
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1227/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 34තලම 6ස7්කෙ8 �9ටා ඇ: 3රා;ද,ා4මක ව<නාකම=" >4 සථ්ාන 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතE" දැනට සංරෂණ කට>� GHකරI ලබන සථ්ාන කවෙKද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වKෂවලP ෙව" කරන ලද QදR පමාණය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) එR. S. S. ඊ. තසත්වාP" ;G" ;නාශ කරන ලද 3රා;ද,ා4මක 
ව<නාකම=" >4 සථ්ාන කවෙKද; 

 (v) එම ;නාශය" ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ4නV, තෙසේ	 ව<නාකම 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද;  

 (vi) එම ;නාශය" සVබ"ධෙය" W:මය �යවර ෙගන :ෙXද; 

 (vii) ඉහත GයRෙල9ම ZKණ වාKතාව ඉ6Eප4 කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

2. 
1337/’16 

ග	 _�`ක ප:රණ මහතා,— උසස් අධ,ාපන හා මහාමාKග අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වKෂෙ8P ඉෙසa ලbc එ එ ;ශව්;ද,ාලයට අදාළව eb4කර 
ඇ: බව4; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව" ඇතැV fෂ,ය"ට ;ශව්;ද,ාල පෙgශය අ9h i ඇ: බව4; 

 (iii) ෙමම කමෙgදය ෙහේ�ෙව" ඔl"ට ;ශාල අසාධාරණය GHi ඇ: බව4; 

 එ�මා ��ග"ෙන9ද? 

(ආ) (i) අසාධාරණයට ලm fෂ,ය" ;ශව්;ද,ාලවලට ඇ�ළ4 =nමට කට>� 
කර"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නV, එම කමෙgදය කවෙKද; 

 (iii) එය oයා4මකවන 6නය කවදාද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

 

(අටවැe පාKpෙV"�ව - පළQවැe සභාවාරය) 
අංක 215.] 
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3. 
1403/’16 

ග	 බ"Hල $ණවKධන මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක 
කට>� අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය9 අංක 174 ෙයෝජනාවට අIව, ජා:ක පාEසEක සංරෂණ 
වැඩසටහන යටෙ4 අමතර වැඩසටහ" සඳහා ෙව"කළ 	�යR hpයන 
2000ක ප:පාදන 2016 වKෂය �ළP වැයකළ ආකාරය පැහැ6p කර"ෙ"ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අIව xල, ප:පාදන ලබා H" “අමතර වැඩසටහ"” 
කවෙKද; 

 (iii) ෙම{ අමතර වැඩසටහ" සඳහා වග{ම දරන ලද ආයතන කවෙKද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ආ) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අIව, 2016 වKෂය �ළP, 

 (i) පාEසEක සම�pත බව ආරෂා =nම, :රසර ඉඩV කළමනාකරණය; 

 (ii) |ව සVප4 සංරෂණය; 

 (iii) පEසර }ෂණය පාලනය; 

 (iv) වන සVපත ආරෂා =nම; 

 සඳහා වැය කර ලද QදR පමාණය" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙKද ය"න4 
එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

4. 
1645/’17 

ග	 චh"ද ; ෙ�GE මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා4 සභාව යටෙ4 pයාප6ං� i G<න ෙකො"තා4ක	ව" සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙකො"තා4ක	ව"ෙ� නV හා p�නය" කවෙKද; 

 (iii) ඌව පළා4 සභාෙg ව4ම" පධාන අමාත,වරයා එම �රයට ප4iෙම" ප� 
ෙV දවා ෙකො"තා4 ලබාP ඇ: ෙකො"තා4ක	ව"ෙ� නV හා ඔlනට 
ලබාH" ෙකො"තා4 ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙKද; 

 (iv) එම එ එ ෙකො"තා4�ව ෙවIෙව" අදාළ ෙකො"තා4ක	ව"ට  පළා4 
සභාව ම�" ෙගවා ඇ: QදR පමාණය ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) අදාළ ෙකො"තා4ක	ව" ෙතෝරා ගැWෙVP පළා4 සභාව අIගමනය කළ 
කමෙgදය කවෙKද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 
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5. 
1757/’17 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— සංවKධන කාKයභාර අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ./ස ලංකා ෙසෝR� සමාගෙV ෙකොටසව්p" 90% 9h වIෙ8 ෙසේවක 
භාරකාර අරQදලට (ETF) බව4, ලංකාෙg Q� �c ෙවළඳෙපොෙළ" 60%
කට වඩා වැ� පමාණය අ4කරෙගන ඇ4ෙ4 ෙමම සමාගම බව4;  

 (ii) 2015 වKෂය ආරVභෙ8 සමාගෙV G< 500 m අeයV හා සu්ර ෙසේවක 
සංඛ,ාව,   ෙV වන;ට 1000 ඉමවා ඇත4, �c eෂප්ාදනෙ8 පැහැ6p වැ� 
iම GH i ෙනොමැ: බව4; 

 එ�මා ��ග"ෙන9ද? 

(ආ) (i) සමාගම �ළ eශ�්ත භා�ඩ හා ෙසේවා hලP ගැWෙV ෙහෝ �c ;=�ෙV 
ප:ප4:ය ෙනොමැ: iම සහ වංචා හා }ෂණ ෙහේ�ෙව" ෙV වන;ට 
අRලස ්ෙහෝ }ෂණ ෙචෝදනා ;මKශන ෙකොhෂ" සභාව ;G" පnෂණය 
ආරVභකර ඇ: බව එ�මා ද"ෙ"ද; 

 (ii) අත,වශ, ආහාර දව,ය වන �c hල ෙමෙසේ දරාගත ෙනොහැ= අ"දh" 
ඉහළයාම නවතා, සාධාරණ hලකට �c ලබාPමට සහ වංචා සහ }ෂණ H	 
=nම සඳහා වහාම �යවර ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

6. 
1785/’17 

ග	 එV. එ�. එV. සRමා" මහතා,— අ`කරණ අමාත,�hයෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වKෂ 1990 ෙදසැVබK මස 31 6න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාIෙgP උ�	 
පළාෙ4, වgeයාව 6ස7්කෙ8 Qසp්V ;වාහ හා 6කසාද පනත යටෙ4 
වාG ;e�	ව" වශෙය" ප4කරI ලැබ G< තැනැ4ත" කl	"ද; 

 (ii) ඔl"ෙ� නV හා p�නය" කවෙKද; 

 (iii) එම වාG අ`කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම eලධාn වසV හා පාෙ��ය 
ෙRකV ෙකො�ඨාස කවෙKද; 

 (iv) එම වාG අ`කරණ කලාප වශෙය" පකාශයට ප4කරන ලද ගැස� 
eෙgදන අංක හා 6න සභාගත කර"  ෙ"ද; 

ය"න එ�hය සඳහ" කර"ෙන9ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

7. 
1841/’17 

ග	 ශා": �සක්"දරාසා මහ4hය,— කෘ�කKම අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා ලංකා ආයතනය ම�" ‘හEත >ගය කරා’ යන වැඩසටහන යටෙ4 
Qල:g 6ස7්කෙ8 ෙගො;ෙපොළවR ආරVභ කළ බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නV, එ එ පාෙ��ය ෙRකV ෙකො�ඨාසය අIව එම ෙගො;පළවR 
�9< සථ්ාන ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙKද; 

 (iii) ෙමම වැඩසටහ" සඳහා වැය m Qදල ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 

 (iv) එම ෙගො;ෙපොළවR ෙV වන;ට පෙයෝජනයට ෙනොග"නා බව ද"ෙ"ද; 

 (v) ෙමම පෙ�ශෙ8 :ෙබන pයාප6ං� සං;ධානවලට ෙමම ෙගො;පළවR 
භාරPමට කට>� කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

8. 
1861/’17 

ග	 එස්. එV. මEකාK මහතා,— මහානගර හා බස්නා9ර සංවKධන 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා9ර සංවKධන අමාත,ාංශය ;G" ක �යිා4මක කරI 
ලබන  මහානගර සැල�ම (Megapolis Plan) යටෙ4 2017 වKෂෙ8 Gට ඉ6E 
වKෂ  03  දවා පාHක ප �ාෙ��ය ෙRකV ෙකො�ඨාසය සඳහා සැල�V 
කර ඇ: සංවKධන වැඩසටහ" කවෙKද; 

 (ii)  දැනටම4 යV වැඩසටහ" ආරVභ කර ඇ4නV, ඒවා කවෙKද; 

 (iii) ආරVභ =nමට බලාෙපොෙරො4� වන වැඩසටහ" eශ�්ත වශෙය" පට" 
ග"නා 6න වකවාI කවෙKද; 

 (iv) ෙV සඳහා රාජ, හා ෙපෞ�ගpක ආෙයෝජන GH කර"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නV, ඒවා ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙKද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද? 

(ආ) (i) දැනටම4 ආරVභ කර ඇ: ෙහෝ ආරVභ =nමට බලාෙපොෙරො4� වන                 
වැඩසටහ" සඳහා ෙව" කර ඇ: Qදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ: Qදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙV සඳහා ණය QදR ලබා ග"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ නV, ණය ලබා ග"නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නV, රජය ;G" ෙව" කර ඇ: Qදල ෙකොපමණද; 

ය"න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන9ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැIVPම සහ 6නට eයhත කට>� 
*අ1.  

;සKජන පන4 ෙක¨Vපත (2018) — (හ4වැe ෙව" කළ 6නය) — කාරක සභාව. 

*2.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— මානව සVප4 

සංවKධනය =nෙV � ලංකා ජා:ක සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සVප4 සංවKධනය =n ෙV � ලංකා ජා:ක සභාව පනෙ4 24 වග":ය 
යටෙ4 2016.10.27 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 මානව සVප4 
සංවKධනය =nෙV � ලංකා ජා:ක සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 
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*3.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— ජා:ක රෂණ 

භාර අරQදෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා:ක රෂණ භාර 
අරQදR පනෙ4 17 වග":ය යටෙ4 2016.01.27 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4  ජා:ක රෂණ භාර අරQදෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*4.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— ජා:ක රෂණ 

භාර අරQදෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා:ක රෂණ භාර 
අරQදR පනෙ4 17 වග":ය යටෙ4 2016.12.10 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2014.12.31 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4  ජා:ක රෂණ භාර අරQදෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*5.   
W:ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවKධන අමාත,�මා,— අ"තරායකර ඖෂධ පාලක ජා:ක 

ම�ඩලෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ"තරායකර ඖෂධ පාලක ජා:ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 13(1) 
වග":ය යටෙ4 2016.08.24 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m 
වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 අ"තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා:ක ම�ඩලෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන අIමත කළ 
>� ය.  

(ජා:ක ආරෂාව ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2016.10.05 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*6.  
QදR හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— �රාබH ආඥාපනත යටෙ4 eෙgදනය,— �රාබH 

ආඥාපනෙ4 (52 අ`කාරය m) 12, 14 සහ 22 වග": සමඟ =ය;ය >�, 32 වග":ය යටෙ4, 
�රාබH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන ලHව, 2017 ®p 28 
6නැ: අංක 2029/51 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI ලැබ, 2017.10.09 6න ඉ6Eප4 
කරන ලද eෙgදනය අIමත කළ >� ය. 

(අංක 996 දරන �රාබH eෙgදනය)  
(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 

*7. 
QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— eෂ්පාදන බH (;ෙශේෂ ;`;ධාන)  පනත යටෙ4 

eයමය,— 1989 අංක 13 දරන eෂ්පාදන බH (;ෙශේෂ ;`;ධාන)  පනෙ4 3 වග":ය 
යටෙ4 eෂ්පාදන බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 අෙගෝස්� 17 6නැ: අංක 2032/31 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*8. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" 
සාදන ලHව, 2017 මැ¯ 30 6නැ: අංක 2021/7 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
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*9. 
QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 ®e 06 6නැ: අංක 2022/7 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI 
ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*10. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 5 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 ®e 06 6නැ: අංක 2022/8  දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස�  පතෙ8 පළ කරI 
ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*11. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය 
යටෙ4 ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
;G" සාදන ලHව, 2017 ®e 30 6නැ: අංක 2025/44 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ8 පළ කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*12. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 ®p 19 6නැ: අංක 2028/44 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI 
ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*13. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 ®p 26 6නැ: අංක 2029/25 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI 
ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*14. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 ®p 31 6නැ: අංක 2030/10 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI 
ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*15. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR  හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" 
සාදන ලHව, 2017 අෙගෝස්� 01 6නැ: අංක 2030/20 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 
පළ කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
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*16. 
QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 අෙගෝස්� 15  6නැ: අංක 2032/11 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*17. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 අෙගෝස්� 16 6නැ: අංක 2032/24 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*18. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 අෙගෝස්� 23 6නැ: අංක 2033/31 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*19. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය යටෙ4 
;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා ;G" සාදන 
ලHව, 2017 සැ�තැVබK 08 6නැ: අංක 2035/28 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*20. 

QදR හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනත යටෙ4 eයමය 
(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH පනෙ4 2 වග":ය 
යටෙ4 ;ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බH සVබ"ධෙය" QදR හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
;G" සාදන ලHව, 2017 ඔෙතෝබK 02 6නැ: අංක 2039/2 දරන අ: ;ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ8 පළ කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eයමය අIමත කළ 
>� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*21. 

වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— ෙවළඳ නැg පනත යටෙ4 eෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැg පනෙ4 126 සහ 321 වග": යටෙ4 Q°H 
යාතාක	ව" 3°c =nෙV, සහ:ක =nෙV සහ Qරකාවෙල9 ෙයPෙV පh: 
සVබ"ධෙය" වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,වරයා ;G" සාදන ලHව, 2017 මැ¯ 
08 6නැ:  අංක 2018/3 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතය ම�" සංෙශෝ`ත, 2016 
ඔෙතෝබK 04 6නැ: අංක 1987/19 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8  පළ කරI ලැබ, 
2017.10.17 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eෙයෝග අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
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*22. 
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— නැg eෙයෝ±තය"ට, නැg බ² 

ෙගනය"න"ට, යාතා oයාක	ව" ෙනොවන ෙපොH පවාහකය"ට සහ ක"ෙ�නK 
ෙමෙහ>Vක	ව"ට බලපත ලබාPෙV පනත යටෙ4 eෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැg eෙයෝ±තය"ට, නැg බ² ෙගනය"න"ට, යාතා oයාක	ව" ෙනොවන ෙපොH 
පවාහකය"ට සහ ක"ෙ�නK ෙමෙහ>Vක	ව"ට බලපත ලබාPෙV පනෙ4 10 
වග":ය යටෙ4 2017 නැg eෙයෝ±තය"ෙ�, නැgබ² ෙගනය"න"ෙ�, යාතා 
oයාක	ව" ෙනොවන ෙපොH පවාහකය"ෙ� සහ ක"ෙ�නK ෙමෙහ>Vක	ව"ෙ� 
(ගාස්� ව³හ) eෙයෝග සVබ"ධෙය" වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,වරයා ;G" 
සාදන ලHව, 2017 ඔෙතෝබK 17 6නැ: අංක 2041/10 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 
පළ කරI ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද eෙයෝග අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*23. 

සංවKධන උපාය මාKග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙ4 eෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පන4 ම�" සංෙශෝ`ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ4 4 වග":ෙ8 (3) උපවග":ය සහ 14 වග":ය සමඟ =ය;ය >�  එ{ 
පනෙ4 20 වග":ය යටෙ4 ;ෙශේෂ ආනයන බලපත ගාස්� සVබ"ධෙය" සංවKධන 
උපාය මාKග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,වරයා ;G" සාදන ලHව, 2017 ඔෙතෝබK 
02 6නැ: අංක 2039/4 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI ලැබ, 2017.11.07 
6න ඉ6Eප4 කරන ලද eෙයෝග අIමත කළ >� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*24. 

පාKpෙV"�ෙg ස්ථාවර eෙයෝග ප:ෙශෝ`ත ෙක¨Vපත,— පාKpෙV"�ෙg 
ස්ථාවර eෙයෝග ප:ෙශෝ`ත ෙක¨Vපත සVබ"ධෙය" 2017 ෙනොවැVබK මස 07 
වැe අඟහ	වාදා ��ග"වන ලද ස්ථාවර eෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙg වාKතාව,—
සලකා බැ´ම. 

*25. 
;Gවන ආ�²කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර =යiම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*26. 

බලහ4කාරෙය" අ�	දහ" =nVවp" Gය� තැනැ4ත" ආරෂා =nV සඳහා m 
ජාත,"තර සVQ: පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර =යiම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*27. 

පවාහන හා G;R $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා:ක ගමනාගමන ෙකොhෂ" සභාෙg 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය 
යටෙ4 2016.09.06 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 ජා:ක ගමනාගමන 
ෙකොhෂ" සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.01.26 
6න සලකා බලන ලP.) 

*28. 
පවාහන හා G;R $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ8 වාK�ක 

වාKතාව හා ©cV - 2012,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය යටෙ4 
2017.03.07 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2012.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.03.24 
6න සලකා බලන ලP.) 
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*29. 
පවාහන හා G;R $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා:ක ගමනාගමන ෙකොhෂ" සභාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය 
යටෙ4 2017.05.03 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 ජා:ක ගමනාගමන 
 ෙකොhෂ" සභා ෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.26 
6න සලකා බලන ලP.) 

*30. 
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංකා රාජ, වැ;p සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය 
යටෙ4 2016.12.10 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2011.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 � ලංකා රාජ, වැ;p 
සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.23 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*31. 
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ජා:ක ඉ:E =nෙV බැංbෙg වාK�ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2015,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 
අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2017.01.24 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 
2015.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� 
en¶ණ ඇ�ළ4 ජා:ක ඉ:E =nෙV බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන  
අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*32. 
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

xල, පකාශන - 2015,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2017.01.25 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2015.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ 
ඇ�ළ4 ලංකා බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන  අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*33. 
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— මහජන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

xල, පකාශන - 2015,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2017.03.08 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද,        
2015.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� 
en¶ණ ඇ�ළ4 මහජන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන  අIමත කළ 
>� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

 

*34. 
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ./ස b	ණෑගල වැ;p සමාගෙV වාK�ක 

වාKතාව හා xල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 
2017.03.21 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාªන ;ගණකව	"ෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 ./ස b	ණෑගල වැ;p 
සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.23 6න සලකා 
බලන ලP.) 
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*35. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ W:ගත සංසථ්ාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාKhක W:ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 30(2) වග":ය සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 
2016.07.08 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 රාජ, ඖෂධ W:ගත සංසථ්ාෙg 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 

*36. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— � ජයවKධන3ර මහ ෙරෝහෙR 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයවKධන3ර මහෙරෝහR 
ම�ඩල පනෙ4 30(2) වග":ය සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය 
යටෙ4 2016.07.21 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 � ජයවKධන3ර මහ 
ෙරෝහෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 

*37. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ eෂප්ාදන සංසථ්ාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාKhක W:ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 30(2) වග":ය සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 
2016.08.11 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� en¶ණ ඇ�ළ4 රාජ, ඖෂධ eෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 

*38.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා 

ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගV පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කKමා"ත පනත අIව 2017.03.22 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.¹.එV.|. වරල4 
ගණකා`කාnව	"ෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා 
ඒකාබ�ධ xල, පකාශන  අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*39.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ජා:ක ඉ:E =nෙV බැංbෙg වාK�ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2014,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 
අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2016.05.05 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 
2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� 
enෂණ ඇ�ළ4 ජා:ක ඉ:E=nෙV බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, 
පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*40.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— මහජන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

xල, පකාශන - 2014,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2016.09.22 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 මහජන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 



( 11 ) 

 

 

*41.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

xල, පකාශන - 2014,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2016.05.05 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 ලංකා බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*42.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ./ස හලාවත වැ;p සමාගෙV වාK�ක වාKතාව 

හා xල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 
2016.11.15 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ./ස හලාවත වැ;p සමාගෙV 
වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*43.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— පාෙ��ය සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව 

හා xල, පකාශන - 2014,— QදR W: පනෙ4 35(3) වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2016.10.28 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 පාෙ��ය සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.05.03 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*44.   
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා  

xල, පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 
2016.08.09 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2015.03.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අK"ස�් ඇ"a ය"� වරල4 ගණකා`කාnව	"ෙ� enෂණ ඇ�ළ4  
� ලංක" $ව" සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*45.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— ;ජය bමාර�ංග අIසම්රණ 

ෙරෝහෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1999 අංක 38 දරන ;ජය bමාර�ංග 
අIසම්රණ ෙරෝහR ම�ඩල පනෙ4 30(2) වග":ය සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14
(2) . වග":ය යටෙ4 2016.08.12 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" 
අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ;ජය 
bමාර�ංග අIසම්රණ ෙරෝහෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 

*46.  
eවාස හා ඉ6=nV අමාත,�මා,— ජා:ක eවාස සංවKධන අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා:ක eවාස සංවKධන අ`කාEය පනත අIව 
2016.10.25 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2012.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ජා:ක eවාස සංවKධන 
අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.08.09 6න සලකා බලන ලP.) 
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*47.   
eවාස හා ඉ6=nV අමාත,�මා,— ඉ6=nV අභ,ාස සංවKධන ආයතනෙ8 වාK�ක 

වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ8 කාKhක සංසථ්ා පනෙ4 2 වැe 
වග":ෙ8 1 වැe උප වග":ය යටෙ4 හා 1992 ®e මස 10 6නැ: අංක 718/15 දරන අ: 
;ෙශේෂ ගැස�පතය අIව 2016.10.25 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" 
අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4  
ඉ6=nV අභ,ාස සංවKධන ආයතනෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.08.09 6න සලකා බලන ලP.) 

*48.   
ඉඩV සහ පාKpෙV"� ප:සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩV ප:සංසක්රණ  ෙකොhෂ" 

සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩV ප:සංසක්රණ 
ෙකොhෂ" සභා පනත යටෙ4 2016.11.18 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4   
ඉඩV ප:සංසක්රණ  ෙකොhෂ" සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(කෘ�කKමය හා ඉඩV ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.03.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*49.   
ඉඩV සහ පාKpෙV"� ප:සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩV ප:සංසක්රණ  ෙකොhෂ" 

සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩV ප:සංසක්රණ 
ෙකොhෂ" සභා පනත යටෙ4 2016.11.18 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4   
ඉඩV ප:සංසක්රණ  ෙකොhෂ" සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(කෘ�කKමය හා ඉඩV ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.03.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*50.   
පවාහන හා G;R $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා G;R $ව"ෙසේවා අ`කාEෙ8 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය 
යටෙ4 2016.12.05 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4  � ලංකා G;R 
$ව"ෙසේවා අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.10 
6න සලකා බලන ලP.) 

*51.   
eවාස හා ඉ6=nV අමාත,�මා,— රාජ, සංවKධන හා eKමාණ W:ගත සංසථ්ාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාKhක සංසථ්ා පනෙ4          
2 වැe වග":ෙ8 1 වැe උප වග":ය යටෙ4 2017.01.24 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 
2012.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� 
enෂණ ඇ�ළ4 රාජ, සංවKධන හා eKමාණ W:ගත සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV 
අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.08.09 6න සලකා බලන ලP.) 

*52.   
පවාහන හා G;R $ව" ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා:ක පවාහන ෛවද, ආයතනෙ8 වාK�ක 

වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(2)(C) වග":ය යටෙ4 
2017.01.24 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ජා:ක පවාහන ෛවද, 
ආයතනෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.10 
6න සලකා බලන ලP.) 
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*53.  
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා  

ඒකාබ�ධ xල, පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය 
යටෙ4 2017.07.25 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2016.03.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංක" $ව" 
සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*54.   
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14(3) වග":ය යටෙ4 2015.03.04 
වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.03.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අK"ස�් ඇ"a ය"� වරල4 ගණකා`කාnව	"ෙ� enෂණ ඇ�ළ4  � ලංක" 
$ව" සමාගෙV වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.23 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*55.   
සංවKධන කාKයභාර අමාත,�මා සහ ;ෙ�ශ කට>� අමාත,�මා,— ෙසේවා 

e>තය"ෙ� භාර අරQදෙR වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා e>තය"ෙ� භාර අරQදR ම�ඩල පනෙ4 11 වග":ය යටෙ4 2016.11.12 වැe 
6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2014.12.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ෙසේවා e>තය"ෙ� භාර අරQදෙR වාK�ක 
වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.02.09 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*56.   
;ෙ�ශ º=යා අමාත,�hය සහ අ`කරණ අමාත,�hය,— � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා e>: 

කාKයංශෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා 
e>: කාKයංශ පනෙ4 19 වැe වග":ය යටෙ4 2016.06.08 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 
2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� 
enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා e>: කාKයංශෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV 
අIමත කළ >� ය.  

(ජාත,"තර සබඳතා ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2016.10.05 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*57.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැp 

අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැp 
අ`කාEය පනෙ4 34 වග":ය යටෙ4 2016.05.04 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2012.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 � ලංකා මහවැp අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(කෘ�කKමය හා ඉඩV ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.03.09 6න 
සලකා බලන ලP.) 

*58.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැp 

අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැp 
අ`කාEය පනෙ4 34 වග":ය යටෙ4 2016.11.15 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 � ලංකා මහවැp අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(කෘ�කKමය හා ඉඩV ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.03.09 6න 
සලකා බලන ලP.) 
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*59.   
අගාමාත,�මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආKuක කට>� අමාත,�මා,— රාජ, දැව 

සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 
වග":ය යටෙ4 2016.09.06 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m 
වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 රාජ, දැව 
සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(:රසර සංවKධනය හා පEසර සහ සව්භා;ක සVප4 ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක 
සභාව ;G" 2017.03.09 6න සලකා බලන ලP.) 

*60.  
කKමා"ත හා වා»ජ කට>� අමාත,�මා,— ./ස � ලංකා රාජ, වා»ජ (;;ධ) W:ගත 

සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වා»ජ (;;ධ) W:ගත සංසථ්ා පනත යටෙ4 2016.07.07 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.03.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාªන ;ගණකව	"ෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 ./ස � ලංකා රාජ, වා»ජ (;;ධ) W:ගත සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV 
අIමත කළ >� ය.  

(eෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2016.10.04 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*61.   
කKමා"ත හා වා»ජ කට>� අමාත,�මා,— ./ස � ලංකා රාජ, වා»ජ (;;ධ) W:ගත 

සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වා»ජ (;;ධ) W:ගත සංසථ්ා පනත යටෙ4 2017.02.09 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.03.31 
වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාªන ;ගණකව	"ෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 ./ස � ලංකා රාජ, වා»ජ (;;ධ) W:ගත සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV 
අIමත කළ >� ය.  

(eෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.04.07 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*62.   
කා"තා හා ළමා කට>� අමාත,�hය,— ජා:ක ළමා ආරෂක අ`කාEෙ8 වාK�ක 

වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා:ක ළමා ආරෂක අ`කාE පනෙ4 32 
වග":ය සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (2) (ඉ) වග":ය යටෙ4 2016.06.07 
වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ජා:ක ළමා ආරෂක අ`කාEෙ8 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(කා"තා හා ස¼් 3	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 
2017.02.21 6න සලකා බලන ලP.) 
*63.   

රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ලංකා3ත සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව 
හා xල, පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 
2017.05.23 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2013.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාªන ;ගණකව	" වන එස.් ෙ�. එV. එස.් වරල4 ගණකා`කාn 
ව	"ෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ලංකා3ත සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා xල, 
පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*64.   
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— ලංකා3ත සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව 

හා xල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 
2017.08.09 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාªන ;ගණකව	" වන එස.් ෙ�. එV. එස.් වරල4 ගණකා`කාn 
ව	"ෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ලංකා3ත සංවKධන බැංbෙg වාK�ක වාKතාව හා xල, 
පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලP.) 
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*65.   
රාජ, ව,වසාය සංවKධන අමාත,�මා,— � ලංකා eවාස සංවKධන xල, සංසථ්ා බැංbෙg 

වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන QදR W: පනෙ4 35 (3) 
වග":ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 2017.07.04 
වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැe 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා eවාස සංවKධන බැංbෙg 
වාK�ක වාKතාව හා xල, පකාශන අIමත කළ >� ය.  

(ආKuක සංවKධන ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.09.06 6න සලකා 
බලන ලP.) 

*66.   
ඛeජ ෙතR සVප4 සංවKධන අමාත,�මා,— ලංකා ඛeජ ෙතR W:ගත සංසථ්ාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛeජ ෙතR W:ගත සංසථ්ා 
පනෙ4 32 (3) වග":ය යටෙ4 2016.04.05 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ 
ඇ�ළ4 ලංකා ඛeජ ෙතR W:ගත සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� 
ය.  

(බලශ: ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2016.10.07 6න සලකා බලන ලP.) 

*67.   
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැg සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 
2016.01.28 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2013.03.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ./ස ලංකා නැg සංසථ්ාෙg 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.10 6න 
සලකා බලන ලP.) 

*68.   
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— ./ස ලංකා නැg සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 
2016.09.06 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2014.03.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ./ස ලංකා නැg සංසථ්ාෙg 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.08.10 6න 
සලකා බලන ලP.) 

*69.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— � ලංකා ආ>Kෙgද ඖෂධ සංසථ්ාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාKhක W:ගත සංසථ්ා  
පනෙ4 30 වග":ය යටෙ4 2017.01.09 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2013.12.31 6ෙන" 
අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 
� ලංකා ආ>Kෙgද ඖෂධ සංසථ්ාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �බසාධන සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව 
;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 

*70.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මා,— ෙහෝhෙයෝප: ෛවද, සභාෙg 

වාK�ක වාKතාව හා ©cV - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝhෙයෝප: පනෙ4 40 
වග":ය යටෙ4 2017.01.25 වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2011.12.31 6ෙන" අවස" m 
වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 ෙහෝhෙයෝප: 
ෛවද, සභාෙg වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ෙසෞඛ, හා මානව �බසාධන සමාජ ස;බලගැ"iම ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව 
;G" 2017.07.04 6න සලකා බලන ලP.) 
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*71.   
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2012,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 2015.10.08 වැe 
6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2012.12.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 
©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.01.26 6න 
සලකා බලන ලP.) 

*72.   
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2013,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 2016.06.21 වැe 
6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2013.12.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 
©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.01.24 6න 
සලකා බලන ලP.) 

 *73.   
වරාය හා නා;ක කට>� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2014,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (3) වග":ය යටෙ4 2016.11.12 වැe 
6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2014.12.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 � ලංකා වරාය අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 
©cV අIමත කළ >� ය.  

(පවාහනය හා ස"eෙgදනය ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.01.26 6න 
සලකා බලන ලP.) 

*74.   
½ඩා අමාත,�මා,— �ගතදාස ජා:ක ½ඩා සං{Kණ අ`කාEෙ8 වාK�ක වාKතාව හා 

©cV - 2012,— 1971 අංක 38 දරන QදR පනෙ4 14 (2) (.) වග":ය යටෙ4 2016.06.24 
වැe 6න ඉ6Eප4 කරන ලද 2012.12.31 6ෙන" අවස" m වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා`ප:වරයාෙ� enෂණ ඇ�ළ4 �ගතදාස ජා:ක ½ඩා සං{Kණ අ`කාEෙ8 
වාK�ක වාKතාව හා ©cV අIමත කළ >� ය.  

(ත	ණ, ½ඩා, කලා  හා උ	මය" ��බඳ ආංfක අªෂණ කාරක සභාව ;G" 2017.02.21 
6න සලකා බලන ලP.) 

*75. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගV (සංෙශෝධන) පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර =යiම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*76. 

ෙථේරවාP ¾¿ ක:කාව4 (pයාප6ං� =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර 
=යiම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ8 අIම:ය ද"වා :ෙX.) 
*77. 

ආ�²කම ව,වසථ්ාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කR තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ®e 22),— “� ලංකා පජාතා"7ක සමාජවාP ජනරජෙ8 ආ�²කම ව,වසථ්ාෙg 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙg ;`;ධාන පකාරව මැ:වරණ ෙකොhෂ" සභාව ;G" 2016 ෙපබරවාE 25 
6නැ: අංක 1955/19 දරන අ: ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරI ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Eප4 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකP ෙහෝ ඡ"ද ;ම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ ;ද³4 හා QÁත 
ජනමාධ, ;G" ��පැ6ය >� උපමාන ෙහව4 මාKෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ>V ප:ප4: අIමත 
කළ >� ය.” යIෙව" ෙයෝජනා කරන ල6", පශන්ය සභා¾Qඛ කරන ලP.  

78. 
� ලංකා ෙසේවා �Eස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක¨Vපත — 

ෙදවැeවර =යiම.  
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79. 
ළමා 3න	4ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර 

=යiම.  

80. 
� ලංකා එස4 oස:්යාe සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — 

ෙදවැeවර =යiම.  

81. 
� ලංකා කා"තා සVෙVලනය (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර 

=යiම.  

82. 
ෙමොනරාගල 6ස7් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — 

ෙදවැeවර =යiම.  

83. 
ලසාpය" සමාජÂය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — 

ෙදවැeවර =යiම.  

84. 
ජාත,"තර කා"තා සහ ළමා අ¯Ã" �º{ෙV සභාව (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 

ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර =යiම.  

85. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත =nෙV) පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර 

=යiම.  

86. 
ද ඉ"ස<්<>� ඔෆ ්සK<ෆ¯a පXp එකl"ට"�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත =nෙV) 

පන4 ෙක¨Vපත — ෙදවැeවර =යiම.  
 

* සල!ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

6නට eයhත කට>�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැIVPම  
අ1. 

;සKජන පන4 ෙක¨Vපත (2018) නමැ: පන4 ෙක¨Vපතට කාරක සභාෙgP ඉ6Eප4 
කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම eb4 කළ “6නට eයhත කට>�වලට අදාළ අ:ෙKකය” 
නමැ: ප7කාව බල"න. 
 
 

 


