
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

118/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රසර සංව(ධන හා වන*+ අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙද5වල ස7ෙවෝද,ානෙ9 ස�-ට ප�කාර :;මට අවශ, පහ<ක= අවම 
ම>ටමක පව�න බව7; 

 (ii) පA ෛවද,ව	-ෙC 5ඟය ඇ� බව7; 

 (iii) ස�- :5ප ෙදෙනF ෙමම ත77වය �ළ Hය ෙගොස ්ඇ� බව7; 

 (iv) තව7 ස�- :5ප ෙදෙනF ෙරෝගා�රව KLන බව7; 

එ�මා ද-ෙන5ද? 

(ආ) 2013.01.01 Kට 2015.06.30 දවා කාලය �ළ ෙද5වල ස7ෙවෝද,ානය �ළT, 
HයUය ස�-ෙC ව(ගය, වයස හා Hය යෑමට ෙහේ�ව ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ(ද 
ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ඇ) (i) ෙද5වල ස7ෙවෝද,ානයට අYZතව KLය Z� අවම පA ෛවද,ව	- 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ= වන\ට ෙද5වල ස7ෙවෝද,ානෙ9 ෙසේවය කරන පA ෛවද,ව	- 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙද5වල ස7ෙවෝද,ානෙ9 ස�-ෙC ෙසෞඛ, ත77වය ඉහළ නැං+මට  
ග-නා �යවර කවෙ(ද; 

  ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

2. 
1202/’16 

ග	 ප�ම උදයශා-ත cණෙසේකර මහතා,— වාdමා(ග හා ජලස=ප7 කළමනාකරණ 
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) වfgයාව hසi්කය �ළ 1983 ව(ෂය වන\ට �k, 

 (i) වාdමා(ග සංඛ,ාව; 

 (ii) Fඩා වැm, අno සහ ඇළ මා(ග සංඛ,ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො\p= පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) (i) 1983 Kට 2009 ව(ෂෙ9T Zදමය ත77වය gමවන ෙත වාdමා(ග, වැm, 
අno සහ ඇළ මා(ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව- කරන ලද nදල; 

 

(අටවැg පා(rෙ=-�ව - පළnවැg සභාවාරය) 
අංක 220.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017  ෙන�වැ�බ� මස 23 වැ�  හස්ප#�දා %. භා. 9.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (ii) Zදමය ත77වය gම +ෙම- ප< 2015 ව(ෂය දවා, සමසත් වාdමා(ග, වැm, 
අno සහ ඇළ මා(ග ප�සංසක්රණයට රජය \K- ෙව- කරන ලද nදල; 

එ එ ව(ෂය අYව  ෙකොපමණද ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

3. 
1405/’16 

ග	 බ-uල cණව(ධන මහතා,— vවර හා ජලජ ස=ප7 සංව(ධන අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 176ට අYව, \K�	 ම7ස, ක(මා-ත ව,ාපාර 
ඇරxම සඳහා සහනදාy පදනH- ණය පහ<ක= ලබාu- z�ගලය-ෙC ෙහෝ 
ආයතනවල ලැ{ස�්ව ඉhdප7 කර-ෙ-ද; 

 (ii) ව(ෂ 1977 Kට ෙ= දවා \K�	 ම7ස, අපනයන ම|- ඉප} \ෙ�ශ 
\gමය පමාණය එ එ ව(ෂය අYව ෙකොපමණද; 

 (iii) ~ ලංකාෙm \K�	 ම<- අපනයනක	ව-ෙC ලැ{ස�්ව ඉhdප7 
කර-ෙ-ද; 

 (iv) අයවැය ෙයෝජනාවට අYව, \K�	 ම7ස, අපනයනක	ව-ට ණය 
පහ<ක= ලබා Tෙ=T \ෙශේෂෙය- ලබාu- සහන කවෙ(ද; 

 (v) 2017 ව(ෂය ෙවYෙව- එ� සහන තවuරට7 වලංc ව-ෙ-ද; 

 (vi) \K�	 ම<- අපනයන ක(මා-තය පව(ධනය :;ෙ= වග�ම දරන රාජ, 
ආයතනය-5 �යාකාd7වය ��බඳව සෑ�මට ප7 ව-ෙ-ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

4. 
1637/’17 

ග	 නr- බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— \urබල හා zන(ජන�ය බලශ� 
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය hසi්කෙ9, zන;- පෙ�ශෙ9 zන(ජන�ය බලශ� උද,ානය 
ඉh:;මට �යවර ෙගන �ෙ�ද; 

 (ii) එම zන(ජන�ය බලශ� උද,ානෙය- gෂප්ාදනය :;මට අෙ��ත 
�(ය බලශ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බලශ� උද,ානය �ළ gපද+මට අෙ�ෂා කරන <ළං බලශ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව,ාපෘ�ෙ9 පග�ය කවෙ(ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

5. 
1642/’17 

ග	 චH-ද \ ෙ�Kd මහතා,— ��ධශාසන අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ7 ඇ� n� ප-ස� සංඛ,ාව සහ ඒවාෙ9 වැඩවසන n� ��- 
වහ-ෙසේලා සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii) අ�රාජ,වාT-ෙC �යාකලාපය ෙහේ�ෙව- ඌව පළාෙ7 ප-ස� ප�ධ�ය 
දැ� pඳ වැ�මකට ල� බව ��ග-ෙ-ද; 

 (iii) ඓ�හාKක වශෙය- ඌව පළාතට Ku � බරපතල අසාධාරණය ෙහේ�ෙව- 
pඳ වැ�Y ප-ස� ප�ධ�ය ය� නඟා K�+මට ග-නා �යවර කවෙ(ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

6. 
1669/’17 

ග	 අෙශෝක �ය-ත මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා7 සභාව යටෙ7 z7තලම hසi්කය �ළ �යා7මක වන පළා7 
පාලන ආයතන \K- අපදව, සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ(ද; 

 (ii) ඝන අපදව, කළමනාකරණය සඳහා ව,ාපෘ�ය ෙමම පළා7 පාලන 
ආයතන සඳහා හ�-වා T �ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න=, 2010 ව(ෂෙ9 Kට ෙ= දවා එම ව,ාපෘ�ය සඳහා එ එ පළා7 
පාලන ආයතනයකට ලබා T ඇ� පහ<ක= හා nද� පමාණය ෙව- ෙව- 
වශෙය- කවෙ(ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

7. 

1675/’17 
ග	 ෙස9{� අ� සා�( මfලානා මහතා, — අධ,ාපන අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (3) 

(අ) 2008 ෙදසැ=බ( මාසෙ9T මඩකලzව, ෙකෝපා{ සහ ෙකොටගල යන c	 z�o 
\ද,ාලවr- තම z�oව gමකර ව-g hසi්කෙ9 පාස�වලට ප7+= ලබාෙදන 
ලද සහ z�oව අවස- කළ වහාම \භාගය පැවැ7+ෙ= �යාපLපාLයට පටහැg 
ෙලස 2009 අෙපේ� මාසෙ9T අවස- \භාගයට ෙප� KLන ෙලස ඉ�ලා KLY ලැk 
අභ,ාසලා�-ෙC න= කවෙ(ද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) (i) ඉහත � hසi්කය �ළ Z�ධය උ�චතම අවසථ්ාවට එළඹ �k ෙහ{- එම 
අභ,ාසලා�-හට hසi්කෙය- �ටතට පැH�මට ෙනොහැ: � බව7; 

 (ii) ඔf- තම ක¡ෂඨ් ක�ඩායම සමඟ \භාගයට n�ණu- අතර එම ක¡ෂඨ් 
ක�ඩායමට ලබාu- පශන් පතයටම ���	 ලබා u- නn7, ක¡ෂඨ් 
ක�ඩායම සඳහා තම සහ�කය වලංc වන hනය ෙලස 2009.08.01 hන 
ලබාu- අතර ඔf-ෙC සහ�කය වලංc වන hනය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
hනය ලබා T ඇ� බව7;   

එ�මා ද-ෙන5ද? 

(ඇ) ක¡ෂඨ් ක�ඩායෙ= සහ�කය වලංc වන hනයම ඔf-හට ලබාTමට �යවර 
ග-ෙ-ද ය-න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

 
 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

8. 
1693/’17 

ග	  �. රං¤7 ද ෙසො{සා මහතා,— nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) සංව(ධන ෙලොත¥{ ම�ඩලෙ9 සභාප�වරයා ඇ�� අධ,ෂ ම�ඩලෙ9 
n� සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සභාප�වරයාෙC සහ අධ,ෂ ම�ඩලෙ9 මාKක වැ�� හා Tමනා ෙව- 
ෙව- වශෙය- කවෙ(ද; 

 (iii) සංව(ධන ෙලොත¥{ ම�ඩලෙ9 සභාප�වරයාෙC නම Fමද; 

 (iv)  ඉහත තන�ර දැ;මට ඔ� සzරා ඇ� අධ,ාපන <u<ක= කවෙ(ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන5ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම-ද? 

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැY=Tම සහ hනට gයHත කටZ� 
*අ1.  
\ස(ජන පන7 ෙක�=පත (2018) — (ෙදොෙළොසව්ැg ෙව- කළ hනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැ=බ( 22 hන පග�ය) 

*2.   
§ඩා අමාත,�මා,— <ගතදාස ජා�ක §ඩා සං�(ණ අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2012,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (2) (/) වග-�ය යටෙ7 2016.06.24 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2012.12.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
\ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 <ගතදාස ජා�ක §ඩා සං�(ණ අ�කාdෙ9 
වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ත	ණ, §ඩා, කලා  හා උ	මය- ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 

2017.02.21 hන සලකා බලන ලT.) 

*3.   
ඉඩ= සහ පා(rෙ=-� ප�සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩ= ප�සංසක්රණ  ෙකොHෂ- 

සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ= ප�සංසක්රණ 
ෙකොHෂ- සභා පනත යටෙ7 2016.11.18 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg 
hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7   ඉඩ= ප�සංසක්රණ  ෙකොHෂ- සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� 
ය.  
(කෘ�ක(මය හා ඉඩ= ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.03.09 hන 

සලකා බලන ලT.) 

*4.   
ඉඩ= සහ පා(rෙ=-� ප�සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩ= ප�සංසක්රණ  ෙකොHෂ- 

සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ= ප�සංසක්රණ 
ෙකොHෂ- සභා පනත යටෙ7 2016.11.18 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg 
hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7   ඉඩ= ප�සංසක්රණ  ෙකොHෂ- සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� 
ය.  
(කෘ�ක(මය හා ඉඩ= ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.03.09 hන 

සලකා බලන ලT.) 
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*5.   
සංව(ධන කා(යභාර අමාත,�මා සහ \ෙ�ශ කටZ� අමාත,�මා,— ෙසේවා 

gZතය-ෙC භාර අරnදෙ� වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා gZතය-ෙC භාර අරnද� ම�ඩල පනෙ7 11 වග-�ය යටෙ7 2016.11.12 වැg 
hන ඉhdප7 කරන ලද 2014.12.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
\ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ෙසේවා gZතය-ෙC භාර අරnදෙ� වා(�ක 
වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.02.09 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*6. 
පවාහන හා K\� cව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොHෂ- සභාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය 
යටෙ7 2016.09.06 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොHෂ- සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.01.26 

hන සලකා බලන ලT.) 

*7. 
පවාහන හා K\� cව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ~ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ9 වා(�ක 

වා(තාව හා Uo= - 2012,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය යටෙ7 
2017.03.07 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2012.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.03.24 

hන සලකා බලන ලT.) 

*8. 
පවාහන හා K\� cව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොHෂ- සභාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය 
යටෙ7 2017.05.03 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොHෂ- සභා ෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.26 

hන සලකා බලන ලT.) 

*9.   
පවාහන හා K\� cව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ~ ලංකා K\� cව-ෙසේවා අ�කාdෙ9 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය 
යටෙ7 2016.12.05 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7  ~ ලංකා K\� 
cව-ෙසේවා අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.10 

hන සලකා බලන ලT.) 

*10.   
පවාහන හා K\� cව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද, ආයතනෙ9 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය 
යටෙ7 2017.01.24 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක පවාහන ෛවද, 
ආයතනෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.10 

hන සලකා බලන ලT.) 
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*11.   
කා-තා හා ළමා කටZ� අමාත,�Hය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාdෙ9 වා(�ක 

වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාd පනෙ7 32 
වග-�ය සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (2) (ඉ) වග-�ය යටෙ7 2016.06.07 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාdෙ9 
වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(කා-තා හා ස¬් z	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 

2017.02.21 hන සලකා බලන ලT.) 
*12.   
\ෙ�ශ ¥:යා අමාත,�Hය සහ අ�කරණ අමාත,�Hය,— ~ ලංකා \ෙ�ශ ෙසේවා gZ� 

කා(යංශෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ~ ලංකා \ෙ�ශ ෙසේවා 
gZ� කා(යංශ පනෙ7 19 වැg වග-�ය යටෙ7 2016.06.08 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 
2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, \ගණකා�ප�වරයාෙC 
g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා \ෙ�ශ ෙසේවා gZ� කා(යංශෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= 
අYමත කළ Z� ය.  
(ජාත,-තර සබඳතා ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2016.10.05 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*13. 
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— ෙවළඳ නැm පනත යටෙ7 gෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැm පනෙ7 126 සහ 321 වග-� යටෙ7 n�u 
යාතාක	ව- z�o :;ෙ=, සහ�ක :;ෙ= සහ nරකාවෙල5 ෙයTෙ= පH� 
ස=බ-ධෙය- වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,වරයා \K- සාදන ලuව, 2017 මැ{ 
08 hනැ�  අංක 2018/3 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතය ම|- සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ( 04 hනැ� අංක 1987/19 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9  පළ කරY ලැබ, 
2017.10.17 hන ඉhdප7 කරන ලද gෙයෝග අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*14. 
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— නැm gෙයෝ¤තය-ට, නැm බ 

ෙගනය-න-ට, යාතා �යාක	ව- ෙනොවන ෙපොu පවාහකය-ට සහ ක-ෙ>න( 
ෙමෙහZ=ක	ව-ට බලපත ලබාTෙ= පනත යටෙ7 gෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැm gෙයෝ¤තය-ට, නැm බ ෙගනය-න-ට, යාතා �යාක	ව- ෙනොවන ෙපොu 
පවාහකය-ට සහ ක-ෙ>න( ෙමෙහZ=ක	ව-ට බලපත ලබාTෙ= පනෙ7 10 
වග-�ය යටෙ7 2017 නැm gෙයෝ¤තය-ෙC, නැmබ ෙගනය-න-ෙC, යාතා 
�යාක	ව- ෙනොවන ෙපොu පවාහකය-ෙC සහ ක-ෙ>න( ෙමෙහZ=ක	ව-ෙC 
(ගාස්� ව®හ) gෙයෝග ස=බ-ධෙය- වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 ඔෙතෝබ( 17 hනැ� අංක 2041/10 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 
පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gෙයෝග අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*15.   
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— //ස ලංකා නැm සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 
2016.01.28 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2013.03.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 //ස ලංකා නැm සංසථ්ාෙm 
වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.10 

hන සලකා බලන ලT.) 

*16.   
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— //ස ලංකා නැm සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 
2016.09.06 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2014.03.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 //ස ලංකා නැm සංසථ්ාෙm 
වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.10 

hන සලකා බලන ලT.) 
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*17.   
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2012,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 2015.10.08 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2012.12.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
\ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 
Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.01.26 

hන සලකා බලන ලT.) 

*18.   
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2013,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 2016.06.21 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2013.12.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
\ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 
Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.01.24 

hන සලකා බලන ලT.) 

 *19.   
වරාය හා නා\ක කටZ� අමාත,�මා,— ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 2016.11.12 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2014.12.31 hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
\ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා වරාය අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 
Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස-gෙmදනය ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.01.26 

hන සලකා බලන ලT.) 

*20.  
ක(මා-ත හා වා¡ජ කටZ� අමාත,�මා,— //ස ~ ලංකා රාජ, වා¡ජ (\\ධ) ��ගත 

සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ~ ලංකා රාජ, 
වා¡ජ (\\ධ) ��ගත සංසථ්ා පනත යටෙ7 2016.07.07 hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.03.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාvන \ගණකව	-ෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 //ස ~ ලංකා රාජ, වා¡ජ (\\ධ) ��ගත සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= 
අYමත කළ Z� ය.  
(gෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2016.10.04 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*21.   
ක(මා-ත හා වා¡ජ කටZ� අමාත,�මා,— //ස ~ ලංකා රාජ, වා¡ජ (\\ධ) ��ගත 

සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ~ ලංකා රාජ, 
වා¡ජ (\\ධ) ��ගත සංසථ්ා පනත යටෙ7 2017.02.09 hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.03.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාvන \ගණකව	-ෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 //ස ~ ලංකා රාජ, වා¡ජ (\\ධ) ��ගත සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= 
අYමත කළ Z� ය.  
(gෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.04.07 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*22. 
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංකා රාජ, වැ\r සංසථ්ාෙm වා(�ක 

වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) 
වග-�ය යටෙ7 2016.12.10 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2011.12.31 වැg hෙන- අවස- � 
ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා රාජ, 
වැ\r සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.23 hන සලකා 

බලන ලT.) 
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*23. 
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ජා�ක ඉ�d :;ෙ= බැංFෙm වා(�ක වා(තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන - 2015,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 
අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2017.01.24 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 
2015.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC 
g;«ණ ඇ�ළ7 ජා�ක ඉ�d :;ෙ= බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන  
අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*24. 
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ 

¯ල, පකාශන - 2015,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2017.01.25 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2015.12.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ 
ඇ�ළ7 ලංකා බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන  අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

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

¯ල, පකාශන - 2015,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2017.03.08 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද,        
2015.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC 
g;«ණ ඇ�ළ7 මහජන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන  අYමත කළ 
Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 
 

*26. 
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— //ස F	ණෑගල වැ\r සමාගෙ= වා(�ක 

වා(තාව හා ¯ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 
2017.03.21 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාvන \ගණකව	-ෙC g;«ණ ඇ�ළ7 //ස F	ණෑගල වැ\r 
සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.23 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*27.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා 

ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාග= පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක(මා-ත පනත අYව 2017.03.22 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg 
hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.°.එ=.*. වරල7 
ගණකා�කා;ව	-ෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා 
ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන  අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*28.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ජා�ක ඉ�d :;ෙ= බැංFෙm වා(�ක වා(තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන - 2014,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 
අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2016.05.05 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 
2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC 
g;ෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක ඉ�d:;ෙ= බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන 
අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 
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*29.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— මහජන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ 

¯ල, පකාශන - 2014,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2016.09.22 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 මහජන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*30.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ 

¯ල, පකාශන - 2014,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2016.05.05 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 ලංකා බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*31.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— //ස හලාවත වැ\r සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව 

හා ¯ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 
2016.11.15 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 //ස හලාවත වැ\r සමාගෙ= 
වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*32.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— පාෙ�±ය සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව 

හා ¯ල, පකාශන - 2014,— nද� �� පනෙ7 35(3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන 
nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2016.10.28 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 
වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 පාෙ�±ය සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.05.03 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*33.   
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංක- cව- සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා  

¯ල, පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 
2016.08.09 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2015.03.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ(-ස>් ඇ-� ය-C වරල7 ගණකා�කා;ව	-ෙC g;ෂණ ඇ�ළ7  
~ ලංක- cව- සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.23 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*34.  
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංක- cව- සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා  

ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය 
යටෙ7 2017.07.25 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2016.03.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංක- cව- 
සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා ඒකාබ�ධ ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.23 hන සලකා 

බලන ලT.) 
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*35.   
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංක- cව- සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 2015.03.04 
වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.03.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ(-ස>් ඇ-� ය-C වරල7 ගණකා�කා;ව	-ෙC g;ෂණ ඇ�ළ7  ~ ලංක- 
cව- සමාගෙ= වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.08.23 hන සලකා 

බලන ලT.) 
*36.   
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ලංකාzත සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව 

හා ¯ල, පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 
2017.05.23 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාvන \ගණකව	- වන එස.් ෙ�. එ=. එස.් වරල7 ගණකා�කා; 
ව	-ෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ලංකාzත සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, 
පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.09.06 hන සලකා 

බලන ලT.) 
*37.   
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ලංකාzත සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව 

හා ¯ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය යටෙ7 
2017.08.09 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාvන \ගණකව	- වන එස.් ෙ�. එ=. එස.් වරල7 ගණකා�කා; 
ව	-ෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ලංකාzත සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, 
පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.09.06 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*38.   
රාජ, ව,වසාය සංව(ධන අමාත,�මා,— ~ ලංකා gවාස සංව(ධන ¯ල, සංසථ්ා 

බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන nද� �� 
පනෙ7 35 (3) වග-�ය යටෙ7 සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14 (3) වග-�ය 
යටෙ7 2017.07.04 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2014.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ~ ලංකා gවාස 
සංව(ධන බැංFෙm වා(�ක වා(තාව හා ¯ල, පකාශන අYමත කළ Z� ය.  
(ආ(©ක සංව(ධන ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2017.09.06 hන සලකා 

බලන ලT.) 

*39. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කා(Hක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග-�ය සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 
2016.07.08 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 රාජ, ඖෂධ ��ගත සංසථ්ාෙm 
වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 

*40. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— ~ ජයව(ධනzර මහ ෙරෝහෙ� 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ~ ජයව(ධනzර මහෙරෝහ� 
ම�ඩල පනෙ7 30(2) වග-�ය සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(2)(C) වග-�ය 
යටෙ7 2016.07.21 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 ~ ජයව(ධනzර මහ 
ෙරෝහෙ� වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 
 



( 11 ) 

 

 

*41. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ gෂප්ාදන සංසථ්ාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කා(Hක ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 30(2) වග-�ය සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14(3) වග-�ය යටෙ7 
2016.08.11 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;«ණ ඇ�ළ7 රාජ, ඖෂධ gෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 

*42.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— \ජය Fමාර�ංග අYසම්රණ 

ෙරෝහෙ� වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1999 අංක 38 දරන \ජය Fමාර�ංග 
අYසම්රණ ෙරෝහ� ම�ඩල පනෙ7 30(2) වග-�ය සහ 1971 අංක 38 දරන nද� පනෙ7 14
(2) / වග-�ය යටෙ7 2016.08.12 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- 
අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 \ජය 
Fමාර�ංග අYසම්රණ ෙරෝහෙ� වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 

*43.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— ~ ලංකා ආZ(ෙmද ඖෂධ සංසථ්ාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කා(Hක ��ගත සංසථ්ා  
පනෙ7 30 වග-�ය යටෙ7 2017.01.09 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2013.12.31 hෙන- 
අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 
~ ලංකා ආZ(ෙmද ඖෂධ සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <බසාධන සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 

*44.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�±ය ෛවද, අමාත,�මා,— ෙහෝHෙයෝප� ෛවද, සභාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝHෙයෝප� පනෙ7 40 
වග-�ය යටෙ7 2017.01.25 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2011.12.31 hෙන- අවස- � 
ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ෙහෝHෙයෝප� 
ෛවද, සභාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව <බසාධන සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.07.04 hන සලකා බලන ලT.) 

*45.  
gවාස හා ඉh:;= අමාත,�මා,— ජා�ක gවාස සංව(ධන අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා 

Uo= - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක gවාස සංව(ධන අ�කාdය පනත අYව 
2016.10.25 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2012.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7 ජා�ක gවාස සංව(ධන 
අ�කාdෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.08.09 hන සලකා බලන ලT.) 

*46.   
gවාස හා ඉh:;= අමාත,�මා,— ඉh:;= අභ,ාස සංව(ධන ආයතනෙ9 වා(�ක වා(තාව 

හා Uo= - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ9 කා(Hක සංසථ්ා පනෙ7 2 වැg වග-�ෙ9 1 
වැg උප වග-�ය යටෙ7 හා 1992 ³g මස 10 hනැ� අංක 718/15 දරන අ� \ෙශේෂ 
ගැස>පතය අYව 2016.10.25 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 2013.12.31 වැg hෙන- අවස- � 
ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ ඇ�ළ7  ඉh:;= අභ,ාස 
සංව(ධන ආයතනෙ9 වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.08.09 hන සලකා බලන ලT.) 
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*47.   
gවාස හා ඉh:;= අමාත,�මා,— රාජ, සංව(ධන හා g(මාණ ��ගත සංසථ්ාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කා(Hක සංසථ්ා පනෙ7          
2 වැg වග-�ෙ9 1 වැg උප වග-�ය යටෙ7 2017.01.24 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද, 
2012.12.31 වැg hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC 
g;ෂණ ඇ�ළ7 රාජ, සංව(ධන හා g(මාණ ��ගත සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= 
අYමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව <භසාධනය, සමාජ ස\බලගැ-+ම ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක 

සභාව \K- 2017.08.09 hන සලකා බලන ලT.) 

*48.   
ඛgජ ෙත� ස=ප7 සංව(ධන අමාත,�මා,— ලංකා ඛgජ ෙත� ��ගත සංසථ්ාෙm 

වා(�ක වා(තාව හා Uo= - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛgජ ෙත� ��ගත සංසථ්ා 
පනෙ7 32 (3) වග-�ය යටෙ7 2016.04.05 වැg hන ඉhdප7 කරන ලද 2013.12.31 
hෙන- අවස- � ව(ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද \ගණකා�ප�වරයාෙC g;ෂණ 
ඇ�ළ7 ලංකා ඛgජ ෙත� ��ගත සංසථ්ාෙm වා(�ක වා(තාව හා Uo= අYමත කළ Z� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං¨ක අvෂණ කාරක සභාව \K- 2016.10.07 hන සලකා බලන 

ලT.) 

*49.  
nද� හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— <රාබu ආඥාපනත යටෙ7 gෙmදනය,— <රාබu 

ආඥාපනෙ7 (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග-� සමඟ :ය\ය Z�, 32 වග-�ය යටෙ7, 
<රාබu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- සාදන ලuව, 2017 ³r 28 hනැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.10.09 hන ඉhdප7 කරන 
ලද gෙmදනය අYමත කළ Z� ය. 
(අංක 996 දරන <රාබu gෙmදනය)  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*50. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— gෂ්පාදන බu (\ෙශේෂ \�\ධාන)  පනත යටෙ7 

gයමය,— 1989 අංක 13 දරන gෂ්පාදන බu (\ෙශේෂ \�\ධාන)  පනෙ7 3 වග-�ය 
යටෙ7 gෂ්පාදන බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- සාදන 
ලuව, 2017 අෙගෝස්� 17 hනැ� අංක 2032/31 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ 
කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*51. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- සාදන 
ලuව, 2017 මැ{ 30 hනැ� අංක 2021/7 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ කරY 
ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*52. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- සාදන 
ලuව, 2017 ³g 06 hනැ� අංක 2022/7 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ කරY 
ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*53. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 5 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- සාදන 
ලuව, 2017 ³g 06 hනැ� අංක 2022/8  දරන අ� \ෙශේෂ ගැස>  පතෙ9 පළ කරY 
ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
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*54. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය 
යටෙ7 \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
\K- සාදන ලuව, 2017 ³g 30 hනැ� අංක 2025/44 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> 
පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*55. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 ³r 19 hනැ� අංක 2028/44 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ 
කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*56. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 ³r 26 hනැ� අංක 2029/25 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ 
කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*57. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 ³r 31 hනැ� අංක 2030/10 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ 
කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*58. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද�  හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 අෙගෝස්� 01 hනැ� අංක 2030/20 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 
පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*59. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය යටෙ7 
\ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා \K- 
සාදන ලuව, 2017 අෙගෝස්� 15  hනැ� අංක 2032/11 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 
පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*60. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය 
යටෙ7 \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
\K- සාදන ලuව, 2017 අෙගෝස්� 16 hනැ� අංක 2032/24 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> 
පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*61. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය 
යටෙ7 \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
\K- සාදන ලuව, 2017 අෙගෝස්� 23 hනැ� අංක 2033/31 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> 
පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
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*62. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය 
යටෙ7 \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
\K- සාදන ලuව, 2017 සැ�තැ=බ( 08 hනැ� අංක 2035/28 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> 
පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*63. 
nද� හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනත යටෙ7 gයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu පනෙ7 2 වග-�ය 
යටෙ7 \ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බu ස=බ-ධෙය- nද� හා ජනමාධ, අමාත,වරයා 
\K- සාදන ලuව, 2017 ඔෙතෝබ( 02 hනැ� අංක 2039/2 දරන අ� \ෙශේෂ 
ගැස> පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2017.11.07 hන ඉhdප7 කරන ලද gයමය අYමත කළ 
Z� ය.  

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*64. 
පා(rෙ=-�ෙm ස්ථාවර gෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�=පත,— පා(rෙ=-�ෙm 

ස්ථාවර gෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�=පත ස=බ-ධෙය- 2017 ෙනොවැ=බ( මස 07 
වැg අඟහ	වාදා ��ග-වන ලද ස්ථාවර gෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙm වා(තාව,—
සලකා බැ�ම. 

*65. 
\Kවන ආ�කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර :ය+ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*66. 
බලහ7කාරෙය- අ�	දහ- :;=වr- Kය¶ තැනැ7ත- ආරෂා :;= සඳහා � 

ජාත,-තර ස=n� පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර :ය+ම. 
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 

*67. 
ෙබෞ�ධ \හාර ෙ�වාලග= (සංෙශෝධන) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර :ය+ම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 
*68. 
ෙථේරවාT �� ක�කාව7 (rයාපhං� :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර 

:ය+ම. 
(අමාත, ම�ඩලෙ9 අYම�ය ද-වා �ෙ�.) 

*69. 
ආ�කම ව,වසථ්ාව යටෙ7 ෙයෝජනාව,— \වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ³g 22),— “~ ලංකා පජාතා-iක සමාජවාT ජනරජෙ9 ආ�කම ව,වසථ්ාෙm 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙm \�\ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොHෂ- සභාව \K- 2016 ෙපබරවාd 25 
hනැ� අංක 1955/19 දරන අ� \ෙශේෂ ගැස> පතෙ9 පළ කරY ලැබ, 2016.05.06 hන ඉhdප7 
කරන ලද, ජනමත\චාරණයකT ෙහෝ ඡ-ද \ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ \ද®7 හා n¹ත 
ජනමාධ, \K- ��පැhය Z� උපමාන ෙහව7 මා(ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහZ= ප�ප7� අYමත 
කළ Z� ය.” යYෙව- ෙයෝජනා කරන ලh-, පශන්ය සභා�nඛ කරන ලT.  

70. 
~ ලංකා ෙසේවා �dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන7 ෙක�=පත — 

ෙදවැgවර :ය+ම.  

71. 
ළමා zන	7ථාපන ෙ-දය (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර 

:ය+ම.  

72. 
~ ලංකා එස7 �ස�්යාg සෙහෝදර7වය (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — 

ෙදවැgවර :ය+ම.  
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73. 
~ ලංකා කා-තා ස=ෙ=ලනය (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර 

:ය+ම.  

74. 
ෙමොනරාගල hසi් කා-තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — 

ෙදවැgවර :ය+ම.  

75. 
ලසාrය- සමාජyය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර 

:ය+ම.  

76. 
ජාත,-තර කා-තා සහ ළමා අ{»- <¥�ෙ= සභාව (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 

ෙක�=පත — ෙදවැgවර :ය+ම.  

77. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත :;ෙ=) පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර 

:ය+ම.  
78. 
ද ඉ-සL්LZ> ඔෆ ් ස(Lෆ{� ප�r එකf-ට->ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත :;ෙ=) 

පන7 ෙක�=පත — ෙදවැgවර :ය+ම.  
 

* සල+ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

hනට gයHත කටZ�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැY=Tම  
අ1. 
\ස(ජන පන7 ෙක�=පත (2018) නමැ� පන7 ෙක�=පතට කාරක සභාෙmT ඉhdප7 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම gF7 කළ “hනට gයHත කටZ�වලට අදාළ අ�ෙ(කය” 
නමැ� පiකාව බල-න. 
 

 

 


