
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

544/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ගා(ය ආ+,ක කට.� ��බඳ අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව+ෂය අවස2 වන;ට ශ < ීලංකාව �ළ ( AB Cෂප්ාදනය තම E;කාව 
කරගF �Bස ෙකොපමණද;   

 (ii) 2015 ව+ෂය �ළ ශ < ීලංකාෙI ( AB Cෂප්ාදනය Jට+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව+ෂය අවසානෙKL ශ < ීලංකාව �ළ MN ( ගවය2 සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) (i) ( AB ක+මා2තෙK Cරතව2න2ට එම ක+මා2තය T.U AVමට අවශ1 
පහWකX රජය ;M2 ලබා L  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ නX, එම පහWකX කවෙ+ද; 

ය2නF එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඇ) (i) ( ගව ගහනය වැ] AVමට රජය �යවර ෙගන  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ නX, එම �යවර කවෙ+ද;  

ය2න තව^රටF එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

2. 
1224/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත bණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට.� අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) cdණාමල Tසc්කෙK �Rටා ඇ  රාජ1 ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එe. f. f. ඊ. තසත්වාL2 ;M2 ව+ෂ 19832 පWව ;නාශ කරන ලද රාජ1 
ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;නාශ l එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙK ��ගF තෙසේ	ව කර  ෙZද;  

 (iv) එෙසේ නX, එම ෙ�පළවල සXn+ණ වNනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ;නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වගAව .� තසත්වාL2ට 
;	�ධව p මය �යවර ෙගන  ෙZද;  

 (vi) එෙසේ නX, එම �යවර කවෙ+ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා ;මසා ඇ  ෙතොර�	 සXබ2ධෙය2 n+ණ වා+තාව 
ඉTBපF කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

(අටවැC පා+sෙX2�ව - පළtවැC සභාවාරය) 
අංක 210.] 
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3. 
1401/’16 

ග	 බ2^ල bණව+ධන මහතා,— කෘvක+ම අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 173 ෙයෝජනාවට අyව, ගා(ය කෘvක+මා2තයට 
සහාය වy �zස, dඩා වැI හා ඇළ මා+ග ප සංසක්රණ AVම සඳහා ෙව2 
කරන ලද 	�යe |sයන 2000ක ප පාදනය ම}2 2016 ව+ෂය �ළL 
ප සංසක්රණය කරන ලද dඩා වැI හා ඇළ මා+ග සහ ඒ ෙවyෙව2 දරන 
ලද �Bවැය ඇ�ළF ලැ~ස�්ව ඉTBපF කර2ෙ2ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නX, ම2ද; 

 (iii) dඩා වැI හා ඇළ මා+ග ප සංසක්රණය ��බඳ වග�ම පවරන ලද  
අමාත1ාංශය සහ එම අමාත1ාංශයට 2016 ව+ෂය �ළL මහා භා�ඩාගාරය 
;M2 tදා හBන ලද tදe පමාණය කවෙ+ද; 

 (iv) 	�යe |sයන 2000 l ෙමම  දැවැ2ත ව1ාපෘ ය අ�ෂණය AVමට 
;;ධ ම�ට|2 දායක l ආයතන ෙහෝ සං;ධාන කවෙ+ද; 

 (v) ව1ාපෘ ෙයR අ�ෂණ කට.� ෙවyෙව2 වැය කරන ලද t� tදල 
ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

4. 
1476/’16 

ග	 ච|2ද ; ෙ�MB මහතා,— ;^sබල හා �න+ජනpය බලශ  අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව+ෂෙK Mට ෙX දවා ලංකාව �ළ �යාFමක වන ෙපෞ�ගsක 
;^sබල ජනන සමාගX සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගXවල නX, s�නය2 හා අධ1ෂ ම�ඩල සාමා�කය2ෙ� නX 
කවෙ+ද; 

 (iii) 2010 ව+ෂෙK Mට එම එ එ සමාගම ;M2 ලංකා ;^sබල ම�ඩලයට 
ලබා ^2 ;^s ඒකක සංඛ1ාව සහ එම එ සමාගමකට ලංකා ;^sබල 
ම�ඩලය ;M2 ෙගවන ලද tදල, එ එ ව+ෂය අyව ෙව2 ෙව2 
වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iv) වFම2 යහපාලන රජය යටෙF ලංකා ;^sබල ම�ඩලය ම}2 M^ කරy 
ලබන ;^s ජනනය වැ] AVමට ගy ලබන �යවර කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
5. 

1578/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— tදe හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) රෙ� සමසත් බ^වs2 57 % අයකර ගy ලබ2ෙ2 � ලංකා ෙ+bව ;M2 
බවF; 

 (ii) ඉ2 වැ] බ^ ප ශතය වාහන ආනයන බ^ බවF; 

 (iii) බ^ ෙනොෙග�මට වාහන ආනයනක	ව2 ;;ධ උපකම භා;තා කරන බවF; 



( 3 ) 

 

 

 (iv) දැනට CdF කර ඇ  අ  ;ෙශේෂ ගැස� CෙIදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
Tනැ  අංක 1901/3 ගැස� CෙIදනය ම}2ද, ෙමම තFFවය මඟ හැර�මට 
Cෙයෝග පනවා ඇ  බවF; 

එ�මා ද2ෙනRද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතF, 2015.09.22 Tනැ  අංක 1933/6 ගැස� CෙIදනෙය2 
ජාවාරXක	ව2ට BM ෙලස කට.� AVමට අවසථ්ාව ලබා L ඇ  බවF; 

 (ii) අ (iv)R සඳහ2 ගැස� CෙIදනෙය2 ලබා ^2 අ�කාB බලය මත ෙ+b 
CලධාB2 අනාවරණය කරගF |ල අ�ෙව2 සඳහ2 වාහන 1000 
සXබ2ධෙය2 පVෂණය M^ කළෙහොF, 	.|sයන 8000කට අ�ක 
ආදායම අය කර ගත  හැA බවF; 

 (iii) ෙ+b අධ1ෂ ජනරාeවරයාෙ� Cෙයෝගය අyව 2016.09.21 Tන Mය� ෙ+b 
පVෂණය2 තාවකාsකව අFR�වා දැනට මාස 04 ගත�ෙම2  රටට 
;ශාල ආදායම අR| � ඇ  බවF; 

එ�මා ��ග2ෙනRද? 

(ඇ) එෙසේ නX, අ (iv)R සඳහ2 Cෙයෝගය අවලංb AVමට �යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

6. 
1783/’17 

ග	 එX. එ�. එX. සeමා2 මහතා,— අ�කරණ අමාත1�|යෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ව+ෂ 1990 ෙදසැXබ+ මස 31 Tන ෙහෝ ඊට ආස2න කාල වකවාyෙIL උ�	 
පළාෙF, Asෙනො��ය Tසc්කෙK tසs්X ;වාහ හා Tකසාද පනත 
යටෙF වාM ;CW	ව2 වශෙය2 පFකරy ලැබ MN තැනැFත2 
ක�	2ද; 

 (ii) ඔ�2ෙ� නX හා s�නය2 කවෙ+ද; 

 (iii) එම වාM අ�කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම CලධාV වසX හා පාෙ��ය 
ෙeකX ෙකො�ඨාස කවෙ+ද; 

 (iv) එම වාM අ�කරණ කලාප වශෙය2 පකාශයට පFකරන ලද ගැස� 
CෙIදන අංක හා Tන සභාගත කර2  ෙ2ද; 

ය2න එ�|ය සඳහ2 කර2ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

7. 
1859/’17 

ග	 එස.් එX. මBකා+ මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව+ධන 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාRර සංව+ධන අමාත1ාංශය ;M2 ක <යිාFමක කරy 
ලබන  මහානගර සැලWම (Megapolis Plan) යටෙF 2017 ව+ෂෙK Mට ඉTB 
ව+ෂ  03 දවා ෙමොර�ව ප <ාෙ��ය ෙeකX ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලWX 
කර ඇ  සංව+ධන වැඩසටහ2 කවෙ+ද; 

 (ii)  දැනටමF යX වැඩසටහ2 ආරXභ කර ඇFනX, ඒවා කවෙ+ද; 

 (iii) ආරXභ AVමට බලාෙපොෙරොF� වන වැඩසටහ2 Cශ�්ත වශෙය2 පට2 
ග2නා Tන වකවාy කවෙ+ද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (iv) ෙX සඳහා රාජ1 හා ෙපෞ�ගsක ආෙයෝජන M^ කර2ෙ2ද; 

 (v) එෙසේ නX, ඒවා ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) (i) දැනටමF ආරXභ කර ඇ  ෙහෝ ආරXභ AVමට බලාෙපොෙරොF� වන                 
වැඩසටහ2 සඳහා ෙව2 කර ඇ  tදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ  tදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙX සඳහා ණය tදe ලබා ග2ෙ2ද; 

 (iv) එෙසේ නX, ණය ලබා ග2නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නX, රජය ;M2 ෙව2 කර ඇ  tදල ෙකොපමණද; 

ය2නF එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

8. 
1879/’17 

ග	 (ෛවද1) නs2ද ජය ස්ස මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා 
ආ+,ක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 Tන Mට ෙX දවා කැ¥න� අමාත1වරය2, රාජ1 අමාත1වරය2 
හා Cෙයෝජ1 අමාත1වරය2 සඳහා වාහන |ලL ගF අවසථ්ා කවෙ+ද; 

 (ii) එ එ වාහනෙK ව+ගය හා |ල කවෙ+ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ t� tදල ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

9. 
1979/’17 

ග	 අyර M¦C ජයරFන මහතා,— ඉඩX සහ පා+sෙX2� ප සංස්කරණ 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) cdණාමලය Tසc්කෙK,  Bයාය පෙ�ශෙK �RN §Bහ¨ සෑය nජා  ª|යට 
අයF ඉඩX මැන අවස2 කර  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ නX, මැන හ«නාගF ª|ය මත සලdU ෙයLම M^කර   ෙZද; 

 (iii) මැpX ම}2 හ«නාෙගන ඇ  nජා ª|යට අයFවන ඉඩX පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �¬	පF ��ධශාසන අමාත1ාංශයට ලබා Lම පමාද �මට ෙහේ� 
කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

10. 
1989/’17 

ග	 ඉ. චාeස් C+මලනාද2 මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා 
ආ+ක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 11, ^XBයෙපොළ පාර, ම2නාරම යන s�නෙයR �Rටා ඇ  (ඔ�� අංක 
16) ප+චස ් 190ක ª|භාගය, 1872.12.17 Tන ම2නාරම ඉඩX කා+යාලය 
;M2 ෙමෙතොTසත් සභාවට අයF ඉඩම ෙලස sයාපTං�කර ඇ  
(sයාපTං� අංක B 1/53) බවF; 



( 5 ) 

 

 

 (ii) 1985 ව+ෂෙK රෙ� ඇ  l ෙනොස2W2 වාතාවරණය ෙහේ�ෙව2 ෙමම ඉඩම 
නඩF� AVමට ෙනොහැAව පැව  අවසථ්ාෙIL, � ලංකා .ද හtදාව අදාළ 
ඉඩෙමR කා+යාලය සථ්ා�ත කළ බවF;  

 (iii) එම කා+යාලය සඳහා ම2නාරම නගරයට ආස2න පෙ�ශයක ª|භාගය 
ෙව2කරL ව+ෂ 3කට අ�ක කාලය ගත � ඇතF, ෙමෙතෝTසත් සභාවට 
අයF ෙමම ඉඩම ෙX දවා .ධ හtදාව ;M2 Cදහසක්ර ෙනොමැ  බවF; 

 එ�මා ද2ෙනRද? 

(ආ) ෙX වන;ට ෙමෙතෝTසත් සභාවට දැ]ෙලස අවශ1 � ඇ  අදාළ ඉඩම  ඉමC2 
tදාහැVමට �යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

11. 
1991/’17 

ග	 ම~eවාගනX  ලකරාජා මහතා,— පළාF සභා හා පළාF පාලන 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ව�යායවe �RN පෙ�ශවල �Rටා  ෙබන පාෙ��ය සභාව2ට තම2ෙ� 
ෙසේවාව2 ඉ� AVමට ෙනොහැAවනෙසේ පාෙ��ය සභා p  ;�;ධානය2 
අ2ත+ගත � ඇ  බවF; 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය AVම සඳහා ෙයෝජනා ඉTBපF කර ඇ  බවF;  

 (iii) ෙX සඳහා අමාත1 ම�ඩල සංෙ�ශය ෙයොt කර ඇ  බවF; 

එ�මා ද2ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම p , ;�;ධාන සංෙශෝධනවල වFම2 තFFවය කවෙ+ද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන M^ AVම සඳහා AMයX බාධාව2  ෙZද; 

 (iii) ෙමම p  සංෙශෝධන පා+sෙX2�වට ඉTBපF කරy ලබන Tනය කවෙ+ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

12. 
1994/’17 

ග	 ආන2ද අ�Fගමෙ� මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මහyවර ¯ෂණ ෙරෝහල ස� t� ඉඩX පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙය2 දැනට ෙරෝහල ;M2 භා;තා කරy ලබන ඉඩX පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) ෙරෝහල ස� ඉඩXවs2, ;ශාල ª| පමාණය අනවසරෙය2 °  ;±න 
බව ද2ෙ2ද; 

 (iv) එම තFFවය ෙරෝහෙe කට.�වලට බාධාව � ඇ  බව ��ග2ෙ2ද; 

 (v) එෙසේ නX, ෙමම තFFවය පාලනය AVම සඳහා ග2නා �යවර කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා සඳහ2 ක ර2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
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13. 
1995/’17 

ග	 ¥මe රFනායක මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක 
කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ව+ෂ 2010 Mට 2017 ²C 30 දවා ජනා�ප වරයා ;M2  ජනා�ප  
p³ඥය2 වශෙය2 නX කරන ලද ��ගලය2ෙ� නාමෙeඛනය එ එ 
ව+ෂය අyව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ඉTBපF කර2ෙ2ද; 

 (ii) ජනා�ප  p³ඥය2 නX AVෙXL අyගමනය කරy ලබන කමෙIදය 
කවෙ+ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

14. 
2073/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන2ද මහතා,— බ2ධනාගාර ප සංස්කරණ, �න	Fථාපන, නැවත 
පTං� AVම හා R2^ ආග|ක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව+ෂෙKL ව�Cයාව, ෙන�2ක+z පා ෙ��ය ෙeකX ෙකො�ඨාසෙK, 
මා2dලX ගාම CලධාB වසෙX �RN, �^;ලා2dලX, ��dලX, dංµdලX, 
ම2නdලX, ෙකොeල+ �sය2dලX යන ගXමාන 05ක ප�e 270 පමණ 
නැවත පTං� කරන ලද බවF; 

 (ii) ෙමම ගXමාන tල I සහ ව�Cයාව යන Tසc්කවලට මා~Xව පව න 
බවF; 

 (iii) නැවත පTං� කරන ලද කාලෙK Mට ෙX දවා ෙමම ජනතාවට AM^ ¶sක 
පහWකX ෙහෝ ෙනොමැ ව දැ] ·ඩාව2ට t¸ණ පා MNන බවF; 

 (iv) A - 9 මා+ගයට පැ|¹ම සඳහා පෙIශ මා+ග ෙනොමැ  �ම සහ ගXමාන 
හරහා  ෙබන ^XBය මා+ගයට හරසව් වැf ඇ  පාරවe සඳහා ආරෂාකාB 
^XBය ෙ���  ෙනොමැ  �ෙම2 ෙමම ජනතාව ;;ධ ^ෂක්රතාවය2ට t¸ණ 
පා MNන බවF; 

එ�මා ද2ෙනRද? 

(ආ) (i) ඉහත ගXමානවලට අවශ1 ¶sක පහWකX ලබා Lමට �යවර ග2ෙ2ද;  

 (ii) එෙසේ නX, එම පහWකX ලබා ෙදන Tනය කවෙ+ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 

15. 
2118/’17 

ග	 ජය2ත සමර�ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 Tන ඇ  l ගංව�ර හා නායයෑ ෙX ආපදා තFFවෙය2 ක�තර 
Tසc්කය �ළ |ය§ය සහ අ�	ද2 l ��ගලය2 සංඛ1ාව ෙව2 ෙව2 
වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (ii) ගංව�ෙර2 හා නායයෑෙම2 |ය§ය ��ගලය2 සංඛ1ාව ෙව2 ෙව2 
වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනRද? 
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(ආ) එම ව1සනෙය2 |ය§ය සහ අ�	ද2 l ��ගලය2ෙ�, 

 (i) නම,s�නය,වයස,ºAයාව සහ ස»් / �	ෂ භාවය; 

 (ii) ගාම CලධාB වසම හා පාෙ��ය ෙeකX ෙකො�ඨාසය; 

 (iii) ළඟම ඥා වරයාෙ� නම සහ s�නය; 

 කවෙ+ද ය2නF එ�මා සඳහ2 කර2ෙනRද? 

(ඇ) (i) එෙලස |ය§ය ෙහෝ අ�	දහ2 l ��ගලය2 ෙවyෙව2 ෙX වන;ට ව2T 
ෙගවා  ෙZද; 

 (ii) එෙසේ නX, එම ��ගලය2ෙ� නX සහ ෙගවා ඇ  tදල ෙව2 ෙව2 වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ව2T ෙගවා අවස2 AVමට අෙ�vත Tනය කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නX, ඒ ම2ද? 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැyXLම සහ Tනට Cය|ත කට.� 
*1. 
;ස+ජන පනF ෙක�Xපත (2018)—  (ෙදවැC ෙව2 කළ Tනය) — ;වාදය කe තබන ලද 

පශන්ය (2017 ෙනොවැXබ+ 09) [1]. 
(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 

*2.  
tදe හා ජනමාධ1  අමාත1�මා,— Wරාබ^ ආඥාපනත යටෙF CෙIදනය,— Wරාබ^ 

ආඥාපනෙF (52 අ�කාරය l) 12, 14 සහ 22 වග2  සමඟ Aය;ය .�, 32 වග2 ය යටෙF, 
Wරාබ^ සXබ2ධෙය2 tදe හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා ;M2 සාදන ල^ව, 2017 ²s 28 Tනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරy ලැබ, 2017.10.09 Tන ඉTBපF කරන 
ලද CෙIදනය අyමත කළ .� ය. 

(අංක 996 දරන Wරාබ^ CෙIදනය)  
(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 

*3. 
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— ෙවළඳ නැI පනත යටෙF Cෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැI පනෙF 126 සහ 321 වග2  යටෙF t¸^ 
යාතාක	ව2 �¸U AVෙX, සහ ක AVෙX සහ tරකාවෙලR ෙයLෙX ප|  
සXබ2ධෙය2 වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1වරයා ;M2 සාදන ල^ව, 2017 මැ~ 
08 Tනැ   අංක 2018/3 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතය ම}2 සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ+ 04 Tනැ  අංක 1987/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙK  පළ කරy ලැබ, 
2017.10.17 Tන ඉTBපF කරන ලද Cෙයෝග අyමත කළ .� ය.  

(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 
*4. 
;Mවන ආ��කම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර Aය�ම. 

(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 
*5. 
බලහFකාරෙය2 අ�	දහ2 AVXවs2 Mය� තැනැFත2 ආරෂා AVX සඳහා l 

ජාත12තර සXt  පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර Aය�ම. 
(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 
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*6. 
පවාහන හා M;e bව2 ෙසේවා අමාත1�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ2 සභාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය 
යටෙF 2016.09.06 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF ජා ක ගමනාගමන 
ෙකො|ෂ2 සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.01.26 

Tන සලකා බලන ලL.) 

*7. 
පවාහන හා M;e bව2 ෙසේවා අමාත1�මා,— � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙK වා+vක 

වා+තාව හා §UX - 2012,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය යටෙF 
2017.03.07 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2012.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.03.24 

Tන සලකා බලන ලL.) 

*8. 
පවාහන හා M;e bව2 ෙසේවා අමාත1�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො|ෂ2 සභාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය 
යටෙF 2017.05.03 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකො|ෂ2 සභා ෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.26 

Tන සලකා බලන ලL.) 

*9. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංකා රාජ1 වැ;s සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය 
යටෙF 2016.12.10 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2011.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF � ලංකා රාජ1 වැ;s 
සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.23 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*10. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ජා ක ඉ B AVෙX බැංdෙI වා+vක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2015,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 
අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2017.01.24 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 
2015.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVÀණ ඇ�ළF ජා ක ඉ B AVෙX බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන  
අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*11. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¶ල1 පකාශන - 2015,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 දරන 
tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2017.01.25 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2015.12.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ 
ඇ�ළF ලංකා බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන  අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 
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*12. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— මහජන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¶ල1 පකාශන - 2015,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 දරන 
tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2017.03.08 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද,        
2015.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVÀණ ඇ�ළF මහජන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන  අyමත කළ 
.� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 
 

*13. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 4/ස d	ණෑගල වැ;s සමාගෙX වා+vක 

වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 
2017.03.21 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2ෙ� CVÀණ ඇ�ළF 4/ස d	ණෑගල වැ;s 
සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.23 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*14. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— රාජ1 ඖෂධ p ගත සංසථ්ාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+|ක p ගත සංසථ්ා 
පනෙF 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 
2016.07.08 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF රාජ1 ඖෂධ p ගත සංසථ්ාෙI 
වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 

*15. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— � ජයව+ධන�ර මහ ෙරෝහෙe 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයව+ධන�ර මහෙරෝහe ම�ඩල 
පනෙF 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය යටෙF 
2016.07.21 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF � ජයව+ධන�ර මහ ෙරෝහෙe 
වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 

*16. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— රාජ1 ඖෂධ Cෂප්ාදන සංසථ්ාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+|ක p ගත සංසථ්ා 
පනෙF 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 
2016.08.11 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVÀණ ඇ�ළF රාජ1 ඖෂධ Cෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 

*17.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා 

ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගX පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක+මා2ත පනත අyව 2017.03.22 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC 
Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.·.එX.E. වරලF 
ගණකා�කාVව	2ෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා 
ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන  අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 
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*18.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ජා ක ඉ B AVෙX බැංdෙI වා+vක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2014,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 
අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2016.05.05 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 
2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVෂණ ඇ�ළF ජා ක ඉ BAVෙX බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 
පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*19.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— මහජන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¶ල1 පකාශන - 2014,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 දරන 
tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2016.09.22 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF මහජන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*20.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

¶ල1 පකාශන - 2014,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 දරන 
tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2016.05.05 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF ලංකා බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*21.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 4/ස හලාවත වැ;s සමාගෙX වා+vක වා+තාව 

හා ¶ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 
2016.11.15 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF 4/ස හලාවත වැ;s සමාගෙX 
වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*22.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— පාෙ��ය සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව 

හා ¶ල1 පකාශන - 2014,— tදe p  පනෙF 35(3) වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 
දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2016.10.28 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 
2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVෂණ ඇ�ළF පාෙ��ය සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන අyමත 
කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.05.03 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*23.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංක2 bව2 සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා  

¶ල1 පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 
2016.08.09 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2015.03.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ+2ස�් ඇ2¦ ය2� වරලF ගණකා�කාVව	2ෙ� CVෂණ ඇ�ළF  
� ලංක2 bව2 සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.23 Tන සලකා 

බලන ලL.) 
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*24.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ;ජය dමාර�ංග අyසම්රණ 

ෙරෝහෙe වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1999 අංක 38 දරන ;ජය dමාර�ංග 
අyසම්රණ ෙරෝහe ම�ඩල පනෙF 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14
(2) 4 වග2 ය යටෙF 2016.08.12 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 
අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ;ජය 
dමාර�ංග අyසම්රණ ෙරෝහෙe වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 

*25.   
p ය හා සාමය සහ දvණ සංව+ධන අමාත1�මා,— අ2තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

ම�ඩලෙK වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ2තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 13(1) 
වග2 ය යටෙF 2016.08.24 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF අ2තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩලෙK වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන අyමත කළ 
.� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2016.10.05 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*26.  
Cවාස හා ඉTAVX අමාත1�මා,— ජා ක Cවාස සංව+ධන අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක Cවාස සංව+ධන අ�කාBය පනත අyව 
2016.10.25 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2012.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ජා ක Cවාස සංව+ධන 
අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.08.09 Tන සලකා බලන ලL.) 

*27.   
Cවාස හා ඉTAVX අමාත1�මා,— ඉTAVX අභ1ාස සංව+ධන ආයතනෙK වා+vක වා+තාව 

හා §UX - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙK කා+|ක සංසථ්ා පනෙF 2 වැC වග2 ෙK 1 
වැC උප වග2 ය යටෙF හා 1992 ²C මස 10 Tනැ  අංක 718/15 දරන අ  ;ෙශේෂ 
ගැස�පතය අyව 2016.10.25 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF  ඉTAVX අභ1ාස 
සංව+ධන ආයතනෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.08.09 Tන සලකා බලන ලL.) 

*28.   
ඉඩX සහ පා+sෙX2� ප සංසක්රණ අමාත1�මා,— ඉඩX ප සංසක්රණ  ෙකො|ෂ2 

සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩX ප සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ2 සභා පනත යටෙF 2016.11.18 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC 
Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF   
ඉඩX ප සංසක්රණ  ෙකො|ෂ2 සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(කෘvක+මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.03.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*29.   
ඉඩX සහ පා+sෙX2� ප සංසක්රණ අමාත1�මා,— ඉඩX ප සංසක්රණ  ෙකො|ෂ2 

සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩX ප සංසක්රණ 
ෙකො|ෂ2 සභා පනත යටෙF 2016.11.18 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC 
Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF   
ඉඩX ප සංසක්රණ  ෙකො|ෂ2 සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(කෘvක+මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.03.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 
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*30.   
පවාහන හා M;e bව2 ෙසේවා අමාත1�මා,— � ලංකා M;e bව2ෙසේවා අ�කාBෙK 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය 
යටෙF 2016.12.05 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF  � ලංකා M;e 
bව2ෙසේවා අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.10 

Tන සලකා බලන ලL.) 

*31.   
Cවාස හා ඉTAVX අමාත1�මා,— රාජ1 සංව+ධන හා C+මාණ p ගත සංසථ්ාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+|ක සංසථ්ා පනෙF          
2 වැC වග2 ෙK 1 වැC උප වග2 ය යටෙF 2017.01.24 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 
2012.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVෂණ ඇ�ළF රාජ1 සංව+ධන හා C+මාණ p ගත සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX 
අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව Wභසාධනය, සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.08.09 Tන සලකා බලන ලL.) 

*32.   
පවාහන හා M;e bව2ෙසේවා අමාත1�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද1 ආයතනෙK වා+vක 

වා+තාව හා §UX - 2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(2)(C) වග2 ය යටෙF 
2017.01.24 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ජා ක පවාහන ෛවද1 
ආයතනෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.10 

Tන සලකා බලන ලL.) 

*33.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංක2 bව2 සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා  

ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය 
යටෙF 2017.07.25 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2016.03.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංක2 bව2 
සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.23 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*34.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංක2 bව2 සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14(3) වග2 ය යටෙF 2015.03.04 
වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.03.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ+2ස�් ඇ2¦ ය2� වරලF ගණකා�කාVව	2ෙ� CVෂණ ඇ�ළF  � ලංක2 bව2 
සමාගෙX වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.23 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*35.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— මානව සXපF 

සංව+ධනය AVෙX � ලංකා ජා ක සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සXපF සංව+ධනය AV ෙX � ලංකා ජා ක සභාව පනෙF 24 වග2 ය යටෙF 
2016.10.27 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF මානව සXපF සංව+ධනය 
AVෙX � ලංකා ජා ක සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.02.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

 



( 13 ) 

 

 

*36.   
සංව+ධන කා+යභාර අමාත1�මා සහ ;ෙ�ශ කට.� අමාත1�මා,— ෙසේවා 

C.තය2ෙ� භාර අරtදෙe වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා C.තය2ෙ� භාර අරtදe ම�ඩල පනෙF 11 වග2 ය යටෙF 2016.11.12 වැC 
Tන ඉTBපF කරන ලද 2014.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ෙසේවා C.තය2ෙ� භාර අරtදෙe වා+vක 
වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.02.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*37.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරtදෙe වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරtදe පනෙF 17 වග2 ය යටෙF 2016.01.27 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2013.12.31 
Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF  ජා ක රෂණ භාර අරtදෙe වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.02.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*38.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරtදෙe වා+vක වා+තාව හා §UX - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරtදe පනෙF 17 වග2 ය යටෙF 2016.12.10 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2014.12.31 
Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF  ජා ක රෂණ භාර අරtදෙe වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.02.09 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*39.   
;ෙ�ශ ºAයා අමාත1�|ය සහ අ�කරණ අමාත1�|ය,— � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා C.  

කා+යංශෙK වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා 
C.  කා+යංශ පනෙF 19 වැC වග2 ය යටෙF 2016.06.08 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 
2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� 
CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා ;ෙ�ශ ෙසේවා C.  කා+යංශෙK වා+vක වා+තාව හා §UX 
අyමත කළ .� ය.  
(ජාත12තර සබඳතා ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2016.10.05 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*40.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— � ලංකා මහවැs 

අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැs 
අ�කාBය පනෙF 34 වග2 ය යටෙF 2016.05.04 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2012.12.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF � ලංකා මහවැs අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(කෘvක+මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.03.09 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

*41.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— � ලංකා මහවැs 

අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැs 
අ�කාBය පනෙF 34 වග2 ය යටෙF 2016.11.15 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF � ලංකා මහවැs අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(කෘvක+මය හා ඉඩX ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.03.09 Tන 

සලකා බලන ලL.) 
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*42.   
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප පF  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— රාජ1 දැව 

සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 
වග2 ය යටෙF 2016.09.06 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF රාජ1 දැව 
සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
( රසර සංව+ධනය හා පBසර සහ සව්භා;ක සXපF ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක 

සභාව ;M2 2017.03.09 Tන සලකා බලන ලL.) 

*43.  
ක+මා2ත හා වාzජ කට.� අමාත1�මා,— 4/ස � ලංකා රාජ1 වාzජ (;;ධ) p ගත 

සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ1 
වාzජ (;;ධ) p ගත සංසථ්ා පනත යටෙF 2016.07.07 Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.03.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2ෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF 4/ස � ලංකා රාජ1 වාzජ (;;ධ) p ගත සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX 
අyමත කළ .� ය.  
(Cෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2016.10.04 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*44.   
ක+මා2ත හා වාzජ කට.� අමාත1�මා,— 4/ස � ලංකා රාජ1 වාzජ (;;ධ) p ගත 

සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ1 
වාzජ (;;ධ) p ගත සංසථ්ා පනත යටෙF 2017.02.09 Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.03.31 
වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2ෙ� CVෂණ 
ඇ�ළF 4/ස � ලංකා රාජ1 වාzජ (;;ධ) p ගත සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX 
අyමත කළ .� ය.  
(Cෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.04.07 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*45.   
කා2තා හා ළමා කට.� අමාත1�|ය,— ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාBෙK වා+vක 

වා+තාව හා §UX - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාB පනෙF 32 
වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (2) (ඉ) වග2 ය යටෙF 2016.06.07 
වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාBෙK 
වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(කා2තා හා ස»් �	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 

2017.02.21 Tන සලකා බලන ලL.) 
*46.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා�ත සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව 

හා ¶ල1 පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 
2017.05.23 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2013.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2 වන එස.් ෙ�. එX. එස.් වරලF ගණකා�කාV 
ව	2ෙ� CVෂණ ඇ�ළF ලංකා�ත සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 
පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.09.06 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*47.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා�ත සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව 

හා ¶ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 
2017.08.09 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා�න ;ගණකව	2 වන එස.් ෙ�. එX. එස.් වරලF ගණකා�කාV 
ව	2ෙ� CVෂණ ඇ�ළF ලංකා�ත සංව+ධන බැංdෙI වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 
පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.09.06 Tන සලකා 

බලන ලL.) 



( 15 ) 

 

 

*48.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— � ලංකා Cවාස සංව+ධන ¶ල1 සංසථ්ා බැංdෙI 

වා+vක වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන tදe p  පනෙF 35 (3) 
වග2 ය යටෙF සහ 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 2017.07.04 
වැC Tන ඉTBපF කරන ලද, 2014.12.31 වැC Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා Cවාස සංව+ධන බැංdෙI වා+vක 
වා+තාව හා ¶ල1 පකාශන අyමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.09.06 Tන සලකා 

බලන ලL.) 

*49.   
ඛCජ ෙතe සXපF සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා ඛCජ ෙතe p ගත සංසථ්ාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛCජ ෙතe p ගත සංසථ්ා 
පනෙF 32 (3) වග2 ය යටෙF 2016.04.05 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2013.12.31 Tෙන2 
අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ලංකා 
ඛCජ ෙතe p ගත සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2016.10.07 Tන සලකා බලන ලL.) 

*50.   
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— 4/ස ලංකා නැI සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 
2016.01.28 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2013.03.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF 4/ස ලංකා නැI සංසථ්ාෙI වා+vක 
වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.10 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

*51.   
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— 4/ස ලංකා නැI සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 
2016.09.06 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2014.03.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF 4/ස ලංකා නැI සංසථ්ාෙI වා+vක 
වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.08.10 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

*52.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— � ලංකා ආ.+ෙIද ඖෂධ සංසථ්ාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+|ක p ගත සංසථ්ා  
පනෙF 30 වග2 ය යටෙF 2017.01.09 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2013.12.31 Tෙන2 
අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF 
� ලංකා ආ.+ෙIද ඖෂධ සංසථ්ාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wබසාධන සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව 

;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 

*53.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ෙහෝ|ෙයෝප  ෛවද1 සභාෙI 

වා+vක වා+තාව හා §UX - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ|ෙයෝප  පනෙF 40 වග2 ය 
යටෙF 2017.01.25 වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2011.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද ;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF ෙහෝ|ෙයෝප  ෛවද1 
සභාෙI වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව Wබසාධන සමාජ ස;බලගැ2�ම ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව 

;M2 2017.07.04 Tන සලකා බලන ලL.) 
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*54.   
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2012,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 2015.10.08 වැC 
Tන ඉTBපF කරන ලද 2012.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 
§UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.01.26 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

*55.   
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2013,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 2016.06.21 වැC 
Tන ඉTBපF කරන ලද 2013.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 
§UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.01.24 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

 *56.   
වරාය හා නා;ක කට.� අමාත1�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2014,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (3) වග2 ය යටෙF 2016.11.12 වැC 
Tන ඉTBපF කරන ලද 2014.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF � ලංකා වරාය අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 
§UX අyමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2CෙIදනය ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 2017.01.26 Tන 

සලකා බලන ලL.) 

*57.   
Âඩා අමාත1�මා,— Wගතදාස ජා ක Âඩා සං�+ණ අ�කාBෙK වා+vක වා+තාව හා 

§UX - 2012,— 1971 අංක 38 දරන tදe පනෙF 14 (2) (4) වග2 ය යටෙF 2016.06.24 
වැC Tන ඉTBපF කරන ලද 2012.12.31 Tෙන2 අවස2 l ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
;ගණකා�ප වරයාෙ� CVෂණ ඇ�ළF Wගතදාස ජා ක Âඩා සං�+ණ අ�කාBෙK 
වා+vක වා+තාව හා §UX අyමත කළ .� ය.  
(ත	ණ, Âඩා, කලා  හා උ	මය2 ��බඳ ආං¯ක අ�ෂණ කාරක සභාව ;M2 

2017.02.21 Tන සලකා බලන ලL.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගX (සංෙශෝධන) පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර Aය�ම. 

(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 
*59. 
ෙථේරවාL ÃÄ ක කාවF (sයාපTං� AVෙX) පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර 

Aය�ම. 
(අමාත1 ම�ඩලෙK අyම ය ද2වා  ෙZ.) 

*60. 
ආ��කම ව1වසථ්ාව යටෙF ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කe තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ²C 22),— “� ලංකා පජාතා2cක සමාජවාL ජනරජෙK ආ��කම ව1වසථ්ාෙI 104ආ 
(5)(අ) ව1වසථ්ාෙI ;�;ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකො|ෂ2 සභාව ;M2 2016 ෙපබරවාB 25 
Tනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරy ලැබ, 2016.05.06 Tන ඉTBපF 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකL ෙහෝ ඡ2ද ;ම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ ;දÇF හා tÈත 
ජනමාධ1 ;M2 ��පැTය .� උපමාන ෙහවF මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.X ප පF  අyමත 
කළ .� ය.” යyෙව2 ෙයෝජනා කරන ලT2, පශන්ය සභාÃtඛ කරන ලL.  

61. 
� ලංකා ෙසේවා �Bස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනF ෙක�Xපත — 

ෙදවැCවර Aය�ම.  
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62. 
ළමා �න	Fථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර 

Aය�ම.  

63. 
� ලංකා එසF �ස ්යාC සෙහෝදරFවය (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — 

ෙදවැCවර Aය�ම.  

64. 
� ලංකා කා2තා සXෙXලනය (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර 

Aය�ම.  

65. 
ෙමොනරාගල Tසc් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — 

ෙදවැCවර Aය�ම.  

66. 
ලසාsය2 සමාජËය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — 

ෙදවැCවර Aය�ම.  

67. 
ජාත12තර කා2තා සහ ළමා අ~³2 Wº�ෙX සභාව (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF 

ෙක�Xපත — ෙදවැCවර Aය�ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත AVෙX) පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර 

Aය�ම.  

69. 
ද ඉ2සN්N.� ඔෆ ්ස+Nෆ~¦ පZs එක�2ට2�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත AVෙX) 

පනF ෙක�Xපත — ෙදවැCවර Aය�ම.  
 
 

 

* සල)ෙණ� හ,�ව- ලබ�ෙ� ආ/0ෙ� කට1� ය. 
 

[1] 
“පනF ෙක�Xපත දැ2 ෙදවැC වර Aය;ය .�ය” යyෙව2 ෙයෝජනා කරන ලT2, 

පශන්ය සභාÃtඛ කරන ලL. 
 

 


