
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

687/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ' ය හා සාමය සහ ද+ණ සංව-ධන  
අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකා ෙපො:ස ් ෙදපා-තෙ;0�ව ස�ව පව න අබ: වාහන ��බඳ 
සංගණනය කර  ෙ>ද; 

 (ii) එෙසේ න;, එම වාහනවල BC වDනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න;, සංගණනය EF කර0ෙ0ද;  

 (iv) එෙසේ න;, එම Hනය කවෙ-ද;   

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද? 

(ආ) (i) ෙපො:ස ් ෙදපා-තෙ;0�ව ස� අබ: වාහන අවස0 වරට ෙව0ෙ�E කළ 
Hනය කවෙ-ද; 

 (ii) එම ෙව0ෙ�Eෙය0 ලැO ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) නැවත ෙව0ෙ�Eය EF කර0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න;, එම Hනය කවෙ-ද;  

ය0නP එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 

2. 
1231/’16 

ග	 ප�ම උදයශා0ත Uණෙසේකර මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) වVWයාව HසX්කෙY �Jටා ඇ  Zරා[ද/ාPමක වDනාකම\0 ]P සථ්ාන 
සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත`0 දැනට සංරෂණ කට]� EFකරa ලබන සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව-ෂවලd ෙව0 කරන ලද Bදe පමාණය ෙව0 ෙව0 
වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (iv) එe.f.f.ඊ. තසත්වාd0 [E0 [නාශ කරන ලද Zරා[ද/ාPමක 
වDනාකම\0 ]P සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (v) එම [නාශය0 ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇPන;, තෙසේ	 වDනාකම 
ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද;  

 (vi) එම [නාශය0 ස;බ0ධෙය0 ' මය �යවර ෙගන  ෙ>ද; 

 

(අටවැW පා-:ෙ;0�ව - පළBවැW සභාවාරය) 
අංක 225.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vii) ඉහත EයeෙලJම k-ණ වා-තාව ඉH`පP කර0ෙ0ද;  

 ය0න එ�මා ෙමම සභාව ට ද0ව0ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 

3. 
1425/’16 

ග	 බ0Fල Uණව-ධන මහතා,— සංව-ධන උපායමා-ග හා ජාත/0තර ෙවළඳ 
අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයJ අංක 200 ෙයෝජනාවට අaව අපනයන සැකo; කලාප 
නpකරණය සඳහා අaගමනය කළ qයාමා-ග කවෙ-ද; 

 (ii) අප රෙටJ දැනට qයාPමක අපනයන සැකo; කලාපය0J පග ය කවෙ-ද; 

 (iii) නව අපනයන සැකo; කලාප ඇරrම  සඳහා 7 ලංකා ආෙයෝජන මsඩලය 
මැHහP p ED0ෙ0ද; 

 (iv) ව-ෂ 2000 Eට 2016 දවා 7 ලංකා ආෙයෝජන මsඩලෙයJ කා-ය සාධනය 
කවෙ-ද; 

 (v) 7 ලංකා ආෙයෝජන මsඩලෙයJ අධ/ෂව	0 කu	0ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 

4. 
1650/’17 

ග	 චw0ද [ ෙxE` මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) පoyයදා පැවැPz [Fහeප  ෙසේවෙY III වැW පං යට බඳවා ගැ'ෙ; 
[භාගෙය0 සමP z �`ස අත`0 [ෙ�ශ Z|}ව සඳහා ෙතෝරාගP සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) [ෙ�ශ Z|}ව සඳහා බඳවා ගP අයෙ~ න; හා :�නය0 කවෙ-ද; 

 (iii) [ෙ�ශ Z|}ව සඳහා ෙතෝරා ගැ'ෙ;d අaගමනය කළ කමෙVදය කවෙ-ද; 

 (iv) [ශාල [යදම දරා [භාග පවPවා, Z|}ව ලබාF0 ෙමම �`ස ෙමෙත 
[�මP ෙලස පළාP සභා ම�0 සථ්ානගත කර ෙනොමැ  බව ද0ෙ0ද;  

 (v) ෙමම ගැට�ව [ස�මට �යවර ග0ෙ0ද;  

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 

5. 
1795/’17 

ග	 එ;. එ�. එ;. සeමා0 මහතා,— සව්ෙ�ශ කට]� අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 Hන ෙහෝ ඊට ආස0න කාල වකවාaෙVd උ�	 පළාෙP, 
වVWයාව HසX්කෙY Bස:්; [වාහ හා Hකසාද පනත යටෙP කට]� 
කරw0 ED Bස:්; [වාහ ෙර�සට්ා-ව	0ෙ~ න; හා :�නය0 කවෙ-ද; 

 (ii) එම [වාහ ෙර�සට්ා- ෙකො�ඨාස ම�0 ආවරණය වන ගාම Wලධා` වස; 
සහ පාෙ��ය ෙeක; ෙකො�ඨාස ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ-ද; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (iii) එම ෙර�සට්ා- ෙකො�ඨාස පකාශයට පPකරන ලද ගැස� WෙVදන අංක හා 
Hන සභාගත කර0ෙ0ද; 

 ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 
6. 

1953/’17 

ග	 වාoෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමා-ග 
අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2007 ව-ෂෙYd සබරගBව [ශව්[ද/ාලය සඳහා ෛවද/ �ඨය ආර;භ 
\�මට ෙයෝජනා කර, ව-ෂ 2010 d රPනZර මහ ෙරෝහලට ස;බ0ධකර 
උපා� පාඨමාලා 3 යටෙP Eo0 125 බඳවාගැ'මට සැලo; සකස ්
කළ බව  ��ග0ෙ0ද;  

 (ii) ඒ අaව, ෛවද/ උපා�ය සඳහා Eo0 75 ද, ෙහද උපා�ය සඳහා Eo0 
25 සහ ප`kරක ෛවද/ උපා�යට Eo0 25 ෙලස බඳවාගැ'මට 
Wයwතව  O බව ද0ෙ0ද; 

 (iii) ෙ; සඳහා රPනZර මහ ෙරෝහල අසල [ශව්[ද/ාලය ස�ව අකර 21ක 
ඉඩමද ඇ  බව ද0ෙ0ද; 

 (iv) එම සැලo; සකස ් කර ව-ෂ 7 ගතp ඇතP, ෙ; දවා සබරගBව             
[ශව්[ද/ාලෙY ෛවද/ �ඨය ආර;භ කර ෙනොමැ  බව ��ග0ෙ0ද;   

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද? 

(ආ) ෛවද/ අධ/ාපනය ස;බ0ධව �රණාPමක සාක�ඡාව රට �ළ ඇ  p  ෙබන 
ෙ; ෙමොෙහොෙP ව-ෂ ගණනාව අතපo p ඇ  සබරගBව [ශව්[ද/ාලෙY ෛවද/ 
�ඨය වහාම ආර;භ \�මට �යවර ග0ෙ0ද ය0නP එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 

7. 
1996/’17 

ග	 �මe රPනායක මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා ක ප පP  හා ආ-�ක 
කට]� අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) අeලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා [ම-ශන ෙකොwෂ0 සභාවට 2014 Eට 2017 ව-ෂෙY 
�W මස 30 දවා ලැ�} පැw�: සංඛ/ාව, ව-ෂය අaව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
කවෙ-ද ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනJද? 

(ආ) ව-ෂ 2014 Eට 2017 �W මස 30 දවා, 

 (i) [භාග කර අවස0 කර ඇ , [භාග කරw0 පව න සහ [භාග \�ම ආර;භ 
ෙනොකළ පැw�: සංඛ/ාව;   

 (ii) අ�කරණය0J න� පවරා ඇ  පැw�: සංඛ/ාව;  

 (iii) න� පැව�මට ෙහෝ ' ප  උපෙදස ්සඳහා ෙයොBකර ඇ  පැw�: සංඛ/ාව; 

 (iv) ෙ; වනෙත ' ප  උපෙදස ්ෙනොලැ�} පැw�: සංඛ/ාව; 

 (v) පවරා ඇ  න�ව:0 ෙ�ශපාලනඥය0 හා ස;බ0ධ න� සංඛ/ාව; 

 එ එ ව-ෂය අaව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ-ද ය0නP එ�මා සඳහ0 
කර0ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
2074/’17 

ග	 ඩ~ලස ්ෙ�වාන0ද මහතා,— බ0ධනාගාර ප සංස්කරණ, Zන	Pථාපන, නැවත 
පHං� \�ම හා J0F ආගwක කට]� අමාත/�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2008 ව-ෂෙYd X�ණාමලය, \0Wයා පාෙ��ය ෙeක; ෙකො�ඨාසෙY, 
ව�ටම� හා �වරං�ල; ග;මානවල පue 15කට වැ� සංඛ/ාව නැවත 
පHං� කරන ලද බවP; 

 (ii) එතැ0 පට0 ෙමම ජනතාව Wවාස ෙහෝ ෙවනP \EF �:ක පහoකම 
ෙනොමැ ව, ෙබොෙහෝ Fෂක්රතාවය0ට පPව EDන බවP; 

එ�මා ද0ෙනJද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අවශ/ Wවාස සහ ෙවනP �:ක පහoක; ලබාdමට කට]� 
කර0ෙ0ද;  

 (ii) එෙසේ න;, එම Hනය කවෙ-ද;  

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න;, ඒ ම0ද? 
 

 

පධාන කට]� ආර;භෙY d 
පන& ෙක'�ප& ()ගැ�+ම ()බඳ දැ-�.ම 

1. 

පළාP සභා හා පළාP පාලන අමාත/�මා,— පළාP පාලන ආයතන ඡ0ද [ම2; 
(සංෙශෝධන),— (262 වන අ�කාරය z) පළාP පාලන ආයතන ඡ0ද [ම2; ආඥාපනත 
සංෙශෝධනය \�ම සඳහා z පනP ෙක�;පත\. 

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැa;dම සහ Hනට Wයwත කට]� 
 

*අ1.  
[ස-ජන පනP ෙක�;පත (2018) — (දහහPවැW ෙව0 කළ Hනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැ;බ- 28 Hන පග ය) 

 

*2.  
ක-මා0ත හා වා�ජ කට]� අමාත/�මා,— 2/ස 7 ලංකා රාජ/ වා�ජ ([[ධ) ' ගත 

සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන 7 ලංකා රාජ/ 
වා�ජ ([[ධ) ' ගත සංසථ්ා පනත යටෙP 2016.07.07 Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.03.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න [ගණකව	0ෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP 2/ස 7 ලංකා රාජ/ වා�ජ ([[ධ) ' ගත සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; 
අaමත කළ ]� ය.  
(Wෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2016.10.04 Hන සලකා 

බලන ලd.) 
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*3.   
ක-මා0ත හා වා�ජ කට]� අමාත/�මා,— 2/ස 7 ලංකා රාජ/ වා�ජ ([[ධ) ' ගත 

සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන 7 ලංකා රාජ/ 
වා�ජ ([[ධ) ' ගත සංසථ්ා පනත යටෙP 2017.02.09 Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.03.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න [ගණකව	0ෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP 2/ස 7 ලංකා රාජ/ වා�ජ ([[ධ) ' ගත සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; 
අaමත කළ ]� ය.  
(Wෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.04.07 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*4. 
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංකා රාජ/ වැ[: සංසථ්ාෙV වා-+ක 

වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) 
වග0 ය යටෙP 2016.12.10 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2011.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W��ණ ඇ�ළP 7 ලංකා රාජ/ 
වැ[: සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*5. 
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ජා ක ඉ ` \�ෙ; බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන - 2015,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 
අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2017.01.24 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 
2015.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ 
W��ණ ඇ�ළP ජා ක ඉ ` \�ෙ; බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන  
අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*6. 
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ලංකා බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල/ පකාශන - 2015,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන 
Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2017.01.25 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2015.12.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W��ණ 
ඇ�ළP ලංකා බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන  අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*7. 
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— මහජන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල/ පකාශන - 2015,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන 
Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2017.03.08 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද,        
2015.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ 
W��ණ ඇ�ළP මහජන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන  අaමත 
කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 
 

*8. 
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 2/ස �	ණෑගල වැ[: සමාගෙ; වා-+ක 

වා-තාව හා �ල/ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය 
යටෙP 2017.03.21 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න [ගණකව	0ෙ~ W��ණ ඇ�ළP 2/ස �	ණෑගල 
වැ[: සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.23 Hන සලකා 

බලන ලd.) 
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*9.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාග; පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක-මා0ත පනත අaව 2017.03.22 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 වැW 
Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.�.එ;.�. වරලP 
ගණකා�කා�ව	0ෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන  අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*10.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ජා ක ඉ ` \�ෙ; බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන - 2014,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 
අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2016.05.05 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 
2014.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ 
W�ෂණ ඇ�ළP ජා ක ඉ `\�ෙ; බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන 
අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*11.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— මහජන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල/ පකාශන - 2014,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන 
Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2016.09.22 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP මහජන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*12.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ලංකා බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල/ පකාශන - 2014,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන 
Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2016.05.05 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP ලංකා බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*13.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 2/ස හලාවත වැ[: සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව 

හා �ල/ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 
2016.11.15 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP 2/ස හලාවත වැ[: සමාගෙ; 
වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*14.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— පාෙ��ය සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව 

හා �ල/ පකාශන - 2014,— Bදe '  පනෙP 35(3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන 
Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2016.10.28 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 
වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP පාෙ��ය සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.05.03 Hන සලකා 

බලන ලd.) 
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*15.   
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංක0 Uව0 සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා  

�ල/ පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 
2016.08.09 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2015.03.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ-0ස�් ඇ0  ය0~ වරලP ගණකා�කා�ව	0ෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP  
7 ලංක0 Uව0 සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*16.  
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංක0 Uව0 සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය 
යටෙP 2017.07.25 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2016.03.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP 7 ලංක0 Uව0 
සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*17.   
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංක0 Uව0 සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා 

y}; - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 2015.03.04 
වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.03.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ-0ස�් ඇ0  ය0~ වරලP ගණකා�කා�ව	0ෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP  7 ලංක0 Uව0 
සමාගෙ; වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.08.23 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*18.   
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ලංකාZත සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව 

හා �ල/ පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14 (3) වග0 ය යටෙP 
2017.05.23 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න [ගණකව	0 වන එස.් ෙx. එ;. එස.් වරලP ගණකා�කා� 
ව	0ෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP ලංකාZත සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා �ල/ 
පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*19.   
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— ලංකාZත සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව 

හා �ල/ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14 (3) වග0 ය යටෙP 
2017.08.09 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න [ගණකව	0 වන එස.් ෙx. එ;. එස.් වරලP ගණකා�කා� 
ව	0ෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP ලංකාZත සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා �ල/ 
පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලd.) 

*20.   
රාජ/ ව/වසාය සංව-ධන අමාත/�මා,— 7 ලංකා Wවාස සංව-ධන �ල/ සංසථ්ා 

බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන Bදe '  
පනෙP 35 (3) වග0 ය යටෙP සහ 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14 (3) වග0 ය 
යටෙP 2017.07.04 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2014.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP 7 ලංකා Wවාස 
සංව-ධන බැං�ෙV වා-+ක වා-තාව හා �ල/ පකාශන අaමත කළ ]� ය.  
(ආ-�ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2017.09.06 Hන සලකා 

බලන ලd.) 
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*21.  
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— ජා ක ඖෂධ Wයාමන 

අ�කා`ය පනත යටෙP Wෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ Wයාමන 
අ�කා`ය පනෙP 118 වග0 ය සමඟ \ය[ය ]� 142 වග0 ය යටෙP ෛවද/ 
උපකරණ wල Wයම \�ම ස;බ0ධෙය0 ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ 
අමාත/වරයා [E0 සාදන ලFව, 2017 අෙගෝස්� 04 Hනැ  අංක 2030/47 දරන අ  
[ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ කරa ලැබ, 2017.11.13 Hන ඉH`පP කරන ලද Wෙයෝග 
අaමත කළ ]� ය.  

*22. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— රාජ/ ඖෂධ ' ගත සංසථ්ාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ/ කා-wක ' ගත සංසථ්ා 
පනෙP 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 
2016.07.08 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W��ණ ඇ�ළP රාජ/ ඖෂධ ' ගත සංසථ්ාෙV 
වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 

*23. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— 7 ජයව-ධනZර මහ ෙරෝහෙe 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1983 අංක 54 දරන 7 ජයව-ධනZර මහෙරෝහe මsඩල 
පනෙP 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(2)(C) වග0 ය යටෙP 
2016.07.21 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W��ණ ඇ�ළP 7 ජයව-ධනZර මහ ෙරෝහෙe 
වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 

*24. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— රාජ/ ඖෂධ Wෂප්ාදන සංසථ්ාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ/ කා-wක ' ගත සංසථ්ා 
පනෙP 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14(3) වග0 ය යටෙP 
2016.08.11 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W��ණ ඇ�ළP රාජ/ ඖෂධ Wෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 

*25.   
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— [ජය �මාර�ංග අaසම්රණ 

ෙරෝහෙe වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1999 අංක 38 දරන [ජය �මාර�ංග 
අaසම්රණ ෙරෝහe මsඩල පනෙP 30(2) වග0 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Bදe පනෙP 14
(2) 2 වග0 ය යටෙP 2016.08.12 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 
අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP [ජය 
�මාර�ංග අaසම්රණ ෙරෝහෙe වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 

*26.   
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— 7 ලංකා ආ]-ෙVද ඖෂධ සංසථ්ාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ/ කා-wක ' ගත සංසථ්ා  
පනෙP 30 වග0 ය යටෙP 2017.01.09 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද 2013.12.31 Hෙන0 
අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP 
7 ලංකා ආ]-ෙVද ඖෂධ සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oබසාධන සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 
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*27.   
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද/ අමාත/�මා,— ෙහෝwෙයෝප  ෛවද/ සභාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝwෙයෝප  පනෙP 40 
වග0 ය යටෙP 2017.01.25 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද 2011.12.31 Hෙන0 අවස0 z 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP ෙහෝwෙයෝප  
ෛවද/ සභාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ හා මානව oබසාධන සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.07.04 Hන සලකා බලන ලd.) 

*28.  
Wවාස හා ඉH\�; අමාත/�මා,— ජා ක Wවාස සංව-ධන අ�කා`ෙY වා-+ක වා-තාව 

හා y}; - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක Wවාස සංව-ධන අ�කා`ය පනත අaව 
2016.10.25 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2012.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP ජා ක Wවාස සංව-ධන 
අ�කා`ෙY වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ සහ මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලd.) 

*29.   
Wවාස හා ඉH\�; අමාත/�මා,— ඉH\�; අභ/ාස සංව-ධන ආයතනෙY වා-+ක වා-තාව 

හා y}; - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙY කා-wක සංසථ්ා පනෙP 2 වැW වග0 ෙY 1 
වැW උප වග0 ය යටෙP හා 1992 �W මස 10 Hනැ  අංක 718/15 දරන අ  [ෙශේෂ 
ගැස�පතය අaව 2016.10.25 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 2013.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ ඇ�ළP  ඉH\�; අභ/ාස 
සංව-ධන ආයතනෙY වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ සහ මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලd.) 

*30.   
Wවාස හා ඉH\�; අමාත/�මා,— රාජ/ සංව-ධන හා W-මාණ ' ගත සංසථ්ාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ/ කා-wක සංසථ්ා පනෙP          
2 වැW වග0 ෙY 1 වැW උප වග0 ය යටෙP 2017.01.24 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද, 
2012.12.31 වැW Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ 
W�ෂණ ඇ�ළP රාජ/ සංව-ධන හා W-මාණ ' ගත සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; 
අaමත කළ ]� ය.  
(ෙසෞඛ/ සහ මානව oභසාධනය, සමාජ ස[බලගැ0pම ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව [E0 2017.08.09 Hන සලකා බලන ලd.) 

*31.   
ඛWජ ෙතe ස;පP සංව-ධන අමාත/�මා,— ලංකා ඛWජ ෙතe ' ගත සංසථ්ාෙV 

වා-+ක වා-තාව හා y}; - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛWජ ෙතe ' ගත සංසථ්ා 
පනෙP 32 (3) වග0 ය යටෙP 2016.04.05 වැW Hන ඉH`පP කරන ලද 2013.12.31 
Hෙන0 අවස0 z ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද [ගණකා�ප වරයාෙ~ W�ෂණ 
ඇ�ළP ලංකා ඛWජ ෙතe ' ගත සංසථ්ාෙV වා-+ක වා-තාව හා y}; අaමත කළ ]� 
ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව [E0 2016.10.07 Hන සලකා බලන 

ලd.) 

*32.  
Bදe හා ජනමාධ/  අමාත/�මා,— oරාබF ආඥාපනත යටෙP WෙVදනය,— oරාබF 

ආඥාපනෙP (52 අ�කාරය z) 12, 14 සහ 22 වග0  සමඟ \ය[ය ]�, 32 වග0 ය යටෙP, 
oරාබF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන ලFව, 2017 �: 28 Hනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ කරa ලැබ, 2017.10.09 Hන ඉH`පP කරන 
ලද WෙVදනය අaමත කළ ]� ය. 

(අංක 996 දරන oරාබF WෙVදනය)  
(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
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*33. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— Wෂ්පාදන බF ([ෙශේෂ [�[ධාන)  පනත යටෙP 

Wයමය,— 1989 අංක 13 දරන Wෂ්පාදන බF ([ෙශේෂ [�[ධාන)  පනෙP 3 වග0 ය 
යටෙP Wෂ්පාදන බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන 
ලFව, 2017 අෙගෝස්� 17 Hනැ  අංක 2032/31 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*34. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 මැ¥ 30 Hනැ  අංක 2021/7 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*35. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 �W 06 Hනැ  අංක 2022/7 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*36. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 5 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 �W 06 Hනැ  අංක 2022/8  දරන අ  [ෙශේෂ ගැස�  පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*37. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය 
යටෙP [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා 
[E0 සාදන ලFව, 2017 �W 30 Hනැ  අංක 2025/44 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� 
පතෙY පළ කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*38. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 �: 19 Hනැ  අංක 2028/44 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*39. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 �: 26 Hනැ  අංක 2029/25 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*40. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 �: 31 Hනැ  අංක 2030/10 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
 



( 11 ) 

 

 

*41. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe  හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 
සාදන ලFව, 2017 අෙගෝස්� 01 Hනැ  අංක 2030/20 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY 
පළ කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*42. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන 
ලFව, 2017 අෙගෝස්� 15  Hනැ  අංක 2032/11 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*43. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන 
ලFව, 2017 අෙගෝස්� 16 Hනැ  අංක 2032/24 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*44. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන 
ලFව, 2017 අෙගෝස්� 23 Hනැ  අංක 2033/31 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*45. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය යටෙP 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා [E0 සාදන 
ලFව, 2017 සැ�තැ;බ- 08 Hනැ  අංක 2035/28 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ 
කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ ]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*46. 
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනත යටෙP Wයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF පනෙP 2 වග0 ය 
යටෙP [ෙශේෂ ෙවළඳ භාsඩ බF ස;බ0ධෙය0 Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/වරයා 
[E0 සාදන ලFව, 2017 ඔෙතෝබ- 02 Hනැ  අංක 2039/2 දරන අ  [ෙශේෂ 
ගැස� පතෙY පළ කරa ලැබ, 2017.11.07 Hන ඉH`පP කරන ලද Wයමය අaමත කළ 
]� ය.  

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*47.  
Bදe හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ෙ-U ආඥා පනත යටෙP ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ-U ආඥා පනෙP 10 වග0 ය යටෙP ආනයන �	 ගාස්� 
ස;බ0ධෙය0, 2017.11.18 Hන ඉH`පP කරන ලද  ෙයෝජනාව අaමත කළ ]� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Hනැ  අංක 2031/49 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*48. 
7 ලංකා වා�ජ සමථ මධ/ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර 

\යpම.  
(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
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*49. 
පා-:ෙ;0�ෙV ස්ථාවර Wෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�;පත,— පා-:ෙ;0�ෙV 

ස්ථාවර Wෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙක�;පත ස;බ0ධෙය0 2017 ෙනොවැ;බ- මස 07 
වැW අඟහ	වාදා ��ග0වන ලද ස්ථාවර Wෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙV වා-තාව,—
සලකා බැ§ම. 

*50. 
[Eවන ආs�කම ව/වස්ථා සංෙශෝධනය පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර \යpම. 

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*51. 
බලහPකාරෙය0 අ�	දහ0 \�;ව:0 Eය� තැනැPත0 ආරෂා \�; සඳහා z 

ජාත/0තර ස;B  පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර \යpම. 
(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 

*52. 
ෙබෞ�ධ [හාර ෙ�වාලග; (සංෙශෝධන) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර \යpම. 

(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 
*53. 
ෙථේරවාd ¨© ක කාවP (:යාපHං� \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර 

\යpම. 
(අමාත/ මsඩලෙY අaම ය ද0වා  ෙ>.) 

*54. 
ආs�කම ව/වසථ්ාව යටෙP ෙයෝජනාව,— [වාදය  කe තබන ලද පශන්ය                   

(2016 �W 22),— “7 ලංකා පජාතා0Xක සමාජවාd ජනරජෙY ආs�කම ව/වසථ්ාෙV 104ආ 
(5)(අ) ව/වසථ්ාෙV [�[ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොwෂ0 සභාව [E0 2016 ෙපබරවා` 25 
Hනැ  අංක 1955/19 දරන අ  [ෙශේෂ ගැස� පතෙY පළ කරa ලැබ, 2016.05.06 Hන ඉH`පP 
කරන ලද, ජනමත[චාරණයකd ෙහෝ ඡ0ද [ම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ [ද«P හා B¬ත 
ජනමාධ/ [E0 ��පැHය ]� උපමාන ෙහවP මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ]; ප පP  අaමත 
කළ ]� ය.” යaෙව0 ෙයෝජනා කරන ලH0, පශන්ය සභා¨Bඛ කරන ලd.  

55. 
7 ලංකා ෙසේවා �`ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනP ෙක�;පත — 

ෙදවැWවර \යpම.  

56. 
ළමා Zන	Pථාපන ෙ0දය (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර 

\යpම.  

57. 
7 ලංකා එසP qස ්යාW සෙහෝදරPවය (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — 

ෙදවැWවර \යpම.  

58. 
7 ලංකා කා0තා ස;ෙ;ලනය (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර 

\යpම.  

59. 
ෙමොනරාගල HසX් කා0තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — 

ෙදවැWවර \යpම.  

60. 
ලසා:ය0 සමාජ¯ය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — 

ෙදවැWවර \යpම.  

61. 
ජාත/0තර කා0තා සහ ළමා අ¥�0 o°±ෙ; සභාව (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP 

ෙක�;පත — ෙදවැWවර \යpම.  
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62. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත \�ෙ;) පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර 

\යpම.  

63. 
ද ඉ0සD්D]� ඔෆ ්ස-Dෆ¥  ප>: එකu0ට0�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත \�ෙ;) 

පනP ෙක�;පත — ෙදවැWවර \යpම.  
 

 

* සල1ෙණ� හ4�ව- ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

Hනට Wයwත කට]�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැa;dම  
අ1. 
[ස-ජන පනP ෙක�;පත (2018) නමැ  පනP ෙක�;පතට කාරක සභාෙVd ඉH`පP 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම W�P කළ “Hනට Wයwත කට]�වලට අදාළ අ ෙ-කය” 
නමැ  පXකාව බල0න. 
 

 

 


