
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ත67ෙ7ගම ෙරෝහෙ8 සායන ෙගොඩනැ<8ල සාදා >ම කර ෙරෝහලට භාර 
@/ Aනය කවෙBද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ<8ල සඳහා FයදG කළ Iදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනJද?  

(ආ) (i) උත ෙගොඩනැ<8ල ඉA කළ ෙකො/තා7ක	ෙP නම කවෙBද; 

 (ii) අදාළ ෙකො/තා7ක	ට සGQBණ Iදල ෙගවා �ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, ෙගT Iදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකො/තා7ක	ෙP Iද8 රඳවා ෙගන �ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, රඳවාෙගන ඇ� Iදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ<8ෙලJ V7� WWරා ෙගොස ්ඇ� බව7; 

 (ii) ෙG >සා ෙරෝY/ෙP හා ෙරෝහ8 කාBය මZඩලෙ[ \Fත වලට තBජනය 
ඇ� බව7; 

 (iii) ෙG වනෙත එම ෙගොඩනැ<8ල අ^7වැ_යා කර ෙනොමැ� බව7; 

එ�මා ද/ෙනJද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ<8ල ��සකර abමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම Aනය කවෙBද; 

 (iii) එම ��සකර abG කටc� d@ කරe ලබන ෙකො/තා7ක	ෙP නම 
කවෙBද; 

ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

2. 
1153/’16 

ග	 (ෛවද)) නi/ද ජය�ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාJර සංවBධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බZඩාරගම පාෙ�+ය සභා බලපෙ�ශ ෙදකටම අය7 අකර 
98 ක වපසnයa/ c7 බ@Fල ව7ත ඉඩෙG සංචාරක >වාස ව)ාපෘ�ය 
qයා7මක abමට අeම�ය ලබාr �ෙRද;  

(අටවැ> පාBiෙG/�ව - පළIවැ> සභාවාරය) 
අංක 217.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) එ ෙසේ නG, එම ව)ාපෘ�ය qයා7මක කරන සමාගෙG නම හා i�නය 
tමද; 

 (iii) එම >වාස ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ එම පෙ�ශෙ[ බලව7 පාnසnක හා>ය 
d@වන බව ද/ෙ/ද; 

 (iv) එම >වාස ව)ාපෘ�ය සඳහා u ලංකා ආෙයෝජන මZඩලෙ[ අeම�ය ලැv 
�ෙRද; 

 (v) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා පnසර අධ)යන වාBතාව සකස ්කර �ෙRද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

3. 
1176/’16 

ග	 උදය පභා7 ගGම/�ල මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ)  (i) වBෂ 2010 dට 2015 දවා T කාල පnyෙzදෙ[r, 1මාසJත ලංකා ෙරෝහෙ8 
ෙකොටස ්J{ෙයt ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කටc� කර �ෙRද;  

 (ii) එෙසේ නG, එම කාල පnyෙzදය �ළr 1මාසJත ලංකා ෙරෝහෙ8 සභාප� 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග7 වැ}� සහ rමනා  කවෙBද; 

 (iii) වBෂ 2010 dට 2015 දවා කාලය �ළ 1මාසJත ලංකා ෙරෝහල වාBතා කළ 
වාB~ක ලාභය එ එ වBෂය අeව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

4. 
1199/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත �ණෙසේකර මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) aiෙනොy�ය Aස�්කය �ළ 1983 වBෂය වනFට ��, 

 (i) වාnමාBග සංඛ)ාව; 

 (ii)  tඩා වැ�, අI� සහ ඇළ මාBග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොFVG පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) (i)  1983 dට 2009 වBෂෙ[ cදමය ත77වය >ම වනෙත වාnමාBග, වැ�, 
අI� සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද Iදල; 

 (ii)  cදමය ත77වය >ම �ෙම/ ප� 2015 වBෂය දවා, සමසත් වාnමාBග, වැ�, 
අI� සහ ඇළ මාBග ප�සංසක්රණයට රජය Fd/ ෙව/ කරන ලද Iදල; 

එ එ වBෂය අeව ෙකොපමණද ය/න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1416/’16 

ග	 බ/@ල �ණවBධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක 
කටc�  අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයJ අංක 199 ෙයෝජනාවට අeව, F>මය පාලන පනත අෙහෝd 
abමට ෙයෝජනා abෙG අරI� කවෙBද; 

 (ii) උත අරI� ඉ}කර ගැ�මට අදාළ වන අcn/ හ�/වාrමට අෙ�~ත 
F>මය කළමනාකරණ පනෙතJ අඩං�වන පධාන ෙවනසක්G කවෙBද; 

 (iii) F>මය කළමනාකරණ පනත ම�/ u ලංකාෙ� ෙග�G �ලාෙවJ පාPධන 
<�ම Fවෘත abමට අදහස ්කර/ෙ/ද;  

 (iv) සාB කලාපය ඇ�� දt� ආdයා�ක රටවල ෙග�G �ලාෙවJ පාPධන 
<�ම Fවෘත කර ඇ� රටව8 කවෙBද සහ එම රටව8වල ඇ� T Fෙ�ශ 
�ල) පවාහ පවනතා කවෙBද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

6. 
1540/’17 

ග	 ච{/ද F ෙ�dn මහතා,— නගර සැල�G හා ජල සGපාදන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවBධන ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ ජල �ලාශ d� යෑෙම/ 
උඩෙ�	ව, අරාව7ත, මt8 ඇ8ල සහ එෙගොඩගම ඇ�� බ@8ල 
Aස�්කෙ[ ජනතාව Fශාල �ඩාවකට ල � ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) එම ජනතාවට පා�ය හා ෙවන7 ජල පහ�කG ලබාrමට අමාත)ාංශය ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙBද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

7. 
1595/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i)  W7තලම Aස�්කෙ[ දැනට qයා7මක වන පළා7 පාලන ආයතන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ[ නG කවෙBද; 

 (iii) එම එ එ පළා7 පාලන ආයතනය ම�/ ෙසේවා සපයe ලබන ජන 
සංඛ)ාව, �{ පමාණය සහ ගාම >ලධාn වසG සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ_ පහ�කG සපයා rම සඳහා W7තලම Aස�්කය �ළ අ��/ 
සථ්ා�ත abමට ෙයෝ�ත පළා7 පාලන ආයතන කවෙBද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා � ඇ� පළා7 පාලන ආයතන ක_න{/ �J}�මට 
අමාත)ාංශය ගe ලබන �යවර කවෙBද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
1615/’17 

ග	 ෙහේෂා/ FතානෙP මහතා,— F@iබල හා WනBජන�ය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ර7නWර Aස�්කෙ[, ඇ�i��ය පාෙ�+ය ෙ8කG ෙකො�ඨාසය �ළ දැF 
ෙත8 ආ�තව F@i බලය >පද�ෙG බලාගාරය ඇ� බව7; 

 (ii) ෙමම බලාගාරෙය/ දැ_ පාnසnක හා>ය d@වන බව7; 

 (iii)  ෙමම බලාගාරය සඳහා පාnසnක බලපත ලබාrම >d පnA d@ ෙනොවන බව7; 

එ�මා ��ග/ෙනJද? 

(ආ) (i)  ෙමම බලාගාරය අය7 සමාගම කවෙBද; 

 (ii) ෙමම සමාගම සමඟ <F�Gගත කාල1මාව කවෙBද;  

 (iii) ෙමම පාnසnක හා>ය අවම කර පෙ�ශෙ[ ජන \Fතයට සහනය සැල1ම 
සඳහා වැඩ��ෙවළ �ෙRද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනJද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම/ද? 

 

 

පධාන කටc� ආරGභෙ[ r 
ෙය&ජනා ()බඳ දැ+�,ම 

1.  
පාBiෙG/�ෙ� සභානායක�මා,— �රසර සංවBධනය සඳහා වන එස7 ජා�/ෙP 

2030 න)ාය පතය ��බඳ පාBiෙG/� Fෙශේෂ කාරක සභාව,— 2016 ෙනොවැGබB මස 17 
වැ> Aන ග	 කථානායක�මා Fd/ ප7කරන ලද �රසර සංවBධනය සඳහා වන එස7 
ජා�/ෙP 2030 න)ාය පතය ��බඳ පාBiෙG/� Fෙශේෂ කාරක සභාව, තම/ Fd/ 
>bෂණය කරe ලැ� ක	�, 2016 ඔෙතෝබB මස 25 වැ> Aන පාBiෙG/�ව Fd/ 
සGමත කරන ලද ෙයෝජනාව ම�/ >යම කර ඇ� කාල1මාව ඇ�ළත පාBiෙG/�වට අ�	 
වාBතාව ම�/ ඉAnප7 කර ඇ� අතර අවස/ වාBතාව ඉAnප7 abමට එම කාරක සභාවට 
ලබාr ඇ� කාල1මාව අංක 96 දරන පාBiෙG/�ෙ� සථ්ාවර >ෙයෝගය පකාරව,                
2018 ෙනොවැGබB මස 20 වැ> Aන දවා rBඝ කළ c� ය. 

2.  
පාBiෙG/�ෙ� සභානායක�මා,— Fෙ�ශගත u ලාංaකය/ හට ඉAn මැ�වරණවල r 

ඡ/දය පාFy� abමට ඇ� ඉඩකඩ සලසා rෙG සහ ඊට ආeෂං<ක  ක	� FමBශනය කර  
වාBතා abම �¢ස T පාBiෙG/� Fෙශේෂ කාරක සභාව,— 2016 ෙනොවැGබB මස 17 වැ> 
Aන ග	 කථානායක�මා Fd/ ප7කරන ලද Fෙ�ශගත u ලාංaකය/ හට ඉAn මැ�වරණවල 
r ඡ/දය පාFy� abමට ඇ� ඉඩකඩ සලසා rෙG සහ ඊට ආeෂං<ක  ක	� FමBශනය කර 
වාBතා abම �¢ස T පාBiෙG/� Fෙශේෂ කාරක සභාවට, තම/ Fd/ >bෂණය කරe 
ලබන ක	�, 2016  අෙපේ8 මස 06 වැ> Aන පාBiෙG/�ව Fd/ සGමත කරන ලද 
ෙයෝජනාව ම�/ >යම කර ඇ� කාල1මාව ඇ�ළත පාBiෙG/�වට වාBතා abමට 
ෙනොහැa බැF/, එම කාරක සභාවට ලබා r ඇ� කාල1මාව අංක 96 දරන පාBiෙG/�ෙ� 
සථ්ාවර >ෙයෝගය පකාරව 2018  මැ£ මස 20 වැ> Aන දවා rBඝ කළ c� ය. 

 
 

 

 



( 5 ) 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැeGrම සහ Aනට >ය{ත කටc� 
*අ1.  
FසBජන පන7 ෙක}Gපත (2018) — (නවවැ> ෙව/ කළ Aනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැGබB 18 Aන පග�ය) 

*2. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ7 >ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පන7 ම�/ සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ7 4 වග/�ෙ[ (3) උපවග/�ය සහ 14 වග/�ය සමඟ aයFය c�  එ¥ 
පනෙ7 20 වග/�ය යටෙ7 Fෙශේෂ ආනයන බලපත ගාස්� සGබ/ධෙය/ සංවBධන 
උපාය මාBග හා ජාත)/තර ෙවළඳ අමාත)වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 2017 ඔෙතෝබB 
02 Aනැ� අංක 2039/4 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.11.07 
Aන ඉAnප7 කරන ලද >ෙයෝග අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*3.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— u ලංකා මහවැi 

අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2012,— 1979 අංක 23 දරන u ලංකා මහවැi 
අ�කාnය පනෙ7 34 වග/�ය යටෙ7 2016.05.04 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2012.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 u ලංකා මහවැi අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(කෘ~කBමය හා ඉඩG ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.09 Aන 

සලකා බලන ලr.) 

*4.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— u ලංකා මහවැi 

අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1979 අංක 23 දරන u ලංකා මහවැi 
අ�කාnය පනෙ7 34 වග/�ය යටෙ7 2016.11.15 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 u ලංකා මහවැi අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(කෘ~කBමය හා ඉඩG ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.09 Aන 

සලකා බලන ලr.) 

*5.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප7� හා ආB�ක කටc� අමාත)�මා,— රාජ) දැව 

සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 
වග/�ය යටෙ7 2016.09.06 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 රාජ) දැව 
සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(�රසර සංවBධනය හා පnසර සහ සව්භාFක සGප7 ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.03.09 Aන සලකා බලන ලr.) 

*6.   
¨ඩා අමාත)�මා,— �ගතදාස ජා�ක ¨ඩා සං¥Bණ අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2012,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (2) (1) වග/�ය යටෙ7 2016.06.24 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2012.12.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 �ගතදාස ජා�ක ¨ඩා සං¥Bණ අ�කාnෙ[ 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ත	ණ, ¨ඩා, කලා  හා උ	මය/ ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 

2017.02.21 Aන සලකා බලන ලr.) 
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*7.   
ඉඩG සහ පාBiෙG/� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩG ප�සංසක්රණ  ෙකො{ෂ/ 

සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩG ප�සංසක්රණ 
ෙකො{ෂ/ සභා පනත යටෙ7 2016.11.18 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> 
Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7   
ඉඩG ප�සංසක්රණ  ෙකො{ෂ/ සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(කෘ~කBමය හා ඉඩG ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.09 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*8.   
ඉඩG සහ පාBiෙG/� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩG ප�සංසක්රණ  ෙකො{ෂ/ 

සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩG ප�සංසක්රණ 
ෙකො{ෂ/ සභා පනත යටෙ7 2016.11.18 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> 
Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7   
ඉඩG ප�සංසක්රණ  ෙකො{ෂ/ සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(කෘ~කBමය හා ඉඩG ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.09 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*9.   
සංවBධන කාBයභාර අමාත)�මා සහ Fෙ�ශ කටc� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

>cතය/ෙP භාර අරIදෙ8 වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා >cතය/ෙP භාර අරIද8 මZඩල පනෙ7 11 වග/�ය යටෙ7 2016.11.12 වැ> 
Aන ඉAnප7 කරන ලද 2014.12.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ෙසේවා >cතය/ෙP භාර අරIදෙ8 වාB~ක 
වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.02.09 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*10. 
පවාහන හා dF8 �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො{ෂ/ සභාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ7 2016.09.06 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො{ෂ/ සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.01.26 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*11. 
පවාහන හා dF8 �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— u ලංකා ගමනාගමන මZඩලෙ[ වාB~ක 

වාBතාව හා <�G - 2012,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය යටෙ7 
2017.03.07 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2012.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 u ලංකා ගමනාගමන 
මZඩලෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.03.24 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*12. 
පවාහන හා dF8 �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො{ෂ/ සභාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ7 2017.05.03 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො{ෂ/ සභා ෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.26 

Aන සලකා බලන ලr.) 
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*13.   
පවාහන හා dF8 �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— u ලංකා dF8 �ව/ෙසේවා අ�කාnෙ[ 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙ7 2016.12.05 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7  u ලංකා dF8 
�ව/ෙසේවා අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.10 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*14.   
පවාහන හා dF8 �ව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙ[ වාB~ක 

වාBතාව හා <�G - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය යටෙ7 
2017.01.24 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.10 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*15.   
කා/තා හා ළමා කටc� අමාත)�{ය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාnෙ[ වාB~ක 

වාBතාව හා <�G - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාn පනෙ7 32 
වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (2) (ඉ) වග/�ය යටෙ7 2016.06.07 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාnෙ[ 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(කා/තා හා ස«් W	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 

2017.02.21 Aන සලකා බලන ලr.) 

*16.   
Fෙ�ශ ¬aයා අමාත)�{ය සහ අ�කරණ අමාත)�{ය,— u ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා >c� 

කාBයංශෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1985 අංක 21 දරන u ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා 
>c� කාBයංශ පනෙ7 19 වැ> වග/�ය යටෙ7 2016.06.08 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 
2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා Fෙ�ශ ෙසේවා >c� කාBයංශෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G 
අeමත කළ c� ය.  
(ජාත)/තර සබඳතා ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2016.10.05 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*17. 
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ7 >ෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ7 126 සහ 321 වග/� යටෙ7 I@ 
යාතාක	ව/ W� abෙG, සහ�ක abෙG සහ IරකාවෙලJ ෙයrෙG ප{� 
සGබ/ධෙය/ වරාය හා නාFක කටc� අමාත)වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 2017 මැ£ 
08 Aනැ�  අංක 2018/3 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතය ම�/ සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබB 04 Aනැ� අංක 1987/19 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[  පළ කරe ලැබ, 
2017.10.17 Aන ඉAnප7 කරන ලද >ෙයෝග අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
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*18. 
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— නැ� >ෙයෝ�තය/ට, නැ� බ® 

ෙගනය/න/ට, යාතා qයාක	ව/ ෙනොවන ෙපො@ පවාහකය/ට සහ ක/ෙ�නB 
ෙමෙහcGක	ව/ට බලපත ලබාrෙG පනත යටෙ7 >ෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ� >ෙයෝ�තය/ට, නැ� බ® ෙගනය/න/ට, යාතා qයාක	ව/ ෙනොවන ෙපො@ 
පවාහකය/ට සහ ක/ෙ�නB ෙමෙහcGක	ව/ට බලපත ලබාrෙG පනෙ7 10 
වග/�ය යටෙ7 2017 නැ� >ෙයෝ�තය/ෙP, නැ�බ® ෙගනය/න/ෙP, යාතා 
qයාක	ව/ ෙනොවන ෙපො@ පවාහකය/ෙP සහ ක/ෙ�නB ෙමෙහcGක	ව/ෙP 
(ගාස්� ව¯හ) >ෙයෝග සGබ/ධෙය/ වරාය හා නාFක කටc� අමාත)වරයා Fd/ 
සාදන ල@ව, 2017 ඔෙතෝබB 17 Aනැ� අංක 2041/10 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ 
පළ කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >ෙයෝග අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*19.   
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— 1/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 
2016.01.28 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2013.03.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 1/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.10 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*20.   
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— 1/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 
2016.09.06 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2014.03.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 1/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.10 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*21.   
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2012,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 2015.10.08 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2012.12.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 
<�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.01.26 

Aන සලකා බලන ලr.) 

*22.   
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 2016.06.21 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2013.12.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 
<�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.01.24 

Aන සලකා බලන ලr.) 

 *23.   
වරාය හා නාFක කටc� අමාත)�මා,— u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 2016.11.12 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2014.12.31 Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා වරාය අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා 
<�G අeමත කළ c� ය.  
(පවාහනය හා ස/>ෙ�දනය ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.01.26 

Aන සලකා බලන ලr.) 
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*24.  
කBමා/ත හා වා¢ජ කටc� අමාත)�මා,— 1/ස u ලංකා රාජ) වා¢ජ (FFධ) ��ගත 

සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන u ලංකා රාජ) 
වා¢ජ (FFධ) ��ගත සංසථ්ා පනත යටෙ7 2016.07.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.03.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Fගණකව	/ෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 1/ස u ලංකා රාජ) වා¢ජ (FFධ) ��ගත සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G 
අeමත කළ c� ය.  
(>ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2016.10.04 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*25.   
කBමා/ත හා වා¢ජ කටc� අමාත)�මා,— 1/ස u ලංකා රාජ) වා¢ජ (FFධ) ��ගත 

සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන u ලංකා රාජ) 
වා¢ජ (FFධ) ��ගත සංසථ්ා පනත යටෙ7 2017.02.09 Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.03.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Fගණකව	/ෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 1/ස u ලංකා රාජ) වා¢ජ (FFධ) ��ගත සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G 
අeමත කළ c� ය.  
(>ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.04.07 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*26. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංකා රාජ) වැFi සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය 
යටෙ7 2016.12.10 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2011.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 u ලංකා රාජ) වැFi 
සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*27. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�n abෙG බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2015,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 
අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.01.24 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 
2015.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bªණ ඇ�ළ7 ජා�ක ඉ�n abෙG බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*28. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2015,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.01.25 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2015.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ 
ඇ�ළ7 ලංකා බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*29. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— මහජන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2015,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2017.03.08 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද,        
2015.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bªණ ඇ�ළ7 මහජන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අeමත කළ 
c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 
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*30. 
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— 1/ස t	ණෑගල වැFi සමාගෙG වාB~ක 

වාBතාව හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය 
යටෙ7 2017.03.21 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Fගණකව	/ෙP >bªණ ඇ�ළ7 1/ස t	ණෑගල 
වැFi සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.23 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කBමා/ත පනත අeව 2017.03.22 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> 
Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.�.එG.\. වරල7 
ගණකා�කාbව	/ෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*32.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�n abෙG බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2014,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 
අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2016.05.05 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 
2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක ඉ�nabෙG බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) 
පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*33.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— මහජන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2014,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2016.09.22 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 මහජන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*34.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2014,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2016.05.05 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 ලංකා බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*35.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— 1/ස හලාවත වැFi සමාගෙG වාB~ක වාBතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.11.15 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 1/ස හලාවත වැFi සමාගෙG 
වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 
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*36.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— පාෙ�+ය සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— Iද8 �� පනෙ7 35(3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2016.10.28 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 පාෙ�+ය සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.05.03 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*37.   
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංක/ �ව/ සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා  

�ල) පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.08.09 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2015.03.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අB/ස�් ඇ/° ය/P වරල7 ගණකා�කාbව	/ෙP >bෂණ ඇ�ළ7  
u ලංක/ �ව/ සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.23 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*38.  
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංක/ �ව/ සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය 
යටෙ7 2017.07.25 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2016.03.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංක/ �ව/ 
සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.23 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*39.   
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංක/ �ව/ සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා 

<�G - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 2015.03.04 
වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.03.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අB/ස�් ඇ/° ය/P වරල7 ගණකා�කාbව	/ෙP >bෂණ ඇ�ළ7  u ලංක/ �ව/ 
සමාගෙG වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.08.23 Aන සලකා 

බලන ලr.) 
*40.   
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකාWත සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා �ල) පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 
2017.05.23 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Fගණකව	/ වන එස.් ෙ�. එG. එස.් වරල7 ගණකා�කාb 
ව	/ෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ලංකාWත සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා �ල) 
පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.09.06 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*41.   
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකාWත සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය යටෙ7 
2017.08.09 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Fගණකව	/ වන එස.් ෙ�. එG. එස.් වරල7 ගණකා�කාb 
ව	/ෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ලංකාWත සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා �ල) 
පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.09.06 Aන සලකා 

බලන ලr.) 
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*42.   
රාජ) ව)වසාය සංවBධන අමාත)�මා,— u ලංකා >වාස සංවBධන �ල) සංසථ්ා 

බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන Iද8 �� 
පනෙ7 35 (3) වග/�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14 (3) වග/�ය 
යටෙ7 2017.07.04 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 u ලංකා >වාස 
සංවBධන බැංtෙ� වාB~ක වාBතාව හා �ල) පකාශන අeමත කළ c� ය.  
(ආB�ක සංවBධන ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2017.09.06 Aන සලකා 

බලන ලr.) 

*43. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාB{ක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.07.08 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 රාජ) ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙ� 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 

*44. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— u ජයවBධනWර මහ ෙරෝහෙ8 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1983 අංක 54 දරන u ජයවBධනWර මහෙරෝහ8 මZඩල 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(2)(C) වග/�ය යටෙ7 
2016.07.21 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 u ජයවBධනWර මහ ෙරෝහෙ8 
වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 

*45. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාB{ක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14(3) වග/�ය යටෙ7 
2016.08.11 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bªණ ඇ�ළ7 රාජ) ඖෂධ >ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 

*46.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— Fජය tමාර�ංග අeසම්රණ 

ෙරෝහෙ8 වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Fජය tමාර�ංග 
අeසම්රණ ෙරෝහ8 මZඩල පනෙ7 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන Iද8 පනෙ7 14
(2) 1 වග/�ය යටෙ7 2016.08.12 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ 
අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 Fජය 
tමාර�ංග අeසම්රණ ෙරෝහෙ8 වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 
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*47.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— u ලංකා ආcBෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාB{ක ��ගත සංසථ්ා  
පනෙ7 30 වග/�ය යටෙ7 2017.01.09 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2013.12.31 Aෙන/ 
අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 
u ලංකා ආcBෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �බසාධන සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 

*48.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— ෙහෝ{ෙයෝප� ෛවද) සභාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ{ෙයෝප� පනෙ7 40 
වග/�ය යටෙ7 2017.01.25 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2011.12.31 Aෙන/ අවස/ T 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ෙහෝ{ෙයෝප� 
ෛවද) සභාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව �බසාධන සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.07.04 Aන සලකා බලන ලr.) 

*49.  
>වාස හා ඉAabG අමාත)�මා,— ජා�ක >වාස සංවBධන අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව 

හා <�G - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක >වාස සංවBධන අ�කාnය පනත අeව 
2016.10.25 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2012.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක >වාස සංවBධන 
අ�කාnෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.08.09 Aන සලකා බලන ලr.) 

*50.   
>වාස හා ඉAabG අමාත)�මා,— ඉAabG අභ)ාස සංවBධන ආයතනෙ[ වාB~ක 

වාBතාව හා <�G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ[ කාB{ක සංසථ්ා පනෙ7 2 වැ> 
වග/�ෙ[ 1 වැ> උප වග/�ය යටෙ7 හා 1992 ²> මස 10 Aනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
Fෙශේෂ ගැස�පතය අeව 2016.10.25 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැ> Aෙන/ 
අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ ඇ�ළ7  
ඉAabG අභ)ාස සංවBධන ආයතනෙ[ වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.08.09 Aන සලකා බලන ලr.) 

*51.   
>වාස හා ඉAabG අමාත)�මා,— රාජ) සංවBධන හා >Bමාණ ��ගත සංසථ්ාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාB{ක සංසථ්ා පනෙ7          
2 වැ> වග/�ෙ[ 1 වැ> උප වග/�ය යටෙ7 2017.01.24 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද, 
2012.12.31 වැ> Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP 
>bෂණ ඇ�ළ7 රාජ) සංවBධන හා >Bමාණ ��ගත සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා 
<�G අeමත කළ c� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ සFබලගැ/�ම ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක 

සභාව Fd/ 2017.08.09 Aන සලකා බලන ලr.) 

*52.   
ඛ>ජ ෙත8 සGප7 සංවBධන අමාත)�මා,— ලංකා ඛ>ජ ෙත8 ��ගත සංසථ්ාෙ� 

වාB~ක වාBතාව හා <�G - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ>ජ ෙත8 ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 32 (3) වග/�ය යටෙ7 2016.04.05 වැ> Aන ඉAnප7 කරන ලද 2013.12.31 
Aෙන/ අවස/ T වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�ප�වරයාෙP >bෂණ 
ඇ�ළ7 ලංකා ඛ>ජ ෙත8 ��ගත සංසථ්ාෙ� වාB~ක වාBතාව හා <�G අeමත කළ c� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං¦ක අ§ෂණ කාරක සභාව Fd/ 2016.10.07 Aන සලකා බලන 

ලr.) 
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*53.  
Iද8 හා ජනමාධ)  අමාත)�මා,— �රාබ@ ආඥාපනත යටෙ7 >ෙ�දනය,— �රාබ@ 

ආඥාපනෙ7 (52 අ�කාරය T) 12, 14 සහ 22 වග/� සමඟ aයFය c�, 32 වග/�ය යටෙ7, 
�රාබ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන ල@ව, 2017 ²i 28 Aනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.10.09 Aන ඉAnප7 කරන 
ලද >ෙ�දනය අeමත කළ c� ය. 
(අංක 996 දරන �රාබ@ >ෙ�දනය)  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*54. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— >ෂ්පාදන බ@ (Fෙශේෂ F�Fධාන)  පනත යටෙ7 

>යමය,— 1989 අංක 13 දරන >ෂ්පාදන බ@ (Fෙශේෂ F�Fධාන)  පනෙ7 3 වග/�ය 
යටෙ7 >ෂ්පාදන බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 අෙගෝස්� 17 Aනැ� අංක 2032/31 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*55. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ 
සාදන ල@ව, 2017 මැ£ 30 Aනැ� අංක 2021/7 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*56. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ 
සාදන ල@ව, 2017 ²> 06 Aනැ� අංක 2022/7 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*57. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 5 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ 
සාදන ල@ව, 2017 ²> 06 Aනැ� අංක 2022/8  දරන අ� Fෙශේෂ ගැස�  පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*58. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය 
යටෙ7 Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
Fd/ සාදන ල@ව, 2017 ²> 30 Aනැ� අංක 2025/44 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� 
පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*59. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ 
සාදන ල@ව, 2017 ²i 19 Aනැ� අංක 2028/44 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
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*60. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 ²i 26 Aනැ� අංක 2029/25 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ කරe 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*61. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 ²i 31 Aනැ� අංක 2030/10 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ කරe 
ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*62. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8  හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 අෙගෝස්� 01 Aනැ� අංක 2030/20 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*63. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 අෙගෝස්� 15  Aනැ� අංක 2032/11 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*64. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 අෙගෝස්� 16 Aනැ� අංක 2032/24 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*65. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 අෙගෝස්� 23 Aනැ� අංක 2033/31 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*66. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය යටෙ7 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා Fd/ සාදන 
ල@ව, 2017 සැ�තැGබB 08 Aනැ� අංක 2035/28 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ 
කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
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*67. 
Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනත යටෙ7 >යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ පනෙ7 2 වග/�ය 
යටෙ7 Fෙශේෂ ෙවළඳ භාZඩ බ@ සGබ/ධෙය/ Iද8 හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
Fd/ සාදන ල@ව, 2017 ඔෙතෝබB 02 Aනැ� අංක 2039/2 දරන අ� Fෙශේෂ 
ගැස� පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2017.11.07 Aන ඉAnප7 කරන ලද >යමය අeමත කළ 
c� ය.  

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*68. 
පාBiෙG/�ෙ� ස්ථාවර >ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක}Gපත,— පාBiෙG/�ෙ� 

ස්ථාවර >ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක}Gපත සGබ/ධෙය/ 2017 ෙනොවැGබB මස 07 වැ> 
අඟහ	වාදා ��ග/වන ලද ස්ථාවර >ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වාBතාව,—සලකා 
බැ´ම. 

*69. 
Fdවන ආZ®කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*70. 
බලහ7කාරෙය/ අ�	දහ/ abGවi/ dය^ තැනැ7ත/ ආරෂා abG සඳහා T 

ජාත)/තර සGI� පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 
(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*71. 
ෙබෞ�ධ Fහාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම. 

(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 
*72. 
ෙථේරවාr ¶· ක�කාව7 (iයාපAං� abෙG) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම. 
(අමාත) මZඩලෙ[ අeම�ය ද/වා �ෙR.) 

*73. 
ආZ®කම ව)වසථ්ාව යටෙ7 ෙයෝජනාව,— Fවාදය  ක8 තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ²> 22),— “u ලංකා පජාතා/�ක සමාජවාr ජනරජෙ[ ආZ®කම ව)වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ� F�Fධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො{ෂ/ සභාව Fd/ 2016 ෙපබරවාn 25 
Aනැ� අංක 1955/19 දරන අ� Fෙශේෂ ගැස� පතෙ[ පළ කරe ලැබ, 2016.05.06 Aන ඉAnප7 
කරන ලද, ජනමතFචාරණයකr ෙහෝ ඡ/ද Fම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ Fද¯7 හා I¹ත 
ජනමාධ) Fd/ ��පැAය c� උපමාන ෙහව7 මාBෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහcG ප�ප7� අeමත 
කළ c� ය.” යeෙව/ ෙයෝජනා කරන ලA/, පශන්ය සභා¶Iඛ කරන ලr.  

74. 
u ලංකා ෙසේවා �nස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන7 ෙක}Gපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

75. 
ළමා Wන	7ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  

76. 
u ලංකා එස7 qස�්යා> සෙහෝදර7වය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  

77. 
u ලංකා කා/තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම.  

78. 
ෙමොනරාගල Aස�් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — 

ෙදවැ>වර aය�ම.  
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79. 
ලසාiය/ සමාජ¼ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම.  

80. 
ජාත)/තර කා/තා සහ ළමා අ£�/ �¬¥ෙG සභාව (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 

ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  

81. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත abෙG) පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර 

aය�ම.  

82. 
ද ඉ/ස�්�c� ඔෆ ් සB�ෆ£° පRi එක�/ට/�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත abෙG) 

පන7 ෙක}Gපත — ෙදවැ>වර aය�ම.  
 

 
 

* සල/ෙණ� හ��ව+ ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

Aනට >ය{ත කටc�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැeGrම  
අ1. 
FසBජන පන7 ෙක}Gපත (2018) නමැ� පන7 ෙක}Gපතට කාරක සභාෙ�r ඉAnප7 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම >t7 කළ “Aනට >ය{ත කටc�වලට අදාළ අ�ෙBකය” 
නමැ� ප�කාව බල/න. 
 
 

 


