
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

138/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ග	 අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) (i) 7 ලංකා :ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සකස ් =>මට ප+ කරන ලද :�ව+ 
ක@AෙB සාමාCකය 1 කE	1ද; 

  (ii)  එම ක@Aව ප+ කළ Iනය කවෙ-ද; 

 (iii) එම ක@Aව ෙමම ව(වසථ්ාව සකස ්කර අවස1 කළ Iනය කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද?  

 (ආ)     (i)  7 ලංකා :ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සMමත =>මට කට0� කර  ෙNද; 

 (ii) එෙසේ නM,  ඒ කවර IනයකPද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නM, :ගණන ෙසේවා ව(වසථ්ාව සMමත =>මට කට0� 
කර1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නM, ඒ කවර IනයකPද; 

 (v) ෙමම ෙසේවා ව(වසථ්ාව සMමත =>ම පමාද Sමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

2. 
1072/’16 

ග	 උදය පභා+ ගMම1�ල මහතා,— YදZ හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ)  YදZ අමාත(ාංශය :\1 බ^ ෙගSම ��බඳව 2016 සැ�තැMබ- මාසෙaP Ybත සහ 
:දc+ මාධ(ය1K පචාරය කරe ලැf දැ1SM පචාරය =>ම ආරMභ කළ Iනය 
කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) උත දැ1SM, 

 (i) පචාරය නැවැ+g Iනය කවෙ-ද; 

 (ii) පචාරය =>ම සඳහා එ එ මාධ( ආයතනයට ෙගg Yදල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 සහ සමසත්ය වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) පළ=>ම සඳහා ෙව1 කළ Yදල මාධ( ආයතන අතර ෙබPමට ෙයොදා ග+ 
පදනම කවෙ-ද; 

 (iv) පළ=>ම සඳහා අවශ( අරYදZ සපයා ^1 රාජ( ආයතන සහ එ එ 
ආයතනය :\1 දවන ලද දායක+වය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

(අටවැh පා-iෙM1�ව - පළYවැh සභාවාරය) 
අංක 213.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017  ෙන�වැ�බ� මස 15 වැ  බදාදා ". භා. 9.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (v) පළ=>ම සඳහා අමාත(ාංශ YදZ වැය කෙZ නM, ඒ සඳහා ෙයොදා ග+ වැය 
k-ෂ කවෙ-ද; 

 (vi) පළ =>මට ෙයොදා ග+ දැ1SM hෙයෝCතායතන සහ එ එ ආයතනයට 
ලබා ^1 ෙකො@ස ්සහ ගාස�් YදZ ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (vii) එm පචාරක hෙයෝCතායතන ෙතෝරා ග+ පදනම කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

3. 
1117/’16 

ග	 ච@1ද : ෙn\o මහතා,— සමාජ ස:බලගැ1SM, pභසාධන හා ක1ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) බ^Zල Iසr්කය �ළ sයා+මක I:නැtම පජා uල බැංv (සමෘ�� බැංv) 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංv �Kටා ඇ  සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ බැංv ශාඛාෙව1 ප ලාභ ලබන ප ලාy1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) K සඳහ1 එ එ බැංvවක ෙසේවෙa h0� ෙසේවකය1 සංඛ(ාව, 
ඔE1ෙ| නM සහ තන�	 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (ii)  දැනට එම බැංvවල ෙසේවක }ර�පා~  ෙNද; 

 (iii) එෙසේ නM, එම }ර�පා~ සඳහා ෙසේවකය1 බඳවා ගැ�ෙM කමෙBදය 
කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 
4. 

1197/’16 

ග	 ප�ම උදයශා1ත tණෙසේකර මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) යාපනය Iසr්කය �ළ 1983 ව-ෂය වන:ට  f, 

 (i) වාoමා-ග සංඛ(ාව; 

 (ii) vඩා වැB, අY� සහ ඇළ මා-ග සංඛ(ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො:�M පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) (i)  1983 \ට 2009 ව-ෂෙa 0දමය ත++වය hමවන ෙත වාoමා-ග, වැB, 
අY� සහ ඇළ මා-ග ප සංසක්රණය සඳහා ෙව1 කරන ලද Yදල; 

 (ii)  0දමය ත++වය hම Sෙම1 පp 2015 ව-ෂය දවා, සමසත් වාoමා-ග, වැB, 
අY� සහ ඇළ මා-ග ප සංසක්රණයට රජය :\1 ෙව1 කරන ලද Yදල; 

එ එ ව-ෂය අeව ෙකොපමණද ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1411/’16 

ග	 බ1^ල tණව-ධන මහතා,— YදZ හා ජනමාධ( අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයK අංක 179 ෙයෝජනාවට අeව, ආනයනය කරe ලැf 
සව්-ණාභරණ සඳහා පැනg 10%ක ෙසස ් බ�ද ම�1 �සක්ළ Y� බ^ 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එm ෙසස ්බ�ද ෙ��ය �Z�1 p�mම සඳහා ෙයොදාග+ ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iii) ව-ෂ 1977 \ට ෙM දවා එ එ ව-ෂෙaP 7 ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 
සව්-ණාභරණවල ව�නාකම සහ පධාන ආනයනක	ව1 20 ෙදනාෙ| නාම 
ෙZඛනය ඉIoප+ කර1ෙ1ද;  

 (iv) 7 ලංකාවට සව්-ණාභරණ ආනයනය කර1ෙ1 නM, ඒවාෙa පධාන 
සැප0Mක	ව1 කE	1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

6. 
1495/’16 

ග	 වාpෙ�ව නානායකාර මහතා,— වාoමා-ග හා ජලසMප+ කළමනාකරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) යා1ඔය ව(ාපෘ ය සඳහා අවට පIං� පෙ�ශවා31ෙ| ඉඩM අ+කර ගැ�ම 
ෙහේ�ෙව1 පාරMපoක වැB 07 , ෙ|ෙදොර සහ v�	 ෙමම ජලාශයට 
යටSම hසා එම �oස ඉ�M KAM ෙනොමැ ව අසරණ ත++වයට ප+S ඇ  
බව+; 

 (ii) පෙ�ශවා31ෙ| :ෙරෝධය ෙනොතකා ජන �:තයට ep^p ක�ව+ත  
පෙ�ශෙa :ශාල ඝන වනා1තරය ඔE1හට ෙබදා Pමට hලධාo1 :\1 
කට0� කරන බව+; 

එ�මා ද1ෙනKද? 

(ආ) (i) පෙ�ශවා31 :\1 මZෙපෝ	ව ගMමානය අසල, දv� ඇළට යාබදව, 
ජලාශයට යටෙනොg ඉඩM අකර 600ක පමාණෙය1 අකර 200 ලබා 
ෙදන ෙලස ඉZලා \� බව+; 

 (ii) ඒ අeව, :ෂය භාර අමාත(වරයා අදාළ hලධාo1 සමඟ පැ@ණ ඉහත m 
ඉඩෙම1 අකර 200ක ෙගොඩ ඉඩM හැ= ඉමh1 එම ජනතාවට 
ලබාෙදන ෙලස ඔE1ට උපෙදස ්^1 බව+; 

 එ�මා ��ග1ෙනKද? 

(ඇ) එෙසේ Eවද, ෙM දවා ඔE1ට පIං�ය සඳහා ඉඩM ෙනොලැ� ඇ  බැ:1, ඉහත ආ (ii) 
K �රණය අeව වහාම ඉඩM ලබා Pමට කට0� කර1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම  
සභාවට ද1ව1ෙනKද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

 
 
 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
1605/’17 

ග	 (මහාචා-ය) ආ� මාර\ංහ මහතා,— :^iබල හා }න-ජන�ය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකරවල��ය පෙ�ශෙa ඉIකර ඇ  බර ඉ1ධන (HFO) ම�1 දැනට 
sයා+මක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ දSකෘත සව්භා:ක වා0 
(LNG) ම�1 sයා+මක කරSම සඳහා එකඟතාවය  �ෙ1ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ S  ෙNද; 

 (iii) එම එකඟතාවය කඩSම ෙහේ�ෙව1 ලංකා :^iබල ම�ඩලයට \^S ඇ  
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එm බලාගාරය ම�1 ලංකා :^iබල ම�ඩලයට ලබා ෙදන :^i ඒකකයක 
@ල hයම =>මට අදාළව ඇ කර ග1නා ලද එකඟතාවය1ට පටහැhව 
කට0� \^වන බව ද1ෙ1ද; 

 (v) �:pM පකාරව :^i සැප0Mකාර සමාගම sයා =>ම තහE	  =>ම සඳහා 
ග1නා sයාමා-ග කවෙ-ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පoI කට0� ෙනො=>ම hසා ලංකා :^iබල ම�ඩලයට \^ 
S ඇ  පා~ව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

8. 
1781/’17 

ග	 එM. එ�. එM. සZමා1 මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ආඥාපනත අeව, යM ¡@ය ර¢ත වනා1තරය ෙලස 
ගැස£ hෙBදනය ම�1 පකාශයට ප+ =>මට සM¤-ණ :ය 0� uiක 
අවශ(තා කවෙ-ද; 

 (ii) වන සංරෂණ ආඥාපනත යටෙ+ ෙM දවා පකාශයට ප+ කර ඇ  ර¢ත 
වනා1තර සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ ර¢ත වනා1තර පකාශයට ප+ කළ Iනය, එයට ඇ�ළ+ කර ඇ  
¡@ පමාණය හා අදාළ \ යM ��බඳ \ය¥ :සත්ර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

9. 
1814/’17 

ග	 (ෛවද() නi1ද ජය සස් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) �ව :ද(ා හා ග§ත :ෂය ධාරාව1 පැවැ+ෙවන 
පාසZ සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම :ෂය ධාරාවල එ එ :ෂය සඳහා, අවශ( t	ව	1 සංඛ(ාව, දැනට 
\�න t	ව	1 සංඛ(ාව සහ t	 }ර�පා~ සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 
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(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) :ද(ා :ෂය ධාරාව1 සඳහා t	ව	1 KඟSමට බලපා ඇ  
ෙහේ� කවෙ-ද ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

10. 
1842/’17 

ග	 ශා1  7ස්ක1දරාසා මහ+@ය,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) Yල B Iසr්කෙa, ඔ¨©p¨ඩා1 පාෙ�kය ෙZකM ෙකො£ඨාසෙa �Kටා 
ඇ  උ� ක-මා1තශාලාව sයා+මක ෙනොවන බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙමම ක-මා1තශාලාව සඳහා 2016 ව-ෂෙa අයවැෙය1 ෙව1 කළ YදZ 
ප පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Yදල :යදM කරe ලැ�ෙB කE	1 හරහාද; 

 (iv) එම ෙව1 කරන ලද Yදi1 \^ කරන ලද කා-යය1 ��බඳ ෙතොර�	 
කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

11. 
1857/’17 

ග	 එස්. එM. මoකා- මහතා,— මහානගර හා බස්නාKර සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාKර සංව-ධන අමාත(ාංශය :\1 ක «යිා+මක කරe 
ලබන  මහානගර සැලpම (Megapolis Plan) යටෙ+ 2017 වසෙ- \ට ඉIo 
වසර 03  දවා ෙදKවල ප «ාෙ�kය ෙZකM ෙකො£ඨාසය සඳහා සැලpM කර 
ඇ  සංව-ධන වැඩසටහ1 කවෙ-ද; 

 (ii)  දැනටම+ යM වැඩසටහ1 ආරMභ කර ඇ+නM, ඒවා කවෙ-ද; 

 (iii) ආරMභ =>මට බලාෙපොෙරො+� වන වැඩසටහ1 hශ�්ත වශෙය1 පට1 
ග1නා Iන වකවාe කවෙ-ද; 

 (iv) ෙM සඳහා රාජ( හා ෙපෞ�ගiක ආෙයෝජන \^ කර1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ නM, එම ආෙයෝජන ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) (i) දැනටම+ ආරMභ කර ඇ  ෙහෝ ආරMභ =>මට බලාෙපොෙරො+� වන                 
වැඩසටහ1 සඳහා ෙව1 කර ඇ  Yදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ  Yදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙM සඳහා ණය YදZ ලබා ග1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නM, ණය ලබා ග1නා ආයතන සහ ණය පමාණය1 ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නM, රජය :\1 ෙව1 කර ඇ  Yදල ෙකොපමණද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 
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12. 
1874/’17 

ග	 ඉMරා1 මහ¸ෆ ් මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා-ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව-ෂෙa ෙදසැMබ- මාසෙa rvණාමලය Iසr්කෙa ඇ  g දැ© 
ගංව�ර ත++වය ෙහේ�ෙව1 =1hයා පෙ�ශෙa vo1ජෙh පාලම 
:නාශ g  බව+;  

(ii) ෙM දවා එම පාලම සM¤-ණෙය1 ප සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකාiකව ප සංසක්රණය කර ඇ  බව+; 

 එ�මා ද1ෙනKද? 

(ආ) (i) ෛදhකව :ශාල ජනතාව :\1 භා:තා කරe ලබන ෙමම පාලම 
ප සංසක්රණය =>ම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත(ාංශය :\1 ගe 
ලැf �යවර කවෙ-ද; 

 (ii)  ෙM දවා ෙමම පාලම ප සංසක්රණය ෙනො=>මට ෙහේ� කවෙ-ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැ= ඉමh1 ප සංසක්රණය =>ම සඳහා �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

13. 
1876/’17 

ග	 අෙශෝක ºය1ත මහතා,— »වර හා ජලජ සMප+ සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) උඩ�}ව පෙ�ශෙa ෙවරළ �රය දැ© ඛාදනයට ලS  ෙබන බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නM, එම ඛාදනය hසා �ඩාවට ලS \�න »වර පEZ සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙවරළ �රය Y¼^ ඛාදනෙය1 ආරෂා =>මට අමාත(ාංශය ග1නා 
�යවර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

14. 
1960/’17 

ග	 ප:තාෙ�S ව1hආර�� මහ+@ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2017 මැ¾ මස 26 Iන \ට ¿h මස 05 Iන දවා ඇ g ගංව�ර හා නායයාM 
ෙහේ�ෙව1, 

 (i) @ය�ය }�ගලෙයv ෙවeෙව1 ලබාෙදන ව1I Yදල; 

 (ii) සM¤-ණෙය1 හා අ-ධ වශෙය1 හාhg hවාස සඳහා ලබාෙදන ව1I Yදල 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iii) hවාස ගංව�o1 යටSම ෙහේ�ෙව1 \ය¥ ෙ�පල අK@ g hෙවස් K@ය1 
සඳහා ලබාෙදන ව1I Yදල ෙකොපමණද;  
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 (iv) එම ව1I YදZ ලබාPමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 

15. 
1964/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�hZ අමරෙසේන මහතා,— ගාÀය ආ-.ක කට0� ��බඳ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-තමානෙa vv� ක-මා1තෙa hරත S \�න සමහර  ෙගො:පළ K@ය1 
“බැටo ෙn” න@1 නව කමයට vකළ1 ඇ  කරන බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එම කමය ම�1 vvළ1 දැ© Kංසාවකට ලවන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iii) ෙමම කමය තහනM =>ම සඳහා �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iv) ෙමම කමය ��1 ෙ�kය ෙවළඳපළට අ�ක �+තර සැප0ම ඇ  වන 
බැ:1, �+තර @ල පහත වැÃෙM අවදානම ම�වන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ නM, ෙ�kය �+තර hෂප්ාදකය1 ආරෂා =>මට හා ඔE1ෙ| �වන 
ත++වය ඉහළ නැංSමට අමාත(ාංශය ගe ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම1ද? 
 

 

 
පධාන කට0� ආරMභෙa P 

ෙය&ජනා ()බඳ දැ+�,ම 

1. 
පා-iෙM1�ෙB සභානායක�මා,— පා-iෙM1�ෙB කට0�,— 2017 ෙනොවැMබ- 

මස 17 වැh \vරාදා, 18 වැh ෙසනpරාදා, 20 වැh ස�දා, 21 වැh අඟහ	වාදා, 22 වැh 
බදාදා, 23 වැh බහසප් 1දා, 24 වැh \vරාදා,  25 වැh ෙසනpරාදා, 27 වැh ස�දා, 28 
වැh අඟහ	වාදා, 29 වැh බදාදා, 30 වැh බහස්ප 1දා, 2017 ෙදසැMබ- මස 04 වැh 
ස�දා, 05 වැh අඟහ	වාදා, 06 වැh බදාදා,  07 වැh බහසප් 1දා, 08 වැh \vරාදා සහ 
09 වැh ෙසනpරාදා “:ස-ජන පන+ ෙකAMපත (2018)” සලකා බැÅම සඳහා ෙව1 කළ 
Iනය1 :ය 0� ය. 

  2. 
පා-iෙM1�ෙB සභානායක�මා,— පා-iෙM1�ෙB �ස්SM (අංක 1),— 

පා-iෙM1�ෙB ස්ථාවර hෙයෝග අංක 70(2) K vම සඳහ1ව  �ණද, “:ස-ජන පන+ 
ෙකAMපත (2018)” සලකා බැÅම සඳහා 2017 ෙනොවැMබ- මස 17 වැh \vරාදා \ට 
2017 ෙදසැMබ- මස 08 වැh \vරාදා දවා ෙව1 කළ Iනය1K පා-iෙM1� �සS්M 
පැවැ+ෙවන කාල ෙBලාව ¤. භා. 9.30 \ට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.00 \ට අ. භා. 
8.00 දවා ද :ය 0� ය:  

එතv^ Eව+, අ. භා. 7.30ට පා-iෙM1�ෙB ස්ථාවර hෙයෝග අංක 7(5) සහ (6) ෙÇද 
sයා+මක :ය 0� ය.   
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3. 
පා-iෙM1�ෙB සභානායක�මා,— පා-iෙM1�ෙB �සS්M (අංක 2),— 

පා-iෙM1�ෙB සථ්ාවර hෙයෝග අංක 70(2) K vම සඳහ1ව  �ණද, “:ස-ජන පන+ 
ෙකAMපත (2018)” සලකා බැÅම සඳහා ෙව1 කළ, 2017 ෙදසැMබ- මස 09 වැh ෙසනpරාදා 
පා-iෙM1� �සS්ම පැවැ+ෙවන කාල ෙBලාව ¤. භා. 9.30 \ට අ. භා. 12.30 දවා ද,            
අ. භා. 1.00 \ට අ. භා. 5.00 දවා ද :ය 0� ය.  අ. භා. 5.00ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනො:මසා පා-iෙM1�ව කZ තැ�ය 0� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැeMPම සහ Iනට hය@ත කට0� 
*1. 
:ස-ජන පන+ ෙකAMපත (2018)—  (පසව්ැh ෙව1 කළ Iනය) — :වාදය කZ තබන 

ලද පශන්ය (2017 ෙනොවැMබ- 09) [1]. 
 

*2.  
YදZ හා ජනමාධ(  අමාත(�මා,— pරාබ^ ආඥාපනත යටෙ+ hෙBදනය,— pරාබ^ 

ආඥාපනෙ+ (52 අ�කාරය g) 12, 14 සහ 22 වග1  සමඟ =ය:ය 0�, 32 වග1 ය යටෙ+, 
pරාබ^ සMබ1ධෙය1 YදZ හා ජනමාධ( අමාත(වරයා :\1 සාදන ල^ව, 2017 ¿i 28 Iනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  :ෙශේෂ ගැස£ පතෙa පළ කරe ලැබ, 2017.10.09 Iන ඉIoප+ කරන 
ලද hෙBදනය අeමත කළ 0� ය. 

(අංක 996 දරන pරාබ^ hෙBදනය)  
(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 

*3. 
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— ෙවළඳ නැB පනත යටෙ+ hෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැB පනෙ+ 126 සහ 321 වග1  යටෙ+ Y¼^ 
යාතාක	ව1 }¼� =>ෙM, සහ ක =>ෙM සහ YරකාවෙලK ෙයPෙM ප@  
සMබ1ධෙය1 වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(වරයා :\1 සාදන ල^ව, 2017 මැ¾ 
08 Iනැ   අංක 2018/3 දරන අ  :ෙශේෂ ගැස£ පතය ම�1 සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ- 04 Iනැ  අංක 1987/19 දරන අ  :ෙශේෂ ගැස£ පතෙa  පළ කරe ලැබ, 
2017.10.17 Iන ඉIoප+ කරන ලද hෙයෝග අeමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 
*4. 
:\වන ආ�~කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර =යSම. 

(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 
*5. 
බලහ+කාරෙය1 අ�	දහ1 =>Mවi1 \ය¥ තැනැ+ත1 ආරෂා =>M සඳහා g 

ජාත(1තර සMY  පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර =යSම. 
(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 

*6. 
පවාහන හා \:Z tව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො@ෂ1 සභාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.09.06 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
ෙකො@ෂ1 සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.01.26 

Iන සලකා බලන ලP.) 

*7. 
පවාහන හා \:Z tව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— 7 ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙa වා-¢ක 

වා-තාව හා ��M - 2012,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය යටෙ+ 
2017.03.07 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2012.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.03.24 

Iන සලකා බලන ලP.) 
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*8. 
පවාහන හා \:Z tව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො@ෂ1 සභාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.05.03 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකො@ෂ1 සභා ෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.26 

Iන සලකා බලන ලP.) 

*9. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංකා රාජ( වැ:i සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.12.10 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2011.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා රාජ( වැ:i 
සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.23 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*10. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ජා ක ඉ o =>ෙM බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2015,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 
අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.24 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 
2015.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| 
h>Ìණ ඇ�ළ+ ජා ක ඉ o =>ෙM බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන  
අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*11. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

uල( පකාශන - 2015,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.01.25 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2015.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ 
ඇ�ළ+ ලංකා බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන  අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*12. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— මහජන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

uල( පකාශන - 2015,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2017.03.08 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද,        
2015.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| 
h>Ìණ ඇ�ළ+ මහජන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන  අeමත කළ 
0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 
 

*13. 
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 3/ස v	ණෑගල වැ:i සමාගෙM වා-¢ක 

වා-තාව හා uල( පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2017.03.21 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා»න :ගණකව	1ෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ 3/ස v	ණෑගල වැ:i 
සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.23 Iන සලකා 

බලන ලP.) 
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*14. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ � ගත සංසථ්ාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-@ක � ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.07.08 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ � ගත සංසථ්ාෙB 
වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*15. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— 7 ජයව-ධන}ර මහ ෙරෝහෙZ 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1983 අංක 54 දරන 7 ජයව-ධන}ර මහෙරෝහZ 
ම�ඩල පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.07.21 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ 7 ජයව-ධන}ර මහ 
ෙරෝහෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*16. 
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— රාජ( ඖෂධ hෂප්ාදන සංසථ්ාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-@ක � ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.08.11 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>Ìණ ඇ�ළ+ රාජ( ඖෂධ hෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*17.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා 

ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගM පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක-මා1ත පනත අeව 2017.03.22 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh 
Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.�.එM.�. වරල+ 
ගණකා�කා>ව	1ෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා 
ඒකාබ�ධ uල( පකාශන  අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*18.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ජා ක ඉ o =>ෙM බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2014,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 
අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.05.05 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 
2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| 
h>ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක ඉ o=>ෙM බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( 
පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*19.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— මහජන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

uල( පකාශන - 2014,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.09.22 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ මහජන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 



( 11 ) 

 

 

*20.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ 

uල( පකාශන - 2014,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.05.05 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ ලංකා බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*21.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 3/ස හලාවත වැ:i සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව 

හා uල( පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.11.15 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 3/ස හලාවත වැ:i සමාගෙM 
වා-¢ක වා-තාව හා uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*22.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— පාෙ�kය සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා uල( පකාශන - 2014,— YදZ �  පනෙ+ 35(3) වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන 
YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2016.10.28 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ පාෙ�kය සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.05.03 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*23.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 tව1 සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා  

uල( පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.08.09 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2015.03.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ-1ස£් ඇ1¨ ය1| වරල+ ගණකා�කා>ව	1ෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+  
7 ලංක1 tව1 සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.23 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*24.   
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— :ජය vමාර�ංග අeසම්රණ 

ෙරෝහෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1999 අංක 38 දරන :ජය vමාර�ංග 
අeසම්රණ ෙරෝහZ ම�ඩල පනෙ+ 30(2) වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14
(2) 3 වග1 ය යටෙ+ 2016.08.12 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 
අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ :ජය 
vමාර�ංග අeසම්රණ ෙරෝහෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*25.   
� ය හා සාමය සහ ද¢ණ සංව-ධන අමාත(�මා,— අ1තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

ම�ඩලෙa වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ1තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 13(1) 
වග1 ය යටෙ+ 2016.08.24 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ අ1තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩලෙa වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන අeමත කළ 
0� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2016.10.05 Iන සලකා 

බලන ලP.) 
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*26.  
hවාස හා ඉI=>M අමාත(�මා,— ජා ක hවාස සංව-ධන අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව 

හා ��M - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක hවාස සංව-ධන අ�කාoය පනත අeව 
2016.10.25 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2012.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක hවාස සංව-ධන 
අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.08.09 Iන සලකා බලන ලP.) 

*27.   
hවාස හා ඉI=>M අමාත(�මා,— ඉI=>M අභ(ාස සංව-ධන ආයතනෙa වා-¢ක 

වා-තාව හා ��M - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙa කා-@ක සංසථ්ා පනෙ+ 2 වැh 
වග1 ෙa 1 වැh උප වග1 ය යටෙ+ හා 1992 ¿h මස 10 Iනැ  අංක 718/15 දරන අ  
:ෙශේෂ ගැස£පතය අeව 2016.10.25 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 
අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+  
ඉI=>M අභ(ාස සංව-ධන ආයතනෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.08.09 Iන සලකා බලන ලP.) 

*28.   
ඉඩM සහ පා-iෙM1� ප සංසක්රණ අමාත(�මා,— ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො@ෂ1 

සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩM ප සංසක්රණ 
ෙකො@ෂ1 සභා පනත යටෙ+ 2016.11.18 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh 
Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+   
ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො@ෂ1 සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(කෘ¢ක-මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.03.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*29.   
ඉඩM සහ පා-iෙM1� ප සංසක්රණ අමාත(�මා,— ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො@ෂ1 

සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩM ප සංසක්රණ 
ෙකො@ෂ1 සභා පනත යටෙ+ 2016.11.18 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh 
Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+   
ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො@ෂ1 සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(කෘ¢ක-මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.03.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*30.   
පවාහන හා \:Z tව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— 7 ලංකා \:Z tව1ෙසේවා අ�කාoෙa 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2016.12.05 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+  7 ලංකා \:Z 
tව1ෙසේවා අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.10 

Iන සලකා බලන ලP.) 

*31.   
hවාස හා ඉI=>M අමාත(�මා,— රාජ( සංව-ධන හා h-මාණ � ගත සංසථ්ාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-@ක සංසථ්ා පනෙ+          
2 වැh වග1 ෙa 1 වැh උප වග1 ය යටෙ+ 2017.01.24 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 
2012.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| 
h>ෂණ ඇ�ළ+ රාජ( සංව-ධන හා h-මාණ � ගත සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M 
අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( සහ මානව pභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.08.09 Iන සලකා බලන ලP.) 
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*32.   
පවාහන හා \:Z tව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද( ආයතනෙa 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(2)(C) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.01.24 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක පවාහන ෛවද( 
ආයතනෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.10 

Iන සලකා බලන ලP.) 

*33.  
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 tව1 සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා  

ඒකාබ�ධ uල( පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය 
යටෙ+ 2017.07.25 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2016.03.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංක1 tව1 
සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා ඒකාබ�ධ uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.23 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*34.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංක1 tව1 සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14(3) වග1 ය යටෙ+ 2015.03.04 
වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.03.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ-1ස£් ඇ1¨ ය1| වරල+ ගණකා�කා>ව	1ෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+  7 ලංක1 
tව1 සමාගෙM වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.23 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*35.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— මානව සMප+ 

සංව-ධනය =>ෙM 7 ලංකා ජා ක සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සMප+ සංව-ධනය => ෙM 7 ලංකා ජා ක සභාව පනෙ+ 24 වග1 ය යටෙ+ 
2016.10.27 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ මානව සMප+ සංව-ධනය 
=>ෙM 7 ලංකා ජා ක සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.02.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*36.   
සංව-ධන කා-යභාර අමාත(�මා සහ :ෙ�ශ කට0� අමාත(�මා,— ෙසේවා 

h0තය1ෙ| භාර අරYදෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා h0තය1ෙ| භාර අරYදZ ම�ඩල පනෙ+ 11 වග1 ය යටෙ+ 2016.11.12 වැh 
Iන ඉIoප+ කරන ලද 2014.12.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ෙසේවා h0තය1ෙ| භාර අරYදෙZ වා-¢ක 
වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.02.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*37.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරYදෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරYදZ පනෙ+ 17 වග1 ය යටෙ+ 2016.01.27 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2013.12.31 
Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+  ජා ක රෂණ භාර අරYදෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.02.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 
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*38.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරYදෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරYදZ පනෙ+ 17 වග1 ය යටෙ+ 2016.12.10 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2014.12.31 
Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+  ජා ක රෂණ භාර අරYදෙZ වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.02.09 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*39.   
:ෙ�ශ �=යා අමාත(�@ය සහ අ�කරණ අමාත(�@ය,— 7 ලංකා :ෙ�ශ ෙසේවා h0  

කා-යංශෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1985 අංක 21 දරන 7 ලංකා :ෙ�ශ ෙසේවා 
h0  කා-යංශ පනෙ+ 19 වැh වග1 ය යටෙ+ 2016.06.08 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 
2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| 
h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා :ෙ�ශ ෙසේවා h0  කා-යංශෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M 
අeමත කළ 0� ය.  
(ජාත(1තර සබඳතා ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2016.10.05 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*40.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— 7 ලංකා මහවැi 

අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2012,— 1979 අංක 23 දරන 7 ලංකා මහවැi 
අ�කාoය පනෙ+ 34 වග1 ය යටෙ+ 2016.05.04 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2012.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ 7 ලංකා මහවැi අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(කෘ¢ක-මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.03.09 Iන 

සලකා බලන ලP.) 

*41.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— 7 ලංකා මහවැi 

අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1979 අංක 23 දරන 7 ලංකා මහවැi 
අ�කාoය පනෙ+ 34 වග1 ය යටෙ+ 2016.11.15 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ 7 ලංකා මහවැi අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(කෘ¢ක-මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.03.09 Iන 

සලකා බලන ලP.) 

*42.   
අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� අමාත(�මා,— රාජ( දැව 

සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 
වග1 ය යටෙ+ 2016.09.06 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ රාජ( දැව 
සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
( රසර සංව-ධනය හා පoසර සහ සව්භා:ක සMප+ ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක 

සභාව :\1 2017.03.09 Iන සලකා බලන ලP.) 

*43.  
ක-මා1ත හා වා§ජ කට0� අමාත(�මා,— 3/ස 7 ලංකා රාජ( වා§ජ (::ධ) � ගත 

සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන 7 ලංකා රාජ( 
වා§ජ (::ධ) � ගත සංසථ්ා පනත යටෙ+ 2016.07.07 Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.03.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා»න :ගණකව	1ෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ 3/ස 7 ලංකා රාජ( වා§ජ (::ධ) � ගත සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M 
අeමත කළ 0� ය.  
(hෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2016.10.04 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

 
 



( 15 ) 

 

 

*44.   
ක-මා1ත හා වා§ජ කට0� අමාත(�මා,— 3/ස 7 ලංකා රාජ( වා§ජ (::ධ) � ගත 

සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන 7 ලංකා රාජ( 
වා§ජ (::ධ) � ගත සංසථ්ා පනත යටෙ+ 2017.02.09 Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.03.31 
වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා»න :ගණකව	1ෙ| h>ෂණ 
ඇ�ළ+ 3/ස 7 ලංකා රාජ( වා§ජ (::ධ) � ගත සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M 
අeමත කළ 0� ය.  
(hෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.04.07 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*45.   
කා1තා හා ළමා කට0� අමාත(�@ය,— ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාoෙa වා-¢ක 

වා-තාව හා ��M - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාo පනෙ+ 32 
වග1 ය සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (2) (ඉ) වග1 ය යටෙ+ 2016.06.07 වැh 
Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාoෙa වා-¢ක 
වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(කා1තා හා සÏ් }	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 

2017.02.21 Iන සලකා බලන ලP.) 
*46.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා}ත සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා uල( පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 
2017.05.23 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2013.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා»න :ගණකව	1 වන එස.් ෙn. එM. එස.් වරල+ ගණකා�කා> 
ව	1ෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ලංකා}ත සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා uල( 
පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.09.06 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*47.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා}ත සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව 

හා uල( පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 
2017.08.09 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා»න :ගණකව	1 වන එස.් ෙn. එM. එස.් වරල+ ගණකා�කා> 
ව	1ෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ලංකා}ත සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක වා-තාව හා uල( 
පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.09.06 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*48.   
රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මා,— 7 ලංකා hවාස සංව-ධන uල( සංසථ්ා බැංvෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා uල( පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන YදZ �  පනෙ+ 35 (3) 
වග1 ය යටෙ+ සහ 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 2017.07.04 
වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද, 2014.12.31 වැh Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා hවාස සංව-ධන බැංvෙB වා-¢ක 
වා-තාව හා uල( පකාශන අeමත කළ 0� ය.  
(ආ-.ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.09.06 Iන සලකා 

බලන ලP.) 

*49.   
ඛhජ ෙතZ සMප+ සංව-ධන අමාත(�මා,— ලංකා ඛhජ ෙතZ � ගත සංසථ්ාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛhජ ෙතZ � ගත සංසථ්ා 
පනෙ+ 32 (3) වග1 ය යටෙ+ 2016.04.05 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2013.12.31 Iෙන1 
අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ලංකා 
ඛhජ ෙතZ � ගත සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2016.10.07 Iන සලකා බලන ලP.) 

 



( 16 ) 

 

 

*50.   
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— 3/ස ලංකා නැB සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.01.28 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2013.03.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 3/ස ලංකා නැB සංසථ්ාෙB 
වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.10 Iන 

සලකා බලන ලP.) 

*51.   
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— 3/ස ලංකා නැB සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 
2016.09.06 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2014.03.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 3/ස ලංකා නැB සංසථ්ාෙB 
වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.08.10 Iන 

සලකා බලන ලP.) 

*52.   
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— 7 ලංකා ආ0-ෙBද ඖෂධ සංසථ්ාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ( කා-@ක � ගත සංසථ්ා  
පනෙ+ 30 වග1 ය යටෙ+ 2017.01.09 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2013.12.31 Iෙන1 
අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 
7 ලංකා ආ0-ෙBද ඖෂධ සංසථ්ාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pබසාධන සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව 

:\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*53.   
ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද( අමාත(�මා,— ෙහෝ@ෙයෝප  ෛවද( සභාෙB 

වා-¢ක වා-තාව හා ��M - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ@ෙයෝප  පනෙ+ 40 
වග1 ය යටෙ+ 2017.01.25 වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2011.12.31 Iෙන1 අවස1 g 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ ෙහෝ@ෙයෝප  
ෛවද( සභාෙB වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ෙසෞඛ( හා මානව pබසාධන සමාජ ස:බලගැ1Sම ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව 

:\1 2017.07.04 Iන සලකා බලන ලP.) 

*54.   
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2012,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 2015.10.08 වැh 
Iන ඉIoප+ කරන ලද 2012.12.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 
��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.01.26 Iන 

සලකා බලන ලP.) 

*55.   
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2013,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 2016.06.21 වැh 
Iන ඉIoප+ කරන ලද 2013.12.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 
��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.01.24 Iන 

සලකා බලන ලP.) 
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 *56.   
වරාය හා නා:ක කට0� අමාත(�මා,— 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2014,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (3) වග1 ය යටෙ+ 2016.11.12 
වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2014.12.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ 7 ලංකා වරාය අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 
��M අeමත කළ 0� ය.  
(පවාහනය හා ස1hෙBදනය ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 2017.01.26 

Iන සලකා බලන ලP.) 

*57.   
Ðඩා අමාත(�මා,— pගතදාස ජා ක Ðඩා සංm-ණ අ�කාoෙa වා-¢ක වා-තාව හා 

��M - 2012,— 1971 අංක 38 දරන YදZ පනෙ+ 14 (2) (3) වග1 ය යටෙ+ 2016.06.24 
වැh Iන ඉIoප+ කරන ලද 2012.12.31 Iෙන1 අවස1 g ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප වරයාෙ| h>ෂණ ඇ�ළ+ pගතදාස ජා ක Ðඩා සංm-ණ අ�කාoෙa 
වා-¢ක වා-තාව හා ��M අeමත කළ 0� ය.  
(ත	ණ, Ðඩා, කලා  හා උ	මය1 ��බඳ ආං�ක අ»ෂණ කාරක සභාව :\1 

2017.02.21 Iන සලකා බලන ලP.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ :හාර ෙ�වාලගM (සංෙශෝධන) පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර =යSම. 

(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 
*59. 
ෙථේරවාP ÑÒ ක කාව+ (iයාපIං� =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර 

=යSම. 
(අමාත( ම�ඩලෙa අeම ය ද1වා  ෙN.) 

*60. 
ආ�~කම ව(වසථ්ාව යටෙ+ ෙයෝජනාව,— :වාදය  කZ තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ¿h 22),— “7 ලංකා පජාතා1rක සමාජවාP ජනරජෙa ආ�~කම ව(වසථ්ාෙB 
104ආ (5)(අ) ව(වසථ්ාෙB :�:ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකො@ෂ1 සභාව :\1 2016 
ෙපබරවාo 25 Iනැ  අංක 1955/19 දරන අ  :ෙශේෂ ගැස£ පතෙa පළ කරe ලැබ, 
2016.05.06 Iන ඉIoප+ කරන ලද, ජනමත:චාරණයකP ෙහෝ ඡ1ද :ම3මකට අදාළ 
කාල3මාව �ළ :දc+ හා Ybත ජනමාධ( :\1 ��පැIය 0� උපමාන ෙහව+ 
මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ0M ප ප+  අeමත කළ 0� ය.” යeෙව1 ෙයෝජනා කරන ලI1, 
පශන්ය සභාÑYඛ කරන ලP.  

61. 
7 ලංකා ෙසේවා �oස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන+ ෙකAMපත — 

ෙදවැhවර =යSම.  

62. 
ළමා }න	+ථාපන ෙ1දය (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර 

=යSම.  

63. 
7 ලංකා එස+ sස ්යාh සෙහෝදර+වය (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — 

ෙදවැhවර =යSම.  

64. 
7 ලංකා කා1තා සMෙMලනය (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර 

=යSම.  

65. 
ෙමොනරාගල Iසr් කා1තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — 

ෙදවැhවර =යSම.  
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66. 
ලසාiය1 සමාජÔය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — 

ෙදවැhවර =යSම.  

67. 
ජාත(1තර කා1තා සහ ළමා අ¾�1 p�mෙM සභාව (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ 

ෙකAMපත — ෙදවැhවර =යSම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත =>ෙM) පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර 

=යSම.  

69. 
ද ඉ1ස�්�0£ ඔෆ ්ස-�ෆ¾¨ පNi එකE1ට1£ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත =>ෙM) 

පන+ ෙකAMපත — ෙදවැhවර =යSම.  
 
 

 

* සල/ෙණ� හ2�ව+ ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 
 

[1] 
“පන+ ෙකAMපත දැ1 ෙදවැh වර =ය:ය 0�ය” යeෙව1 ෙයෝජනා කරන ලI1, 

පශන්ය සභාÑYඛ කරන ලP. 
 

 


