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1. 

121/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක සංව)ධන හා +ස්�යා- ආග/ක කට1� 

අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව)ෂය වන:ට ; ලංකාව �ළ ඇ� සංචාරක ම>ඩලෙ@ අAමත 
ෙහෝටC සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ ෙහෝටලය ස� කාමර පමාණය ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) (i) 2014 හා 2015 ව)ෂය3JM ; ලංකාවට පැ/O සංචාරකය3 සංඛ2ාව එ එ 
ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව)ෂ ෙදක �ළM ; ලංකාවට වැQම සංචාරකය3 සංඛ2ාව පැ/ණ ඇ� 
රටවC දහය කවෙ)ද; 

ය3නR එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ඇ) (i) සංචාරක ව2ාපාරය නගා STUමට ෙගන ඇ� +යාමා)ග කවෙ)ද; 

 (ii) සංචාරක ව2ාපාරය VWC XYෙZM ෙමරට ප[සරයට හා සංසක්ෘ�යට S]වන 
හා- අවම කර ගැ^මට අදාළව සැල_Z සහගත වැඩ��ෙවළ �ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ නZ, එම වැඩ��ෙවළ bමද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නZ, ප[සරය හා සංසක්ෘ�ය ආරෂා XYමට සැල_Z සකස ්කර 
+යාRමක කර3ෙ3ද; 

 ය3න තව]රටR එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

2. 
465/’16 

ග	 උදය පභාR ගZම3�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක 
කට1� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (8) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා�ප��මා සහභාl m :ෙ�ශ සංචාර කවෙ)ද; 

 (ii) එn එ එ :ෙ�ශ සංචාරයට සහභාo m V�ගලය3ෙp නZ, තන�	 සහ 
එම V�ගලය3 ෙවAෙව3 රාජ2 සහ අ)ධ රාජ2 ආයතන :S3 දරන ලද 
:යදම ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ)ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 
 

(අටවැ- පා)qෙZ3�ව - පළsවැ- සභාවාරය) 
අංක 200.] 
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( 2 ) 

 

 

3. 
1019/’16 

ග	 නාමC රාජපෂ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක 
කට1� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ජනවා[ මාසෙ@ Sට ෙZ දවා කාලය �ළ ජනා�ප��මා :S3 :වෘත 
කරන ලද රාජ2 හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අයR  ෙගොඩනැlq හා අෙනbR 
ඉwXYZ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉwXYZවq3,  2015 ජනවා[ මාසෙය3 ප_ව ආරZභ කරන ලද ඉwXYZ 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

4. 
1216/’16 

ග	 ප�ම උදයශා3ත xණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට1� අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) අZපාර wසy්කෙ@ �Jටා ඇ� රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එC. z. z. ඊ. තසත්වාM3 :S3 ව)ෂ 19833 ප_ව :නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) :නාශ m එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ@ ��ගR තෙසේ	ව කර �ෙ`ද;  

 (iv) එෙසේ නZ, එම ෙ�පළවල සZ�)ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) :නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගXව 1� තසත්වාM3ට 
:	�ධව ^�මය �යවර ෙගන �ෙ`ද;  

 (vi) එෙසේ නZ, එම �යවර කවෙ)ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා :මසා ඇ� ෙතොර�	 සZබ3ධෙය3 �)ණ වා)තාව 
ඉw[පR කර3ෙ3ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

5. 
1378/’16 

ග	 බ3]ල xණව)ධන මහතා,— කෘ�ක)ම අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අAව, ෙපොෙලො3න	ව, Xqෙනො��ය, 
රRනVර (ඇ�q��ය) wසy්කය3J _:ශාල ගබඩා �න ඉwXYමට සහ 
ම3නාරZ wසy්කෙ@ ඉwවන ගබඩාෙ� වැඩ -ම XYමට 	�යC /qයන 
1000  ෙව3 කළ බව ��ග3ෙ3ද; 

 (ii) ම3නාරම wසy්කෙයJ ඉwෙකෙරන ගබඩාෙවJ sC �[වැය 
ඇසත්ෙZ3�ව සහ ෙZ දවා m එJ පග� සමාෙලෝචන වා)තාව ඉw[පR 
කර3ෙ3ද;  

 (iii)  X�ෙනො��ය, ඇ�q��ය හා ෙපොෙලො3න	ෙවJ නව ගබඩා සංn)ණ �න 
ඉwXYෙZ කට1�වල පග�ය කවෙ)ද; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (iv) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙවAෙව3 ෙව3 කළ 	�යC /qයන 
1000 ක sදල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

6. 
1621/’17 

ග	 ෙහේෂා3 :තානෙp මහතා,— ක)මා3ත හා වාOජ කට1� අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ; ලංකාෙ� වා)�ක 5- ප[ෙභෝජන අවශ2තාවය ෙකොපමණද; 

 (ii) ව)ෂ 2011 - 2014 දවා ; ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 5- පමාණය 
ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකාව �ළ පධාන වශෙය3 5- -පදUම සඳහා හ�නාෙගන ඇ� පෙ�ශ 
කවෙ)ද; 

 (iv) ව)ෂ 2011 - 2013 දවා එ එ ක)මා3තශාලාෙව3 -ෂප්ාදනය කරන ලද 
5^ පමාණය ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (i) J සඳහ3 5- පමාණය ෙමරට �ළ -ෂප්ාදනය කළ ෙනොහැXද; 

 (vi) ප[ෙභෝජන අවශ2තාවය සඳහා අවශ2 5- පමාණය ආනයනය ෙනොකර 
ෙ��යව -ෂප්ාදනය XYම සඳහා XSයZ +යාමා)ගය ෙගන �ෙ`ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

7. 
1643/’17 

ග	 ච/3ද : ෙ�S[ මහතා,— පළාR සභා හා පළාR පාලන අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) වRම3 යහපාලන රජය බලයට පRUෙම3 ප_ ෙZ දවා, 

 (i) මධ2ම රජය :S3 ඌව පළාR සභාවට ලබා ]3 sදල;  

 (ii) ඌව පළාR සභාව :S3 Vනරාව)තන :යදZ ෙලස ෙව3 කළ sදC පමාණය 
ලබා ]3 sW sදෙලJ ප�ශතය ෙලස; 

 (iii) Vනරාව)තන :යදZ යටෙR S] කර ඇ�  කට1�; 

 (iv) පාpධන :යදZ වශෙය3 ෙව3 කළ sදC පමාණය, ලබා ]3 sW sදෙලJ 
ප�ශතය ෙලස; 

 (v) පාpධන :යදZ යටෙR S] කර ඇ� කට1�; 

 එ එ ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ)ද ය3න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

8. 
1708/’17 

ග	 වා_ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක 
කට1� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ; ලංකා xව3 හsදාෙ� Fly Past උRසවය ෙහේ�ෙව3 රRමලාන xව3 
ෙතොTපෙC වැඩකට1�වලට බාධා S]වන බව ��ග3ෙ3ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එෙසේම කTනායක xව3 ෙතොTපෙC නැෙගනJර භාගෙ@ xව3  යානා ගම3 
XYZවලට බාධා S]වන බව ද3ෙ3ද;  

 (iii) ෙමම උRසවය ෙහේ�ෙව3 :ෙදස ් ගතවන සහ ෙමරටට පැ/ෙණන xව3 
මo3ටද ෙබොෙහෝ :ට අපහ_තාවය3ට s�ණMමට S]වන බව ��ග3ෙ3ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) (i) ෙමම උRසවය සඳහා රජය :S3 වැය කර ඇ� sද ල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම sදC සපයාෙගන ඇ� ආකාරය කවෙ)ද;  

ය3නR එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 
9. 

1726/’17 

ග	 (ෛවද2) නq3ද ජය�ස්ස මහතා,— sදC හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) :ෙ��ය �තපට සඳහා පැනm බ�ෙද3 2015 සහ 2016 ව)ෂවලM උපයාගR 
ආදායම ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (ii) :ෙ��ය ෙටqනාට2 සඳහා පැනm බ�ෙද3 2015 සහ 2016 
ව)ෂවලM උපයාගR ආදායම ව)ෂය අAව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (iii) ලාංXක අධ2ෂවරෙයb :S3 :ෙ�ශයකM -පදවා ෙමරටට ෙග3වA 
ලබන �තප� ෙහෝ ෙටqනාට2 සඳහාR බ] අයකරA ලබ3ෙ3ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 
10. 

1727/’17 

ග	 �මC රRනායක මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා)ග අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ �ෂ2Rව  ලබන  S_3 ඉෙගAම ලබන අධ2ාපන ආයතන කවෙ)ද; 

 (ii) ඇතැZ :ශව්:ද2ාලවල පළs වසරට S_3 ඇ�ළR m ප_ මහෙපොළ �ෂ2Rව 
ෙගUම මාස 3 පමාද ව3ෙ3ද; 

 (iii) එෙසේ නZ, එයට ෙහේ� කවෙ)ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 
11. 

1750/’17 

ග	 ලn ජයව)ධන මහතා,— sදC හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ; ලංකාව �ළ ෙZ වන:ට පවRවාෙගන යA ලබන �පවාJ^ නාqකා 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ එ �පවාJ^ නාqකාව පවRවාෙගන යA ලබන ආයතනය ෙව3 
ෙව3 වශෙය3 කවෙ)ද; 

 (iii) එ එ �පවාJ^ නාqකාවල J/ක	ව3 සහ ඒවා ආරZභ කර ඇ� 
wනය3 ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ)ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද?  



( 5 ) 

 

 

(ආ) (i) ; ලංකාව �ළ ආරZභ කර ඇ� �පවාJ^ නාqකාවq3 දැනට :කාශනය 
පවRවාෙගන ෙනොයන නාqකා �ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ නZ, එම නාqකා කවෙ)ද; 

 (iii)  �පවාJ- නාqකා -යාමනය S] කරA ලබ3ෙ3 ක�	3 :S3ද; 

 (iv) එම -යාමනය -S අ1[3 +යාRමක ෙනොවන බව ��ග3ෙ3ද; 

 (v) �ෙ�ශ සහගතව හා උපහාසාRමකව යZ යZ නාqකා ම�3 S] කරන 
බරපතල සමාජ හා- වැළැUම සඳහා �පවාJ^ නාqකා -යාමනය XYමට 
කQන/3 :�මR කමෙ�දය සකස ්කර3ෙ3ද; 

 (vi) එෙසේ නZ, ඒ ෙකෙසේද; 

ය3නR එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

12. 
1774/’17 

ග	 :�ත ෙහේරR මහතා,— -වාස හා ඉwXYZ අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) -වාස හා ඉwXYZ අමාත2ාංශය යටෙR පව�න “ස�S[පාය” 
ෙගොඩනැlCෙC අ��ය ��බඳ ෛන�ක තRRවය කවෙ)ද; 

 (ii) ඉwXYZ ක)මා3ත සංව)ධන අ�කා[යට, “ස�S[පාය” ෙගොඩනැlCෙල3 
ඉවRUමට S]U �ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ නZ, ඒ ��බඳව ග3නා +යාමා)ගය කවෙ)ද; 
 (iv) “ස�S[පාය” ෙගොඩනැlCල ෙවනR අමාත2ාංශයකට පැවYමට සැලැසම් 

�ෙ`ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

13. 
1777/’17 

ග	 එස්. එZ. ම[කා) මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා)ග අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) “මැර�3 ඩ��” (Marine Drive) මා)ගය ෙදJවල සහ වැCලවRත අතර 
5මාෙව3 අවස3 XYමට ෙහේ�ව කවෙ)ද; 

 (ii) එම මා)ගය ෙමොරTව දවා M)ඝ XYෙZ සැල_ම �ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ නZ, මා)ගය M)ඝ XYෙZM ගCXසස්, ශා3ත ෙතෝමස ් :ද2ාලෙ@ 
¤ඩාංගනෙය3 යZ ෙකොටස පවරා ගැ^ම S]ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නZ, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම පවරා ගැ^ම S]  කරන wනය කවෙ)ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

14. 
1787/’17 

ග	 එZ. එ�. එZ. සCමා3 මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 wන ෙහෝ ඊට ආස3න කාල වකවාAෙ�M උ�	 පළාෙR, 
Xqෙනො��ය wසy්කෙ@ ෙ)¥ය අමාත2ාංශය සහ පළාR සභා යටෙR 
+යාRමක ෙව/3 �¦ ෙදමළ මාධ2 sසq්Z පාසC සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) එම පාසCවල නZ හා ඒවා �Jටා �¦ සථ්ානය3 කවෙ)ද; 

 (iii) එම පාසC ආවරණය වන අධ2ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙCකZ ෙකො§ඨාස 
කවෙ)ද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙ@ පාසල බවට පකාශයට පR කරන ලද ගැස§ 
-ෙ�දන අංක හා wන සභාගත කර3ෙ3ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

15. 
1797/’17 

ග	 z. රං�R ද ෙසො�සා මහතා,— ^�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව)ධන 
අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 1996 ව)ෂෙ@M ෙපොqස ් උපෙසේවයට බඳවාගR -ලධා[3, 2006 
ව)ෂෙ@M ප_lය රජය ම�3 සj්ර ෙසේවයට අ3ත)ගහණය කරA ලැ�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නZ, සj්ර ෙසේවයට අ3ත)ගහණය කළ -ලධා[3 සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ සj්ර ෙසේවයට අA1ත කළ -ලධා[3ට 1996 ව)ෂය Sට -ය/ත 
ප[w ෙසේවා වරපසාද J/ව3ෙ3ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නZ, එම -ලධා[3 ෙසේවයට බඳවාගR wනයR, සj්ර ෙසේවයට 
අA1ත කළ wනයR අතර ව)ෂ 10ක කාලය ෙනොසලකා හැYෙම3 එම 
-ලධා[3ට බලවR අසාධාරණය වන බව ��ග3ෙ3ද;  

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නZ, ඒ ම3ද? 

 

 

පධාන කට1� ආරZභෙ@ M 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

1. 

පා)qෙZ3�ෙ� සභානායක�මා,— පා)qෙZ3�ෙ� ©සU්Z (අංක 1),— පා)qෙZ3�ෙ� 
සථ්ාවර -ෙයෝග අංක 7J :�:ධානවල සහ 2016.03.08 වැ- wන පා)qෙZ3�ව :S3 සZමත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙ� bම සඳහ3ව ��ණද, 2017 සැ�තැZබ) මස 26 වැ- අඟහ	වාදා 
පා)qෙZ3�ව ©සව්න wනය :ය 1� අතර, එwන ©සU්Z පැවැRෙවන කාල ෙ�ලාව              
අ. භා. 1.00 Sට අ. භා. 7.30 දවා :ය 1� ය. අ. භා. 6.30ට පා)qෙZ3�ෙ� සථ්ාවර -ෙයෝග 
අංක 7(5) +යාRමක :ය 1� ය. අ. භා. 7.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනො:මසා 
පා)qෙZ3�ව කC තැ�ය 1� ය.  

2. 

පා)qෙZ3�ෙ� සභානායක�මා,— පා)qෙZ3�ෙ� ©සU්Z (අංක 2),— පා)qෙZ3�ෙ� 
සථ්ාවර -ෙයෝග අංක 7J :�:ධානවල සහ 2016.03.08 වැ- wන පා)qෙZ3�ව :S3 සZමත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙ� bම සඳහ3ව ��ණද, 2017 ඔෙතෝබ) මස 03 වැ- අඟහ	වාදා 
පා)qෙZ3�ෙ� ©සU්Z පැවැRෙවන කාල ෙ�ලාව අ. භා. 2.30 Sට අ. භා. 4.30 දවා :ය      
1� ය. අ. භා. 4.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො:මසා පා)qෙZ3�ව කC තැ�ය 1� ය.  
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3. 

පා)qෙZ3�ෙ� සභානායක�මා,— පා)qෙZ3�ෙ� ©සU්Z (අංක 3),— පා)qෙZ3�ෙ� 
සථ්ාවර -ෙයෝග අංක 7J :�:ධානවල සහ 2016.03.08 වැ- wන පා)qෙZ3�ව :S3 සZමත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙ� bම සඳහ3ව ��ණද, 2017 ඔෙතෝබ) මස 09 වැ- ස�දා 
පා)qෙZ3�ව ©සව්න wනය :ය 1� අතර, එwන ©සU්Z පැවැRෙවන කාල ෙ�ලාව               
අ. භා. 1.00 Sට අ. භා. 7.30 දවා :ය 1� ය. අ. භා. 6.30ට පා)qෙZ3�ෙ� සථ්ාවර -ෙයෝග 
අංක 7(5) +යාRමක :ය 1� ය. අ. භා. 7.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනො:මසා 
පා)qෙZ3�ව කC තැ�ය 1� ය.  

4.  
පා)qෙZ3�ෙ� සභානායක�මා,— පා)qෙZ3�ෙ� ©සU්Z (අංක 4),—  අද wන :Sර 

යෑෙZM ෙමම පා)qෙZ3�ව 2017 සැ�තැZබ) මස 26 වැ- අඟහ	වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත 
කC තැ�ය 1� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැAZMම සහ wනට -ය/ත කට1� 
 

*1.  
සංව)ධන උපාය මා)ග හා ජාත23තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙR -ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනR 
ම�3 සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙR 4 
වග3�ෙ@ (3) උපවග3�ය සහ 14 වග3�ය සමඟ Xය:ය 1�, එn පනෙR 20 
වග3�ය යටෙR 2017 ආනයන බලපත හා ප/�කරන සහ තRව පාලන -ෙයෝග 
සZබ3ධෙය3 සංව)ධන උපාය මා)ග හා ජාත23තර ෙවළඳ අමාත2වරයා :S3 
සාදන ල]ව, 2017 අෙගෝස්� 15 wනැ� අංක 2032/10 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ 
පළ කරA ලැබ, 2017.09.06 wන ඉw[පR කරන ලද -ෙයෝග අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*2. 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2  අමාත2�මා,— ජා�ක ඖෂධ -යාමන අ�කා[ය 

පනත යටෙR -ෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ -යාමන අ�කා[ය පනෙR 
118  වග3�ය සමඟ Xය:ය 1� 142  වග3�ය යටෙR ෛවද2 උපකරණ /ල -යම XYම 
සZබ3ධෙය3 ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2වරයා :S3 සාදන ල]ව, 2017 
ෙපබරවා[ 17 wනැ� අංක 2006/45 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 2017.05.23 
wන ඉw[පR කරන ලද -ෙයෝග අAමත කළ 1� ය. 

*3.  
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,— ජා�ක ඖෂධ -යාමන අ�කා[ය 

පනත යටෙR -ෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ -යාමන අ�කා[ය පනෙR 
59 සහ 63 වග3� සමඟ Xය:ය 1�, 142 වග3�ෙ@ (2) උපවග3�ෙ@ (ද) ෙ°දය යටෙR 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2වරයා :S3 සාදන ල]ව, 2017 ±- 14 wනැ� අංක 
2023/30 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 2017.08.22 wන ඉw[පR කරන ලද 
-ෙයෝගය අAමත කළ 1� ය.  

*4. 
:Sවන ආ>²කම ව2වස්ථා සංෙශෝධනය පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම. 

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*5. 
බලහRකාරෙය3 අ�	දහ3 XYZවq3 Sය³ තැනැRත3 ආරෂා XYZ සඳහා m 

ජාත23තර සZs� පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම. 
(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
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 *6. 
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— උද)පන 

පනත යටෙR -යමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ2 සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද)පන 
පනෙR 3 වග3�ය යටෙR ; ලංකා පජාතා3yක සමාජවාM ජනරජය සහ 	SයාA 
ස´හා>²ව අතර උද)පන l:_ම සZබ3ධෙය3 ජනා�ප�වරයා :S3 සාදන ල]ව, 
2017 ±- 07 wනැ� අංක 2022/27 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 
2017.07.25 wන ඉw[පR කරන ලද -යමය අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*7. 
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— උද)පන 

පනත යටෙR -යමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ2 සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද)පන 
පනෙR 3 වග3�ය යටෙR ; ලංකා පජාතා3yක සමාජවාM ජනරජය සහ 1ෙ)නය 
අතර උද)පන l:_ම සZබ3ධෙය3 ජනා�ප�වරයා :S3 සාදන ල]ව, 2017 ±- 02 
wනැ� අංක 2021/47 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 2017.07.26 wන 
ඉw[පR කරන ලද -යමය අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*8.  
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— උද)පන 

පනත යටෙR -යමය (අංක 3),— ජා�ක රාජ2 සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද)පන 
පනෙR 3 වග3�ය යටෙR ; ලංකා පජාතා3yක සමාජවාM ජනරජය සහ මහජන µන 
ස´හා>²ව අතර උද)පන l:_ම සZබ3ධෙය3 ජනා�ප�වරයා :S3 සාදන ල]ව, 
2017 ±- 20 wනැ� අංක 2024/25 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 
2017.08.22 wන ඉw[පR කරන ලද -යමය අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*9.  
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— උද)පන 

පනත යටෙR -යමය (අංක 4),— ජා�ක රාජ2 සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද)පන 
පනෙR 3 වග3�ය යටෙR  ; ලංකා පජාතා3yක සමාජවාM ජනරජය සහ :ය§නාම 
සමාජවාM ජනරජය අතර උද)පන l:_ම සZබ3ධෙය3 ජනා�ප�වරයා :S3 සාදන 
ල]ව, 2017 ±q 19 wනැ� අංක 2028/16 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA 
ලැබ, 2017.08.23 wන ඉw[පR කරන ලද -යමය අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*10. 
අපරාධයක :3wතය3 සහ සා�ක	ව3 හට සහාය MෙZ සහ ආරෂා XYෙZ 

(සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම.  
(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 

*11.  
අපරාධ වැළැUෙZ (සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම. 

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
 
*12. 
රෂණ ක)මා3තය :�මR XYෙZ (සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර 

XයUම. 
(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 

*13. 
ඉෙලෙටො-ක ගAෙදA (සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම. 

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*14. 
පවාහන හා S:C xව3 ෙසේවා අමාත2�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො/ෂ3 සභාෙ� 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z (2013),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය 
යටෙR 2016.09.06 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො/ෂ3 සභාෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(පවාහනය හා ස3-ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.01.26 

wන සලකා බලන ලM.) 
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*15. 
පවාහන හා S:C xව3 ෙසේවා අමාත2�මා,— ; ලංකා ගමනාගමන ම>ඩලෙ@ වා)�ක 

වා)තාව හා l·Z (2012),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය යටෙR 
2017.03.07 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2012.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR ; ලංකා ගමනාගමන 
ම>ඩලෙ@ වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(පවාහනය හා ස3-ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.03.24 

wන සලකා බලන ලM.) 

*16. 
පවාහන හා S:C xව3 ෙසේවා අමාත2�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො/ෂ3 සභාෙ� 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z (2014),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය 
යටෙR 2017.05.03 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො/ෂ3 සභා ෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(පවාහනය හා ස3-ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.26 

wන සලකා බලන ලM.) 

*17. 
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ; ලංකා රාජ2 වැ:q සංසථ්ාෙ� වා)�ක 

වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) 
වග3�ය යටෙR 2016.12.10 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2011.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR ; ලංකා රාජ2 
වැ:q සංසථ්ාෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.23 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*18. 
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ජා�ක ඉ�[ XYෙZ බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව 

හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන (2015),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 
අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2017.01.24 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 
2015.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp 
-Y¹ණ ඇ�ළR ජා�ක ඉ�[ XYෙZ බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන  
අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*19. 
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

´ල2 පකාශන (2015),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 අංක 38 දරන 
sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2017.01.25 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2015.12.31 
වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ 
ඇ�ළR ලංකා බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන  අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*20. 
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— මහජන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

´ල2 පකාශන (2015),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 අංක 38 දරන 
sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2017.03.08 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද,        
2015.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp 
-Y¹ණ ඇ�ළR මහජන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන  අAමත කළ 
1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 
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*21. 
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— 5/ස b	ණෑගල වැ:q සමාගෙZ වා)�ක 

වා)තාව හා ´ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය 
යටෙR 2017.03.21 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාºන :ගණකව	3ෙp -Y¹ණ ඇ�ළR 5/ස b	ණෑගල 
වැ:q සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.23 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*22. 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ ^�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා)/ක ^�ගත සංසථ්ා 
පනෙR 30(2) වග3�ය සහ 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 
2016.07.08 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR රාජ2 ඖෂධ ^�ගත සංසථ්ාෙ� 
වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 හා මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.07.04 wන සලකා බලන ලM.) 

*23. 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,— ; ජයව)ධනVර මහ ෙරෝහෙC 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z (2013),— 1983 අංක 54 දරන ; ජයව)ධනVර මහෙරෝහC ම>ඩල 
පනෙR 30(2) වග3�ය සහ 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය යටෙR 
2016.07.21 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR ; ජයව)ධනVර මහ ෙරෝහෙC 
වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 හා මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.07.04 wන සලකා බලන ලM.) 

*24. 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ -ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා)/ක ^�ගත සංසථ්ා 
පනෙR 30(2) වග3�ය සහ 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 
2016.08.11 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Y¹ණ ඇ�ළR රාජ2 ඖෂධ -ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 හා මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.07.04 wන සලකා බලන ලM.) 

*25.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ; ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා)�ක වා)තාව හා 

ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගZ පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක)මා3ත පනත අAව 2017.03.22 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- 
wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ»එZ¼ ආයතනෙ@ වරලR 
ගණකා�කාY3ෙp -Yෂණ ඇ�ළR ; ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා)�ක වා)තාව හා 
ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන  අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*26.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ජා�ක ඉ�[ XYෙZ බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව 

හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන (2014),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 
අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2016.05.05 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 
2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp 
-Yෂණ ඇ�ළR ජා�ක ඉ�[XYෙZ බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන 
අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 
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*27.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— මහජන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

´ල2 පකාශන (2014),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 අංක 38 දරන 
sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2016.09.22 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 
වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR මහජන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*28.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

´ල2 පකාශන (2014),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 අංක 38 දරන 
sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2016.05.05 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 
වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR ලංකා බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*29.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— 5/ස හලාවත වැ:q සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව 

හා ´ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 
2016.11.15 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR 5/ස හලාවත වැ:q සමාගෙZ 
වා)�ක වා)තාව හා ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*30.  
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— පාෙ��ය සංව)ධන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව 

හා ´ල2 පකාශන (2014),— sදC ^� පනෙR 35(3) වග3�ය යටෙR සහ 1971 අංක 38 දරන 
sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2016.10.28 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 
වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR පාෙ��ය සංව)ධන බැංbෙ� වා)�ක වා)තාව හා ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.05.03 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*31.   
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ; ලංක3 xව3 සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා  

´ල2 පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 
2016.08.09 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2015.03.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ)3ස§් ඇ3½ ය3p ආයතනෙ@ වරලR ගණකා�කාYව	3ෙp 
-Yෂණ ඇ�ළR  ; ලංක3 xව3 සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා ´ල2 පකාශන අAමත කළ 
1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.08.23 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*32.   
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,— :ජය bමාර�ංග අAසම්රණ 

ෙරෝහෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z 2013,— 1999 අංක 38 දරන :ජය bමාර�ංග අAසම්රණ 
ෙරෝහC ම>ඩල පනෙR 30(2) වග3�ය සහ 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2) 5 
වග3�ය යටෙR 2016.08.12 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR :ජය bමාර�ංග 
අAසම්රණ ෙරෝහෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 හා මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.07.04 wන සලකා බලන ලM.) 
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*33.   
^�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව)ධන අමාත2�මා,— අ3තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක 

ම>ඩලෙ@ වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ3තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක ම>ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 13(1) 
වග3�ය යටෙR 2016.08.24 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR  වා)�ක වා)තාව 
හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ජා�ක ආරෂාව ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2016.10.05 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*34.   
-වාස හා ඉwXYZ අමාත2�මා,— ජා�ක -වාස සංව)ධන අ�කා[ෙ@ වා)�ක වා)තාව 

හා l·Z - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක -වාස සංව)ධන අ�කා[ය පනත අAව 
2016.10.25 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2012.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR වා)�ක වා)තාව හා l·Z 
අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 සහ මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.08.09 wන සලකා බලන ලM.) 

*35.   
-වාස හා ඉwXYZ අමාත2�මා,— ඉwXYZ අභ2ාස සංව)ධන ආයතනෙ@ වා)�ක 

වා)තාව හා l·Z - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ@ කා)/ක සංසථ්ා පනෙR 2 වැ- 
වග3�ෙ@ 1 වැ- උප වග3�ය යටෙR හා 1992 ±- මස 10 wනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
:ෙශේෂ ගැස§පතය අAව 2016.10.25 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 
අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR  
වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 සහ මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.08.09 wන සලකා බලන ලM.) 

*36.   
ඉඩZ සහ පා)qෙZ3� ප�සංසක්රණ අමාත2�මා,— ඉඩZ ප�සංසක්රණ  ෙකො/ෂ3 

සභාෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩZ ප�සංසක්රණ 
ෙකො/ෂ3 සභා පනත යටෙR 2016.11.18 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- 
wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR   වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(කෘ�ක)මය හා ඉඩZ ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.03.09 wන 

සලකා බලන ලM.) 

*37.   
ඉඩZ සහ පා)qෙZ3� ප�සංසක්රණ අමාත2�මා,— ඉඩZ ප�සංසක්රණ  ෙකො/ෂ3 

සභාෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩZ ප�සංසක්රණ 
ෙකො/ෂ3 සභා පනත යටෙR 2016.11.18 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- 
wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR   වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(කෘ�ක)මය හා ඉඩZ ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.03.09 wන 

සලකා බලන ලM.) 

*38.   
පවාහන හා S:C xව3 ෙසේවා අමාත2�මා,— S:C xව3ෙසේවා අ�කා[ෙ@ වා)�ක 

වා)තාව හා l·Z - 2014,— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය යටෙR 
2016.12.05 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR  ; ලංකා S:C xව3ෙසේවා 
අ�කා[ෙ@ වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(පවාහනය හා ස3-ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.08.10 

wන සලකා බලන ලM.) 
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*39.   
-වාස හා ඉwXYZ අමාත2�මා,— රාජ2 සංව)ධන හා -)මාණ ^�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා)�ක වා)තාව හා l·Z - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා)/ක සංසථ්ා පනෙR          
2 වැ- වග3�ෙ@ 1 වැ- උප වග3�ය යටෙR 2017.01.24 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 
2012.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp 
-Yෂණ ඇ�ළR වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ෙසෞඛ2 සහ මානව _භසාධනය, සමාජ ස:බලගැ3Uම ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක 

සභාව :S3 2017.08.09 wන සලකා බලන ලM.) 

*40.   
පවාහන හා S:C xව3ෙසේවා අමාත2�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද2 ආයතනෙ@ වා)�ක 

වා)තාව හා l·Z - 2013,— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(2)(C) වග3�ය යටෙR 
2017.01.24 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2013.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR ජා�ක පවාහන ෛවද2 
ආයතනෙ@ වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(පවාහනය හා ස3-ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.08.10 

wන සලකා බලන ලM.) 

*41.   
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ; ලංක3 xව3 සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා  

ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය 
යටෙR 2017.07.25 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2016.03.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR ; ලංක3 xව3 
සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ ´ල2 පකාශන අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.08.23 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*42.   
රාජ2 ව2වසාය සංව)ධන අමාත2�මා,— ; ලංක3 xව3 සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා 

l·Z 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන sදC පනෙR 14(3) වග3�ය යටෙR 2015.03.04 
වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.03.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ)3ස§් ඇ3½ ය3p ආයතනෙ@ වරලR ගණකා�කාYව	3ෙp -Yෂණ ඇ�ළR  
; ලංක3 xව3 සමාගෙZ වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.08.23 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*43.   
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— මානව සZපR 

සංව)ධනය XYෙZ ; ලංකා ජා�ක සභාෙ�, වා)�ක වා)තාව හා l·Z 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව සZපR සංව)ධනය XY ෙZ ; ලංකා ජා�ක සභාව පනෙR 24 වග3�ය යටෙR 
2016.10.27 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද, 2014.12.31 වැ- wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR මානව සZපR සංව)ධනය 
XYෙZ ; ලංකා ජා�ක සභාෙ� වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.02.09 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*44.   
සංව)ධන කා)යභාර අමාත2�මා සහ :ෙ�ශ කට1� අමාත2�මා,— ෙසේවා 

-1තය3ෙp භාර අරsදC ම>ඩලය, වා)�ක වා)තාව හා l·Z 2014,— 1980 අංක 46 
දරන ෙසේවා -1තය3ෙp භාර අරsදC ම>ඩල පනෙR 11 වග3�ය යටෙR 2016.11.12 
වැ- wන ඉw[පR කරන ලද 2014.12.31 wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
:ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ ඇ�ළR ෙසේවා -1තය3ෙp භාර අරsදC ම>ඩලෙ@  
වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.02.09 wන සලකා 

බලන ලM.) 
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*45.   
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරsදෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරsදC පනෙR 17 වග3�ය යටෙR 2016.01.27 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද 2013.12.31 
wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR  ජා�ක රෂණ භාර අරsදෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.02.09 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*46.   
අගාමාත2�මා සහ ජා�ක ප�පR� හා ආ)jක කට1� අමාත2�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරsදෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරsදC පනෙR 17 වග3�ය යටෙR 2016.12.10 වැ- wන ඉw[පR කරන ලද 2014.12.31 
wෙන3 අවස3 m ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප�වරයාෙp -Yෂණ 
ඇ�ළR  ජා�ක රෂණ භාර අරsදෙC වා)�ක වා)තාව හා l·Z අAමත කළ 1� ය.  
(ආ)jක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අºෂණ කාරක සභාව :S3 2017.02.09 wන සලකා 

බලන ලM.) 

*47. 
ෙබෞ�ධ :හාර ෙ�වාලගZ (සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම. 

(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 
*48. 
ෙථේරවාM ¾¿ ක�කාවR (qයාපwං� XYෙZ) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර 

XයUම. 
(අමාත2 ම>ඩලෙ@ අAම�ය ද3වා �ෙ`.) 

*49. 
ආ>²කම ව2වසථ්ාව යටෙR ෙයෝජනාව,— :වාදය  කC තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ±- 22),— “; ලංකා පජාතා3yක සමාජවාM ජනරජෙ@ ආ>²කම ව2වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව2වසථ්ාෙ� :�:ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො/ෂ3 සභාව :S3 2016 ෙපබරවා[ 25 
wනැ� අංක 1955/19 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස§ පතෙ@ පළ කරA ලැබ, 2016.05.06 wන ඉw[පR 
කරන ලද, ජනමත:චාරණයකM ෙහෝ ඡ3ද :ම5මකට අදාළ කාල5මාව �ළ :දÁR හා sÂත 
ජනමාධ2 :S3 ��පැwය 1� උපමාන ෙහවR මා)ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1Z ප�පR� අAමත 
කළ 1� ය.” යAෙව3 ෙයෝජනා කරන ලw3, පශන්ය සභා¾sඛ කරන ලM.  

50. 
; ලංකා ෙසේවා �[ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනR ෙකTZපත — 

ෙදවැ-වර XයUම.  

51. 
ළමා Vන	Rථාපන ෙ3දය (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර 

XයUම.  

52. 
; ලංකා එසR +ස�්යා- සෙහෝදරRවය (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — 

ෙදවැ-වර XයUම.  

53. 
; ලංකා කා3තා සZෙZලනය (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර 

XයUම.  

54. 
ෙමොනරාගල wසy් කා3තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — 

ෙදවැ-වර XයUම.  
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55. 
ලසාqය3 සමාජÄය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — 

ෙදවැ-වර XයUම.  

56. 
ජාත23තර කා3තා සහ ළමා අ�Å3 _©nෙZ සභාව (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR 

ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම.  

57. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත XYෙZ) පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර 

XයUම.  
58. 
ද ඉ3ස�්�1§ ඔෆ ්ස)�ෆ�½ ප`q එක�3ට3§ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත XYෙZ) 

පනR ෙකTZපත — ෙදවැ-වර XයUම.  
 
 

 

* සල!ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 

 


