
පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
ෙය�ජනා �	බඳ දැ���ම 

1.  
පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� කට�	,— න�ාය පතෙ� පධාන 

කට�	වල අංක 1 දරන $ෂයය &'බඳ වැඩ අද ,න -ස/්ෙ�� පා��ෙ��	ෙ� අංක 7 දරන 
සථ්ාවර 2ෙයෝගෙය5  සහ 2016.03.08 වැ2 ,න පා��ෙ��	ව $<� ස�මත කරන ලද 
ෙයෝජනාවල $?$ධානය�ෙග� 2දහස ්$ය �	 ය. 

 
 

ෙයෝජනා &'බඳ දැ@��ම සහ ,නට 2යAත කට�	 
*1. 
 $ස�ජන පනC ෙකD�පත (2018) — ෙදවැ2වර Gය/ම.  

(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 

*2.  
KදL හා ජනමාධ�  අමාත�	මා,— MරාබN ආඥාපනත යටෙC 2ෙ�දනය,— MරාබN 

ආඥාපනෙC (52 අ?කාරය Q) 12, 14 සහ 22 වග�I සමඟ Gය$ය �	, 32 වග�Iය යටෙC, 
MරාබN ස�බ�ධෙය� KදL හා ජනමාධ� අමාත�වරයා $<� සාදන ලNව, 2017 T� 28 ,නැI 
අංක 2029/51 දරන අI $ෙශේෂ ගැසY පතෙ� පළ කර@ ලැබ, 2017.10.09 ,න ඉ,\පC කරන 
ලද 2ෙ�දනය අ@මත කළ �	 ය. 

(අංක 996 දරන MරාබN 2ෙ�දනය)  
(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 

*3. 
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙC 2ෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙC 126 සහ 321 වග�I යටෙC K]N 
යාතාක^ව� _]` Gaෙ�, සහIක Gaෙ� සහ Kරකාවෙල5 ෙය�ෙ� පAI 
ස�බ�ධෙය� වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�වරයා $<� සාදන ලNව, 2017 මැb 
08 ,නැI  අංක 2018/3 දරන අI $ෙශේෂ ගැසY පතය මc� සංෙශෝ?ත, 2016 
ඔeෙතෝබ� 04 ,නැI අංක 1987/19 දරන අI $ෙශේෂ ගැසY පතෙ�  පළ කර@ ලැබ, 
2017.10.17 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2ෙයෝග අ@මත කළ �	 ය.  

(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 
*4. 
$<වන ආHfකම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම. 

(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 
*5. 
බලහCකාරෙය� අ	^දහ� Ga�ව�� <යh තැනැCත� ආරeෂා Ga� සඳහා Q 

ජාත��තර ස�KI පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම. 
(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 

 
 
 

(අටවැ2 පා��ෙ��	ව - පළKවැ2 සභාවාරය) 
අංක 208.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න ාය ප!ය  
2017  ෙන$වැ�බ� මස 09 වැ( )හස්ප,�දා අ. භා. 3.00 ට 



( 2 ) 

 

 

*6. 
පවාහන හා <$L jව� ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාIක ගමනාගමන ෙකොAෂ� සභාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය 
යටෙC 2016.09.06 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC ජාIක ගමනාගමන 
ෙකොAෂ� සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.01.26 

,න සලකා බලන ල�.) 

*7. 
පවාහන හා <$L jව� ෙසේවා අමාත�	මා,— u ලංකා ගමනාගමන මHඩලෙ� වා�lක 

වා�තාව හා m`� - 2012,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය යටෙC 
2017.03.07 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2012.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC u ලංකා ගමනාගමන 
මHඩලෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.03.24 

,න සලකා බලන ල�.) 

*8. 
පවාහන හා <$L jව� ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාIක ගමනාගමන ෙකොAෂ� සභාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය 
යටෙC 2017.05.03 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC ජාIක ගමනාගමන 
 ෙකොAෂ� සභා ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.26 

,න සලකා බලන ල�.) 

*9. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංකා රාජ� වැ$� සංසථ්ාෙ� වා�lක 

වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) 
වග�Iය යටෙC 2016.12.10 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2011.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q 
ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC u ලංකා රාජ� 
වැ$� සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.23 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*10. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ජාIක ඉI\ Gaෙ� බැංzෙ� වා�lක වා�තාව 

හා ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2015,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 
අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2017.01.24 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 
2015.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aqණ ඇ	ළC ජාIක ඉI\ Gaෙ� බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන  
අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*11. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ 

xල� පකාශන - 2015,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2017.01.25 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2015.12.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ 
ඇ	ළC ලංකා බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන  අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

 

 



( 3 ) 

 

 

*12. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— මහජන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ 

xල� පකාශන - 2015,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2017.03.08 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද,        
2015.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aqණ ඇ	ළC මහජන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන  අ@මත 
කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 
 

*13. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— |/ස z^ණෑගල වැ$� සමාගෙ� වා�lක 

වා�තාව හා xල� පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය 
යටෙC 2017.03.21 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද සව්ාtන $ගණකව^�ෙp 2aqණ ඇ	ළC |/ස z^ණෑගල 
වැ$� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.23 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*14. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ {Iගත සංසථ්ාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Aක {Iගත සංසථ්ා 
පනෙC 30(2) වග�Iය සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 
2016.07.08 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC රාජ� ඖෂධ {Iගත සංසථ්ාෙ� 
වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 

*15. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— u ජයව�ධන_ර මහ ෙරෝහෙL 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1983 අංක 54 දරන u ජයව�ධන_ර මහෙරෝහL 
මHඩල පනෙC 30(2) වග�Iය සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය 
යටෙC 2016.07.21 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC u ජයව�ධන_ර මහ 
ෙරෝහෙL වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 

*16. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ 2ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Aක {Iගත සංසථ්ා 
පනෙC 30(2) වග�Iය සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 
2016.08.11 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aqණ ඇ	ළC රාජ� ඖෂධ 2ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 

*17.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංකා රeෂණ සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා 

ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රeෂණ ක�මා�ත පනත අ@ව 2017.03.22 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද ෙe.�.එ�.�. වරලC 
ගණකා?කාaව^�ෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා රeෂණ සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා 
ඒකාබwධ xල� පකාශන  අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 



( 4 ) 

 

 

*18.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ජාIක ඉI\ Gaෙ� බැංzෙ� වා�lක වා�තාව 

හා ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2014,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 
අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2016.05.05 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 
2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aeෂණ ඇ	ළC ජාIක ඉI\Gaෙ� බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� 
පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*19.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— මහජන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ 

xල� පකාශන - 2014,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2016.09.22 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC මහජන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*20.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ 

xල� පකාශන - 2014,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන 
KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2016.05.05 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC ලංකා බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*21.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— |/ස හලාවත වැ$� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව 

හා xල� පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 
2016.11.15 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC |/ස හලාවත වැ$� සමාගෙ� 
වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*22.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— පාෙw�ය සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව 

හා xල� පකාශන - 2014,— KදL {I පනෙC 35(3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 
දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2016.10.28 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 
2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aeෂණ ඇ	ළC පාෙw�ය සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන අ@මත 
කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.05.03 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*23.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංක� jව� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා  

xල� පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 
2016.08.09 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2015.03.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද අ��සY් ඇ�� ය�p වරලC ගණකා?කාaව^�ෙp 2aeෂණ ඇ	ළC  
u ලංක� jව� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.23 ,න සලකා 

බලන ල�.) 
 



( 5 ) 

 

 

*24.   
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— $ජය zමාර	ංග අ@සම්රණ 

ෙරෝහෙL වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1999 අංක 38 දරන $ජය zමාර	ංග 
අ@සම්රණ ෙරෝහL මHඩල පනෙC 30(2) වග�Iය සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14
(2) | වග�Iය යටෙC 2016.08.12 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� 
අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC $ජය 
zමාර	ංග අ@සම්රණ ෙරෝහෙL වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 

*25.   
{Iය හා සාමය සහ දelණ සංව�ධන අමාත�	මා,— අ�තරායකර ඖෂධ පාලක ජාIක 

මHඩලෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ�තරායකර ඖෂධ පාලක ජාIක මHඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 13(1) 
වග�Iය යටෙC 2016.08.24 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q 
ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC අ�තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජාIක මHඩලෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන අ@මත කළ 
�	 ය.  
(ජාIක ආරeෂාව &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2016.10.05 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*26.  
2වාස හා ඉ,Ga� අමාත�	මා,— ජාIක 2වාස සංව�ධන අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව 

හා m`� - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජාIක 2වාස සංව�ධන අ?කා\ය පනත අ@ව 
2016.10.25 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2012.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ජාIක 2වාස සංව�ධන 
අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.08.09 ,න සලකා බලන ල�.) 

*27.   
2වාස හා ඉ,Ga� අමාත�	මා,— ඉ,Ga� අභ�ාස සංව�ධන ආයතනෙ� වා�lක 

වා�තාව හා m`� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ� කා�Aක සංසථ්ා පනෙC 2 වැ2 
වග�Iෙ� 1 වැ2 උප වග�Iය යටෙC හා 1992 T2 මස 10 ,නැI අංක 718/15 දරන අI 
$ෙශේෂ ගැසYපතය අ@ව 2016.10.25 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� 
අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC  
ඉ,Ga� අභ�ාස සංව�ධන ආයතනෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.08.09 ,න සලකා බලන ල�.) 

*28.   
ඉඩ� සහ පා��ෙ��	 පIසංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� පIසංසක්රණ  ෙකොAෂ� 

සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� පIසංසක්රණ 
ෙකොAෂ� සභා පනත යටෙC 2016.11.18 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC   
ඉඩ� පIසංසක්රණ  ෙකොAෂ� සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(කෘlක�මය හා ඉඩ� &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.03.09 ,න 

සලකා බලන ල�.) 

*29.   
ඉඩ� සහ පා��ෙ��	 පIසංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� පIසංසක්රණ  ෙකොAෂ� 

සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� පIසංසක්රණ 
ෙකොAෂ� සභා පනත යටෙC 2016.11.18 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC   
ඉඩ� පIසංසක්රණ  ෙකොAෂ� සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(කෘlක�මය හා ඉඩ� &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.03.09 ,න 

සලකා බලන ල�.) 



( 6 ) 

 

 

*30.   
පවාහන හා <$L jව� ෙසේවා අමාත�	මා,— u ලංකා <$L jව�ෙසේවා අ?කා\ෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය 
යටෙC 2016.12.05 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC  u ලංකා <$L 
jව�ෙසේවා අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.10 

,න සලකා බලන ල�.) 

*31.   
2වාස හා ඉ,Ga� අමාත�	මා,— රාජ� සංව�ධන හා 2�මාණ {Iගත සංසථ්ාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Aක සංසථ්ා පනෙC          
2 වැ2 වග�Iෙ� 1 වැ2 උප වග�Iය යටෙC 2017.01.24 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 
2012.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aeෂණ ඇ	ළC රාජ� සංව�ධන හා 2�මාණ {Iගත සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� 
අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.08.09 ,න සලකා බලන ල�.) 

*32.   
පවාහන හා <$L jව�ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාIක පවාහන ෛවද� ආයතනෙ� වා�lක 

වා�තාව හා m`� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(2)(C) වග�Iය යටෙC 
2017.01.24 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ජාIක පවාහන ෛවද� 
ආයතනෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.10 

,න සලකා බලන ල�.) 

*33.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංක� jව� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා  

ඒකාබwධ xල� පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය 
යටෙC 2017.07.25 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2016.03.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංක� jව� 
සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා ඒකාබwධ xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.23 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*34.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංක� jව� සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14(3) වග�Iය යටෙC 2015.03.04 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.03.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන 
ලද අ��සY් ඇ�� ය�p වරලC ගණකා?කාaව^�ෙp 2aeෂණ ඇ	ළC  u ලංක� jව� 
සමාගෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.23 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*35.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— මානව ස�පC 

සංව�ධනය Gaෙ� u ලංකා ජාIක සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව ස�පC සංව�ධනය Ga ෙ� u ලංකා ජාIක සභාව පනෙC 24 වග�Iය යටෙC 
2016.10.27 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC මානව ස�පC සංව�ධනය 
Gaෙ� u ලංකා ජාIක සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.02.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 
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*36.   
සංව�ධන කා�යභාර අමාත�	මා සහ $ෙwශ කට�	 අමාත�	මා,— ෙසේවා 

2�eතය�ෙp භාර අරKදෙL වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා 2�eතය�ෙp භාර අරKදL මHඩල පනෙC 11 වග�Iය යටෙC 2016.11.12 වැ2 
,න ඉ,\පC කරන ලද 2014.12.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද,  
$ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ෙසේවා 2�eතය�ෙp භාර අරKදෙL වා�lක 
වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.02.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*37.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— ජාIක රeෂණ 

භාර අරKදෙL වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජාIක රeෂණ භාර 
අරKදL පනෙC 17 වග�Iය යටෙC 2016.01.27 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2013.12.31 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC  ජාIක රeෂණ භාර අරKදෙL වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.02.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*38.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— ජාIක රeෂණ 

භාර අරKදෙL වා�lක වා�තාව හා m`� - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජාIක රeෂණ භාර 
අරKදL පනෙC 17 වග�Iය යටෙC 2016.12.10 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2014.12.31 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC  ජාIක රeෂණ භාර අරKදෙL වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.02.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*39.   
$ෙwශ -Gයා අමාත�	Aය සහ අ?කරණ අමාත�	Aය,— u ලංකා $ෙwශ ෙසේවා 2�eI 

කා�යංශෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1985 අංක 21 දරන u ලංකා $ෙwශ ෙසේවා 
2�eI කා�යංශ පනෙC 19 වැ2 වග�Iය යටෙC 2016.06.08 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 
2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 
2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා $ෙwශ ෙසේවා 2�eI කා�යංශෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� 
අ@මත කළ �	 ය.  
(ජාත��තර සබඳතා &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2016.10.05 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*40.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— u ලංකා මහවැ� 

අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2012,— 1979 අංක 23 දරන u ලංකා මහවැ� 
අ?කා\ය පනෙC 34 වග�Iය යටෙC 2016.05.04 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2012.12.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC u ලංකා මහවැ� අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(කෘlක�මය හා ඉඩ� &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.03.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*41.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— u ලංකා මහවැ� 

අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1979 අංක 23 දරන u ලංකා මහවැ� 
අ?කා\ය පනෙC 34 වග�Iය යටෙC 2016.11.15 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC u ලංකා මහවැ� අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(කෘlක�මය හා ඉඩ� &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.03.09 ,න සලකා 

බලන ල�.) 
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*42.   
අගාමාත�	මා සහ ජාIක පIපCI හා ආ�yක කට�	 අමාත�	මා,— රාජ� දැව 

සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 
වග�Iය යටෙC 2016.09.06 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q 
ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද, $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC රාජ� දැව 
සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(Iරසර සංව�ධනය හා ප\සර සහ සව්භා$ක ස�පC &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.03.09 ,න සලකා බලන ල�.) 

*43.  
ක�මා�ත හා වා�ජ කට�	 අමාත�	මා,— |/ස u ලංකා රාජ� වා�ජ ($$ධ) {Iගත 

සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන u ලංකා රාජ� 
වා�ජ ($$ධ) {Iගත සංසථ්ා පනත යටෙC 2016.07.07 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.03.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද සව්ාtන $ගණකව^�ෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC |/ස u ලංකා රාජ� වා�ජ ($$ධ) {Iගත සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� 
අ@මත කළ �	 ය.  
(2ෂප්ාදන හා ෙසේවා &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2016.10.04 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*44.   
ක�මා�ත හා වා�ජ කට�	 අමාත�	මා,— |/ස u ලංකා රාජ� වා�ජ ($$ධ) {Iගත 

සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන u ලංකා රාජ� 
වා�ජ ($$ධ) {Iගත සංසථ්ා පනත යටෙC 2017.02.09 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.03.31 
වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද සව්ාtන $ගණකව^�ෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC |/ස u ලංකා රාජ� වා�ජ ($$ධ) {Iගත සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� 
අ@මත කළ �	 ය.  
(2ෂප්ාදන හා ෙසේවා &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.04.07 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*45.   
කා�තා හා ළමා කට�	 අමාත�	Aය,— ජාIක ළමා ආරeෂක අ?කා\ෙ� වා�lක 

වා�තාව හා m`� - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජාIක ළමා ආරeෂක අ?කා\ පනෙC 32 
වග�Iය සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (2) (ඉ) වග�Iය යටෙC 2016.06.07 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල 
කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ජාIක ළමා ආරeෂක අ?කා\ෙ� 
වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(කා�තා හා ස�් _^ෂ සමාජභාවය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 

2017.02.21 ,න සලකා බලන ල�.) 
*46.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා_ත සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව 

හා xල� පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 
2017.05.23 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2013.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද සව්ාtන $ගණකව^� වන එස.් ෙ�. එ�. එස.් වරලC ගණකා?කාa 
ව^�ෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ලංකා_ත සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� 
පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.09.06 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*47.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා_ත සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව 

හා xල� පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 
2017.08.09 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද සව්ාtන $ගණකව^� වන එස.් ෙ�. එ�. එස.් වරලC ගණකා?කාa 
ව^�ෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ලංකා_ත සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� 
පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.09.06 ,න සලකා 

බලන ල�.) 
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*48.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— u ලංකා 2වාස සංව�ධන xල� සංසථ්ා 

බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන KදL {I 
පනෙC 35 (3) වග�Iය යටෙC සහ 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය 
යටෙC 2017.07.04 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද, 2014.12.31 වැ2 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය 
සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා 2වාස 
සංව�ධන බැංzෙ� වා�lක වා�තාව හා xල� පකාශන අ@මත කළ �	 ය.  
(ආ�yක සංව�ධන &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.09.06 ,න සලකා 

බලන ල�.) 

*49.   
ඛ2ජ ෙතL ස�පC සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා ඛ2ජ ෙතL {Iගත සංසථ්ාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ2ජ ෙතL {Iගත සංසථ්ා 
පනෙC 32 (3) වග�Iය යටෙC 2016.04.05 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2013.12.31 
,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ 
ඇ	ළC ලංකා ඛ2ජ ෙතL {Iගත සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 
ය.  
(බලශeI &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2016.10.07 ,න සලකා බලන 

ල�.) 

*50.   
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— |/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 
2016.01.28 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2013.03.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC |/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.10 

,න සලකා බලන ල�.) 

*51.   
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— |/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 
2016.09.06 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2014.03.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා 
&'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC |/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.08.10 

,න සලකා බලන ල�.) 

*52.   
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— u ලංකා ආ��ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Aක {Iගත සංසථ්ා  
පනෙC 30 වග�Iය යටෙC 2017.01.09 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2013.12.31 ,ෙන� 
අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC 
u ලංකා ආ��ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mබසාධන සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 

*53.   
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙw�ය ෛවද� අමාත�	මා,— ෙහෝAෙයෝපI ෛවද� සභාෙ� 

වා�lක වා�තාව හා m`� - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝAෙයෝපI පනෙC 40 
වග�Iය යටෙC 2017.01.25 වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2011.12.31 ,ෙන� අවස� Q 
ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද $ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC ෙහෝAෙයෝපI 
ෛවද� සභාෙ� වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව Mබසාධන සමාජ ස$බලගැ�/ම &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක 

සභාව $<� 2017.07.04 ,න සලකා බලන ල�.) 
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*54.   
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2012,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 2015.10.08 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2012.12.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද 
$ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 
m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.01.26 

,න සලකා බලන ල�.) 

*55.   
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 2016.06.21 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2013.12.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද 
$ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 
m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.01.24 

,න සලකා බලන ල�.) 

 *56.   
වරාය හා නා$ක කට�	 අමාත�	මා,— u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (3) වග�Iය යටෙC 2016.11.12 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2014.12.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද 
$ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC u ලංකා වරාය අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 
m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�2ෙ�දනය &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 2017.01.26 

,න සලකා බලන ල�.) 

*57.   
�ඩා අමාත�	මා,— Mගතදාස ජාIක �ඩා සං��ණ අ?කා\ෙ� වා�lක වා�තාව හා 

m`� - 2012,— 1971 අංක 38 දරන KදL පනෙC 14 (2) (|) වග�Iය යටෙC 2016.06.24 
වැ2 ,න ඉ,\පC කරන ලද 2012.12.31 ,ෙන� අවස� Q ව�ෂය සඳහා &'ෙයල කරන ලද 
$ගණකා?පIවරයාෙp 2aeෂණ ඇ	ළC Mගතදාස ජාIක �ඩා සං��ණ අ?කා\ෙ� 
වා�lක වා�තාව හා m`� අ@මත කළ �	 ය.  
(ත^ණ, �ඩා, කලා  හා උ^මය� &'බඳ ආංsක අteෂණ කාරක සභාව $<� 

2017.02.21 ,න සලකා බලන ල�.) 

*58. 
ෙබෞwධ $හාර ෙwවාලග� (සංෙශෝධන) පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම. 

(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 
*59. 
ෙථේරවා� �e� කIකාවC (�යාප,ං� Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර 

Gය/ම. 
(අමාත� මHඩලෙ� අ@මIය ද�වා IෙJ.) 

*60. 
ආHfකම ව�වසථ්ාව යටෙC ෙයෝජනාව,— $වාදය  කL තබන ලද පශන්ය                   

(2016 T2 22),— “u ලංකා පජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආHfකම ව�වසථ්ාෙ� 
104ආ (5)(අ) ව�වසථ්ාෙ� $?$ධාන පකාරව මැIවරණ ෙකොAෂ� සභාව $<� 2016 
ෙපබරවා\ 25 ,නැI අංක 1955/19 දරන අI $ෙශේෂ ගැසY පතෙ� පළ කර@ ලැබ, 
2016.05.06 ,න ඉ,\පC කරන ලද, ජනමත$චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද $ම|මකට අදාළ 
කාල|මාව 	ළ $ද�C හා K�ත ජනමාධ� $<� &'පැ,ය �	 උපමාන ෙහවC 
මා�ෙගෝපෙwශ/ ෙමෙහ�� පIපCI අ@මත කළ �	 ය.” ය@ෙව� ෙයෝජනා කරන ල,�, 
පශන්ය සභා�Kඛ කරන ල�.  
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61. 
u ලංකා ෙසේවා &\ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනC ෙකD�පත — 

ෙදවැ2වර Gය/ම.  

62. 
ළමා _න^Cථාපන ෙe�දය (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම.  

63. 
u ලංකා එeසC �සI්යා2 සෙහෝදරCවය (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — 

ෙදවැ2වර Gය/ම.  

64. 
u ලංකා කා�තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර 

Gය/ම.  

65. 
ෙමොනරාගල ,ස�්e කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — 

ෙදවැ2වර Gය/ම.  

66. 
ලසා�ය� සමාජ�ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — 

ෙදවැ2වර Gය/ම.  

67. 
ජාත��තර කා�තා සහ ළමා අb�� M-�ෙ� සභාව (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC 

ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත Gaෙ�) පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර 

Gය/ම.  

69. 
ද ඉ�ස�්��Y ඔෆ ්ස��ෆb� පJ�e එක��ට�Yස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත Gaෙ�) 

පනC ෙකD�පත — ෙදවැ2වර Gය/ම.  
 
 

 

* සල2ෙණ� හ4�ව� ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 
 


