
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

116/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා*ග අමාත)�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) බා3ර 45+ සඳහා පථම උපා� පාඨමාලා පව:වන ; ලංකාෙ= රාජ) ?ශව් 
?ද)ාල කවෙ*ද; 

 (ii) එම ?ශව්?ද)ාල පව:වන එවැD පාඨමාලා එ එ ?ශව්?ද)ාලය අFව 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද; 

 (iii) දැනට බා3ර උපා�ය සඳහා GයාපHං� 45+ පමාණය, එ එ ?ශව්?ද)ාලය 
අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) (i) ඉහත ?ශව්?ද)ාලවල බා3ර උපා� හැදෑOම සඳහා අවස+ වරට 45+ 
GයාපHං� කළ Hනය එ එ ?ශව්?ද)ාලය අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙ*ද; 

 (ii) 45+ GයාපHං� QOම කමව: කාල පා+තරය අFව 4S ෙනොQOමට ෙහේ� 
කවෙ*ද; 

 (iii) පථම බා3ර උපා�ය සඳහා 45+ GයාපHං�ය -මා QOමට කටU� කර 
�ෙVද; 

  ය+න: එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 
2. 

1215/’16 

ග	 ප�ම උදයශා+ත Zණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටU� අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (4) 

(අ) (i) මඩකල]ව Hස්̂ කෙ_ �3ටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එa. b. b. ඊ. තසත්වාe+ ?4+ ව*ෂ 1983 + ප5ව ?නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ?නාශ i එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ_ ��ග: තෙසේ	ව කර �ෙVද;  

 (iv) එෙසේ නW, එම ෙ�පළවල සWk*ණ වlනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ?නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට, වගQව U� තසත්වාe+ට ?	�ධව 
m�මය �යවර ෙගන �ෙVද; 

 (vi) එෙසේ නW, එම �යවර කවෙ*ද; 

 

(අටවැD පා*GෙW+�ව - පළoවැD සභාවාරය) 
අංක 219.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා ?මසා ඇ� ෙතොර�	 සWබ+ධෙය+ k*ණ වා*තාව 
ඉHpප: කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 
3. 

1420/’16 

ග	 බ+Sල Zණව*ධන මහතා,— ?SG සංෙ�ශ හා rsටa යlතල පහ5කW 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය3 අංක 187 ෙයෝජනාෙව+ හv+වාeමට ෙයෝජනා කරන ලද 
rsටa හැvFWපෙත3 දළ සැලැසම් ඉHpප: කර+ෙ+ද; 

 (ii) එම හැvFWපත Dw: QOෙW බලධාpයා කx	+ද; 

 (iii) ]රවැ4ය+ට හැvFWප: ලබාeම ෙවFෙව+ ඇසත්ෙW+� �pවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �pවැය දරF ලබ+ෙ+ කx	+ ?4+ද; 

 (v) 2017 ව*ෂය �ළe rsටa හැvFWප: ෙයෝජනා කමය yයා:මක QOම 
සඳහා රාජ) අයවැෙය+ ෙව+කළ ප�පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

4. 
1512/’17 

ග	 උදය පභා: ගWම+�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*{ක 
කටU� අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 o| ෙසේවා DU�ය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ස}්/]	ෂ 
සමාජභාවය අFව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 Hනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 Hනට රාජ) සහ 
අ*ධ රාජ) අංශය+3 ෙසේවා DU�ය ඉහළ ෙගොස ් ඇ� පමාණය ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

5. 
1583/’17 

ග	 (ෛවද)) නG+ද ජය�ස්ස මහතා,— ස්වෙ�ශ කටU� අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) හWබ+ෙතොට, 	ව+]ර 5නා� Dවාස සං�*ණෙ_, මUර]ර, 	ව+]ර,   
අංක 35 දරන Dවස එස.් එW. 4ජාxe+ මහතාට ලබාS+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නW , එම Hනය කවෙ*ද; 

 (iii) ඔ�, එම Dවෙසේ ෙකොපමණ කාලය පHං�ව 4lෙ_ද; 



( 3 ) 

 

 

 (iv) ෙW වන?ට එම Dවෙසේ පHං�ව 4l+ෙ+ කx	+ද; 

 (v) ඉහත ]�ගලයාෙග+ එම Dවස බලහ:කාරෙය+ පැහැරෙගන ඇ� බව 
ද+ෙ+ද; 

 (vi) 2010 ෙදසැWබ* මාසෙ_e, ෙW සWබ+ධෙය+ හWබ+ෙතොට පාෙ��ය 
ෙaකWවරයාට ඉHpප: කළ පැ��aල සWබ+ධෙය+ ගF ලැ� �යවර 
කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

6. 
1622/’17 

ග	 ෙහේෂා+ ?තානෙ� මහතා,— ක*මා+ත හා වා�ජ කටU� අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ; ලංකාෙ= -D අවශ)තාවය ස]රා�ෙWe ෙසවනගල -D ක*මා+තශාලාව  
ඉතා වැදග: වන බව:; 

 (ii) එම�+ ?ශාල වක හා සෘ� �Qයා අවසථ්ා සංඛ)ාව �3� ඇ� බව:; 

 (iii) දැනට ෙමම ක*මා+තශාලාව ආ�තව ලබා e ඇ� ඉඩWවල ෙගො�+ උ 
වගා ෙනොකර ෙවන: වගාව+ සඳහා ෙයොo � ඇ� බව:; 

එ�මා ��ග+ෙන3ද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල -D ක*මා+තශාලාව ආ�තව උ වගාව සඳහා ෙගො�+ ෙවත 
ෙව+ කර ඇ� ඉඩW පමාණය ෙහටයා* ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උ වගාව 4S කරන ඉඩW පමාණය ෙහටයා* ෙකොපමණද; 

 (iii) Hෙන+ Hන උ ෙගො?යා ෙවන: වගාව+ සඳහා ෙයොo �ෙම+ එම 
ක*මා+තශාලාෙව+ අෙ��ත Dෂප්ාදනය ලබා ගැmමට ෙනොහැQ ?ය 
හැQ බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iv) එෙසේ නW, ෙමම ක*මා+තශාලාෙව+ වැr Dෂප්ාදනය ලබා ගැmමට 
ෙගන ඇ� �යවර කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

7. 
1632/’17 

ග	 අs: මා+න�ෙප	ම මහතා,— ?SGබල හා ]න*ජනmය බලශ� 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ?SGය ��බඳ ඉa�W පා*ශ�්ය කළමනාකරණය (Demand Side Manage-
ment) ��බඳව ?ෙශේෂ අවධානය ෙයොo කළ U� බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) ?SGය ��බඳ ඉa�W පා*ශ�්ය කළමනාකරණය ��බඳව ?SGබල හා 
]න*ජනmය බලශ� අමාත)ාංශය ?4+ yයා:මක කරF ලබන 
වැඩසටහන කවෙ*ද; 

 (iii) එ� වැඩසටහන ෙමෙත ලබා ඇ� පග�ය කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

 
 



( 4 ) 

 

 

8. 
1641/’17 

ග	 ච�+ද ? ෙ�4p මහතා,— කෘ�ක*ම අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ප5�ය මාස Q3පෙ_ 4ට රෙ� පව�න දැr Dයඟය ෙහේ�ෙව+ ෙගො�+ දැr 
 ඩාවට ල i බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) එම Dයඟය Dසා දැr හාDයට ප: Hස්̂ ක, පාෙ��ය ෙaකW ෙකො�ඨාස 
සහ ෙගො?ජන ෙසේවා කලාප ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ  ඩාවට ප: i ෙගො�+ ෙවFෙව+ කෘ�කා*�ක හා ෙගො?ජන රෂණ 
ම¡ඩලය ?4+ යW ව+H ෙග�ම 4S කර �ෙVද; 

 (iv) එෙසේ නW, එම ෙගො�+ෙ� නW හා G�නය+ කවෙ*ද; 

 (v) Dයඟය Dසා  ඩාවට ප: i ෙගො�+ සඳහා ව+H ලබාeම කෘ�කා*�ක හා 
ෙගො?ජන රෂණ ම¡ඩලය හරහා yයා:මක QOමට �යවර ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන3ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම+ද? 

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFWeම සහ Hනට Dය�ත කටU� 
*අ1.  
?ස*ජන පන: ෙක£Wපත (2018) — (එෙකොෙළොසව්ැD ෙව+ කළ Hනය) — කාරක 

සභාව (ෙනොවැWබ* 21 Hන පග�ය) 

*2.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*{ක කටU� අමාත)�මා,— ; ලංකා මහවැG 

අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2012,— 1979 අංක 23 දරන ; ලංකා මහවැG 
අ�කාpය පනෙ: 34 වග+�ය යටෙ: 2016.05.04 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2012.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: ; ලංකා මහවැG අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(කෘ�ක*මය හා ඉඩW ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.09 Hන 

සලකා බලන ලe.) 

*3.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*{ක කටU� අමාත)�මා,— ; ලංකා මහවැG 

අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1979 අංක 23 දරන ; ලංකා මහවැG 
අ�කාpය පනෙ: 34 වග+�ය යටෙ: 2016.11.15 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: ; ලංකා මහවැG අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(කෘ�ක*මය හා ඉඩW ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.09 Hන 

සලකා බලන ලe.) 

*4.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප:� හා ආ*{ක කටU� අමාත)�මා,— රාජ) දැව 

සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 
වග+�ය යටෙ: 2016.09.06 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i 
ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: රාජ) දැව 
සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(�රසර සංව*ධනය හා පpසර සහ සව්භා?ක සWප: ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.03.09 Hන සලකා බලන ලe.) 
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*5.   
§ඩා අමාත)�මා,— 5ගතදාස ජා�ක §ඩා සං�*ණ අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (2) (-) වග+�ය යටෙ: 2016.06.24 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2012.12.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: 5ගතදාස ජා�ක §ඩා සං�*ණ අ�කාpෙ_ 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ත	ණ, §ඩා, කලා  හා උ	මය+ ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 

2017.02.21 Hන සලකා බලන ලe.) 

*6.   
ඉඩW සහ පා*GෙW+� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩW ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ+ 

සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩW ප�සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ+ සභා පනත යටෙ: 2016.11.18 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD 
Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ:   
ඉඩW ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ+ සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(කෘ�ක*මය හා ඉඩW ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.09 Hන 

සලකා බලන ලe.) 

*7.   
ඉඩW සහ පා*GෙW+� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩW ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ+ 

සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩW ප�සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ+ සභා පනත යටෙ: 2016.11.18 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD 
Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ:   
ඉඩW ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ+ සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(කෘ�ක*මය හා ඉඩW ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.09 Hන 

සලකා බලන ලe.) 

*8.   
සංව*ධන කා*යභාර අමාත)�මා සහ ?ෙ�ශ කටU� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

DUතය+ෙ� භාර අරoදෙa වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා DUතය+ෙ� භාර අරoදa ම¡ඩල පනෙ: 11 වග+�ය යටෙ: 2016.11.12 වැD 
Hන ඉHpප: කරන ලද 2014.12.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ෙසේවා DUතය+ෙ� භාර අරoදෙa වා*�ක 
වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.02.09 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*9. 
පවාහන හා 4?a Zව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙ: 2016.09.06 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ+ සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.01.26 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*10. 
පවාහන හා 4?a Zව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ; ලංකා ගමනාගමන ම¡ඩලෙ_ වා*�ක 

වා*තාව හා �¤W - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය යටෙ: 
2017.03.07 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2012.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: ; ලංකා ගමනාගමන 
ම¡ඩලෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.03.24 

Hන සලකා බලන ලe.) 
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*11. 
පවාහන හා 4?a Zව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ+ සභාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙ: 2017.05.03 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ+ සභා ෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.26 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*12.   
පවාහන හා 4?a Zව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ; ලංකා 4?a Zව+ෙසේවා අ�කාpෙ_ 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙ: 2016.12.05 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ:  ; ලංකා 4?a 
Zව+ෙසේවා අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.10 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*13.   
පවාහන හා 4?a Zව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙ_ වා*�ක 

වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය යටෙ: 
2017.01.24 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ජා�ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.10 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*14.   
කා+තා හා ළමා කටU� අමාත)��ය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාpෙ_ වා*�ක 

වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාp පනෙ: 32 
වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (2) (ඉ) වග+�ය යටෙ: 2016.06.07 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාpෙ_ 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(කා+තා හා ස}් ]	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 

2017.02.21 Hන සලකා බලන ලe.) 

*15.   
?ෙ�ශ �Qයා අමාත)��ය සහ අ�කරණ අමාත)��ය,— ; ලංකා ?ෙ�ශ ෙසේවා DU� 

කා*යංශෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ; ලංකා ?ෙ�ශ ෙසේවා 
DU� කා*යංශ පනෙ: 19 වැD වග+�ය යටෙ: 2016.06.08 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 
2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා ?ෙ�ශ ෙසේවා DU� කා*යංශෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W 
අFමත කළ U� ය.  
(ජාත)+තර සබඳතා ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2016.10.05 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*16. 
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැ= පනත යටෙ: Dෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ= පනෙ: 126 සහ 321 වග+� යටෙ: o�S 
යාතාක	ව+ ]�¤ QOෙW, සහ�ක QOෙW සහ oරකාවෙල3 ෙයeෙW ප�� 
සWබ+ධෙය+ වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)වරයා ?4+ සාදන ලSව, 2017 මැª 
08 Hනැ�  අංක 2018/3 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතය ම�+ සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ* 04 Hනැ� අංක 1987/19 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_  පළ කරF ලැබ, 
2017.10.17 Hන ඉHpප: කරන ලද Dෙයෝග අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
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*17. 
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— නැ= Dෙයෝsතය+ට, නැ= බ« 

ෙගනය+න+ට, යාතා yයාක	ව+ ෙනොවන ෙපොS පවාහකය+ට සහ ක+ෙ�න* 
ෙමෙහUWක	ව+ට බලපත ලබාeෙW පනත යටෙ: Dෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ= Dෙයෝsතය+ට, නැ= බ« ෙගනය+න+ට, යාතා yයාක	ව+ ෙනොවන ෙපොS 
පවාහකය+ට සහ ක+ෙ�න* ෙමෙහUWක	ව+ට බලපත ලබාeෙW පනෙ: 10 
වග+�ය යටෙ: 2017 නැ= Dෙයෝsතය+ෙ�, නැ=බ« ෙගනය+න+ෙ�, යාතා 
yයාක	ව+ ෙනොවන ෙපොS පවාහකය+ෙ� සහ ක+ෙ�න* ෙමෙහUWක	ව+ෙ� 
(ගාස්� ව¬හ) Dෙයෝග සWබ+ධෙය+ වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ඔෙතෝබ* 17 Hනැ� අංක 2041/10 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dෙයෝග අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*18.   
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— -/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 
2016.01.28 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2013.03.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: -/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.10 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*19.   
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— -/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 
2016.09.06 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2014.03.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: -/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.10 

Hන සලකා බලන ලe.) 
*20.   
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 2015.10.08 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2012.12.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 
�¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.01.26 

Hන සලකා බලන ලe.) 

*21.   
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 2016.06.21 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2013.12.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 
�¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.01.24 

Hන සලකා බලන ලe.) 

 *22.   
වරාය හා නා?ක කටU� අමාත)�මා,— ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 2016.11.12 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2014.12.31 Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා වරාය අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා 
�¤W අFමත කළ U� ය.  
(පවාහනය හා ස+Dෙ=දනය ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.01.26 

Hන සලකා බලන ලe.) 
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*23.  
ක*මා+ත හා වා�ජ කටU� අමාත)�මා,— -/ස ; ලංකා රාජ) වා�ජ (??ධ) m�ගත 

සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ; ලංකා රාජ) 
වා�ජ (??ධ) m�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ: 2016.07.07 Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.03.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න ?ගණකව	+ෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: -/ස ; ලංකා රාජ) වා�ජ (??ධ) m�ගත සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W 
අFමත කළ U� ය.  
(Dෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2016.10.04 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*24.   
ක*මා+ත හා වා�ජ කටU� අමාත)�මා,— -/ස ; ලංකා රාජ) වා�ජ (??ධ) m�ගත 

සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ; ලංකා රාජ) 
වා�ජ (??ධ) m�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ: 2017.02.09 Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.03.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න ?ගණකව	+ෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: -/ස ; ලංකා රාජ) වා�ජ (??ධ) m�ගත සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W 
අFමත කළ U� ය.  
(Dෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.04.07 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*25. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංකා රාජ) වැ?G සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය 
යටෙ: 2016.12.10 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2011.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: ; ලංකා රාජ) වැ?G 
සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*26. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�p QOෙW බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන - 2015,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 
අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.01.24 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 
2015.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DO©ණ ඇ�ළ: ජා�ක ඉ�p QOෙW බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන  
අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*27. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

ල) පකාශන - 2015,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.01.25 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2015.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ 
ඇ�ළ: ලංකා බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන  අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

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

ල) පකාශන - 2015,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2017.03.08 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද,        
2015.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DO©ණ ඇ�ළ: මහජන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන  අFමත කළ 
U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 
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*29. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස w	ණෑගල වැ?G සමාගෙW වා*�ක 

වා*තාව හා ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2017.03.21 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න ?ගණකව	+ෙ� DO©ණ ඇ�ළ: -/ස w	ණෑගල වැ?G 
සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*30.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා 

ඒකාබ�ධ ල) පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගW පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක*මා+ත පනත අFව 2017.03.22 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD 
Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ. .එW.®. වරල: 
ගණකා�කාOව	+ෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා 
ඒකාබ�ධ ල) පකාශන  අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�p QOෙW බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන - 2014,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 
අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2016.05.05 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 
2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DOෂණ ඇ�ළ: ජා�ක ඉ�pQOෙW බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන 
අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*32.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

ල) පකාශන - 2014,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2016.09.22 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: මහජන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*33.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

ල) පකාශන - 2014,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2016.05.05 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 
වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: ලංකා බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*34.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස හලාවත වැ?G සමාගෙW වා*�ක වා*තාව 

හා ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.11.15 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: -/ස හලාවත වැ?G සමාගෙW 
වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 
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*35.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ල) පකාශන - 2014,— oදa m� පනෙ: 35(3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 
දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2016.10.28 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 
2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DOෂණ ඇ�ළ: පාෙ��ය සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන අFමත 
කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*36.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංක+ Zව+ සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා  

ල) පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.08.09 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2015.03.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ*+ස�් ඇ+¯ ය+� වරල: ගණකා�කාOව	+ෙ� DOෂණ ඇ�ළ:  
; ලංක+ Zව+ සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*37.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංක+ Zව+ සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා  

ඒකාබ�ධ ල) පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය 
යටෙ: 2017.07.25 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2016.03.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංක+ Zව+ 
සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*38.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංක+ Zව+ සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා 

�¤W - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 2015.03.04 
වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.03.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ*+ස�් ඇ+¯ ය+� වරල: ගණකා�කාOව	+ෙ� DOෂණ ඇ�ළ:  ; ලංක+ 
Zව+ සමාගෙW වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලe.) 
*39.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා]ත සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ල) පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 
2017.05.23 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න ?ගණකව	+ වන එස.් ෙ�. එW. එස.් වරල: ගණකා�කාO 
ව	+ෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ලංකා]ත සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ල) 
පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලe.) 
*40.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා]ත සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව 

හා ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය යටෙ: 
2017.08.09 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න ?ගණකව	+ වන එස.් ෙ�. එW. එස.් වරල: ගණකා�කාO 
ව	+ෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ලංකා]ත සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ල) 
පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලe.) 
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*41.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ; ලංකා Dවාස සංව*ධන ල) සංසථ්ා 

බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන oදa m� 
පනෙ: 35 (3) වග+�ය යටෙ: සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14 (3) වග+�ය 
යටෙ: 2017.07.04 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2014.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ; ලංකා Dවාස 
සංව*ධන බැංwෙ= වා*�ක වා*තාව හා ල) පකාශන අFමත කළ U� ය.  
(ආ*{ක සංව*ධන ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලe.) 

*42. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ m�ගත සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක m�ගත සංසථ්ා 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.07.08 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: රාජ) ඖෂධ m�ගත සංසථ්ාෙ= 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 

*43. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ; ජයව*ධන]ර මහ ෙරෝහෙa 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ; ජයව*ධන]ර මහෙරෝහa ම¡ඩල 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(2)(C) වග+�ය යටෙ: 
2016.07.21 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: ; ජයව*ධන]ර මහ ෙරෝහෙa 
වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 
*44. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ Dෂප්ාදන සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක m�ගත සංසථ්ා 
පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14(3) වග+�ය යටෙ: 
2016.08.11 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DO©ණ ඇ�ළ: රාජ) ඖෂධ Dෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 

*45.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ?ජය wමාර�ංග අFසම්රණ 

ෙරෝහෙa වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1999 අංක 38 දරන ?ජය wමාර�ංග 
අFසම්රණ ෙරෝහa ම¡ඩල පනෙ: 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදa පනෙ: 14
(2) - වග+�ය යටෙ: 2016.08.12 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ 
අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ?ජය 
wමාර�ංග අFසම්රණ ෙරෝහෙa වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 

*46.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ; ලංකා ආU*ෙ=ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක m�ගත සංසථ්ා  
පනෙ: 30 වග+�ය යටෙ: 2017.01.09 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2013.12.31 Hෙන+ 
අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: 
; ලංකා ආU*ෙ=ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5බසාධන සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 
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*47.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ෙහෝ�ෙයෝප� ෛවද) සභාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ�ෙයෝප� පනෙ: 40 
වග+�ය යටෙ: 2017.01.25 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2011.12.31 Hෙන+ අවස+ i 
ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ෙහෝ�ෙයෝප� 
ෛවද) සභාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව 5බසාධන සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලe.) 

*48.  
Dවාස හා ඉHQOW අමාත)�මා,— ජා�ක Dවාස සංව*ධන අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව 

හා �¤W - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Dවාස සංව*ධන අ�කාpය පනත අFව 
2016.10.25 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2012.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ: ජා�ක Dවාස සංව*ධන 
අ�කාpෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලe.) 

*49.   
Dවාස හා ඉHQOW අමාත)�මා,— ඉHQOW අභ)ාස සංව*ධන ආයතනෙ_ වා*�ක 

වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ_ කා*�ක සංසථ්ා පනෙ: 2 වැD 
වග+�ෙ_ 1 වැD උප වග+�ය යටෙ: හා 1992 ²D මස 10 Hනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
?ෙශේෂ ගැස�පතය අFව 2016.10.25 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 2013.12.31 වැD Hෙන+ 
අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ ඇ�ළ:  
ඉHQOW අභ)ාස සංව*ධන ආයතනෙ_ වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලe.) 

*50.   
Dවාස හා ඉHQOW අමාත)�මා,— රාජ) සංව*ධන හා D*මාණ m�ගත සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*�ක සංසථ්ා පනෙ:          
2 වැD වග+�ෙ_ 1 වැD උප වග+�ය යටෙ: 2017.01.24 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද, 
2012.12.31 වැD Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� 
DOෂණ ඇ�ළ: රාජ) සංව*ධන හා D*මාණ m�ගත සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W 
අFමත කළ U� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව 5භසාධනය, සමාජ ස?බලගැ+�ම ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක 

සභාව ?4+ 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලe.) 

*51.   
ඛDජ ෙතa සWප: සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා ඛDජ ෙතa m�ගත සංසථ්ාෙ= 

වා*�ක වා*තාව හා �¤W - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛDජ ෙතa m�ගත සංසථ්ා 
පනෙ: 32 (3) වග+�ය යටෙ: 2016.04.05 වැD Hන ඉHpප: කරන ලද 2013.12.31 
Hෙන+ අවස+ i ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ?ගණකා�ප�වරයාෙ� DOෂණ 
ඇ�ළ: ලංකා ඛDජ ෙතa m�ගත සංසථ්ාෙ= වා*�ක වා*තාව හා �¤W අFමත කළ U� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං¥ක අ¦ෂණ කාරක සභාව ?4+ 2016.10.07 Hන සලකා බලන 

ලe.) 

*52.  
oදa හා ජනමාධ)  අමාත)�මා,— 5රාබS ආඥාපනත යටෙ: Dෙ=දනය,— 5රාබS 

ආඥාපනෙ: (52 අ�කාරය i) 12, 14 සහ 22 වග+� සමඟ Qය?ය U�, 32 වග+�ය යටෙ:, 
5රාබS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ සාදන ලSව, 2017 ²G 28 Hනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.10.09 Hන ඉHpප: කරන 
ලද Dෙ=දනය අFමත කළ U� ය. 
(අංක 996 දරන 5රාබS Dෙ=දනය)  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
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*53. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Dෂ්පාදන බS (?ෙශේෂ ?�?ධාන)  පනත යටෙ: 

Dයමය,— 1989 අංක 13 දරන Dෂ්පාදන බS (?ෙශේෂ ?�?ධාන)  පනෙ: 3 වග+�ය 
යටෙ: Dෂ්පාදන බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ සාදන 
ලSව, 2017 අෙගෝස්� 17 Hනැ� අංක 2032/31 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*54. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 මැª 30 Hනැ� අංක 2021/7 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*55. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ²D 06 Hනැ� අංක 2022/7 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*56. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 5 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ²D 06 Hනැ� අංක 2022/8  දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස�  පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*57. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය 
යටෙ: ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
?4+ සාදන ලSව, 2017 ²D 30 Hනැ� අංක 2025/44 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*58. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ²G 19 Hනැ� අංක 2028/44 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*59. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ²G 26 Hනැ� අංක 2029/25 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*60. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 ²G 31 Hනැ� අංක 2030/10 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
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*61. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa  හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 අෙගෝස්� 01 Hනැ� අංක 2030/20 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*62. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය යටෙ: 
?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා ?4+ 
සාදන ලSව, 2017 අෙගෝස්� 15  Hනැ� අංක 2032/11 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*63. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය 
යටෙ: ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
?4+ සාදන ලSව, 2017 අෙගෝස්� 16 Hනැ� අංක 2032/24 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*64. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය 
යටෙ: ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
?4+ සාදන ලSව, 2017 අෙගෝස්� 23 Hනැ� අංක 2033/31 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*65. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය 
යටෙ: ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
?4+ සාදන ලSව, 2017 සැ�තැWබ* 08 Hනැ� අංක 2035/28 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*66. 
oදa හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනත යටෙ: Dයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS පනෙ: 2 වග+�ය 
යටෙ: ?ෙශේෂ ෙවළඳ භා¡ඩ බS සWබ+ධෙය+ oදa හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
?4+ සාදන ලSව, 2017 ඔෙතෝබ* 02 Hනැ� අංක 2039/2 දරන අ� ?ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉHpප: කරන ලද Dයමය අFමත කළ 
U� ය.  

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*67. 
පා*GෙW+�ෙ= ස්ථාවර Dෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක£Wපත,— පා*GෙW+�ෙ= 

ස්ථාවර Dෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක£Wපත සWබ+ධෙය+ 2017 ෙනොවැWබ* මස 07 
වැD අඟහ	වාදා ��ග+වන ලද ස්ථාවර Dෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ= වා*තාව,—
සලකා බැ�ම. 
*68. 
?4වන ආ¡«කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම. 

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*69. 
බලහ:කාරෙය+ අ�	දහ+ QOWවG+ 4ය� තැනැ:ත+ ආරෂා QOW සඳහා i 

ජාත)+තර සWo� පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම. 
(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
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*70. 
ෙබෞ�ධ ?හාර ෙ�වාලගW (සංෙශෝධන) පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම. 

(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 
*71. 
ෙථේරවාe ´µ ක�කාව: (GයාපHං� QOෙW) පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර 

Qය�ම. 
(අමාත) ම¡ඩලෙ_ අFම�ය ද+වා �ෙV.) 

*72. 
ආ¡«කම ව)වසථ්ාව යටෙ: ෙයෝජනාව,— ?වාදය  කa තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ²D 22),— “; ලංකා පජාතා+^ක සමාජවාe ජනරජෙ_ ආ¡«කම ව)වසථ්ාෙ= 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ= ?�?ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො�ෂ+ සභාව ?4+ 2016 ෙපබරවාp 25 
Hනැ� අංක 1955/19 දරන අ� ?ෙශේෂ ගැස� පතෙ_ පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 Hන ඉHpප: 
කරන ලද, ජනමත?චාරණයකe ෙහෝ ඡ+ද ?ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ ?ද¬: හා o¸ත 
ජනමාධ) ?4+ ��පැHය U� උපමාන ෙහව: මා*ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහUW ප�ප:� අFමත 
කළ U� ය.” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ලH+, පශන්ය සභා´oඛ කරන ලe.  

73. 
; ලංකා ෙසේවා �pස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන: ෙක£Wපත — 

ෙදවැDවර Qය�ම.  

74. 
ළමා ]න	:ථාපන ෙ+දය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම.  

75. 
; ලංකා එස: yස�්යාD සෙහෝදර:වය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — 

ෙදවැDවර Qය�ම.  

76. 
; ලංකා කා+තා සWෙWලනය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර 

Qය�ම.  

77. 
ෙමොනරාගල Hස්̂  කා+තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — 

ෙදවැDවර Qය�ම.  

78. 
ලසාGය+ සමාජ»ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — 

ෙදවැDවර Qය�ම.  

79. 
ජාත)+තර කා+තා සහ ළමා අª¼+ 5��ෙW සභාව (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: 

ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම.  

80. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත QOෙW) පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර 

Qය�ම.  
81. 
ද ඉ+සl්lU� ඔෆ ් ස*lෆª¯ පVG එකx+ට+�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත QOෙW) 

පන: ෙක£Wපත — ෙදවැDවර Qය�ම.  
 

* සල'ෙණ� හ*�ව+ ලබ�ෙ� ආ-.ෙ� කට/� ය. 

 

Hනට Dය�ත කටU�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැFWeම  
අ1. 
?ස*ජන පන: ෙක£Wපත (2018) නමැ� පන: ෙක£Wපතට කාරක සභාෙ=e ඉHpප: 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම Dw: කළ “Hනට Dය�ත කටU�වලට අදාළ අ�ෙ*කය” 
නමැ� ප^කාව බල+න. 
 

 

 


