
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

124/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 

අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: නගර �ළ යාචකය1 >ශාල පමාණය ?@න බව+; 

 (ii) ඔD1ෙග1 සමහර >>ධ සමාජ >ෙරෝG කට0�වලට සHබ1ධ බව+; 

 (iii) ඇතැJ1 යාචක ෙවසග්+ වංචාකාරය1 බව+; 

එ�මා ද1ෙනMද? 

(ආ) (i) O ලංකාව �ළ ?@න යාචකය1 ��බඳව සංගණනය කර  ෙQද; එෙසේ නH, 
එම Sනය කවෙ-ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අTව 7 ලංකාව �ළ ?@න යාචකය1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ(ාව ගැහැW, �XY හා ළJ1 අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය1 ��බඳ සංගණනය කර ෙනොමැ  නH, සංගණනය [\මට 
කට0� කර1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ නH, එම Sනය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) (i) යාචකය1 ^න	+ථාපනයට රජය ෙගන ඇ  `යාමා-ග කවෙ-ද; 

  (ii)  7 ලංකාව �ළ ඇ  යාචක ^න	+ථාපන මධ(සථ්ාන සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම ^න	+ථාපන කට0� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන Jදල 
ෙකොපමණද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

2. 
1217/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත fණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ^+තලම Sසg්කෙh �Mටා ඇ  රාජ( ආයතන සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එi. j. j. ඊ. තසත්වාm1 >?1 ව-ෂ 19831 පqව >නාශ කරන ලද රාජ( 
ආයතන සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) >නාශ r එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙh ��ග+ තෙසේ	ව කර  ෙQද;  

(අටවැs පා-tෙH1�ව - පළJවැs සභාවාරය) 
අංක 203.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ නH, එම ෙ�පළවල සHv-ණ ව@නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) >නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වග[ව 0� තසත්වාm1ට 
>	�ධව w මය �යවර ෙගන  ෙQද;  

 (vi) එෙසේ නH, එම �යවර කවෙ-ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා >මසා ඇ  ෙතොර�	 සHබ1ධෙය1 v-ණ වා-තාව 
ඉSXප+ කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

3. 
1294/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩH සහ පා-tෙH1� ප සංස්කරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෛන ක අ{ ය ෙනොමැ ව මාතර Sසg්කෙh රජෙh ඉඩHවල ෙH දවා   
පSං�ව ?@න ෙහෝ වගා කරY1 ?@න ^�ගලය1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ(ාව, එ එ පාෙ�|ය ෙiකH ෙකො}ඨාසය අTව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (iii) ඉහත (i) M සඳහ1 ^�ගලය1 සංඛ(ාෙව1 කවර සංඛ(ාවකට ඔ�^ ෙහෝ 
බලපත ලබා mමට �යවර ෙගන  ෙQද; 

 (iv) ඉහත (iii) M සඳහ1 සංඛ(ාව, එ එ පාෙ�|ය ෙiකH ෙකො}ඨාසය අTව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 ව-ෂය1M මාතර Sසg්කෙh රජෙh ඉඩH සඳහා �Xනමා 
ඇ  ඔ�^ ෙහෝ බලපත සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) M සඳහ1 සංඛ(ාව, එ එ පාෙ�|ය ෙiකH ෙකො}ඨාසය අTව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

4. 
1385/’16 

ග	 බ1�ල fණව-ධන මහතා,— Gවර හා ජලජ සHප+ සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයM අංක 145 ෙයෝජනාවට අTව, Gවර පජාවෙ� qර�තභාවය 
අරJW කර ගsY1, J�ෙ�m ?�වන අන�	 සඳහා 	�යi Ytයනයක 
�>ත රෂණ ෙයෝජනා කමය ආරHභ කරT ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම රෂණ ආවරණය ලබාෙදන ආයතනය සහ ඒ ෙවTෙව1 
ෙගවT ලබන රෂණ වාXකය1 කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම රෂණ ෙයෝජනා කමය ම�1 හාsvරණය කළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම රෂණ ෙයෝජනා කමය අTව, �>ත රෂණ ආවරණය ලැ� 
Gවරය1ෙ� නH ලැ{ස�්ව ඉSXප+ කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

 



( 3 ) 

 

 

5. 
1470/’16 

ග	 චY1ද > ෙ�?X මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගම ආරHභක අරJW කවෙ-ද; 

 (iii) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගම සථ්ා�ත කළ Sන ?ට අවස1 අධ(� 
ම�ඩලය දවා එM අධ(ෂ ම�ඩලෙh ?@ ^�ගලය1ෙ� නH, t�නය1, 
අධ(ාපන q�qකH සහ ලැ� වැ�� හා අෙන�+ ප ලාභ ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගම ආරHභෙh ?ට ලැ� අලාභය 
වා-�කව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (v) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගම ණය ලබාග+ හා ණය ෙග�මට ඇ  
රාජ( ආයතන හා  එම ණය පමාණය1 කවෙ-ද; 

 (vi) 3/ස YM1 ලංකා (ෙපෞ�ගtක) සමාගෙH අනාගතය සHබ1ධෙය1 රජය 
ගැwමට බලාෙපොෙරො+�වන �යවර කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

6. 
1623/’17 

ග	 ෙහේෂා1 >තානෙ� මහතා,— ක-මා1ත හා වා�ජ කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල 3s ක-මා1තශාලාව පq�ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ  ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව-ෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක-මා1තශාලාෙ: ෙසේවෙh s0� ස.්ර හා අsයH කා-ය 
ම�ඩලය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) පq�ය වසර [Mපය �ළ ෙමම ක-මා1ත ශාලාෙ: sෂප්ාදනය ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ෙගන ඇ  �යවර කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙමම ක-මා1තශාලාෙව1 �ට වඩා sෂප්ාදනය ළඟා කර ගැwම සඳහා 
q�qකHල+ s? කළමනාකාX+වයක අවශ(තාවය ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නH, ඒ ෙවTෙව1 ඉSXෙhm ගැwමට අෙ��ත `යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙH සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

7. 
1709/’17 

ග	 වාqෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැ>t ක-මා1ත අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා m ඇ  පෙ�ශ සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) Sව{ෙනM ?ය� �ඩා ෙ+ ව� MYය1ට ෙ+-ෙපො ෙහොර සහනාධාරය ලබා mම 
සඳහා අවශ( කරන Jදල ඇසත්ෙH1� කර  ෙQද; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) ව-ෂ 2015 සහ 2016 �ළ රජය >?1 ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
වැයකර ඇ  Jදල ව-ෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ)  (i) ර+න^ර Sසg්කෙh ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාm ඇ  සහ ෙමෙත 
ලබා m ෙනොමැ  �ඩා ෙ+ ව� MYය1 සංඛ(ාව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (ii) Sව{ෙනM ?@න ෙ+- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැ�මට q�qකH ඇ  �ඩා ෙ+ 
ව� MYය1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔD1 අතX1 2015 සහ 2016 ව-ෂවලm ෙ+ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැ� 
සංඛ(ාව, ව-ෂය අTව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

8. 
1725/’17 

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා,— ක-මා1ත හා වා�ජ කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ)  ව-ෂ 2013 ?ට 2016 දවා,  

 (i) ෙමරටට ආනයනය කරන ලද  X� �@ පමාණය; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙගවන ලද Jදi පමාණය; 

 (iii) 7 ලංකාෙ: ඒක ^�ගල  X� �@ පXෙභෝජනය; 

  එ එ ව-ෂය අTව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) (i) 2013 සහ 2014 ව-ෂවලm ෙමරටට �@ ආනයනය [\ම අ� [\ම සඳහා 
�යවර ග+ බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙH වන>ට  X� �@ ආනයනය 3මා [\මට රජය >?1 �යවර ෙගන  ෙQද; 

  ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

9. 
1751/’17 

ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— රාජ( පXපාලන හා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) Sව{න ^රා ෙH වන>ට පව+වාෙගන යT ලබන ?නමාශාලා කවෙ-ද; 

 (ii) ඒවා �Mටා ඇ  සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iii) එම ?නමාශාලාවල MYක	ව1 සහ ඒවා ආරHභ කර ඇ  Sනය1 ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) (i) Sව{න ^රා �M@ ?නමාශාලා ව-�කරණය කර  ෙQද; 

 (ii) එෙසේ නH, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම ?නමාශාලා sයාමනය කරT ලබ1ෙ1 කD	1ද; 



( 5 ) 

 

 

 (iv) ඉතා අ� පහqකH සMතව හා �-වල `යාකාX+වෙය1 0�ව පව+වාෙගන 
යT ලබන ?නමාශාලා  ෙබන බව ද1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ නH, ?නමාශාලා >�ම+ව පව+වාෙගන යාම සඳහා, ?නමාශාලා 
sයාමනය [\මට >�ම+ ක මෙ:දය ක�නY1 සකස ්කර1ෙ1ද; 

 (vi) එෙසේ නH, ඒ ෙකෙසේද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

10. 
1788/’17 

ග	 එH. එ�. එH. සiමා1 මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 Sන ෙහෝ ඊට ආස1න කාල වකවාTෙ:m උ�	 පළාෙ+, 
ම1නාරම Sසg්කෙh ෙ-�ය අමාත(ාංශය සහ පළා+ සභා යටෙ+ 
`යා+මක ෙවY1  � ෙදමළ මාධ( Jසt්H පාසi සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසiවල නH හා ඒවා �Mටා  � සථ්ානය1 කවෙ-ද; 

 (iii) එම පාසi ආවරණය වන අධ(ාපන කලාප සහ පාෙ�|ය ෙiකH ෙකො}ඨාස 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙh පාසල බවට පකාශයට ප+ කරන ලද ගැස} 
sෙ:දන අංක හා Sන සභාගත කර1ෙ1ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

11. 
1798/’17 

ග	 j. රං�+ ද ෙසො{සා මහතා,— අ�කරණ අමාත(�Yයෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: සාමාන(ෙය1 වා-�කව ?�වන අපරාධ ගණයට අය+ වන  
?�G1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ න�වලm අ�කරණ `යාමා-ගවt1 වරදක	ව1 වන ^�ගලය1ෙ� 
ප ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආ?යාෙ: අs�+ රටවi සමඟ සසඳන >ට ඉහළ අගය ග1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නH, ඒ සHබ1ධෙය1 රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ-ද;  

ය1න එ�Yය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

12. 
1812/’17 

ග	 (ෛවද() නt1ද ජය ස්ස මහතා,— පවාහන හා ?>i fව1 ෙසේවා 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබtඅ+ත �HXය මා-ගෙh සංඥා ප�ධ ය ස>[\ම සඳහා වැයවන 
Jදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව(ාපෘ ය ?�කරන සමාගම කවෙ-ද;   

 (iii) එම ව(ාපෘ ය සඳහා ෙට1 ඩ- කැඳවT ලැ�ෙ:ද;  

 



( 6 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ නH, ඒ සඳහා ඉSXප+ r සමාගH හා Yල ගණ1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 (v) එම ව(ාපෘ ය සඳහා අරJදi සපයා ග1නා ආකාරය කවෙ-ද; 

  (vi) එම සංඥා ස>[\ම සඳහා �HXය ෙදපා-තෙH1�ව >?1 Yල ගණ1 
ඉSXප+කර  �ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

13. 
1815/’17 

ග	 �මi ර+නායක මහතා,— ��ධශාසන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ��ධශාසන අමාත(ාංශය හා ෙබෞ�ධ කට0� ෙදපා-තෙH1�ව ම�1 
>හාරසථ්ානවලට Jදi ලබාmෙH `යාවtය පව න බව+; 

 (ii) එෙසේ Jදi ලබාmෙHm ෙතෝරාග+ >හාරසථ්ානවලට පමණ Jදi ලබාෙදන 
බව+; 

 එ�මා ද1ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙමෙලස >හාරසථ්ානවලට Jදi ලබාmෙH `යාවtය පව 1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නH, ඒ සHබ1ධෙය1 පැහැSt [\ම කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 

14. 
1865/’17 

ග	 එස.් එH. මXකා- මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �ෙතොටJiලට අමතරව, පළා+ පාලන ආයතන ම�1 බැහැර කර ෙH 
වන>ට s-මාණය � ඇ  කසළ ක  කවෙ-ද; 

 (ii)  ඒවා අය+වන පළා+ පාලන ආයතන කවෙ-ද; 

 (iii) ව-තමානෙh ෙමම කසළ ක වල ඇ  කසළ ප ¡මාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙHවා අතර දැනට අවදානH ත++වෙh පව න කසළ ක   ෙQද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද?  

(ආ) (i) ෙමවැs කසළ ක වලට තව�රට+ කසළ බැහැර කරY1 ඒවා ව-ධනය �මට 
කට0� කර1ෙ1ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ සඳහා පළා+ සභා සහ පළා+ පාලන අමාත(ාංශය යටෙ+ 
[?යH වැඩ��ෙවළ  ආරHභ කර  ෙQද; 

 (iii) ෙH සඳහා ෙ�¢ය හා >ෙ�¢ය වශෙය1 ආෙයෝජන ලබා ගැwෙH 
වැඩසටහන  ෙQද; 

 (iv)  එෙසේ නH,  ඒවා කවෙ-ද; 

 (v) ෙH වන>ට යH වැඩසටහන ආරHභ කර  ෙQ නH, එM ප ¡ග ය කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 
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15. 
1869/’17 

ග	 නාමi රාජපෂ මහතා,— w ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.02.26 Sන ආරHභ කරන ලද £ල( අපරාධ >ම-ශන ෙකො}ඨාසෙයM 
(F.C.I.D) ෙසේවෙh s0� J¨ කා-ය ම�ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එM මා�ඩtක ෙශේ�යට අදාළ තන�	 කවෙ-ද;  

 (iii) එම තන�	 සඳහා ප+කර ඇ  sලධාX1ෙ� නම, t�නය, mමනා සහ 
අමතරව ෙගවන ලද >ෙශේෂ mමනා ඇ�ළ+ J¨ වැ�ප  ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ඇ�ළ+ ෙiඛනය ඉSXප+ කර1ෙ1ද;  

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ආ)  (i) 2015.02.26 Sන ?ට ෙH දවා ප\ෂණ කට0� සඳහා >ෙ�ශ සංචාරවලට 
සහභා� කරවන ලද J¨ sලධාX1 සංඛ(ාව, ඔD1 සංචාරය කරන ලද 
>ෙ�ශ රටවi සංඛ(ාව, >ෙ�ශ රටවi සහ එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද 
J¨ Jදල ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ සඳහා සහභා� r sලධාX1ෙ� නම, t�නය, සංචාරය කළ >ෙ�ශ රට සහ 
එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද Jදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ඇ�ළ+ 
ෙiඛනය ඉSXප+ කර1ෙ1ද; 

  ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම1ද? 
 

 

පධාන කට0� ආරHභෙh m 
පන( ෙක)�ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ/�0ම 

1.  

Jදi හා ජනමාධ( අමාත(�මා,—  >ස-ජන,— 2018 Jදi ව-ෂෙh ෙසේවා >යදH 
සඳහා >�>ධාන සැල3ම සඳහා ද; ඒ ෙසේවා කා-යය සඳහා 7 ලංකාව �ළ ෙහෝ ඉ1 බැහැර 
ෙහෝ ණය ලබා ගැwමට බලය mම සඳහා ද; ඒ Jදi ව-ෂය �ළ ආ��ෙ: ඇතැH කට0� 
ෙවTෙව1 £ල( ප පාදන සැපªම සඳහා ද; එම කට0� ෙවTෙව1 ඒ Jදi ව-ෂය �ළ 
>යදH සඳහා අවශ( වන Jදi ඒකාබ�ධ අරJදt1 ෙහෝ ආ��ෙ: ෙහෝ ආ��වට 
q�ස්ස කළ හැ[ ෙවන+ යH අරJදල[1 ෙහෝ Jදiවt1 ෙහෝ අ+ කාරH වශෙය1 
ෙග�මට ඉඩ සැල3ම සඳහා ද; ඒකාබ�ධ අරJදලට ඒ Jදi ආපq ෙග�මට >�>ධාන 
සැල3ම සහ ඉහත � ක	W හා සHබ1ධ ෙහෝ එයට ආTෂං�ක ක	W සHබ1ධෙය1 
>�>ධාන සැල3ම  සඳහා ද r පන+ ෙක�Hපත[. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
 

ෙය�ජනා *+බඳ දැ/�0ම 
 

2. 
ග	 Sෙ1ෂ් fණව-ධන මහතා,— පන+ ෙක�Hපත  ඉSXප+ [\ෙH  අවසරය 

(අංක 1),— පහත සඳහ1 පන+ ෙක�Hපත ඉSXප+ [\මට අවසර Sය 0�ය:—  

“7 ශාක(?ංහාරාම >හාරසථ් කා-ය සාධක සං>ධානය සංසථ්ාගත [\ම සඳහා r පන+ 
ෙක�Hපත[.” 
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3. 
ග	 නාමi රාජප� මහතා,— පන+ ෙක�Hපත  ඉSXප+ [\ෙH  අවසරය     

(අංක 2),— පහත සඳහ1 පන+ ෙක�Hපත ඉSXප+ [\මට අවසර Sය 0�ය:—  

“sව1 මහා පාකාර සංව-ධන පදනම සංසථ්ාගත [\ම සඳහා r පන+ ෙක�Hපත[.” 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැTHmම සහ Sනට sයYත කට0� 
 

*1. 
මහ නගර සභා (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*2. 
නගර සභා (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*3. 
පාෙ�|ය සභා (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*4. 
රෂණ ක-මා1තය >�ම+ [\ෙH (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර 

[ය�ම. 
(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*5. 
ඉෙලෙටොsක ගTෙදT (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*6. 
පළා+ සභා ඡ1ද >ම3H (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම.  

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*7. 
අ�කරණ සං>ධාන (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම.  

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*8. 
>?වන ආ��කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*9. 
බලහ+කාරෙය1 අ�	දහ1 [\Hවt1 ?ය� තැනැ+ත1 ආරෂා [\H සඳහා r 

ජාත(1තර සHJ  පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 
(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*10. 
අපරාධයක >1Sතය1 සහ සා�ක	ව1 හට සහාය mෙH සහ ආරෂා [\ෙH 

(සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම.  
(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*11.  
අපරාධ වැළැ�ෙH (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*12. 
පවාහන හා ?>i fව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොYෂ1 සභාෙ: 

වා-�ක වා-තාව හා �WH (2013),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.09.06 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
ෙකොYෂ1 සභාෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1sෙ:දනය ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.01.26 

Sන සලකා බලන ලm.) 
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*13. 
පවාහන හා ?>i fව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— 7 ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙh වා-�ක 

වා-තාව හා �WH (2012),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2017.03.07 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2012.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙh වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1sෙ:දනය ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.03.24 

Sන සලකා බලන ලm.) 

*14. 
පවාහන හා ?>i fව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොYෂ1 සභාෙ: 

වා-�ක වා-තාව හා �WH (2014),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.05.03 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකොYෂ1 සභා ෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1sෙ:දනය ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.26 

Sන සලකා බලන ලm.) 

*15. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංකා රාජ( වැ>t සංසථ්ාෙ: වා-�ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.12.10 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2011.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා රාජ( වැ>t 
සංසථ්ාෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.23 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*16. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ජා ක ඉ X [\ෙH බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන (2015),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 
අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.24 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 
2015.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� 
s\�ණ ඇ�ළ+ ජා ක ඉ X [\ෙH බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන  
අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*17. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

£ල( පකාශන (2015),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.25 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2015.12.31 
වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ 
ඇ�ළ+ ලංකා බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන  අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*18. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— මහජන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

£ල( පකාශන (2015),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.03.08 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද,        
2015.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� 
s\�ණ ඇ�ළ+ මහජන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන  අTමත කළ 
0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 
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*19. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 3/ස �	ණෑගල වැ>t සමාගෙH වා-�ක 

වා-තාව හා £ල( පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.03.21 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාGන >ගණකව	1ෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ 3/ස �	ණෑගල 
වැ>t සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.23 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*20. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ w ගත සංසථ්ාෙ: 

වා-�ක වා-තාව හා �WH (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-Yක w ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.07.08 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ w ගත සංසථ්ාෙ: 
වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.07.04 Sන සලකා බලන ලm.) 

*21. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද( අමාත(�මා,— 7 ජයව-ධන^ර මහ ෙරෝහෙi 

වා-�ක වා-තාව හා �WH (2013),— 1983 අංක 54 දරන 7 ජයව-ධන^ර මහෙරෝහi 
ම�ඩල පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.07.21 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ 7 ජයව-ධන^ර මහ 
ෙරෝහෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.07.04 Sන සලකා බලන ලm.) 

*22. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ sෂප්ාදන සංසථ්ාෙ: 

වා-�ක වා-තාව හා �WH (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-Yක w ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.08.11 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\�ණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ sෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.07.04 Sන සලකා බලන ලm.) 

*23.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ: වා-�ක වා-තාව හා 

ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගH පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක-මා1ත පනත අTව 2017.03.22 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs 
Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ³එH� ආයතනෙh වරල+ 
ගණකා�කා\1ෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ: වා-�ක වා-තාව හා 
ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන  අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*24.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ජා ක ඉ X [\ෙH බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන (2014),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 
අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.05.05 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 
2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� 
s\ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක ඉ X[\ෙH බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( 
පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 



( 11 ) 

 

 

*25.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— මහජන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

£ල( පකාශන (2014),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.09.22 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 
වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ 
ඇ�ළ+ මහජන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*26.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

£ල( පකාශන (2014),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.05.05 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 
වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ 
ඇ�ළ+ ලංකා බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*27.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 3/ස හලාවත වැ>t සමාගෙH වා-�ක වා-තාව 

හා £ල( පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.11.15 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ 3/ස හලාවත වැ>t සමාගෙH 
වා-�ක වා-තාව හා £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*28.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— පාෙ�|ය සංව-ධන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව 

හා £ල( පකාශන (2014),— Jදi w  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 
දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.10.28 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 
2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� 
s\ෂණ ඇ�ළ+ පාෙ�|ය සංව-ධන බැං�ෙ: වා-�ක වා-තාව හා £ල( පකාශන අTමත 
කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.05.03 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*29.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 fව1 සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා  

£ල( පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.08.09 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2015.03.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ-1ස}් ඇ1´ ය1� ආයතනෙh වරල+ ගණකා�කා\ව	1ෙ� 
s\ෂණ ඇ�ළ+  7 ලංක1 fව1 සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා £ල( පකාශන අTමත කළ 
0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.08.23 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*30.   
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද( අමාත(�මා,— >ජය �මාර�ංග අTසම්රණ 

ෙරෝහෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH 2013,— 1999 අංක 38 දරන >ජය �මාර�ංග 
අTසම්රණ ෙරෝහi ම�ඩල පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14
(2) 3 වග1 ය යටෙ+ 2016.08.12 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 
අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ >ජය 
�මාර�ංග අTසම්රණ ෙරෝහෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.07.04 Sන සලකා බලන ලm.) 



( 12 ) 

 

 

*31.   
w ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන අමාත(�මා,— අ1තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

ම�ඩලෙh වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ1තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 13(1) 
වග1 ය යටෙ+ 2016.08.24 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+  වා-�ක වා-තාව 
හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2016.10.05 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*32.   
sවාස හා ඉS[\H අමාත(�මා,— ජා ක sවාස සංව-ධන අ�කාXෙh වා-�ක වා-තාව 

හා �WH - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක sවාස සංව-ධන අ�කාXය පනත අTව 
2016.10.25 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2012.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ වා-�ක වා-තාව හා �WH 
අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.08.09 Sන සලකා බලන ලm.) 

*33.   
sවාස හා ඉS[\H අමාත(�මා,— ඉS[\H අභ(ාස සංව-ධන ආයතනෙh වා-�ක 

වා-තාව හා �WH - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙh කා-Yක සංසථ්ා පනෙ+ 2 වැs 
වග1 ෙh 1 වැs උප වග1 ය යටෙ+ හා 1992 µs මස 10 Sනැ  අංක 718/15 දරන අ  
>ෙශේෂ ගැස}පතය අTව 2016.10.25 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 
අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+  
වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.08.09 Sන සලකා බලන ලm.) 

*34.   
ඉඩH සහ පා-tෙH1� ප සංසක්රණ අමාත(�මා,— ඉඩH ප සංසක්රණ  ෙකොYෂ1 

සභාෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩH ප සංසක්රණ 
ෙකොYෂ1 සභා පනත යටෙ+ 2016.11.18 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs 
Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+   
වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(කෘ�ක-මය හා ඉඩH ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.03.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*35.   
ඉඩH සහ පා-tෙH1� ප සංසක්රණ අමාත(�මා,— ඉඩH ප සංසක්රණ  ෙකොYෂ1 

සභාෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩH ප සංසක්රණ 
ෙකොYෂ1 සභා පනත යටෙ+ 2016.11.18 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs 
Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+   
වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(කෘ�ක-මය හා ඉඩH ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.03.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*36.   
පවාහන හා ?>i fව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ?>i fව1ෙසේවා අ�කාXෙh වා-�ක 

වා-තාව හා �WH - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2016.12.05 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+  7 ලංකා ?>i fව1ෙසේවා 
අ�කාXෙh වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1sෙ:දනය ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.08.10 

Sන සලකා බලන ලm.) 

 



( 13 ) 

 

 

*37.   
sවාස හා ඉS[\H අමාත(�මා,— රාජ( සංව-ධන හා s-මාණ w ගත සංසථ්ාෙ: 

වා-�ක වා-තාව හා �WH - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-Yක සංසථ්ා පනෙ+          
2 වැs වග1 ෙh 1 වැs උප වග1 ය යටෙ+ 2017.01.24 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 
2012.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� 
s\ෂණ ඇ�ළ+ වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව qභසාධනය, සමාජ ස>බලගැ1�ම ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක 

සභාව >?1 2017.08.09 Sන සලකා බලන ලm.) 

*38.   
පවාහන හා ?>i fව1ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද( ආයතනෙh වා-�ක 

වා-තාව හා �WH - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2017.01.24 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක පවාහන ෛවද( 
ආයතනෙh වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1sෙ:දනය ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.08.10 

Sන සලකා බලන ලm.) 

*39.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 fව1 සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා  

ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.07.25 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2016.03.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංක1 fව1 
සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ £ල( පකාශන අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.08.23 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*40.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 fව1 සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා 

�WH 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Jදi පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2015.03.04 
වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.03.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ-1ස}් ඇ1´ ය1� ආයතනෙh වරල+ ගණකා�කා\ව	1ෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+  
7 ලංක1 fව1 සමාගෙH වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.08.23 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*41.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— මානව සHප+ 

සංව-ධනය [\ෙH 7 ලංකා ජා ක සභාෙ:, වා-�ක වා-තාව හා �WH 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සHප+ සංව-ධනය [\ ෙH 7 ලංකා ජා ක සභාව පනෙ+ 24 වග1 ය 
යටෙ+ 2016.10.27 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැs Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ මානව සHප+ 
සංව-ධනය [\ෙH 7 ලංකා ජා ක සභාෙ: වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.02.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*42.   
සංව-ධන කා-යභාර අමාත(�මා සහ >ෙ�ශ කට0� අමාත(�මා,— ෙසේවා 

s0තය1ෙ� භාර අරJදෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH 2014,— 1980 අංක 46 දරන ෙසේවා 
s0තය1ෙ� භාර අරJදi ම�ඩල පනෙ+ 11 වග1 ය යටෙ+ 2016.11.12 වැs Sන 
ඉSXප+ කරන ලද 2014.12.31 Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
>ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ ඇ�ළ+ ෙසේවා s0තය1ෙ� භාර අරJදෙi වා-�ක 
වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.02.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 
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*43.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරJදෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරJදi පනෙ+ 17 වග1 ය යටෙ+ 2016.01.27 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද 2013.12.31 
Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ 
ඇ�ළ+  ජා ක රෂණ භාර අරJදෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.02.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*44.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරJදෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරJදi පනෙ+ 17 වග1 ය යටෙ+ 2016.12.10 වැs Sන ඉSXප+ කරන ලද 2014.12.31 
Sෙන1 අවස1 r ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, >ගණකා�ප වරයාෙ� s\ෂණ 
ඇ�ළ+  ජා ක රෂණ භාර අරJදෙi වා-�ක වා-තාව හා �WH අTමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං¢ක අGෂණ කාරක සභාව >?1 2017.02.09 Sන සලකා 

බලන ලm.) 

*45. 
ෙබෞ�ධ >හාර ෙ�වාලගH (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම. 

(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 
*46. 
ෙථේරවාm ¶· ක කාව+ (tයාපSං� [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර 

[ය�ම. 
(අමාත( ම�ඩලෙh අTම ය ද1වා  ෙQ.) 

*47. 
ආ��කම ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— >වාදය  කi තබන ලද පශන්ය                   

(2016 µs 22),— “7 ලංකා පජාතා1gක සමාජවාm ජනරජෙh ආ��කම ව(වසථ්ාෙ: 104ආ 
(5)(අ) ව(වසථ්ාෙ: >�>ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොYෂ1 සභාව >?1 2016 ෙපබරවාX 25 
Sනැ  අංක 1955/19 දරන අ  >ෙශේෂ ගැස} පතෙh පළ කරT ලැබ, 2016.05.06 Sන ඉSXප+ 
කරන ලද, ජනමත>චාරණයකm ෙහෝ ඡ1ද >ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ >ද¸+ හා J¹ත 
ජනමාධ( >?1 ��පැSය 0� උපමාන ෙහව+ මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ0H ප ප+  අTමත 
කළ 0� ය.” යTෙව1 ෙයෝජනා කරන ලS1, පශන්ය සභා¶Jඛ කරන ලm.  

48. 
7 ලංකා ෙසේවා �Xස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැsවර [ය�ම.  

49. 
ළමා ^න	+ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර 

[ය�ම.  

50. 
7 ලංකා එස+ `ස ්යාs සෙහෝදර+වය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැsවර [ය�ම.  

51. 
7 ලංකා කා1තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර 

[ය�ම.  

52. 
ෙමොනරාගල Sසg් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැsවර [ය�ම.  
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53. 
ලසාtය1 සමාජªය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — 

ෙදවැsවර [ය�ම.  

54. 
ජාත(1තර කා1තා සහ ළමා අ{»1 q¼�ෙH සභාව (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ 

ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම.  

55. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත [\ෙH) පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර 

[ය�ම.  

56. 
ද ඉ1ස@්@0} ඔෆ ්ස-@ෆ{´ පQt එකD1ට1}ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත [\ෙH) 

පන+ ෙක�Hපත — ෙදවැsවර [ය�ම.  
 
 

 

* සල4ෙණ� හ$�ව/ ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

 


