQ|ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ¨ මස 26 6න Gට ©m මස 05 6න දවා ඇ4M ගංව�ර හා නායයාT 
අවදානම ෙහේ�ෙව! රQනiර 6ස7්කෙ8 ප6ං�ව GVන, තම mවාසවn! 
ඉවQ�මට උපෙදස ් E ඇ4 පzA සංඛ,ාව, එ එ පාෙ��ය ෙAකT 
ෙකො�ඨාසය අfව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

  (ii) අදාළ mවාස 9|ය!ට ඒ ෙවfෙව! ඉඩT ලබාEමට සහ mවාස ඉ6කර 
ගැYමට වැඩ��ෙවළ සකසක්ර 4ෙRද; 

  (iii) එෙසේ නT, එ i�ගලෙයuට ලබාෙදන ඉඩT පමාණය සහ mවස 
ඉ6Wcමට ලබාෙදන ව!6 2දල ෙකොපමණද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

12. 
1963/’17 

ග	 �ෂාර ඉªmA අමරෙසේන මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2007 වHෂෙ8 Gට, GFA ආරෂක ෙදපාHතෙT!�වට අf+තව වැnඔය 
අධ,ාපන කලාපෙ8 #	 සහායකය!  ෙලස 29 ෙදෙනu ෙසේවය කරන 
බවQ; 

 (ii) +ද ගැ�T පැව4 කාලෙ8 පට! ඔz! දැ� gෂක්රතා මධ,ෙ8 රාජකා\ 
කට+�වල mරත zවද, ෙT වනෙත #	 ෙසේවයට අ!තHගහණය කර 
ෙනොමැ4 බවQ; 

 (iii) එම පළාෙQ ෙසේවය කළ සේ5�ඡා #	ව	! කැ¡න� අfම4යW! සs්ර 
Wcමට �යවර ෙගන ඇ4 බවQ; 

 (iv) එම අfම4ය මත උ�	 පළාQ සභාව FG! ෙකො!තාQ පදනම යටෙQ 
ෙසේවය කළ #	ව	!ද සs්ර Wcමට �යවර ෙගන 4ෙබන බවQ; 

එ�මා ද!ෙන9ද? 



( 6 ) 

 

 

(ආ) ෙමම #	 සහයකය!ෙx ¬Wයා Lරත Wcම සඳහා ගf ලබන �යවර කවෙHද 
ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

13. 
1977/’17 

ග	 අfර G®m ජයරQන මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග! ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 7uණාමලය 6ස7්කෙ8, 4\යාය9 �9V ඓ4හාGක වශෙය! ඉතා 
වැදගQ £\හ°සෑය ෙබෞ�ධ Fහාරසථ්ානය සංවHධනය Wcම සඳහා 
අමාත,ාංශය FG! ඉ6\ෙ8E ගf ලබන jයාමාHග කවෙHද; 

 (ii) £\හ° සෑය Fහාර ²|ෙ8 ඇ4 තපසL් භA³ක ෙදබෑය! ��බඳ සඳහ! වන 
ඓ4හාGක ෙසAn�ය WGg ආවරණය ෙනොමැ4ව වැසස්ට සහ අ5වට 
mරාවරණය ෙව|! පව4න බව ද!ෙ!ද; 

 (iii) එම ෙසAn�ය තවgරටQ Fනාශ�ම වළවා ගැYම සඳහා iරාFද,ා 
ෙදපාHතෙT!�ව FG! ඉ6\ෙ8E ගf ලබන �යවර කවෙHද; 

 (iv) £\හ° සෑය Uජා ²|ය FbමQ Uජා නගරය ෙලස සංවHධනය Wcම සඳහා 
ඉ6\ෙ8E ගf ලබන �යවර කවෙHද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 

14. 
1983/’17 

ග	 �යA mශා!ත ද GAවා මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත,�මාෙග! 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙR	වල පාෙ��ය සභාවට අයQ අ�Qගම මහජන lඩාංගණය එම සභාව 
ම�! නඩQ� කරන බවQ;  

 (ii) ´ට වසරකට ෙපර එම lඩාංගණය ප4සංසක්රණය කර සංවHධනය කළ 
බවQ; 

 එ�මා ද!ෙන9ද? 

(ආ) (i) එම සංවHධන කට+� සඳහා ලබා g! ප4පාදන පමාණය සහ වHෂය කවෙHද; 

 (ii) lඩාංගණය සංවHධනය WcෙTE mය|ත ෙට!ඩH පVපාVය අfගමනය කර 
4ෙRද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නT, එයට ෙහේ� කවෙHද; 

 (iv) එම ව,ාපෘ4ෙ8 ෙකො!තාQක	ව! කz	!ද; 

 (v) ව,ාපෘ4ය සඳහා අfමත M සTUHණ 2දලම එම ව,ාපෘ4යට ෙයොදවා 4ෙRද; 

ය!න එ�මා සඳහ! කර!ෙන9ද? 

(ඇ)  (i) එම lඩාංගණය, උQසවය/lඩා තරඟය/සාමා�ය කට+Qත සඳහා 
ෙව! කර ගැYෙTE ෙR	වල පාෙ��ය සභාෙව! අවසර ගැYම සඳහා එම 
පෙ�ශය mෙයෝජනය කරන අමාත,වරයාෙx mHෙ�ශය අවශ, ව!ෙ!ද; 

 (ii)  එෙසේ නT, එයට ෙහේ� කවෙHද; 

 (iii) පෙ�ශෙ8 lඩා සමාජවලට ෙමම lඩාංගණෙ8 lඩා Wcම තහනT කර 
4ෙRද; 
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 (iv) එෙසේ නT, එයට පදනT M ෙහේ� කවෙHද; 

ය!නQ එ�මා සඳහ! කර!ෙන9ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නT, ඒ ම!ද? 
 

 

පධාන කට+� ආරTභෙ8 E 
පන+ ෙක,�ප+ -.ගැ�0ම -.බඳ දැ2�3ම 

1.  
පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත,�මා,— පළාQ පාලන ආයතන (Fෙශේෂ 

FbFධාන),— අනෙ��ත සහ හ6G අවස්ථාගත ක	¶ ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඡ!ද 
Fම.T පැවැQ�ම කA තබf ලැ� උ�	 පළාෙQ පාෙ��ය සභා ෙදක 
සTබ!ධෙය! අ³4! නාමෙයෝජනා කැඳ�ම සඳහා සහ ඡ!ද Fම.T පැවැQ�ම සඳහා 
FbFධාන සැලැස්�ම සහ ඒ හා සTබ!ධ ෙහෝ ඊට ආfෂං£ක කාරණා සඳහා FbFධාන 
සැලැස්�ම සඳහා M පනQ ෙක�TපතW. 

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 
 

ෙය�ජනා -.බඳ දැ2�3ම 

2. 

පාHnෙT!�ෙ5 සභානායක�මා,— පාHnෙT!�ෙ5 කට+� (අංක 1),— 2018 FසHජන 
පනQ ෙක�TපෙQ වැඩ කට+� සඳහා අංක 70(1) දරන පාHnෙT!�ෙ5 සථ්ාවර mෙයෝගෙ8 
සඳහ! “FG හය” යන වචන ෙවfවට “FG හතර” යන වචන ආෙ�ශ Wcෙම! jයාQමක Fය 
+� ය.  

3. 

පාHnෙT!�ෙ5 සභානායක�මා,— පාHnෙT!�ෙ5 කට+� (අංක 2),— 2017 
ෙනොවැTබH මස 10 වැm Guරාදා, 11 වැm ෙසනLරාදා, 13 වැm සªදා, 14 වැm අඟහ	වාදා, 
15 වැm බදාදා සහ 16 වැm බහසප්4!දා “FසHජන පනQ ෙක�Tපත (2018)” සලකා බැ»ම 
සඳහා ෙව! කළ 6නය! Fය +� ය.  

4. 

පාHnෙT!�ෙ5 සභානායක�මා,— පාHnෙT!�ෙ5 ¬ස�්T (අංක 1),— 
පාHnෙT!�ෙ5 සථ්ාවර mෙයෝග අංක 70(2) 9 FbFධානවල uම සඳහ! ව 4aණද, 
“FසHජන පනQ ෙක�Tපත (2018)” සලකා බැ»ම සඳහා 2017 ෙනොවැTබH මස 10 වැm 
Guරාදා, 11 වැm ෙසනLරාදා සහ 13 වැm සªදා Gට 15 වැm බදාදා දවා ෙව! කළ 6නය!9 
පාHnෙT!� ¬ස�්T පැවැQෙවන කාල ෙ5ලා U. භා. 9.30 Gට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 
1.30 Gට අ. භා. 7.30 දවා ද Fය +� ය:  

එතug zවQ, අ. භා. 7.00ට පාHnෙT!�ෙ5 සථ්ාවර mෙයෝග අංක 7(5) සහ (6) ෙ½ද 
jයාQමක Fය +� ය. 

5. 

පාHnෙT!�ෙ5 සභානායක�මා,— පාHnෙT!�ෙ5 ¬ස�්T (අංක 2),— 
පාHnෙT!�ෙ5 සථ්ාවර mෙයෝග අංක 70(2) 9 FbFධානවල uම සඳහ!ව 4aණද, 
“FසHජන පනQ ෙක�Tපත (2018)” සලකා බැ»ම සඳහා ෙව! කළ, 2017 ෙනොවැTබH මස  
16 වැm බහසප්4!දා පාHnෙT!� ¬ස�්T පැවැQෙවන කාල ෙ5ලාව U. භා. 9.30 Gට           
අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 Gට අ. භා. 5.00 දවා ද Fය +� ය. අ. භා. 5.00 ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොFමසා පාHnෙT!�ව කA තැ¡ය +� ය. 
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6. 

ග	 බ!gල ලාA බ·ඩා\ෙගොඩ මහතා,— පනQ ෙක�Tපත  ඉ6\පQ WcෙT  
අවසරය,— පහත සඳහ! පනQ ෙක�Tපත ඉ6\පQ Wcමට අවසර 6ය +�ය:—  

“ෙහේෂා |තQව පදනම සංසථ්ාගත Wcම සඳහා M පනQ ෙක�TපතW.” 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැfTEම සහ 6නට mය|ත කට+� 
*1.  

පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ෙමෝටH වාහන පනත යටෙQ mෙයෝග,—
(203 අbකාරය M) ෙමෝටH වාහන පනෙQ 5 වග!4ෙ8 (2) උපවග!4ය සහ 19 වග!4ය 
සමඟ WයFය +� එv පනෙQ 237 වග!4ය යටෙQ පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා 
අමාත,වරයා FG! සාදන ලgව, 2017 සැ�තැTබH 22 6නැ4 අංක 2037/ 23 දරන අ4 Fෙශේෂ 
ගැස� පතය ම�! සංෙශෝbත, 2017 සැ�තැTබH 08 6නැ4 අංක 2035/51 දරන අ4 Fෙශේෂ 
ගැස� පතෙ8  පළ කරf ලැබ, 2017.10.09 6න ඉ6\පQ කරන ලද mෙයෝග අfමත කළ +� ය. 

*2. 
 FසHජන පනQ ෙක�Tපත (2018) — ෙදවැmවර Wය�ම.  

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 

*3.  
2දA හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— Lරාබg ආඥාපනත යටෙQ mෙ5දනය,— Lරාබg 

ආඥාපනෙQ (52 අbකාරය M) 12, 14 සහ 22 වග!4 සමඟ WයFය +�, 32 වග!4ය යටෙQ, 
Lරාබg සTබ!ධෙය! 2දA හා ජනමාධ, අමාත,වරයා FG! සාදන ලgව, 2017 ©n 28 6නැ4 
අංක 2029/51 දරන අ4 Fෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරf ලැබ, 2017.10.09 6න ඉ6\පQ කරන 
ලද mෙ5දනය අfමත කළ +� ය. 

(අංක 996 දරන Lරාබg mෙ5දනය)  
(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 

*4. 
අbකරණ සංFධාන (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම.  

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 
*5. 

FGවන ආ·�කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම. 
(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 

*6. 
බලහQකාරෙය! අ�	දහ! WcTවn! Gය³ තැනැQත! ආරෂා WcT සඳහා M 

ජාත,!තර සT24 පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම. 
(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 

*7. 
අපරාධයක F!6තය! සහ සා�ක	ව! හට සහාය EෙT සහ ආරෂා WcෙT 

(සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම.  
(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 

*8.  
අපරාධ වැළැ�ෙT (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම. 

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 
*9. 

පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා4ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ! සභාෙ5 
වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය 
යටෙQ 2016.09.06 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ ජා4ක ගමනාගමන 
ෙකො|ෂ! සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.01.26 
6න සලකා බලන ලE.) 
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*10. 
පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— } ලංකා ගමනාගමන ම·ඩලෙ8 වාH�ක 

වාHතාව හා £¶T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය යටෙQ 
2017.03.07 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2012.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ } ලංකා ගමනාගමන 
ම·ඩලෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.03.24 
6න සලකා බලන ලE.) 

*11. 
පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා4ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ! සභාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය 
යටෙQ 2017.05.03 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ ජා4ක ගමනාගමන 
 ෙකො|ෂ! සභා ෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.26 
6න සලකා බලන ලE.) 

*12. 
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංකා රාජ, වැFn සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව 

හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය 
යටෙQ 2016.12.10 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2011.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ } ලංකා රාජ, වැFn 
සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.23 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*13. 
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ජා4ක ඉ4\ WcෙT බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව 

හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2015,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2017.01.24 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 
2015.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx 
mcÁණ ඇ�ළQ ජා4ක ඉ4\ WcෙT බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන  
අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*14. 
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ 

Äල, පකාශන - 2015,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2017.01.25 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2015.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන  අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*15. 
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— මහජන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ 

Äල, පකාශන - 2015,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2017.03.08 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද,        
2015.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx 
mcÁණ ඇ�ළQ මහජන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන  අfමත කළ 
+� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 
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*16. 
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ./ස u	ණෑගල වැFn සමාගෙT වාH�ක 

වාHතාව හා Äල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය 
යටෙQ 2017.03.21 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන Fගණකව	!ෙx mcÁණ ඇ�ළQ ./ස u	ණෑගල 
වැFn සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.23 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*17. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ Y4ගත සංසථ්ාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාH|ක Y4ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග!4ය සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 
2016.07.08 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ රාජ, ඖෂධ Y4ගත සංසථ්ාෙ5 
වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 

*18. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— } ජයවHධනiර මහ ෙරෝහෙA 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1983 අංක 54 දරන } ජයවHධනiර මහෙරෝහA 
ම·ඩල පනෙQ 30(2) වග!4ය සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය 
යටෙQ 2016.07.21 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ } ජයවHධනiර මහ 
ෙරෝහෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 

*19. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ mෂප්ාදන සංසථ්ාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාH|ක Y4ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග!4ය සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 
2016.08.11 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcÁණ ඇ�ළQ රාජ, ඖෂධ mෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 

*20.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා 

ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගT පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කHමා!ත පනත අfව 2017.03.22 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.¦.එT.�. වරලQ 
ගණකාbකාcව	!ෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා 
ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන  අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*21.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ජා4ක ඉ4\ WcෙT බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව 

හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2014,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2016.05.05 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 
2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx 
mcෂණ ඇ�ළQ ජා4ක ඉ4\WcෙT බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, 
පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 
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*22.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— මහජන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ 

Äල, පකාශන - 2014,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2016.09.22 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ මහජන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*23.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ 

Äල, පකාශන - 2014,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2016.05.05 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*24.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ./ස හලාවත වැFn සමාගෙT වාH�ක වාHතාව 

හා Äල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 
2016.11.15 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ./ස හලාවත වැFn සමාගෙT 
වාH�ක වාHතාව හා Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*25.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— පාෙ��ය සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව 

හා Äල, පකාශන - 2014,— 2දA Y4 පනෙQ 35(3) වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2016.10.28 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ පාෙ��ය සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*26.   
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංක! #ව! සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා  

Äල, පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 
2016.08.09 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2015.03.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අH!ස�් ඇ!® ය!x වරලQ ගණකාbකාcව	!ෙx mcෂණ ඇ�ළQ  
} ලංක! #ව! සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*27.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— Fජය uමාර�ංග අfසම්රණ 

ෙරෝහෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Fජය uමාර�ංග 
අfසම්රණ ෙරෝහA ම·ඩල පනෙQ 30(2) වග!4ය සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14
(2) . වග!4ය යටෙQ 2016.08.12 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! 
අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ Fජය 
uමාර�ංග අfසම්රණ ෙරෝහෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 
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*28.   
Y4ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවHධන අමාත,�මා,— අ!තරායකර ඖෂධ පාලක ජා4ක 

ම·ඩලෙ8 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ!තරායකර ඖෂධ පාලක ජා4ක ම·ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 13(1) 
වග!4ය යටෙQ 2016.08.24 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M 
වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ අ!තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා4ක ම·ඩලෙ8 වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන අfමත කළ 
+� ය.  

(ජා4ක ආරෂාව ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2016.10.05 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*29   
mවාස හා ඉ6WcT අමාත,�මා,— ජා4ක mවාස සංවHධන අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව 

හා £¶T - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා4ක mවාස සංවHධන අbකා\ය පනත අfව 
2016.10.25 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2012.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ජා4ක mවාස සංවHධන 
අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.08.09 6න සලකා බලන ලE.) 

*30.   
mවාස හා ඉ6WcT අමාත,�මා,— ඉ6WcT අභ,ාස සංවHධන ආයතනෙ8 වාH�ක 

වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ8 කාH|ක සංසථ්ා පනෙQ 2 වැm 
වග!4ෙ8 1 වැm උප වග!4ය යටෙQ හා 1992 ©m මස 10 6නැ4 අංක 718/15 දරන අ4 
Fෙශේෂ ගැස�පතය අfව 2016.10.25 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! 
අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ  
ඉ6WcT අභ,ාස සංවHධන ආයතනෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.08.09 6න සලකා බලන ලE.) 

*31.   
ඉඩT සහ පාHnෙT!� ප4සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩT ප4සංසක්රණ  ෙකො|ෂ! 

සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩT ප4සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ! සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩT ප4සංසක්රණ  ෙකො|ෂ! සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(කෘ�කHමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.03.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*32.   
ඉඩT සහ පාHnෙT!� ප4සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩT ප4සංසක්රණ  ෙකො|ෂ! 

සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩT ප4සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ! සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩT ප4සංසක්රණ  ෙකො|ෂ! සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(කෘ�කHමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.03.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*33.   
පවාහන හා GFA #ව! ෙසේවා අමාත,�මා,— } ලංකා GFA #ව!ෙසේවා අbකා\ෙ8 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය 
යටෙQ 2016.12.05 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ  } ලංකා GFA 
#ව!ෙසේවා අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.10 
6න සලකා බලන ලE.) 
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*34.   
mවාස හා ඉ6WcT අමාත,�මා,— රාජ, සංවHධන හා mHමාණ Y4ගත සංසථ්ාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාH|ක සංසථ්ා පනෙQ          
2 වැm වග!4ෙ8 1 වැm උප වග!4ය යටෙQ 2017.01.24 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 
2012.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx 
mcෂණ ඇ�ළQ රාජ, සංවHධන හා mHමාණ Y4ගත සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා 
£¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව Lභසාධනය, සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.08.09 6න සලකා බලන ලE.) 

*35.   
පවාහන හා GFA #ව!ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා4ක පවාහන ෛවද, ආයතනෙ8 වාH�ක 

වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(2)(C) වග!4ය යටෙQ 
2017.01.24 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ජා4ක පවාහන ෛවද, 
ආයතනෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.10 
6න සලකා බලන ලE.) 

*36.  
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංක! #ව! සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා  

ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය 
යටෙQ 2017.07.25 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2016.03.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංක! #ව! 
සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා ඒකාබ�ධ Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*37.   
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංක! #ව! සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14(3) වග!4ය යටෙQ 2015.03.04 
වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.03.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අH!ස�් ඇ!® ය!x වරලQ ගණකාbකාcව	!ෙx mcෂණ ඇ�ළQ  } ලංක! 
#ව! සමාගෙT වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*38.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— මානව සTපQ 

සංවHධනය WcෙT } ලංකා ජා4ක සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සTපQ සංවHධනය Wc ෙT } ලංකා ජා4ක සභාව පනෙQ 24 වග!4ය යටෙQ 
2016.10.27 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ මානව සTපQ සංවHධනය 
WcෙT } ලංකා ජා4ක සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*39.   
සංවHධන කාHයභාර අමාත,�මා සහ Fෙ�ශ කට+� අමාත,�මා,— ෙසේවා 

m+තය!ෙx භාර අර2දෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා m+තය!ෙx භාර අර2දA ම·ඩල පනෙQ 11 වග!4ය යටෙQ 2016.11.12 වැm 
6න ඉ6\පQ කරන ලද 2014.12.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ෙසේවා m+තය!ෙx භාර අර2දෙA වාH�ක 
වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 
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*40.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— ජා4ක රෂණ 

භාර අර2දෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා4ක රෂණ භාර 
අර2දA පනෙQ 17 වග!4ය යටෙQ 2016.01.27 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ  ජා4ක රෂණ භාර අර2දෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*41.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— ජා4ක රෂණ 

භාර අර2දෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා4ක රෂණ භාර 
අර2දA පනෙQ 17 වග!4ය යටෙQ 2016.12.10 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2014.12.31 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ  ජා4ක රෂණ භාර අර2දෙA වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*42.   
Fෙ�ශ ¬Wයා අමාත,�|ය සහ අbකරණ අමාත,�|ය,— } ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා m+4 

කාHයංශෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1985 අංක 21 දරන } ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා 
m+4 කාHයංශ පනෙQ 19 වැm වග!4ය යටෙQ 2016.06.08 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 
2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx 
mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා m+4 කාHයංශෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T 
අfමත කළ +� ය.  

(ජාත,!තර සබඳතා ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2016.10.05 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*43.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— } ලංකා මහවැn 

අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2012,— 1979 අංක 23 දරන } ලංකා මහවැn 
අbකා\ය පනෙQ 34 වග!4ය යටෙQ 2016.05.04 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2012.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ } ලංකා මහවැn අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(කෘ�කHමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.03.09 6න 
සලකා බලන ලE.) 

*44.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— } ලංකා මහවැn 

අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1979 අංක 23 දරන } ලංකා මහවැn 
අbකා\ය පනෙQ 34 වග!4ය යටෙQ 2016.11.15 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ } ලංකා මහවැn අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(කෘ�කHමය හා ඉඩT ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.03.09 6න 
සලකා බලන ලE.) 

*45.   
අගාමාත,�මා සහ ජා4ක ප4පQ4 හා ආHsක කට+� අමාත,�මා,— රාජ, දැව 

සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 
වග!4ය යටෙQ 2016.09.06 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M 
වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ රාජ, දැව 
සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(4රසර සංවHධනය හා ප\සර සහ සව්භාFක සTපQ ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක 
සභාව FG! 2017.03.09 6න සලකා බලන ලE.) 
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*46.  
කHමා!ත හා වාÇජ කට+� අමාත,�මා,— ./ස } ලංකා රාජ, වාÇජ (FFධ) Y4ගත 

සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන } ලංකා රාජ, 
වාÇජ (FFධ) Y4ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2016.07.07 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.03.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන Fගණකව	!ෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ ./ස } ලංකා රාජ, වාÇජ (FFධ) Y4ගත සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T 
අfමත කළ +� ය.  

(mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2016.10.04 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*47.   
කHමා!ත හා වාÇජ කට+� අමාත,�මා,— ./ස } ලංකා රාජ, වාÇජ (FFධ) Y4ගත 

සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන } ලංකා රාජ, 
වාÇජ (FFධ) Y4ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2017.02.09 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.03.31 
වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන Fගණකව	!ෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ ./ස } ලංකා රාජ, වාÇජ (FFධ) Y4ගත සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T 
අfමත කළ +� ය.  

(mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.04.07 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*48.   
කා!තා හා ළමා කට+� අමාත,�|ය,— ජා4ක ළමා ආරෂක අbකා\ෙ8 වාH�ක 

වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා4ක ළමා ආරෂක අbකා\ පනෙQ 32 
වග!4ය සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (2) (ඉ) වග!4ය යටෙQ 2016.06.07 වැm 
6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ජා4ක ළමා ආරෂක අbකා\ෙ8 වාH�ක 
වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(කා!තා හා ස�් i	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 
2017.02.21 6න සලකා බලන ලE.) 
*49.   

රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ලංකාiත සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව 
හා Äල, පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 
2017.05.23 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2013.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන Fගණකව	! වන එස.් ෙ~. එT. එස.් වරලQ ගණකාbකාc 
ව	!ෙx mcෂණ ඇ�ළQ ලංකාiත සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා Äල, 
පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*50.   
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— ලංකාiත සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව 

හා Äල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 
2017.08.09 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÃන Fගණකව	! වන එස.් ෙ~. එT. එස.් වරලQ ගණකාbකාc 
ව	!ෙx mcෂණ ඇ�ළQ ලංකාiත සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක වාHතාව හා Äල, 
පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලE.) 

*51.   
රාජ, ව,වසාය සංවHධන අමාත,�මා,— } ලංකා mවාස සංවHධන Äල, සංසථ්ා බැංuෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා Äල, පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන 2දA Y4 පනෙQ 35 (3) 
වග!4ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 2017.07.04 
වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද, 2014.12.31 වැm 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා mවාස සංවHධන බැංuෙ5 වාH�ක 
වාHතාව හා Äල, පකාශන අfමත කළ +� ය.  

(ආHsක සංවHධන ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලE.) 
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*52.   
ඛmජ ෙතA සTපQ සංවHධන අමාත,�මා,— ලංකා ඛmජ ෙතA Y4ගත සංසථ්ාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛmජ ෙතA Y4ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 32 (3) වග!4ය යටෙQ 2016.04.05 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ 
ඇ�ළQ ලංකා ඛmජ ෙතA Y4ගත සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� 
ය.  

(බලශ4 ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2016.10.07 6න සලකා බලන ලE.) 

*53.   
වරාය හා නාFක කට+� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැ5 සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 
2016.01.28 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2013.03.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ./ස ලංකා නැ5 සංසථ්ාෙ5 
වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.10 6න 
සලකා බලන ලE.) 

*54.   
වරාය හා නාFක කට+� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැ5 සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 
2016.09.06 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2014.03.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ./ස ලංකා නැ5 සංසථ්ාෙ5 
වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.08.10 6න 
සලකා බලන ලE.) 

*55.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— } ලංකා ආ+Hෙ5ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාH|ක Y4ගත සංසථ්ා  
පනෙQ 30 වග!4ය යටෙQ 2017.01.09 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2013.12.31 6ෙන! 
අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ 
} ලංකා ආ+Hෙ5ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lබසාධන සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව 
FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 

*56.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— ෙහෝ|ෙයෝප4 ෛවද, සභාෙ5 

වාH�ක වාHතාව හා £¶T - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ|ෙයෝප4 පනෙQ 40 
වග!4ය යටෙQ 2017.01.25 වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2011.12.31 6ෙන! අවස! M 
වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ ෙහෝ|ෙයෝප4 
ෛවද, සභාෙ5 වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව Lබසාධන සමාජ සFබලගැ!�ම ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව 
FG! 2017.07.04 6න සලකා බලන ලE.) 

*57.   
වරාය හා නාFක කට+� අමාත,�මා,— } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 2015.10.08 වැm 
6න ඉ6\පQ කරන ලද 2012.12.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 
£¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.01.26 6න 
සලකා බලන ලE.) 
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*58.   
වරාය හා නාFක කට+� අමාත,�මා,— } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 2016.06.21 
වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2013.12.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 
£¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.01.24 
6න සලකා බලන ලE.) 

 *59.   
වරාය හා නාFක කට+� අමාත,�මා,— } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (3) වග!4ය යටෙQ 2016.11.12 
වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2014.12.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 
£¶T අfමත කළ +� ය.  

(පවාහනය හා ස!mෙ5දනය ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 2017.01.26 
6න සලකා බලන ලE.) 

*60.   
lඩා අමාත,�මා,— Lගතදාස ජා4ක lඩා සංvHණ අbකා\ෙ8 වාH�ක වාHතාව හා 

£¶T - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 2දA පනෙQ 14 (2) (.) වග!4ය යටෙQ 2016.06.24 
වැm 6න ඉ6\පQ කරන ලද 2012.12.31 6ෙන! අවස! M වHෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකාbප4වරයාෙx mcෂණ ඇ�ළQ Lගතදාස ජා4ක lඩා සංvHණ අbකා\ෙ8 
වාH�ක වාHතාව හා £¶T අfමත කළ +� ය.  

(ත	ණ, lඩා, කලා  හා උ	මය! ��බඳ ආංÂක අÃෂණ කාරක සභාව FG! 
2017.02.21 6න සලකා බලන ලE.) 

*61. 
ෙබෞ�ධ Fහාර ෙ�වාලගT (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම. 

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 
*62. 

ෙථේරවාE ÈÉ ක4කාවQ (nයාප6ං� WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර 
Wය�ම. 

(අමාත, ම·ඩලෙ8 අfම4ය ද!වා 4ෙR.) 
*63. 

ආ·�කම ව,වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— Fවාදය  කA තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ©m 22),— “} ලංකා පජාතා!7ක සමාජවාE ජනරජෙ8 ආ·�කම ව,වසථ්ාෙ5 
104ආ (5)(අ) ව,වසථ්ාෙ5 FbFධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකො|ෂ! සභාව FG! 2016 
ෙපබරවා\ 25 6නැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 Fෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරf ලැබ, 
2016.05.06 6න ඉ6\පQ කරන ලද, ජනමතFචාරණයකE ෙහෝ ඡ!ද Fම.මකට අදාළ 
කාල.මාව �ළ FදÊQ හා 2Ëත ජනමාධ, FG! ��පැ6ය +� උපමාන ෙහවQ 
මාHෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ+T ප4පQ4 අfමත කළ +� ය.” යfෙව! ෙයෝජනා කරන ල6!, 
පශන්ය සභාÈ2ඛ කරන ලE.  

64. 
} ලංකා ෙසේවා �\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Tපත — 

ෙදවැmවර Wය�ම.  

65. 
ළමා iන	Qථාපන ෙ!දය (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර 

Wය�ම.  

66. 
} ලංකා එසQ jස4්යාm සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — 

ෙදවැmවර Wය�ම.  
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67. 
} ලංකා කා!තා සTෙTලනය (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර 

Wය�ම.  

68. 
ෙමොනරාගල 6ස7් කා!තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — 

ෙදවැmවර Wය�ම.  

69. 
ලසාnය! සමාජÍය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — 

ෙදවැmවර Wය�ම.  

70. 
ජාත,!තර කා!තා සහ ළමා අ¨d! L¬vෙT සභාව (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ 

ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම.  

71. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත WcෙT) පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර 

Wය�ම.  

72. 
ද ඉ!සV්V+� ඔෆ ්සHVෆ¨® පRn එකz!ට!�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත WcෙT) 

පනQ ෙක�Tපත — ෙදවැmවර Wය�ම.  
 
 

 

* සල$ෙණ� හ9�ව2 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 
 


