
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

892/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (3) 

(අ) (i) මැදව5�ය ප 7ාෙ�8ය ෙ9ක: ෙකො<ඨාසෙ>, �ලා ෙව9@ය ග 7ාමය ආශ 7තිව CD 
ෙගවන “ව,F Gංහල” න:, ජන වKගය ��බඳව සNOණය කර !ෙPද; 

 (ii) උත ග 7ාමයට අමතරව ෙමම ජන වKගය SවTවන ෙවනT ග 7ාම FලධාV 
වස: කවෙKද; 

 (iii) *ද සමෙ>W DDධ Xඩාව,ට ලZ ෙමම ජනතාව CDෙගවන ග:මානය,[ 
\@ක අවශ+තා අවම ම<ටමක පව!න බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iv) එම පහ_ක: ක`නa, ලබා Wමට �යවර ෙගන !ෙPද; 

 (v) එෙසේ න:, එම �යවර කවෙKද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) (i) උත ජනතාවෙe ආKfක තTTවය ඉහළ නැංiමට �යවර ෙගන !ෙPද; 

 (ii) එෙසේ න:, එම �යවර කවෙKද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙe සා:ප 7දාjක උ	මය, ආරOා klමට රජය �යවර ෙගන 
!ෙPද; 

 (iv) එෙසේ න:, එම �යවර කවෙKද; 

ය,නT එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 
2. 

1228/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත nණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ම,නාරම Cසo්කෙ> �[ටා ඇ! pරාDද+ාTමක වqනාකමk, *T 
සථ්ාන සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතV, දැනට සංරෂණ කට*� Gtකරu ලබන සථ්ාන කවෙKද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වKෂවලW ෙව, කරන ලද xද9 පමාණය ෙව, ෙව, 
වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iv) එ9. y. y. ඊ. තසත්වාW, DG, Dනාශ කරන ලද pරාDද+ාTමක 
වqනාකමk, *T සථ්ාන කවෙKද; 

 (v) එම Dනාශය, ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇTන:, තෙසේ	 වqනාකම 
ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Dනාශය, ස:බ,ධෙය, |!මය �යවර ෙගන !ෙPද; 

(අටවැF පාK@ෙ:,�ව - පළxවැF සභාවාරය) 
අංක 222.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vii) ඉහත Gය9ෙල[ම ~Kණ වාKතාව ඉCVපT කර,ෙ,ද;  

 ය,න එ�මා ෙමම සභාව ට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 

3. 
1421/’16 

ග	 බ,tල nණවKධන මහතා,— Dt@ සංෙ�ශ හා `�ට9 යqතල පහ_ක: 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය[ අංක 189 ෙයෝජනාවට අuව, Dෙශේෂ අරx� සඳහා වන 
සමාගම (Special Purpose Company) �[ටවu ලැ�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න:, එම සමාගම කවෙKද;  

 (iii) උත සමාගෙම[ සාංගaක සංසථ්ා පතෙය[ සඳහ, වන අරx� කවෙKද; 

 (iv) එම සමාගෙම[ සාංගaක ව+වසථ්ාව@ෙය[ පධාන Fයමය, කවෙKද; 

 (v) උත සමාගෙම[ අධ+ෂව	,ෙe න: කවෙKද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 

4. 
1647/’17 

ග	 චa,ද D ෙ�GV මහතා,— පළාT සභා හා පළාT පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාT සභාව DG, ඉඩ: ඔ�p ලබාWෙ: වැඩසටහන CයT කර 
!ෙPද; 

 (ii) එෙසේ න:, වTම, ඌව පධාන අමත+ාවරයා එම �රයට පTiෙම, 
අන�	ව ෙ: දවා ලබා W ඇ! ඔ�p සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�p ලබා W ඇ! p�ගලය,ෙe න:, @�නය, සහ ඔ�, පCං� ගාම 
FලධාV වස: කවෙKද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ: ඔ�p ලබාWමට පළාT සභාව අuගමනය කළ කමෙ�දය කවෙKද; 

  ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 

5. 
1730/’17 

ග	 (ෛවද+) න@,ද ජය!ස්ස මහතා,— අභ+,තර කට*�, වයඹ සංවKධන හා 
සංස්කෘ!ක කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ම�, ෙයෝජනා කළ පVC තම SDතෙ> සැඳෑ සමය ෙගවන 
කලාක	ව, ෙවuෙව, දායක Dශාම වැ¢� කමය ෙ: වනDට £යාTමක 
ව,ෙ,ද; 

 (ii) එෙසේ න:, ඒ සඳහා දායක i ඇ! කලාක	ව, සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) 2016 හා 2017 වKෂවලW  රජය ම�, ෙ: සඳහා ෙව, කළ xදල, එ එ 
වKෂය අuව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 



( 3 ) 

 

 

6. 
1732/’17 

ග	 ෙස>j¤ අ¥ සා¦K ම�ලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 හා නැෙගන[ර පළාT �ළ �[q එ එ අධ+ාපන කලාපයට අයT 
xස@්: පාස9 සංඛ+ාව කවෙKද; 

 (ii)  ඉසල්ා:, ඉසල්ා: අධ+යනය සහ අරා§ ඉගැ,i: කට*� අ¨ෂණය Gt 
කරන සහකාර අධ+ාපන අධ+ෂව	,ෙe (ඉසල්ා:) න: කවෙKද; 

 (iii) සහකාර අධ+ාපන අධ+ෂව	, (ඉසල්ා:) ෙනොමැ! අධ+ාපන කලාපවල 
න: කවෙKද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත © Dෂයය, ඉගැ,iම අ¨ෂණය klෙ: කාKයය 
පවරu ලැබ ඇ! අ¨ෂකව	, ක�	,ද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) (i) ª ලංකා අධ+ාපන පVපාලන ෙසේවය (Dෙශේෂ කා«ඩය - ඉසල්ා:) සඳහා 
pර�පා¬ ෙදක පමණ ගැස< Fෙ�දනය �ළ පළ කරන ලද බවT; 

 (ii)  Dෂයමාලාව �ළ ආගaක අධ+ාපනය අFවාKය බවT; 

 (iii) ඉසල්ා: ඉගැ,i: කට*� අ¨ෂණය ෙනොklම, xස@්: ෂ+ය,ෙe 
ආගaක අධ+ාපනය ෙකෙර[ අ[තකර බලපෑම ඇ! කරන බවT;  

එ�මා ද,ෙන[ද? 

(ඇ) (i) ª ලංකා අධ+ාපන පVපාලන ෙසේවෙය[ (Dෙශේෂ කා«ඩය - ඉසල්ා:) ෙසේවක 
සංඛ+ාව වැ` klමට �යවර ගu ලබ,ෙ,ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න:, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ+ාපන අධ+ෂව	, 
(ඉසල්ා:) පT klමට �යවර ගu ලබ,ෙ,ද; 

 (iii) එෙසේ න:, එය Gt කරu ලබන Cනය කවෙKද;  

ය,නT එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 

7. 
1758/’17 

ග	 වා_ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පT! හා 
ආKfක කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ª ලාංkකය, DG, ෙලෝකෙ> DDධ රටවල පවTවාෙගන යන බැං¯ °�: 
��බඳව පාK@ෙ:,�ෙ�W 2016 ±@ මස 05 වැF Cන මDG, Dම² බවT; 

 (ii) එම පශන්යට අදාළ Gය³ ෙතොර�	 ෙසොයා බලා ෙමම සභාවට ද,වන බවට  
ෙපොෙරො,t Z බවT; 

එ�මා ��ග,ෙන[ද? 

(ආ) (i) පශන්ය අසා ෙ: වනDට සෑෙහන කාලය ඉම ෙගොස ්!�නද, එයට අදාළ 
���	  ඉCVපT klමට අෙපොෙහොසT i ඇ! බව ��ග,ෙ,ද; 

 (ii) ෙලෝකෙ> DDධ රටවල ª ලාංkකය, DG, පවTවාෙගන යu ලබන බැං¯ 
°�: ��බඳ ~Kණ වාKතාව ලබාගැ|මට රජය, රාජ+ තා,oක 
ම<ටෙම, £යා කරu ලැ�ෙ�ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 
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8. 
1980/’17 

ග	 අuර G¤F ජයරTන මහතා,— ��ධශාසන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) o¯ණාමල Cසo්කෙ>, !Vයාය �[q ෙලොව පථම ෙබෞ�ධ ෛචත+ය 
ෙලස සැළෙකන °Vහµ සෑය ~ජා ¶aය ෙවuෙව, ෙව, කරන ලද ඉඩ: 
මැ|ම අවස, කර !ෙPද; 

 (ii) එෙසේ න:, එ© ~ජා¶aය පකාශයට පT klම සඳහා Z ගැස< Fෙ�දනය 
පමාද iමට ෙහේ� කවෙKද; 

 (iii) දැනට °Vහµ සෑය ~ජා ¶aය සඳහා ෙව,කර ඇ! ඉඩ: පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) °Vහµ සෑය ~ජා ¶aය සංවKධනය උෙදසා ඔබ අමාත+ාංශය ම�, ඉCVෙ>W 
ගu ලබන �යවර කවෙKද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම,ද? 

 

 
පධාන කට*� ආර:භෙ> W 

පන( ෙක)ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ/0ම 

1. 

කKමා,ත හා වා·ජ කට*� අමාත+�මා,— පපාතන Dෙරෝ¨ සහ ප!ෙතෝලන බt,— 
ª ලංකා වට ආනයනය කරu ලබන Fෂ්පාදන ස:බ,ධෙය, පපාතන Dෙරෝ¨ බt සහ 
ප!ෙතෝලන බt DමKශනය klම සහ පැනiම සඳහා ද; ඊට ස:බ,ධ සහ ආuෂං°ක 
ක	� සඳහා ද D�Dධාන සැලැස්iම සඳහා Z පනT ෙක¢:පතk. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 

2. 

කKමා,ත හා වා·ජ කට*� අමාත+�මා,— ආරෂණ �යවර,— ª ලංකාවට 
ආනයනය කරu ලබන Fෂ්පාදන ස:බ,ධෙය, DමKශන පැවැTiම සඳහා සහ එම 
Fෂ්පාදන මත ආරෂණ �යවර ගැ|ම සඳහා ද; ඊට ස:බ,ධ ෙහෝ ආuෂං°ක කාරණා 
සඳහා ද D�Dධාන සැලැස්iම සඳහා Z පනT ෙක¢:පතk. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 

3. 

¨වර හා ජලජ ස:පT සංවKධන අමාත+�මා,— ¨වර (Dෙ�8ය ¨වර ෙබෝ<¢ 
D�මT klෙ:) (සංෙශෝධන),— 1979 අංක 59 දරන ¨වර (Dෙ�8ය ¨වර ෙබෝ<¢ D�මT 
klෙ:) පනත සංෙශෝධනය klම සඳහා Z පනT ෙක¢:පතk. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැu:Wම සහ Cනට Fයaත කට*� 
 

*අ1.  
DසKජන පනT ෙක¢:පත (2018) — (දහහතරවැF ෙව, කළ Cනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැ:බK 24 Cන පග!ය) 

*2.   
සංවKධන කාKයභාර අමාත+�මා සහ Dෙ�ශ කට*� අමාත+�මා,— ෙසේවා 

F*තය,ෙe භාර අරxදෙ9 වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා F*තය,ෙe භාර අරxද9 ම«ඩල පනෙT 11 වග,!ය යටෙT 2016.11.12 වැF 
Cන ඉCVපT කරන ලද 2014.12.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ෙසේවා F*තය,ෙe භාර අරxදෙ9 වාK¹ක 
වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.02.09 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*3. 
පවාහන හා GD9 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොaෂ, සභාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙT 2016.09.06 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකොaෂ, සභාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.01.26 
Cන සලකා බලන ලW.) 

*4. 
පවාහන හා GD9 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ª ලංකා ගමනාගමන ම«ඩලෙ> වාK¹ක 

වාKතාව හා °�: - 2012,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය යටෙT 
2017.03.07 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2012.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT ª ලංකා ගමනාගමන 
ම«ඩලෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.03.24 
Cන සලකා බලන ලW.) 

*5. 
පවාහන හා GD9 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොaෂ, සභාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙT 2017.05.03 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකොaෂ, සභා ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.26 
Cන සලකා බලන ලW.) 

*6.   
පවාහන හා GD9 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ª ලංකා GD9 nව,ෙසේවා අ�කාVෙ> 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙT 2016.12.05 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT  ª ලංකා GD9 
nව,ෙසේවා අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.10 
Cන සලකා බලන ලW.) 
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*7.   
පවාහන හා GD9 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක පවාහන ෛවද+ ආයතනෙ> වාK¹ක 

වාKතාව හා °�: - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය යටෙT 
2017.01.24 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ජා!ක පවාහන ෛවද+ 
ආයතනෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.10 
Cන සලකා බලන ලW.) 
*8.   

කා,තා හා ළමා කට*� අමාත+�aය,— ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාVෙ> වාK¹ක 
වාKතාව හා °�: - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාV පනෙT 32 
වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (2) (ඉ) වග,!ය යටෙT 2016.06.07 
වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාVෙ> 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(කා,තා හා සº් p	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 
2017.02.21 Cන සලකා බලන ලW.) 
*9.   

Dෙ�ශ »kයා අමාත+�aය සහ අ�කරණ අමාත+�aය,— ª ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා F*! 
කාKයංශෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1985 අංක 21 දරන ª ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා 
F*! කාKයංශ පනෙT 19 වැF වග,!ය යටෙT 2016.06.08 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 
2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප!වරයාෙe 
Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා F*! කාKයංශෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: 
අuමත කළ *� ය.  

(ජාත+,තර සබඳතා ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2016.10.05 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*10. 
වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙT Fෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙT 126 සහ 321 වග,! යටෙT x¼t 
යාතාක	ව, p¼� klෙ:, සහ!ක klෙ: සහ xරකාවෙල[ ෙයWෙ: පa! 
ස:බ,ධෙය, වරාය හා නාDක කට*� අමාත+වරයා DG, සාදන ලtව, 2017 මැj 
08 Cනැ!  අංක 2018/3 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතය ම�, සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබK 04 Cනැ! අංක 1987/19 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ>  පළ කරu ලැබ, 
2017.10.17 Cන ඉCVපT කරන ලද Fෙයෝග අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*11. 

වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— නැ� Fෙයෝ�තය,ට, නැ� බ¬ 
ෙගනය,න,ට, යාතා £යාක	ව, ෙනොවන ෙපොt පවාහකය,ට සහ ක,ෙ<නK 
ෙමෙහ*:ක	ව,ට බලපත ලබාWෙ: පනත යටෙT Fෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ� Fෙයෝ�තය,ට, නැ� බ¬ ෙගනය,න,ට, යාතා £යාක	ව, ෙනොවන ෙපොt 
පවාහකය,ට සහ ක,ෙ<නK ෙමෙහ*:ක	ව,ට බලපත ලබාWෙ: පනෙT 10 
වග,!ය යටෙT 2017 නැ� Fෙයෝ�තය,ෙe, නැ�බ¬ ෙගනය,න,ෙe, යාතා 
£යාක	ව, ෙනොවන ෙපොt පවාහකය,ෙe සහ ක,ෙ<නK ෙමෙහ*:ක	ව,ෙe 
(ගාස්� ව½හ) Fෙයෝග ස:බ,ධෙය, වරාය හා නාDක කට*� අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ඔෙතෝබK 17 Cනැ! අංක 2041/10 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> 
පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fෙයෝග අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*12.   

වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ./ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා 
°�: - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 
2016.01.28 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2013.03.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ./ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.10 
Cන සලකා බලන ලW.) 
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*13.   
වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ./ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා 

°�: - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 
2016.09.06 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2014.03.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ./ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.10 
Cන සලකා බලන ලW.) 
*14.   

වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 
°�: - 2012,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 2015.10.08 
වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2012.12.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 
°�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.01.26 
Cන සලකා බලන ලW.) 

*15.   
වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 

°�: - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 2016.06.21 
වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2013.12.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 
°�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.01.24 
Cන සලකා බලන ලW.) 

 *16.   
වරාය හා නාDක කට*� අමාත+�මා,— ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 

°�: - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 2016.11.12 
වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2014.12.31 Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා වරාය අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා 
°�: අuමත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Fෙ�දනය ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.01.26 
Cන සලකා බලන ලW.) 

*17.  
කKමා,ත හා වා·ජ කට*� අමාත+�මා,— ./ස ª ලංකා රාජ+ වා·ජ (DDධ) |!ගත 

සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන ª ලංකා රාජ+ 
වා·ජ (DDධ) |!ගත සංසථ්ා පනත යටෙT 2016.07.07 Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.03.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න Dගණකව	,ෙe Flෂණ 
ඇ�ළT ./ස ª ලංකා රාජ+ වා·ජ (DDධ) |!ගත සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: 
අuමත කළ *� ය.  

(Fෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2016.10.04 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*18.   
කKමා,ත හා වා·ජ කට*� අමාත+�මා,— ./ස ª ලංකා රාජ+ වා·ජ (DDධ) |!ගත 

සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන ª ලංකා රාජ+ 
වා·ජ (DDධ) |!ගත සංසථ්ා පනත යටෙT 2017.02.09 Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.03.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න Dගණකව	,ෙe Flෂණ 
ඇ�ළT ./ස ª ලංකා රාජ+ වා·ජ (DDධ) |!ගත සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: 
අuමත කළ *� ය.  

(Fෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.04.07 Cන සලකා 
බලන ලW.) 
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*19. 
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංකා රාජ+ වැD@ සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය 
යටෙT 2016.12.10 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2011.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT ª ලංකා රාජ+ වැD@ 
සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.23 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*20. 
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!V klෙ: බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන - 2015,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 
අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2017.01.24 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 
2015.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe 
FlOණ ඇ�ළT ජා!ක ඉ!V klෙ: බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන  
අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*21. 
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

\ල+ පකාශන - 2015,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2017.01.25 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2015.12.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ 
ඇ�ළT ලංකා බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන  අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*22. 
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— මහජන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

\ල+ පකාශන - 2015,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2017.03.08 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද,        
2015.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe 
FlOණ ඇ�ළT මහජන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන  අuමත කළ 
*� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

 

*23. 
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ./ස ¯	ණෑගල වැD@ සමාගෙ: වාK¹ක 

වාKතාව හා \ල+ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 
2017.03.21 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න Dගණකව	,ෙe FlOණ ඇ�ළT ./ස ¯	ණෑගල වැD@ 
සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.23 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*24.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා 

ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාග: පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කKමා,ත පනත අuව 2017.03.22 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF 
Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.X.එ:.S. වරලT 
ගණකා�කාlව	,ෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා 
ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන  අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 
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*25.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!V klෙ: බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන - 2014,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 
අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2016.05.05 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 
2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe 
Flෂණ ඇ�ළT ජා!ක ඉ!Vklෙ: බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන 
අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*26.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— මහජන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

\ල+ පකාශන - 2014,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2016.09.22 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ 
ඇ�ළT මහජන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*27.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ 

\ල+ පකාශන - 2014,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2016.05.05 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ 
ඇ�ළT ලංකා බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*28.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ./ස හලාවත වැD@ සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව 

හා \ල+ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 
2016.11.15 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ./ස හලාවත වැD@ සමාගෙ: 
වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*29.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— පාෙ�8ය සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා \ල+ පකාශන - 2014,— xද9 |! පනෙT 35(3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2016.10.28 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 
වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ 
ඇ�ළT පාෙ�8ය සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.05.03 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*30.   
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංක, nව, සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා  

\ල+ පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 
2016.08.09 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2015.03.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අK,ස<් ඇ,¤ ය,e වරලT ගණකා�කාlව	,ෙe Flෂණ ඇ�ළT  
ª ලංක, nව, සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.23 Cන සලකා 
බලන ලW.) 
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*31.  
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංක, nව, සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා  

ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය 
යටෙT 2017.07.25 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2016.03.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංක, nව, 
සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා ඒකාබ�ධ \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.23 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*32.   
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංක, nව, සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා 

°�: - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 2015.03.04 
වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.03.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අK,ස<් ඇ,¤ ය,e වරලT ගණකා�කාlව	,ෙe Flෂණ ඇ�ළT  ª ලංක, 
nව, සමාගෙ: වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.08.23 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*33.   
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ලංකාpත සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා \ල+ පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 
2017.05.23 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න Dගණකව	, වන එස.් ෙ�. එ:. එස.් වරලT ගණකා�කාl 
ව	,ෙe Flෂණ ඇ�ළT ලංකාpත සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ 
පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.09.06 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*34.   
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ලංකාpත සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව 

හා \ල+ පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය යටෙT 
2017.08.09 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න Dගණකව	, වන එස.් ෙ�. එ:. එස.් වරලT ගණකා�කාl 
ව	,ෙe Flෂණ ඇ�ළT ලංකාpත සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ 
පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.09.06 Cන සලකා 
බලන ලW.) 

*35.   
රාජ+ ව+වසාය සංවKධන අමාත+�මා,— ª ලංකා Fවාස සංවKධන \ල+ සංසථ්ා 

බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන xද9 |! 
පනෙT 35 (3) වග,!ය යටෙT සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14 (3) වග,!ය 
යටෙT 2017.07.04 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2014.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ª ලංකා Fවාස 
සංවKධන බැං¯ෙ� වාK¹ක වාKතාව හා \ල+ පකාශන අuමත කළ *� ය.  

(ආKfක සංවKධන ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2017.09.06 Cන සලකා 
බලන ලW.) 
*36.  

ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ Fයාමන 
අ�කාVය පනත යටෙT Fෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ Fයාමන 
අ�කාVය පනෙT 118 වග,!ය සමඟ kයDය *� 142 වග,!ය යටෙT ෛවද+ 
උපකරණ aල Fයම klම ස:බ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ 
අමාත+වරයා DG, සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 04 Cනැ! අංක 2030/47 දරන අ! 
Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.13 Cන ඉCVපT කරන ලද Fෙයෝග 
අuමත කළ *� ය.  
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*37. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ |!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාKaක |!ගත සංසථ්ා 
පනෙT 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 
2016.07.08 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT රාජ+ ඖෂධ |!ගත සංසථ්ාෙ� 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 

*38. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ª ජයවKධනpර මහ ෙරෝහෙ9 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1983 අංක 54 දරන ª ජයවKධනpර මහෙරෝහ9 ම«ඩල 
පනෙT 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(2)(C) වග,!ය යටෙT 
2016.07.21 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT ª ජයවKධනpර මහ ෙරෝහෙ9 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 
*39. 

ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ Fෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 
වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාKaක |!ගත සංසථ්ා 
පනෙT 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14(3) වග,!ය යටෙT 
2016.08.11 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe FlOණ ඇ�ළT රාජ+ ඖෂධ Fෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 

*40.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— Dජය ¯මාර�ංග අuසම්රණ 

ෙරෝහෙ9 වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Dජය ¯මාර�ංග 
අuසම්රණ ෙරෝහ9 ම«ඩල පනෙT 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද9 පනෙT 14
(2) . වග,!ය යටෙT 2016.08.12 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, 
අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT Dජය 
¯මාර�ංග අuසම්රණ ෙරෝහෙ9 වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 

*41.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ª ලංකා ආ*Kෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාKaක |!ගත සංසථ්ා  
පනෙT 30 වග,!ය යටෙT 2017.01.09 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2013.12.31 Cෙන, 
අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT 
ª ලංකා ආ*Kෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _බසාධන සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 

*42.   
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�8ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ෙහෝaෙයෝප! ෛවද+ සභාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝaෙයෝප! පනෙT 40 
වග,!ය යටෙT 2017.01.25 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2011.12.31 Cෙන, අවස, Z 
වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ෙහෝaෙයෝප! 
ෛවද+ සභාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව _බසාධන සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.07.04 Cන සලකා බලන ලW.) 
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*43.  
Fවාස හා ඉCkl: අමාත+�මා,— ජා!ක Fවාස සංවKධන අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව 

හා °�: - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා!ක Fවාස සංවKධන අ�කාVය පනත අuව 
2016.10.25 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2012.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT ජා!ක Fවාස සංවKධන 
අ�කාVෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලW.) 

*44.   
Fවාස හා ඉCkl: අමාත+�මා,— ඉCkl: අභ+ාස සංවKධන ආයතනෙ> වාK¹ක 

වාKතාව හා °�: - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ> කාKaක සංසථ්ා පනෙT 2 වැF 
වග,!ෙ> 1 වැF උප වග,!ය යටෙT හා 1992 ±F මස 10 Cනැ! අංක 718/15 දරන අ! 
Dෙශේෂ ගැස<පතය අuව 2016.10.25 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 2013.12.31 වැF Cෙන, 
අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ ඇ�ළT  
ඉCkl: අභ+ාස සංවKධන ආයතනෙ> වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලW.) 

*45.   
Fවාස හා ඉCkl: අමාත+�මා,— රාජ+ සංවKධන හා FKමාණ |!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාKaක සංසථ්ා පනෙT          
2 වැF වග,!ෙ> 1 වැF උප වග,!ය යටෙT 2017.01.24 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද, 
2012.12.31 වැF Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe 
Flෂණ ඇ�ළT රාජ+ සංවKධන හා FKමාණ |!ගත සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: 
අuමත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ සහ මානව _භසාධනය, සමාජ සDබලගැ,iම ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව DG, 2017.08.09 Cන සලකා බලන ලW.) 

*46.   
ඛFජ ෙත9 ස:පT සංවKධන අමාත+�මා,— ලංකා ඛFජ ෙත9 |!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාK¹ක වාKතාව හා °�: - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛFජ ෙත9 |!ගත සංසථ්ා 
පනෙT 32 (3) වග,!ය යටෙT 2016.04.05 වැF Cන ඉCVපT කරන ලද 2013.12.31 
Cෙන, අවස, Z වKෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප!වරයාෙe Flෂණ 
ඇ�ළT ලංකා ඛFජ ෙත9 |!ගත සංසථ්ාෙ� වාK¹ක වාKතාව හා °�: අuමත කළ *� 
ය.  

(බලශ! ��බඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව DG, 2016.10.07 Cන සලකා බලන 
ලW.) 

*47.  
xද9 හා ජනමාධ+  අමාත+�මා,— _රාබt ආඥාපනත යටෙT Fෙ�දනය,— _රාබt 

ආඥාපනෙT (52 අ�කාරය Z) 12, 14 සහ 22 වග,! සමඟ kයDය *�, 32 වග,!ය යටෙT, 
_රාබt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, සාදන ලtව, 2017 ±@ 28 Cනැ! 
අංක 2029/51 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.10.09 Cන ඉCVපT කරන 
ලද Fෙ�දනය අuමත කළ *� ය. 

(අංක 996 දරන _රාබt Fෙ�දනය)  
(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 

*48. 
xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Fෂ්පාදන බt (Dෙශේෂ D�Dධාන)  පනත යටෙT 

Fයමය,— 1989 අංක 13 දරන Fෂ්පාදන බt (Dෙශේෂ D�Dධාන)  පනෙT 3 වග,!ය 
යටෙT Fෂ්පාදන බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, සාදන 
ලtව, 2017 අෙගෝස්� 17 Cනැ! අංක 2032/31 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
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*49. 
xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 මැj 30 Cනැ! අංක 2021/7 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*50. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ±F 06 Cනැ! අංක 2022/7 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*51. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 5 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ±F 06 Cනැ! අංක 2022/8  දරන අ! Dෙශේෂ ගැස<  පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*52. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය 
යටෙT Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
DG, සාදන ලtව, 2017 ±F 30 Cනැ! අංක 2025/44 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< 
පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*53. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ±@ 19 Cනැ! අංක 2028/44 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*54. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ±@ 26 Cනැ! අංක 2029/25 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*55. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 ±@ 31 Cනැ! අංක 2030/10 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ 
කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*56. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9  හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 01 Cනැ! අංක 2030/20 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> 
පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
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*57. 
xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය යටෙT 
Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා DG, 
සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 15  Cනැ! අංක 2032/11 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> 
පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*58. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය 
යටෙT Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
DG, සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 16 Cනැ! අංක 2032/24 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< 
පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*59. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය 
යටෙT Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
DG, සාදන ලtව, 2017 අෙගෝස්� 23 Cනැ! අංක 2033/31 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< 
පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*60. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය 
යටෙT Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
DG, සාදන ලtව, 2017 සැ�තැ:බK 08 Cනැ! අංක 2035/28 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< 
පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*61. 

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනත යටෙT Fයමය 
(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt පනෙT 2 වග,!ය 
යටෙT Dෙශේෂ ෙවළඳ භා«ඩ බt ස:බ,ධෙය, xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 
DG, සාදන ලtව, 2017 ඔෙතෝබK 02 Cනැ! අංක 2039/2 දරන අ! Dෙශේෂ 
ගැස< පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2017.11.07 Cන ඉCVපT කරන ලද Fයමය අuමත කළ 
*� ය.  

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*62.  

xද9 හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ෙKn ආඥා පනත යටෙT ෙයෝජනාව,—                    
(235 අ�කාරය වන) ෙKn ආඥා පනෙT 10 වග,!ය යටෙT ආනයන Á	 ගාස්� 
ස:බ,ධෙය,, 2017.11.18 Cන ඉCVපT කරන ලද  ෙයෝජනාව අuමත කළ *� ය.  

(2017 අෙගෝස�් 11 Cනැ! අංක 2031/49 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතය) 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*63. 

පාK@ෙ:,�ෙ� ස්ථාවර Fෙයෝග ප!ෙශෝ�ත ෙක¢:පත,— පාK@ෙ:,�ෙ� 
ස්ථාවර Fෙයෝග ප!ෙශෝ�ත ෙක¢:පත ස:බ,ධෙය, 2017 ෙනොවැ:බK මස 07 
වැF අඟහ	වාදා ��ග,වන ලද ස්ථාවර Fෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වාKතාව,—
සලකා බැ¥ම. 

*64. 
DGවන ආ«¬කම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*65. 

බලහTකාරෙය, අ�	දහ, kl:ව@, Gය³ තැනැTත, ආරෂා kl: සඳහා Z 
ජාත+,තර ස:x! පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 



( 15 ) 

 

 

*66. 
ෙබෞ�ධ Dහාර ෙ�වාලග: (සංෙශෝධන) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*67. 

ෙථේරවාW ÂÃ ක!කාවT (@යාපCං� klෙ:) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර 
kයiම. 

(අමාත+ ම«ඩලෙ> අuම!ය ද,වා !ෙP.) 
*68. 

ආ«¬කම ව+වසථ්ාව යටෙT ෙයෝජනාව,— Dවාදය  ක9 තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ±F 22),— “ª ලංකා පජාතා,oක සමාජවාW ජනරජෙ> ආ«¬කම ව+වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ� D�Dධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොaෂ, සභාව DG, 2016 ෙපබරවාV 25 
Cනැ! අංක 1955/19 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස< පතෙ> පළ කරu ලැබ, 2016.05.06 Cන ඉCVපT 
කරන ලද, ජනමතDචාරණයකW ෙහෝ ඡ,ද Dම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ Dද½T හා xÅත 
ජනමාධ+ DG, ��පැCය *� උපමාන ෙහවT මාKෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ*: ප!පT! අuමත 
කළ *� ය.” යuෙව, ෙයෝජනා කරන ලC,, පශන්ය සභාÂxඛ කරන ලW.  

69. 
ª ලංකා ෙසේවා �Vස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනT ෙක¢:පත — 

ෙදවැFවර kයiම.  

70. 
ළමා pන	Tථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම.  

71. 
ª ලංකා එසT £ස!්යාF සෙහෝදරTවය (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — 

ෙදවැFවර kයiම.  

72. 
ª ලංකා කා,තා ස:ෙ:ලනය (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර 

kයiම.  

73. 
ෙමොනරාගල Cසo් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — 

ෙදවැFවර kයiම.  

74. 
ලසා@ය, සමාජÇය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර 

kයiම.  

75. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අjÁ, _»©ෙ: සභාව (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT 

ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම.  

76. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත klෙ:) පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර 

kයiම.  
77. 

ද ඉ,සq්q*< ඔෆ ් සKqෆj¤ පP@ එක�,ට,<ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත klෙ:) 
පනT ෙක¢:පත — ෙදවැFවර kයiම.  

 

* සල3ෙණ� හ6�ව/ ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

Cනට Fයaත කට*�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැu:Wම  
අ1. 

DසKජන පනT ෙක¢:පත (2018) නමැ! පනT ෙක¢:පතට කාරක සභාෙ�W ඉCVපT 
කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම F¯T කළ “Cනට Fයaත කට*�වලට අදාළ අ!ෙKකය” 
නමැ! පoකාව බල,න. 
 

 

 


