
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

157/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා,තෙ80�වට අය* වනා0තර ඉඩ8 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වනා0තරය0? න8 කවෙ,ද; 

 (iii) එ එ වනා0තරෙය? @ශාල*වය ෙව0 ෙව0 වශෙය0 අකර 
ෙකොපමණද;     

ය0න එ�මා සභාගත කර0ෙන?ද?  

(ආ) (i) උත වනා0තරය0? 2මා මාE8 ලFG කර �ෙHද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම 2මා J,ණය කරK ලැM Nනය කවෙ,ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න8, 2මා J,ණය OPමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න8, එම Nනය කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii)? සඳහ0 වනා0තර �ළ ෙ8 වන@ට Jවාස, සංචාරක 
ක,මා0තයට අදාළ ෙහෝටV ෙහෝ ෙවන* ඉNOP8 �ෙHද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම ඉNOP8 ෙහේ�ෙව0 වනා0තරයට WX වන බලපෑම ��බඳව 
අධ'යනය WX කර �ෙHද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

2. 
1223/’16 

ග	 ප�ම උදයශා0ත aණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට/� අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය Nසb්කෙc �?ටා ඇ� රාජ' ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එV.e.e.ඊ. තසත්වාh0 @W0 ව,ෂ 19830 පkව @නාශ කරන ලද රාජ' 
ආයතන සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) @නාශ l එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙc ��ග* තෙසේ	ව කර �ෙHද;  

 (iv) එෙසේ න8, එම ෙ�පළවල ස8m,ණ වnනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) @නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගOව /� තසත්වාh0ට 
@	�ධව o�මය �යවර ෙගන �ෙHද;  

(අටවැJ පා,pෙ80�ව - පළrවැJ සභාවාරය) 
අංක 209.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vi) එෙසේ න8, එම �යවර කවෙ,ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා @මසා ඇ� ෙතොර�	 ස8බ0ධෙය0 m,ණ වා,තාව 
ඉNsප* කර0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

3. 
1387/’16 

ග	 බ0Xල aණව,ධන මහතා,— ගාtය ආ,-ක කට/� ��බඳ අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 142ට අKව, Os Jෂප්ාදනය සඳහා අවශ' 
ය0ෙතෝපකරණ එකවර ෂය OPෙ8 hමනාව ලබාග* පා,ශව්ය0 
කw	0ද; 

 (ii) එකවර ෂය OPෙ8 hමනා වශෙය0, එx එ එ ආයතනය ලබා ග* 
rල' ප�ලාභය0 ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ�yය Os Jෂප්ාදනය ව,ධනයට අවශ' ය0ත zත ආනයනෙch, 2015 
ජනවාs 01 Nනට ෙපර හා 2015 ජනවාs 01 Nෙන0 පk ලබා X0 ආනයන බX 
අ{OP8 කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

4. 
1475/’16 

ග	 ච|0ද @ ෙ}Ws මහතා,— පවාහන හා W@V aව0 ෙසේවා අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ~ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය @W0 Jදහස ්බස ්ගම0 බලපත ලබා h ඇ� 
රාජ' ෙසේවකය0 හා ෙවන* ��ගලය0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔw0 ෙසේවය කරන ආයතන හා පNං� Nසb්ක කවෙ,ද; 

 (iii) එම එ එ රාජ' ආයතනය @W0 ඒ ෙවKෙව0 ~ ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලයට මාWකව ෙගවන rදV පමාණය, එ එ ආයතනය අKව ෙව0  
ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Jදහස ් ගම0 බලපතය භා@තා කරන මා,ගවලට අදාළව බස්රථ 
ධාවනයට ෙයොදවා ඇ� �ෙපෝවලට එම rදල සෘ�වම ලබාhමට හැO 
කමෙ�දය සකස ්කර �ෙHද; 

 (v) ~ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙc බස ්රථ නවතා තැ�ෙ8h, ධාවනය OPෙ8h 
හා ෙවන* ෙසේවක ගැට�වලh ~ ලංකා  ගමනාගමන ම�ඩලය rJවත 
රOන ප�ප*�ය අKගමනය කරන බව ද0ෙ0ද; 

 (vi) එම ෙසේවකය0ෙ� ගැට� @ස�මට ~ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙc 
දායක*වය වැ� වශෙය0 ලබා ගැoමට �යා කර0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 
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5. 
1507/’17 

ග	 උදය පභා* ග8ම0�ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා 
ආ,-ක කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව,ෂෙch රජය ලබා ග* r� ණයවල වnනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව,ෂෙch ලබා ග* ණය සඳහා ෙග@ය /� බර තැM සාමාන' ෙපො� 
අKපාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව,ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 ව,ෂෙch බර තැM සාමාන' ෙපො� 
අKපාතය ෙකොපමණ අගයO0 ෙවනස ්� �ෙHද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 
6. 

1544/’17 

ග	 වාkෙ�ව නානායකාර මහතා,— @ෙ�ශ �Oයා අමාත'�|යෙග0 ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) අKරාධ�රෙc පNං�, �ද	 මව වන kජාJ නමැ� කා0තාව Fෙ�� රජෙc 
ෙසේවෙc J/�ව Wnයh ඉතාම* අමාK�ක අ0ද|0 වද ?ංසාවට ල � 
ඇ� බව*; 

 (ii)  එම අමාK�ක වද ?ංසා ෙහේ�ෙව0 k�8නාවට ද	G ෙලස හාJ WX�, ඇය 
Fෙ��? අඩා0 ෙරෝහෙV 17 වා��ෙ� ප�කාර ග0නා බව*; 

එ�|ය ද0ෙන?ද? 

(ආ) (i) k�8නාවට හාJ WX�ම ෙහේ�ෙව0 එතැ0 � Wnන ඇය වහාම ~ ලංකාවට 
ෙග0වා ගත /� බව ��ග0ෙ0ද;  

 (ii)  එෙසේ න8, ඇයට ලැ�ය /� ව0N rදVද සම�0 වහාම ලංකාවට ෙග0වා 
ගැoමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 ය0න එ�|ය ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

7. 
1782/’17 

ග	 එ8. එ�. එ8. සVමා0 මහතා,— අ�කරණ අමාත'�|යෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ව,ෂ 1990 ෙදසැ8බ, මස 31 Nන ෙහෝ ඊට ආස0න කාල වකවාKෙ�h උ�	 
පළාෙ*, rල�� Nසb්කෙc rසp්8 @වාහ හා Nකසාද පනත යටෙ* 
වාW @Jk	ව0 වශෙය0 ප*කරK ලැබ Wn තැනැ*ත0 කw	0ද; 

 (ii) ඔw0ෙ� න8 හා p�නය0 කවෙ,ද; 

 (iii) එම වාW අ�කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම JලධාP වස8 හා පාෙ�yය 
ෙVක8 ෙකො�ඨාස කවෙ,ද; 

 (iv) එම වාW අ�කරණ කලාප වශෙය0 පකාශයට ප*කරන ලද ගැස� 
Jෙ�දන අංක හා Nන සභාගත කර0  ෙ0ද; 

ය0න එ�|ය සඳහ0 කර0ෙන?ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 
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8. 
1858/’17 

ග	 එස්. එ8. මsකා, මහතා,— මහානගර හා බස්නා?ර සංව,ධන 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා?ර සංව,ධන අමාත'ාංශය @W0 ක �යිා*මක කරK 
ලබන  මහානගර සැලkම (Megapolis Plan) යටෙ* 2017 ව,ෂෙc Wට ඉNs 
ව,ෂ 03  දවා මහරගම ප �ාෙ�yය ෙVක8 ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලk8 කර 
ඇ� සංව,ධන වැඩසටහ0 කවෙ,ද; 

 (ii)  දැනටම* ය8 වැඩසටහ0 ආර8භ කර ඇ*න8, ඒවා කවෙ,ද; 

 (iii) ආර8භ OPමට බලාෙපොෙරො*� වන වැඩසටහ0 Jශ�්ත වශෙය0 පට0 
ග0නා Nන වකවාK කවෙ,ද; 

 (iv) ෙ8 සඳහා රාජ' හා ෙපෞ�ගpක ආෙයෝජන WX කර0ෙ0ද; 

 (v) එෙසේ න8, ඒවා ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) (i) දැනටම* ආර8භ කර ඇ� ෙහෝ ආර8භ OPමට බලාෙපොෙරො*� වන                 
වැඩසටහ0 සඳහා ෙව0 කර ඇ� rදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ� rදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ8 සඳහා ණය rදV ලබා ග0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න8, ණය ලබා ග0නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න8, රජය @W0 ෙව0 කර ඇ� rදල ෙකොපමණද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

9. 
1877/’17 

ග	 අෙශෝක ¦ය0ත මහතා,— §වර හා ජලජ ස8ප* සංව,ධන අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) �*තලම Nසb්කෙc ‘ග ෙ© වා�ය’ න|0 ගම �ෙබන බව ද0ෙ0ද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම ගෙ8 ªව* වන පwV සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග8මානෙc ªව*වන §වර ජනතාව, මා� අසව්ැ0න අ{�ම Jසා දැ� 
Xෂක්රතාව0ට r«ණ පා Wnන බව ද0ෙ0ද; 

 (iv) එෙසේ න8, එම ග8මානෙc ජනතාවට OWය8 සහනය ලබාhමට 
අමාත'ාංශය ග0නා �යවර කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

10. 
1878/’17 

ග	 (ෛවද') නp0ද ජය�සස් මහතා,— කෘ�ක,ම අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.04.01 Nන Wට 2017.05.31 Nන දවා කෘ�ක,ම අමාත'ාංශය 
පව*වාෙගන ය ෙගොඩනැVෙV r� @Xp �ල ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (ii) එම කාලය �ළ රාජsෙc �?n කෘ�ක,ම අමාත'ාංශය @W0 Fpයට ග* 
®. ¯. ජයWංහ ෙගොඩනැVෙV r� @Xp �ල ෙකොපමණද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

11. 
1955/’17 

ග	 කනක ෙහේර* මහතා,— ස්වෙ�ශ කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017 අයවැෙය0 ගාම Jලධාs0ෙ� රාජකාs කට/� පහk OPම සඳහා 
ලබාhමට ෙපොෙරො0X l පsගණක ය0ත ලබාhම �යා*මක ව0ෙ0ද; 

 (ii) ෙ8 වන@ට ගාම Jලධාs0ට පsගණක ය0ත ලබා h ඇ� Nසb්ක සහ ලබා 
h ඇ� පsගණක සංඛ'ාව කවෙ,ද; 

 (iii) ෙ8 වන@ට  ගාම Jලධාs0ට පsගණක ය0ත ලබා h ෙනොමැ� Nසb්ක 
සහ ලබා hමට ඇ� පsගණක සංඛ'ාව කවෙ,ද; 

 (iv) ඉහත (iii) ? සඳහ0 පsගණක ලබා ෙදK ලබන Nනය කවෙ,ද; 

  ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) (i) ගාම Jලධාs0ෙ� කා,යාල පව*වාෙගන යK ලබන ෙගොඩනැp සඳහා 
F� වශෙය0 රජය ම�0 ෙගවK ලබන hමනාව ගාtය  සහ නාගsක පෙ�ශ 
අKව  ෙව0 ෙව0 වශෙය0 ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙගවK ලබන ෙමම hමනාව කා�න වශෙය0 පමාණව* ව0ෙ0ද; 

 (iii) පමාණව* ෙනොෙ� න8, ෙමම hමනාව වැ� OPමට �යවර ග0ෙ0ද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

12. 
1978/’17 

ග	 අKර W°J ජයර*න මහතා,— නගර සැලk8 හා ජල ස8පාදන 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝකෙc පථම ෙබෞ�ධ ෛචත' වශෙය0 සැළෙකන sහ± සෑය mජා 
²|ය දහස ්ගණන ජනතාව පැ|ෙණන ජා�ක වැදග* කමO0 /� �ණ' 
²|ය බව*; 

 (ii) එම W�ධසථ්ානෙc වාසය කරන ³�0 වහ0ෙසේට සහ සථ්ානය නැර´ම 
සඳහා පැ|ෙණන ෙදස ්@ෙදස ්සංචාරකය0ට අවශ' කරන පමාණව* ජල 
පහkක8 එ? ෙනොමැ� බව*; 

 එ�මා ද0ෙන?ද? 

(ආ) (i) sහ± සෑය mජා ²|ෙc ජල පශන්යට ස-්ර @සµම ලබාhම සඳහා ගK 
ලබන �යවර කවෙ,ද; 

 (ii) mජා ²|ෙc ඇ� පාoය ජල ගැට�ව @ස�ම සඳහා එම mජා ²|ය �ළ  ජා�ක 
ජලස8පාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලය @W0 නඩ*� කරK ලබන ජල 
බwසර O?පය Nනපතා ලබාhමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ බwසර ම�0 සපයන ජලය JWෙලස ගබඩා ෙකොට නළ ම�0 
ෙබදාහැPම සඳහා �යවර ග0ෙ0ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

13. 
1981/’17 

ග	 ෙරෝ?¶ Fමාs @ෙ}ර*න මහ*|ය,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා 
ආ,-ක කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැp kර�තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ* වාsමා,ග 
ෙදපා,තෙ80�ව ම�0 �යා*මක වයඹ ඇල ව'ාපෘ�ෙc පධාන ඇල 
මා,ගය ගම0 ග0නා ද¸Vල, ගෙVෙවල පාෙ�yය ෙVක8 ෙකො�ඨාසවල 
O.t. 20 ක Xර පමාණයක ඇලට පහ�0 �?n දැනට වැW Nෙය0 පමණ 
ෙපෝෂණය වන Fඩා වැ� අrG පමාණය, එ එ ගාම Jලධාs ෙකො�ඨාසය 
අKව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (ii) එම Fඩා වැ� අrG ප�ධ� WයVලම ෙපෝෂණය OPම සඳහා වයඹ ඇල 
ම�0 වාs ජලය සපයK ලබ0ෙ0ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙ8 වන@ට සැලk8 සකස ්කර �ෙHද; 

 (iv) ඉහත (i) ? සඳහ0 වැ� අතs0 වයඹ ඇල ව'ාපෘ�ෙය0 ජලය සපයK ලබන 
හා සපයK ෙනොලබන වැ�වල න8  ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ�0 ඇ� වැ� අrG ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැප¹ම ද¸Vල, ගෙVෙවල ෙගො@ ජනතාවට කරK ලබන 
අසාධාරණය ෙනොව0ෙ0ද; 

 (vi) එයට ��යම ෙලස ජලය සපයK ෙනොලබන වැ� සඳහා ජලය සැප¹මට 
සැලk8 සකස ්කර �යා*මක කර0ෙ0ද; 

 (vii) එෙසේ න8, එම Nනය කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

14. 
1988/’17 

ග	 ඉ. චාVස් J,මලනාද0 මහතා,— උසස් අධ'ාපන හා මහාමා,ග 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) @@ධ Nසb්කවල Wk0 අ{ කඩඉ8 ලFG ස?ත Nසb්කවල පාසVවලට 
ඇ�� � ෙවන* Nසb්කවල �?ටා ඇ� උසස ්ප|�ෙය0 /� අධ'ාපන 
ආයතනවp0 අධ'ාපනය හදාරා අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) @භාගයට ඉNsප* � 
එම Nසb්කවලට අKමත @ශව්@ද'ාල පෙ�ශය සඳහා l පංaවට (Quota) 
ඇ�� වන බව*; 

 (ii) ඉහත (i)? සඳහ0 කාරණය  ෙහේ�ෙව0 අ{ කඩඉ8 ලFG ස?ත 
Nසb්කවල ªව* � එ?ම අධ'ාපනය හදාරන Wk0ට @ශව්@ද'ාල පෙ�ශය 
සඳහා l පංaෙව0 පෙ�ශය සඳහා වන අවසථ්ාව අ?| � ඔw0 මානWක 
¯ඩාවකට ලවන බව*; 

 (iii) @ශව්@ද'ාල පෙ�ශෙch Nසb්ක ම�ටෙම0 Wk0 ෙශේ¾ගත OPෙ8 
පදන|0 Wk0 @ශව්@ද'ාලවලට ඇ�ල* කර ගැoෙම0 අන�	ව, ෙමම 
අK��ෙවෙළ? ෙවනස ඇ� OPම ��බඳව*; 

එ�මා ද0ෙන?ද? 
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(ආ) එෙසේ න8, ෙමෙලස කඩඉ8 ලFG අ{ Nසb්කවල අධ'ාපනය හදාරන Wk0ෙ� 
මානWක ත**වය සැලOVලට ෙගන, ෙවන* Nසb්කවල Wk0ෙ� පැ|¶ම 
නැවැ*�මට*, ෙමෙලස Wk0 ඇ�ළ* කරග0නා පාසVවලට එෙර?ව කට/� 
OPමට* �යවර ග0ෙ0ද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

15. 
1990/’17 

ග	 මEVවාගන8 �ලකරාජා මහතා,— සව්ෙ�ශ කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) Kවරඑ�ය Nසb්කෙc, ජනගහනය හා ²ෙගෝ�ය ත**වය සහ සාධක 
සැලOVලට ෙගන පාෙ�yය ෙVක8 කා,යාල සංඛ'ාව වැ� OPෙ8 
ෙයෝජනාව පා,pෙ80�වට  ඉNsප* කළ අවසථ්ාෙ�h,  එම සංඛ'ාව පෙහේ 
Wට දහය දවා වැ� OPමට  අමාත'වරයා ෙපොෙරො0X l බව ��ග0ෙ0ද; 

 (ii) එම �යාවpෙc ව,තමාන ත**වය කවෙ,ද; 

  (iii) ෙමය �යා*මක OPම ස8බ0ධෙය0 අ³ෙයෝගය0 �ෙHද;  

 (iv) එම ෙයෝජනාව �යා*මක වන Nනය කවෙ,ද;  

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද?  

 

 

පධාන කට/� ආර8භෙc h 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

1. 

ග	 එ8. එස.් ෙතෞ¿ මහතා,— පන* ෙක�8පත  ඉNsප* OPෙ8  අවසරය,— 
පහත සඳහ0 පන* ෙක�8පත ඉNsප* OPමට අවසර Nය /�ය:— 

“ෙ} ~ රංගා පදනම සංසථ්ාගත OPම සඳහා l පන* ෙක�8පතO.”  
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැK8hම සහ Nනට Jය|ත කට/� 
*1. 
@ස,ජන පන* ෙක�8පත (2018)—  (පළrවැJ ෙව0 කළ Nනය) — @වාදය කV තබන 

ලද පශන්ය (2017 ෙනොවැ8බ, 09) [1]. 
(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 

*2.  
rදV හා ජනමාධ'  අමාත'�මා,— kරාබX ආඥාපනත යටෙ* Jෙ�දනය,— kරාබX 

ආඥාපනෙ* (52 අ�කාරය l) 12, 14 සහ 22 වග0� සමඟ Oය@ය /�, 32 වග0�ය යටෙ*, 
kරාබX ස8බ0ධෙය0 rදV හා ජනමාධ' අමාත'වරයා @W0 සාදන ලXව, 2017 Èp 28 Nනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� @ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරK ලැබ, 2017.10.09 Nන ඉNsප* කරන 
ලද Jෙ�දනය අKමත කළ /� ය. 
(අංක 996 දරන kරාබX Jෙ�දනය)  

(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 
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*3. 
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ* Jෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ* 126 සහ 321 වග0� යටෙ* r«X 
යාතාක	ව0 �«G OPෙ8, සහ�ක OPෙ8 සහ rරකාවෙල? ෙයhෙ8 ප|� 
ස8බ0ධෙය0 වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'වරයා @W0 සාදන ලXව, 2017 මැE 
08 Nනැ�  අංක 2018/3 දරන අ� @ෙශේෂ ගැස� පතය ම�0 සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ, 04 Nනැ� අංක 1987/19 දරන අ� @ෙශේෂ ගැස� පතෙc  පළ කරK ලැබ, 
2017.10.17 Nන ඉNsප* කරන ලද Jෙයෝග අKමත කළ /� ය.  

(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 
*4. 
@Wවන ආ�{කම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර Oය�ම. 

(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 
 

*5. 
බලහ*කාරෙය0 අ�	දහ0 OP8වp0 Wය� තැනැ*ත0 ආරෂා OP8 සඳහා l 

ජාත'0තර ස8r� පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර Oය�ම. 
(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 

*6. 
පවාහන හා W@V aව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ0 සභාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය 
යටෙ* 2016.09.06 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො|ෂ0 සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.01.26 

Nන සලකා බලන ලh.) 

*7. 
පවාහන හා W@V aව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ~ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙc වා,�ක 

වා,තාව හා G8 - 2012,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය යටෙ* 
2017.03.07 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2012.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* ~ ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.03.24 

Nන සලකා බලන ලh.) 

*8. 
පවාහන හා W@V aව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ0 සභාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය 
යටෙ* 2017.05.03 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො|ෂ0 සභා ෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.26 

Nන සලකා බලන ලh.) 

*9. 
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංකා රාජ' වැ@p සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය 
යටෙ* 2016.12.10 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2011.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* ~ ලංකා රාජ' වැ@p 
සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.23 Nන සලකා 

බලන ලh.) 
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*10. 
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ජා�ක ඉ�s OPෙ8 බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2015,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 
අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2017.01.24 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 
2015.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� 
JPÊණ ඇ�ළ* ජා�ක ඉ�s OPෙ8 බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන  
අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*11. 
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ලංකා බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

Ìල' පකාශන - 2015,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2017.01.25 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2015.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ 
ඇ�ළ* ලංකා බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන  අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*12. 
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— මහජන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

Ìල' පකාශන - 2015,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2017.03.08 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද,        
2015.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� 
JPÊණ ඇ�ළ* මහජන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන  අKමත කළ 
/� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 
 

*13. 
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— 2/ස F	ණෑගල වැ@p සමාගෙ8 වා,�ක 

වා,තාව හා Ìල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 
2017.03.21 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා§න @ගණකව	0ෙ� JPÊණ ඇ�ළ* 2/ස F	ණෑගල වැ@p 
සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.23 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*14. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— රාජ' ඖෂධ o�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා,|ක o�ගත සංසථ්ා 
පනෙ* 30(2) වග0�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 
2016.07.08 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* රාජ' ඖෂධ o�ගත සංසථ්ාෙ� 
වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

*15. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— ~ ජයව,ධන�ර මහ ෙරෝහෙV 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ~ ජයව,ධන�ර මහෙරෝහV ම�ඩල 
පනෙ* 30(2) වග0�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය යටෙ* 
2016.07.21 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* ~ ජයව,ධන�ර මහ ෙරෝහෙV 
වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

 



( 10 ) 

 

 

*16. 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— රාජ' ඖෂධ Jෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා,|ක o�ගත සංසථ්ා 
පනෙ* 30(2) වග0�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 
2016.08.11 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPÊණ ඇ�ළ* රාජ' ඖෂධ Jෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

*17.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා 

ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාග8 පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක,මා0ත පනත අKව 2017.03.22 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ 
Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.¯.එ8.ª. වරල* 
ගණකා�කාPව	0ෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා 
ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන  අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*18.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ජා�ක ඉ�s OPෙ8 බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2014,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 
අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2016.05.05 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 
2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� 
JPෂණ ඇ�ළ* ජා�ක ඉ�sOPෙ8 බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' 
පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*19.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— මහජන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

Ìල' පකාශන - 2014,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2016.09.22 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* මහජන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*20.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ලංකා බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

Ìල' පකාශන - 2014,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2016.05.05 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* ලංකා බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*21.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— 2/ස හලාවත වැ@p සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව 

හා Ìල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 
2016.11.15 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* 2/ස හලාවත වැ@p සමාගෙ8 
වා,�ක වා,තාව හා Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 
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*22.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— පාෙ�yය සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා Ìල' පකාශන - 2014,— rදV o� පනෙ* 35(3) වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2016.10.28 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* පාෙ�yය සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.05.03 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*23.   
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංක0 aව0 සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා  

Ìල' පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 
2016.08.09 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2015.03.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ,0ස�් ඇ0° ය0� වරල* ගණකා�කාPව	0ෙ� JPෂණ ඇ�ළ*  
~ ලංක0 aව0 සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.23 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*24.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— @ජය Fමාර�ංග අKසම්රණ 

ෙරෝහෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1999 අංක 38 දරන @ජය Fමාර�ංග 
අKසම්රණ ෙරෝහV ම�ඩල පනෙ* 30(2) වග0�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14
(2) 2 වග0�ය යටෙ* 2016.08.12 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 
අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* @ජය 
Fමාර�ංග අKසම්රණ ෙරෝහෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

*25.   
o�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව,ධන අමාත'�මා,— අ0තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක 

ම�ඩලෙc වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ0තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 13(1) 
වග0�ය යටෙ* 2016.08.24 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* අ0තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා�ක ම�ඩලෙc වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන අKමත කළ 
/� ය.  
(ජා�ක ආරෂාව ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2016.10.05 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*26.  
Jවාස හා ඉNOP8 අමාත'�මා,— ජා�ක Jවාස සංව,ධන අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Jවාස සංව,ධන අ�කාsය පනත අKව 
2016.10.25 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2012.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ජා�ක Jවාස සංව,ධන 
අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.08.09 Nන සලකා බලන ලh.) 

*27.   
Jවාස හා ඉNOP8 අමාත'�මා,— ඉNOP8 අභ'ාස සංව,ධන ආයතනෙc වා,�ක වා,තාව 

හා G8 - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙc කා,|ක සංසථ්ා පනෙ* 2 වැJ වග0�ෙc 1 
වැJ උප වග0�ය යටෙ* හා 1992 ÈJ මස 10 Nනැ� අංක 718/15 දරන අ� @ෙශේෂ 
ගැස�පතය අKව 2016.10.25 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ*  ඉNOP8 අභ'ාස 
සංව,ධන ආයතනෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.08.09 Nන සලකා බලන ලh.) 
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*28.   
ඉඩ8 සහ පා,pෙ80� ප�සංසක්රණ අමාත'�මා,— ඉඩ8 ප�සංසක්රණ  ෙකො|ෂ0 

සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ8 ප�සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ0 සභා පනත යටෙ* 2016.11.18 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ 
Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ*   
ඉඩ8 ප�සංසක්රණ  ෙකො|ෂ0 සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(කෘ�ක,මය හා ඉඩ8 ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.03.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*29.   
ඉඩ8 සහ පා,pෙ80� ප�සංසක්රණ අමාත'�මා,— ඉඩ8 ප�සංසක්රණ  ෙකො|ෂ0 

සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ8 ප�සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ0 සභා පනත යටෙ* 2016.11.18 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ 
Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ*   
ඉඩ8 ප�සංසක්රණ  ෙකො|ෂ0 සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(කෘ�ක,මය හා ඉඩ8 ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.03.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*30.   
පවාහන හා W@V aව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ~ ලංකා W@V aව0ෙසේවා අ�කාsෙc 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය 
යටෙ* 2016.12.05 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ*  ~ ලංකා W@V 
aව0ෙසේවා අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.10 

Nන සලකා බලන ලh.) 

*31.   
Jවාස හා ඉNOP8 අමාත'�මා,— රාජ' සංව,ධන හා J,මාණ o�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා,|ක සංසථ්ා පනෙ*          
2 වැJ වග0�ෙc 1 වැJ උප වග0�ය යටෙ* 2017.01.24 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 
2012.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� 
JPෂණ ඇ�ළ* රාජ' සංව,ධන හා J,මාණ o�ගත සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 
අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' සහ මානව kභසාධනය, සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.08.09 Nන සලකා බලන ලh.) 

*32.   
පවාහන හා W@V aව0ෙසේවා අමාත'�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද' ආයතනෙc වා,�ක 

වා,තාව හා G8 - 2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(2)(C) වග0�ය යටෙ* 
2017.01.24 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ජා�ක පවාහන ෛවද' 
ආයතනෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.10 

Nන සලකා බලන ලh.) 

*33.  
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංක0 aව0 සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා  

ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය 
යටෙ* 2017.07.25 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2016.03.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංක0 aව0 
සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.23 Nන සලකා 

බලන ලh.) 
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*34.   
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංක0 aව0 සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14(3) වග0�ය යටෙ* 2015.03.04 
වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.03.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ,0ස�් ඇ0° ය0� වරල* ගණකා�කාPව	0ෙ� JPෂණ ඇ�ළ*  ~ ලංක0 
aව0 සමාගෙ8 වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.23 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*35.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— මානව ස8ප* 

සංව,ධනය OPෙ8 ~ ලංකා ජා�ක සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව ස8ප* සංව,ධනය OP ෙ8 ~ ලංකා ජා�ක සභාව පනෙ* 24 වග0�ය යටෙ* 
2016.10.27 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* මානව ස8ප* සංව,ධනය 
OPෙ8 ~ ලංකා ජා�ක සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.02.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*36.   
සංව,ධන කා,යභාර අමාත'�මා සහ @ෙ�ශ කට/� අමාත'�මා,— ෙසේවා 

J/තය0ෙ� භාර අරrදෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා J/තය0ෙ� භාර අරrදV ම�ඩල පනෙ* 11 වග0�ය යටෙ* 2016.11.12 වැJ 
Nන ඉNsප* කරන ලද 2014.12.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
@ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ෙසේවා J/තය0ෙ� භාර අරrදෙV වා,�ක 
වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.02.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*37.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරrදෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරrදV පනෙ* 17 වග0�ය යටෙ* 2016.01.27 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2013.12.31 
Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ*  ජා�ක රෂණ භාර අරrදෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.02.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*38.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරrදෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරrදV පනෙ* 17 වග0�ය යටෙ* 2016.12.10 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2014.12.31 
Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ*  ජා�ක රෂණ භාර අරrදෙV වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.02.09 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*39.   
@ෙ�ශ �Oයා අමාත'�|ය සහ අ�කරණ අමාත'�|ය,— ~ ලංකා @ෙ�ශ ෙසේවා J/� 

කා,යංශෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ~ ලංකා @ෙ�ශ ෙසේවා 
J/� කා,යංශ පනෙ* 19 වැJ වග0�ය යටෙ* 2016.06.08 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 
2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� 
JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා @ෙ�ශ ෙසේවා J/� කා,යංශෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 
අKමත කළ /� ය.  
(ජාත'0තර සබඳතා ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2016.10.05 Nන සලකා 

බලන ලh.) 
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*40.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— ~ ලංකා මහවැp 

අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2012,— 1979 අංක 23 දරන ~ ලංකා මහවැp 
අ�කාsය පනෙ* 34 වග0�ය යටෙ* 2016.05.04 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2012.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* ~ ලංකා මහවැp අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(කෘ�ක,මය හා ඉඩ8 ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.03.09 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

*41.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— ~ ලංකා මහවැp 

අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1979 අංක 23 දරන ~ ලංකා මහවැp 
අ�කාsය පනෙ* 34 වග0�ය යටෙ* 2016.11.15 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* ~ ලංකා මහවැp අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(කෘ�ක,මය හා ඉඩ8 ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.03.09 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

*42.   
අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� අමාත'�මා,— රාජ' දැව 

සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 
වග0�ය යටෙ* 2016.09.06 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* රාජ' දැව 
සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(�රසර සංව,ධනය හා පsසර සහ සව්භා@ක ස8ප* ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක 

සභාව @W0 2017.03.09 Nන සලකා බලන ලh.) 

*43.  
ක,මා0ත හා වා¾ජ කට/� අමාත'�මා,— 2/ස ~ ලංකා රාජ' වා¾ජ (@@ධ) o�ගත 

සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ~ ලංකා රාජ' 
වා¾ජ (@@ධ) o�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ* 2016.07.07 Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.03.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න @ගණකව	0ෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* 2/ස ~ ලංකා රාජ' වා¾ජ (@@ධ) o�ගත සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 
අKමත කළ /� ය.  
(Jෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2016.10.04 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*44.   
ක,මා0ත හා වා¾ජ කට/� අමාත'�මා,— 2/ස ~ ලංකා රාජ' වා¾ජ (@@ධ) o�ගත 

සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ~ ලංකා රාජ' 
වා¾ජ (@@ධ) o�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ* 2017.02.09 Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.03.31 
වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න @ගණකව	0ෙ� JPෂණ 
ඇ�ළ* 2/ස ~ ලංකා රාජ' වා¾ජ (@@ධ) o�ගත සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 
අKමත කළ /� ය.  
(Jෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.04.07 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*45.   
කා0තා හා ළමා කට/� අමාත'�|ය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාsෙc වා,�ක 

වා,තාව හා G8 - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාs පනෙ* 32 
වග0�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (2) (ඉ) වග0�ය යටෙ* 2016.06.07 
වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාsෙc 
වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(කා0තා හා සÎ් �	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 

2017.02.21 Nන සලකා බලන ලh.) 
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*46.   
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ලංකා�ත සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා Ìල' පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 
2017.05.23 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2013.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා§න @ගණකව	0 වන එස.් ෙ}. එ8. එස.් වරල* ගණකා�කාP 
ව	0ෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ලංකා�ත සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා Ìල' 
පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.09.06 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*47.   
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ලංකා�ත සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව 

හා Ìල' පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 
2017.08.09 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා§න @ගණකව	0 වන එස.් ෙ}. එ8. එස.් වරල* ගණකා�කාP 
ව	0ෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ලංකා�ත සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක වා,තාව හා Ìල' 
පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.09.06 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*48.   
රාජ' ව'වසාය සංව,ධන අමාත'�මා,— ~ ලංකා Jවාස සංව,ධන Ìල' සංසථ්ා බැංFෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා Ìල' පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන rදV o� පනෙ* 35 (3) 
වග0�ය යටෙ* සහ 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 2017.07.04 
වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද, 2014.12.31 වැJ Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා Jවාස සංව,ධන බැංFෙ� වා,�ක 
වා,තාව හා Ìල' පකාශන අKමත කළ /� ය.  
(ආ,-ක සංව,ධන ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.09.06 Nන සලකා 

බලන ලh.) 

*49.   
ඛJජ ෙතV ස8ප* සංව,ධන අමාත'�මා,— ලංකා ඛJජ ෙතV o�ගත සංසථ්ාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛJජ ෙතV o�ගත සංසථ්ා 
පනෙ* 32 (3) වග0�ය යටෙ* 2016.04.05 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2013.12.31 Nෙන0 
අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ලංකා 
ඛJජ ෙතV o�ගත සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(බලශ� ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2016.10.07 Nන සලකා බලන ලh.) 

*50.   
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— 2/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 
2016.01.28 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2013.03.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* 2/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා,�ක 
වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.10 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

*51.   
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— 2/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 
2016.09.06 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2014.03.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* 2/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා,�ක 
වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.08.10 Nන 

සලකා බලන ලh.) 
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*52.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— ~ ලංකා ආ/,ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ' කා,|ක o�ගත සංසථ්ා  
පනෙ* 30 වග0�ය යටෙ* 2017.01.09 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2013.12.31 Nෙන0 
අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* 
~ ලංකා ආ/,ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kබසාධන සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව 

@W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

*53.   
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�yය ෛවද' අමාත'�මා,— ෙහෝ|ෙයෝප� ෛවද' සභාෙ� 

වා,�ක වා,තාව හා G8 - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ|ෙයෝප� පනෙ* 40 
වග0�ය යටෙ* 2017.01.25 වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2011.12.31 Nෙන0 අවස0 l 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද @ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ෙහෝ|ෙයෝප� 
ෛවද' සභාෙ� වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ෙසෞඛ' හා මානව kබසාධන සමාජ ස@බලගැ0�ම ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව 

@W0 2017.07.04 Nන සලකා බලන ලh.) 

*54.   
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2012,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 2015.10.08 වැJ 
Nන ඉNsප* කරන ලද 2012.12.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
@ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 
G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.01.26 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

*55.   
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2013,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 2016.06.21 වැJ 
Nන ඉNsප* කරන ලද 2013.12.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
@ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 
G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.01.24 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

 *56.   
වරාය හා නා@ක කට/� අමාත'�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2014,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (3) වග0�ය යටෙ* 2016.11.12 වැJ 
Nන ඉNsප* කරන ලද 2014.12.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
@ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* ~ ලංකා වරාය අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 
G8 අKමත කළ /� ය.  
(පවාහනය හා ස0Jෙ�දනය ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 2017.01.26 Nන 

සලකා බලන ලh.) 

*57.   
Ïඩා අමාත'�මා,— kගතදාස ජා�ක Ïඩා සංx,ණ අ�කාsෙc වා,�ක වා,තාව හා 

G8 - 2012,— 1971 අංක 38 දරන rදV පනෙ* 14 (2) (2) වග0�ය යටෙ* 2016.06.24 
වැJ Nන ඉNsප* කරන ලද 2012.12.31 Nෙන0 අවස0 l ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
@ගණකා�ප�වරයාෙ� JPෂණ ඇ�ළ* kගතදාස ජා�ක Ïඩා සංx,ණ අ�කාsෙc 
වා,�ක වා,තාව හා G8 අKමත කළ /� ය.  
(ත	ණ, Ïඩා, කලා  හා උ	මය0 ��බඳ ආංËක අ§ෂණ කාරක සභාව @W0 

2017.02.21 Nන සලකා බලන ලh.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ @හාර ෙ�වාලග8 (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර Oය�ම. 

(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 
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*59. 
ෙථේරවාh ³� ක�කාව* (pයාපNං� OPෙ8) පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර 

Oය�ම. 
(අමාත' ම�ඩලෙc අKම�ය ද0වා �ෙH.) 

*60. 
ආ�{කම ව'වසථ්ාව යටෙ* ෙයෝජනාව,— @වාදය  කV තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ÈJ 22),— “~ ලංකා පජාතා0bක සමාජවාh ජනරජෙc ආ�{කම ව'වසථ්ාෙ� 
104ආ (5)(අ) ව'වසථ්ාෙ� @�@ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො|ෂ0 සභාව @W0 2016 
ෙපබරවාs 25 Nනැ� අංක 1955/19 දරන අ� @ෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කරK ලැබ, 
2016.05.06 Nන ඉNsප* කරන ලද, ජනමත@චාරණයකh ෙහෝ ඡ0ද @ම2මකට අදාළ 
කාල2මාව �ළ @දÑ* හා rÒත ජනමාධ' @W0 ��පැNය /� උපමාන ෙහව* 
මා,ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ/8 ප�ප*� අKමත කළ /� ය.” යKෙව0 ෙයෝජනා කරන ලN0, 
පශන්ය සභා³rඛ කරන ලh.  

61. 
~ ලංකා ෙසේවා �sස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — 

ෙදවැJවර Oය�ම.  

62. 
ළමා �න	*ථාපන ෙ0දය (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර 

Oය�ම.  

63. 
~ ලංකා එස* �ස�්යාJ සෙහෝදර*වය (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — 

ෙදවැJවර Oය�ම.  

64. 
~ ලංකා කා0තා ස8ෙ8ලනය (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර 

Oය�ම.  

65. 
ෙමොනරාගල Nසb් කා0තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — 

ෙදවැJවර Oය�ම.  

66. 
ලසාpය0 සමාජ¹ය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — 

ෙදවැJවර Oය�ම.  

67. 
ජාත'0තර කා0තා සහ ළමා අEÔ0 k�xෙ8 සභාව (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* 

ෙක�8පත — ෙදවැJවර Oය�ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත OPෙ8) පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර 

Oය�ම.  

69. 
ද ඉ0සn්n/� ඔෆ ්ස,nෆE° පHp එකw0ට0�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත OPෙ8) 

පන* ෙක�8පත — ෙදවැJවර Oය�ම.  
 
 

 

* සල!ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 

[1] 
“පන* ෙක�8පත දැ0 ෙදවැJ වර Oය@ය /�ය” යKෙව0 ෙයෝජනා කරන ලN0, 

පශන්ය සභා³rඛ කරන ලh. 
 

 


