
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

134/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 'ද) හා ජනමාධ, අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1)   

(අ) (i) 2014.01.01 6න 7ට 2015.06.30 6න දවා කාලය �ළ අ<අඩං?වට ග@ ලැB 
C DෙරෝF ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද HIවැJවල වJනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම HIවැJ සමඟ අ<අඩං?වට ෙගන වැර6ක	ව- O අයෙP නI, Q�න, 
Hරකථන අංක හා Dෙ�Sකෙය නI රට කවෙTද; 

 (iii) ඉහත (ii) V සඳහ- X�ගලය-ට H- දYවI එ එ X�ගලයාට ෙව- ෙව- 
වශෙය- කවෙTද; 

  ය-න එ�මා සභාගත කර-ෙනVද?    

(ආ) (i) අ<අඩං?වට ග-නා C DෙරෝF HIවැJ C මය ]යාමාTගය-ෙග- ප^  
Dනාශ කර-ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ නI, HIවැJ Dනාශ `aෙI ]යා��ෙවළ කවෙTද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නI, එම HIවැJ රජෙb බHවලට යට<ව ෙවළඳ ෙපොළට de< 
කර-ෙ-ද;   

  ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
2. 

931/’16 

ග	 ච-6ම ගමෙP මහතා,— DHQබල හා XනTජනCය බලශ  අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (6) 

(අ) (i) ලංකා DHQබල මiඩලය D7- ෙපෞ�ගQක අංශෙය- DHQය kලl ගැCෙIl 
පසIපාදන පJපාJය අ@ගමනය කළm� බව DHQබල පනෙ< සඳහ-ව ඇ  
බව ද-ෙ-ද; 

 (ii) ෙI වනෙත 7H කර ඇ  DHQය kලl ගැCI සඳහා පසIපාදන කාTය 
පJපාJය අ@ගමනය කර  ෙnද; 

 (iii) එෙසේ නI, ඒ කවර අවසථ්ාවලlද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
 
 
 
 

(අටවැd පාTQෙI-�ව - පළ'වැd සභාවාරය) 
අංක 211.] 
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3. 
991/’16 

ග	 උදය පභා< ගIම-�ල මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක 
කටm� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (4) 

(අ) (i) පාෙ�sය සංවTධන කkt සභාප වරය- ෙහෝ සම සභාප වරය- ෙලස 
පාTQෙI-� ම-uවරය- ෙනොවන X�ගලය- ප< කර  ෙnද; 

 (ii) එෙසේ නI, ඔw-ෙP නI සහ ඔw- සභාප <වය දරන පාෙ�sය සංවTධන 
කkt ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙTද; 

 (iii) එම සභාප වරය- ස� බලතල කවෙTද; 

 (iv) එම X�ගලය- එy තන�	වලට ප< `aෙI පදනම කවෙTද; 

 (v) එම X�ගලය-ෙP ඉහළම අධ,ාපන ෙහෝ වෘ<{ය ^H^කI ෙව- ෙව- 
වශෙය- කවෙTද; 

 (vi) එy සභාප වරය-ට/සම සභාප වරය-ට ලබා ෙදන වැt�, lමනා සහ 
ෙවන< පහ^කI කවෙTද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

4. 
1113/’16 

ග	 චk-ද D ෙ|7} මහතා,— ඛdජ ෙත) සIප< සංවTධන අමාත,�මාෙග- 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) 2010 7ට 2016 වTෂය දවා බH)ල 6ස�්කය �ළ, 

 (i) ලබා H- ඉ-ධන �රwIහ) බලපත සංඛ,ාව කවෙTද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග< X�ගලය-ෙP නI හා Q�නය- කවෙTද; 

 (iii) එම බලපත ලබාlම ��- වාT�කව ලංකා ඛdජ ෙත) C ගත සංසථ්ාවට 
ලැ�� ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉ-ධන �රwIහ) බලපත ලබාlෙIl සලකා බලන dTණායක කවෙTද; 

 (v)  ෙමෙසේ ඉ-ධන �රwIහ) බලපත ලබාlෙIl යI වංචා, �ෂණ 7H� ඇ<නI, 
ඒ සIබ-ධෙය- ග-නා �යවර කවෙTද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

5. 
1191/’16 

ග	 ප�ම උදයශා-ත ?ණෙසේකර මහතා,— DHQබල හා XනTජනCය බලශ  
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 වTෂය වනDට X<තලම 6ස�්කය �ළ ලංකා DHQබල මiඩලය 
D7- DHQය ලබා l ඇ  '� dවාස සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙI වනDට DHQය ලබා l ඇ  '� dවාස සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වTෂ 1984 7ට 2009 දවා DHQය ලබා lම ෙව@ෙව- ෙව- කරන ලද 'දල 
එ එ වTෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වTෂෙb mදමය ත<<වය dම �ෙම- ප  ̂ 2015 වTෂය දවා DHQය 
ලබා l ඇ  dවාස සංඛ,ාව, එ එ වTෂය අ@ව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (v)  ඉහත (iv) V සඳහ- කාල ප}�ෙ�දය සඳහා DHQය ලබා lම ෙව@ෙව- 
ෙව- කරන ලද 'දල, එ එ වTෂය අ@ව ෙකොපමණද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාව ට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

6. 
1298/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර 6ස�්කෙb, ජා ක සහ පළා< පාස)වල ෙසේවය කරන අනධ,න 
ෙසේවකය- සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ,ාව එ එ තන�ර අ@ව ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර 6ස�්කෙb ජා ක සහ පළා< පාස)වල පව න අ@මත අනධ,න 
ෙසේවක සංඛ,ාෙ�  Xර�පාY සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Xර�පාY සංඛ,ාව, ජා ක සහ පළා< පාස) අ@ව ෙව- ෙව- වශෙය- 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) V සඳහ-  Xර�පාY සඳහා බඳවා ගැCමට �යවර ග-ෙ-ද; 

 (vi) එෙසේ නI, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැCෙI පJපාJය කවෙTද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

7. 
1381/’16 

ග	 බ-Hල ?ණවTධන මහතා,— පාථkක කTමා-ත අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයV අංක 149 ෙයෝජනාවට අ@ව, අ@රාධXර, ව�dයා සහ 
`�ෙනො�� 6ස�්කය-V කෘ� හා ප� සIප< ම<ස, සැක^I කලාපය- 
�Vt�මට 	�ය) kQයන 100 ෙව- කළ බව ��ග-ෙ-ද; 

 (ii) ෙමම ව,ාපෘ  �න සඳහා ශක,තා වාTතා ��ෙයළ කර@ ලැ�ෙ� කw	- 
D7-ද; 

 (iii) ඒ අ@ව, ෙමy ව,ාපෘ  �න සඳහා ඇසත්ෙI-� කළ '� �}වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමy ව,ාපෘ  �න සඳහා, 2016 වTෂාවසානය වනDට මහා භාiඩාගාරය 
D7- ලබා H- �ල, ප පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 වTෂයට ඉහත ව,ාපෘ  ෙව@ෙව- ලබා 6ය හැ` �ල, ප පාදනය 
ෙකොපමණද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

8. 
1466/’16 

ග	 වා^ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා 
ආTrක කටm� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) පාෙ�sය ෙ)කI බලපෙ�ශ �ළ ප6ං� අY ආදායIලා� පw) සඳහා 
ම-uවරය-ෙP Dමධ,ගත අර'ද)වQ- ෙනොkෙ) ෙසDQ තහY ෙබදා H- 
බව   ��ග-ෙ-ද;  
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 (ii) Dමධ,ගත අර'ද) ෙයොදාගdk- ම-uවරය- D7- 7H කර@ ලැB ෙසDQ 
තහY ෙබදාlම තහනI කර  ෙnද;  

 (iii) එෙසේ නI, එයට ෙහේ� කවෙTද; 

 (iv) එම තහනම ඉව<කර, ෙපර  B ප}6 ම-uවරය-ෙP මාTගෙය- ෙසDQ 
තහY ෙබදාlමට අවශ, �යවර ග-ෙ-ද;  

  ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

9. 
1478/’16 

ග	 අෙශෝක �ය-ත මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ<, මධ,ම රජය සහ පළා< සභාව යටෙ< පාලනය වන පාස) 
සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස) අත}- සr්ර DHහ)ප වරය- 7Jන පාස) සංඛ,ාව සහ එම 
පාස)වල නI කවෙTද; 

 (iii) දැනට වැඩබලන DHහ)ප වරය- 7Jන පාස) සංඛ,ාව සහ එම පාස)වල 
නI කවෙTද; 

 (iv) ප^�ය වසෙT පව<ව@ ලැB DHහ)ප වරය- බඳවා ගැCෙI තරඟ 
Dභාගෙය- වයඹ පළාෙත- සම< O සංඛ,ාව සහ ඔw-ෙP නI කවෙTද; 

 (v) එම Dභාගය සම< O �}ස දැනට dවැර6ව ෙසේවා සථ්ානගත කර  ෙnද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

10. 
1584/’17 

ග	 (ෛවද,) නQ-ද ජය ස්ස මහතා,— රාජ, ව,වසාය සංවTධන 
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ	වදiඩ, වගව<ත, පT< නව dවාස සංyTණෙb අංක 39 
දරන Q�නෙb ප6ං� �. /තාෙ�� මහ<kය, ෙහොරණ, පT< ව<ෙ< ළමා 
උය- පාQකාව ෙලස ෙසේවයට බැ�@ 6නය කවෙTද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය- අසO් 6නය කවෙTද; 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස- `aෙIl ඇයට ලැ�ය m� ව-6 'දල හා 
පා}ෙතෝ�ක 'දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016.11.26 6න එම 'දල ලබාlමට කIක	 ෙදපාTතෙI-�ව D7- dයම 
කර  ෙnද; 

 (v) එෙසේ නI, එම ව-6 හා පා}ෙතෝ�ක 'ද) ෙනොෙගවා 7J-ෙ- ම-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
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11. 

1601/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�d) අමරෙසේන මහතා,— DHQබල හා XනTජනCය බලශ   

අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� ජා ක බලශ  ප ප< ය ය) පැන ෙගොස ්ඇ  බව ද-ෙ-ද; 

 (ii) � ලංකාෙ� කා�න සහ අනාගත අෙ�ෂාව- සඳහා ගැලෙපන ජා ක 
බලශ  ප ප< ය අවශ, බව ��ග-ෙ-ද; 

 (iii) එෙසේ නI, එම නව ජා ක බලශ  ප ප< ය පාTQෙI-�වට ඉ6}ප< 
කර@ ලබන 6නය කවෙTද; 

  ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
12. 

1603/’17 

ග	 (මහාචාTය) ආ� මාර7ංහ මහතා,— DHQබල හා XනTජනCය බලශ  
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට DHQය සපයන පධාන �ගත DHQ සැපmI මාTගය වසර 
03ක පමණ 7ට අ�යව පව න බව ද-ෙ-ද; 

 (ii) එම මාTගෙb DHQ සැපmI ධා}තාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එy සැපmI මාTගය යථා ත<<වයට ප< `aම සඳහා �යවර ගැCම පමාද 
�මට ෙහේ�ව කවෙTද; 

 (iv) එy සැපmI මාTගය අ�<වැ�යා `aම පමාද �ම ��බඳව වග`වm� 
dලධා}- කw	-ද; 

 (v) එම එ එ dලධා}යාට එෙරVව අමාත,ාංශය ෙහෝ ලංකා DHQබල 
මiඩලය D7- ෙමෙත ෙගන ඇ  Dනයා@�ල �යවර ෙව- ෙව- 
වශෙය- කවෙTද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙb අඛiඩ DHQ සැපmම සහ ක `aම සඳහා සIෙපේෂණ 
ප�ධ ය යාව<කා�න `aමට කටm� කර-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
13. 

1633/’17 

ග	 නQ- බiඩාර ජයමහ මහතා,— DHQබල හා XනTජනCය බලශ  
අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකා ^dත, බලශ  අ�කා}ය ස� බලශ  උ<පාදන �ලාශ 
කවෙTද; 

 (ii) එම එ එ බලශ  �ලාශය ම�- ^dත, බලශ  අ�කා}ය ෙවත 
ලැෙබන වාT�ක ආදායම ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙI වනDට ^dත, බලශ  අර'දල ස�ව පව න අර'ද) පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අර'ද) තැ-ප< කර ඇ  බැංe/ �ල, ආයතන කවෙTද; 

 (v) එy අර'දෙල- අෙ��ත අර'� සඳහා එය d7 ප}6 භාDතා වන බවට 
සෑ�මට ප<ව-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
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14. 
1711/’17 

ග	 ෙශහා- ෙසේම7ංහ මහතා,— අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක 
කටm� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) අ@රාධXර 6ස�්කෙb ]යා<මක 7D) ආරෂක කලාප සංඛ,ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ කලාපවලට අ@mත කර ඇ  7D) ආරෂක dලධා}- සංඛ,ාව 
ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද?  

(ආ) (i) ෙමම 6ස�්කෙb ෙතෝරාග< 7D) ආරෂක කලාපවල සං ත සංදTශන 
පැවැ<O බව ද-ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ නI, ඒ ��බඳ Dසත්ර කවෙTද;  

 (iii) එ 7D) ආරෂක ෙසේවා dලධා}ෙයe D7- සං ත සංදTශන Jක¡ප< 
20 අdවාTෙය- අෙලD කළ m� O බව ද-ෙ-ද; 

ය-න< එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 

15. 
1792/’17 

ග	 එI. එ�. එI. ස)මා- මහතා,— සව්ෙ�ශ කටm� අමාත,�මාෙග- ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 6න ෙහෝ ඊට ආස-න කාල වකවා@ෙ�l උ�	 පළාෙ<, 'ල � 
6ස�්කෙb, 'සQ්I Dවාහ හා 6කසාද පනත යටෙ< කටm� කරk- 7J 
'සQ්I Dවාහ ෙර£සට්ාTව	-ෙP නI හා Q�නය- කවෙTද; 

 (ii) එම Dවාහ ෙර£සට්ාT ෙකො¡ඨාස ම�- ආවරණය වන ගාම dලධා} වසI සහ 
පාෙ�sය ෙ)කI ෙකො¡ඨාස ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙTද; 

 (iii) එම ෙර£සට්ාT ෙකො¡ඨාස පකාශයට ප<කරන ලද ගැස¡ dෙ�දන  ෙnද; 
එෙසේනI, අංක හා 6න සභාගත කර-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා සඳහ- කර-ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නI, ඒ ම-ද? 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ@Ilම සහ 6නට dයkත කටm� 
*1. 
DසTජන පන< ෙකtIපත (2018)—  (ෙතවැd ෙව- කළ 6නය) — Dවාදය ක) තබන 

ලද පශන්ය (2017 ෙනොවැIබT 09) [1]. 
(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 

 

*2.  
'ද) හා ජනමාධ,  අමාත,�මා,— ^රාබH ආඥාපනත යටෙ< dෙ�දනය,— ^රාබH 

ආඥාපනෙ< (52 අ�කාරය O) 12, 14 සහ 22 වග-  සමඟ `යDය m�, 32 වග- ය යටෙ<, 
^රාබH සIබ-ධෙය- 'ද) හා ජනමාධ, අමාත,වරයා D7- සාදන ලHව, 2017 ©Q 28 6නැ  
අංක 2029/51 දරන අ  Dෙශේෂ ගැස¡ පතෙb පළ කර@ ලැබ, 2017.10.09 6න ඉ6}ප< කරන 
ලද dෙ�දනය අ@මත කළ m� ය. 

(අංක 996 දරන ^රාබH dෙ�දනය)  
(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 



( 7 ) 

 

 

*3. 
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ< dෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ< 126 සහ 321 වග-  යටෙ< 'ªH 
යාතාක	ව- Xª� `aෙI, සහ ක `aෙI සහ 'රකාවෙලV ෙයlෙI පk  
සIබ-ධෙය- වරාය හා නාDක කටm� අමාත,වරයා D7- සාදන ලHව, 2017 මැ« 
08 6නැ   අංක 2018/3 දරන අ  Dෙශේෂ ගැස¡ පතය ම�- සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබT 04 6නැ  අංක 1987/19 දරන අ  Dෙශේෂ ගැස¡ පතෙb  පළ කර@ ලැබ, 
2017.10.17 6න ඉ6}ප< කරන ලද dෙයෝග අ@මත කළ m� ය.  

(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 
*4. 
D7වන ආiYකම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම. 

(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 
*5. 
බලහ<කාරෙය- අ�	දහ- `aIවQ- 7ය� තැනැ<ත- ආරෂා `aI සඳහා O 

ජාත,-තර සI'  පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම. 
(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 

*6. 
පවාහන හා 7D) ?ව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොkෂ- සභාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය 
යටෙ< 2016.09.06 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< ජා ක ගමනාගමන 
ෙකොkෂ- සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.01.26 

6න සලකා බලන ලl.) 

*7. 
පවාහන හා 7D) ?ව- ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මiඩලෙb වාT�ක 

වාTතාව හා ��I - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය යටෙ< 
2017.03.07 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2012.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< � ලංකා ගමනාගමන 
මiඩලෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.03.24 

6න සලකා බලන ලl.) 
*8. 
පවාහන හා 7D) ?ව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකොkෂ- සභාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය 
යටෙ< 2017.05.03 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකොkෂ- සභා ෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.26 

6න සලකා බලන ලl.) 

*9. 
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංකා රාජ, වැDQ සංසථ්ාෙ� වාT�ක 

වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) 
වග- ය යටෙ< 2016.12.10 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2011.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< � ලංකා රාජ, 
වැDQ සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලl.) 
 
 
 
 
 



( 8 ) 

 

 

*10. 
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ජා ක ඉ } `aෙI බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2015,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 
අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2017.01.24 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 
2015.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP 
da®ණ ඇ�ළ< ජා ක ඉ } `aෙI බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන  
අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*11. 
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල, පකාශන - 2015,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 දරන 
'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2017.01.25 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2015.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ 
ඇ�ළ< ලංකා බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන  අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*12. 
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— මහජන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල, පකාශන - 2015,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 දරන 
'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2017.03.08 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද,        
2015.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP 
da®ණ ඇ�ළ< මහජන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන  අ@මත කළ 
m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 
 

*13. 
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— //ස e	ණෑගල වැDQ සමාගෙI වාT�ක 

වාTතාව හා �ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 
2017.03.21 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාFන Dගණකව	-ෙP da®ණ ඇ�ළ< //ස e	ණෑගල වැDQ 
සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*14. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ C ගත සංසථ්ාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාTkක C ගත සංසථ්ා 
පනෙ< 30(2) වග- ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 
2016.07.08 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< රාජ, ඖෂධ C ගත සංසථ්ාෙ� 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 

*15. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— � ජයවTධනXර මහ ෙරෝහෙ) 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයවTධනXර මහෙරෝහ) මiඩල 
පනෙ< 30(2) වග- ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය යටෙ< 
2016.07.21 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< � ජයවTධනXර මහ ෙරෝහෙ) 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 
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*16. 
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— රාජ, ඖෂධ dෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාTkක C ගත සංසථ්ා 
පනෙ< 30(2) වග- ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 
2016.08.11 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP da®ණ ඇ�ළ< රාජ, ඖෂධ dෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 

*17.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගI පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කTමා-ත පනත අ@ව 2017.03.22 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.�.එI.°. වරල< 
ගණකා�කාaව	-ෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන  අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*18.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ජා ක ඉ } `aෙI බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2014,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 
අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2016.05.05 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 
2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP 
daෂණ ඇ�ළ< ජා ක ඉ }`aෙI බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන 
අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*19.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— මහජන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල, පකාශන - 2014,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 දරන 
'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2016.09.22 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< මහජන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*20.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ලංකා බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල, පකාශන - 2014,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 දරන 
'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2016.05.05 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< ලංකා බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*21.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— //ස හලාවත වැDQ සමාගෙI වාT�ක වාTතාව 

හා �ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 
2016.11.15 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< //ස හලාවත වැDQ සමාගෙI 
වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 
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*22.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— පාෙ�sය සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව 

හා �ල, පකාශන - 2014,— 'ද) C  පනෙ< 35(3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 
දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2016.10.28 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 
2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP 
daෂණ ඇ�ළ< පාෙ�sය සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන අ@මත 
කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*23.   
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංක- ?ව- සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා  

�ල, පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 
2016.08.09 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2015.03.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අT-ස¡් ඇ-± ය-P වරල< ගණකා�කාaව	-ෙP daෂණ ඇ�ළ<  
� ලංක- ?ව- සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*24.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— Dජය eමාර�ංග අ@සම්රණ 

ෙරෝහෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Dජය eමාර�ංග 
අ@සම්රණ ෙරෝහ) මiඩල පනෙ< 30(2) වග- ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14
(2) / වග- ය යටෙ< 2016.08.12 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- 
අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< Dජය 
eමාර�ංග අ@සම්රණ ෙරෝහෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 

*25.   
C ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවTධන අමාත,�මා,— අ-තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

මiඩලෙb වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ-තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක මiඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 13(1) 
වග- ය යටෙ< 2016.08.24 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< අ-තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා ක මiඩලෙb වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන අ@මත කළ 
m� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2016.10.05 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*26.  
dවාස හා ඉ6`aI අමාත,�මා,— ජා ක dවාස සංවTධන අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව 

හා ��I - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක dවාස සංවTධන අ�කා}ය පනත අ@ව 
2016.10.25 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2012.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ජා ක dවාස සංවTධන 
අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.08.09 6න සලකා බලන ලl.) 

*27.   
dවාස හා ඉ6`aI අමාත,�මා,— ඉ6`aI අභ,ාස සංවTධන ආයතනෙb වාT�ක 

වාTතාව හා ��I - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙb කාTkක සංසථ්ා පනෙ< 2 වැd 
වග- ෙb 1 වැd උප වග- ය යටෙ< හා 1992 ©d මස 10 6නැ  අංක 718/15 දරන අ  
Dෙශේෂ ගැස¡පතය අ@ව 2016.10.25 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- 
අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ<  
ඉ6`aI අභ,ාස සංවTධන ආයතනෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.08.09 6න සලකා බලන ලl.) 
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*28.   
ඉඩI සහ පාTQෙI-� ප සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩI ප සංසක්රණ  ෙකොkෂ- 

සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩI ප සංසක්රණ 
ෙකොkෂ- සභා පනත යටෙ< 2016.11.18 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ<   
ඉඩI ප සංසක්රණ  ෙකොkෂ- සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(කෘ�කTමය හා ඉඩI ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.03.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*29.   
ඉඩI සහ පාTQෙI-� ප සංසක්රණ අමාත,�මා,— ඉඩI ප සංසක්රණ  ෙකොkෂ- 

සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩI ප සංසක්රණ 
ෙකොkෂ- සභා පනත යටෙ< 2016.11.18 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ<   
ඉඩI ප සංසක්රණ  ෙකොkෂ- සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(කෘ�කTමය හා ඉඩI ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.03.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*30.   
පවාහන හා 7D) ?ව- ෙසේවා අමාත,�මා,— � ලංකා 7D) ?ව-ෙසේවා අ�කා}ෙb 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය 
යටෙ< 2016.12.05 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ<  � ලංකා 7D) 
?ව-ෙසේවා අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.10 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*31.   
dවාස හා ඉ6`aI අමාත,�මා,— රාජ, සංවTධන හා dTමාණ C ගත සංසථ්ාෙ� වාT�ක 

වාTතාව හා ��I - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාTkක සංසථ්ා පනෙ<          2 වැd 
වග- ෙb 1 වැd උප වග- ය යටෙ< 2017.01.24 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2012.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< රාජ, සංවTධන හා dTමාණ C ගත සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත 
කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, සහ මානව ^භසාධනය, සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.08.09 6න සලකා බලන ලl.) 

*32.   
පවාහන හා 7D) ?ව- ෙසේවා අමාත,�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද, ආයතනෙb වාT�ක 

වාTතාව හා ��I - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(2)(C) වග- ය යටෙ< 
2017.01.24 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ජා ක පවාහන ෛවද, 
ආයතනෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.10 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*33.  
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංක- ?ව- සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය 
යටෙ< 2017.07.25 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2016.03.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංක- ?ව- 
සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා ඒකාබ�ධ �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලl.) 
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*34.   
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංක- ?ව- සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14(3) වග- ය යටෙ< 2015.03.04 
වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.03.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අT-ස¡් ඇ-± ය-P වරල< ගණකා�කාaව	-ෙP daෂණ ඇ�ළ<  � ලංක- ?ව- 
සමාගෙI වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*35.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— මානව සIප< 

සංවTධනය `aෙI � ලංකා ජා ක සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සIප< සංවTධනය `a ෙI � ලංකා ජා ක සභාව පනෙ< 24 වග- ය යටෙ< 
2016.10.27 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< මානව සIප< සංවTධනය 
`aෙI � ලංකා ජා ක සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.02.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*36.   
සංවTධන කාTයභාර අමාත,�මා සහ Dෙ�ශ කටm� අමාත,�මා,— ෙසේවා 

dmතය-ෙP භාර අර'දෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා dmතය-ෙP භාර අර'ද) මiඩල පනෙ< 11 වග- ය යටෙ< 2016.11.12 වැd 
6න ඉ6}ප< කරන ලද 2014.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ෙසේවා dmතය-ෙP භාර අර'දෙ) වාT�ක 
වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.02.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*37.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අර'දෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අර'ද) පනෙ< 17 වග- ය යටෙ< 2016.01.27 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ<  ජා ක රෂණ භාර අර'දෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.02.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*38.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අර'දෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අර'ද) පනෙ< 17 වග- ය යටෙ< 2016.12.10 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2014.12.31 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ<  ජා ක රෂණ භාර අර'දෙ) වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.02.09 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*39.   
Dෙ�ශ ²`යා අමාත,�kය සහ අ�කරණ අමාත,�kය,— � ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා dm  

කාTයංශෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා 
dm  කාTයංශ පනෙ< 19 වැd වග- ය යටෙ< 2016.06.08 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 
2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP 
daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවා dm  කාTයංශෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I 
අ@මත කළ m� ය.  
(ජාත,-තර සබඳතා ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2016.10.05 6න සලකා 

බලන ලl.) 
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*40.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැQ 

අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැQ 
අ�කා}ය පනෙ< 34 වග- ය යටෙ< 2016.05.04 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2012.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< � ලංකා මහවැQ අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(කෘ�කTමය හා ඉඩI ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.03.09 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*41.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— � ලංකා මහවැQ 

අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැQ 
අ�කා}ය පනෙ< 34 වග- ය යටෙ< 2016.11.15 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< � ලංකා මහවැQ අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(කෘ�කTමය හා ඉඩI ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.03.09 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*42.   
අගාමාත,�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආTrක කටm� අමාත,�මා,— රාජ, දැව 

සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 
වග- ය යටෙ< 2016.09.06 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< රාජ, දැව 
සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
( රසර සංවTධනය හා ප}සර සහ සව්භාDක සIප< ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක 

සභාව D7- 2017.03.09 6න සලකා බලන ලl.) 

*43.  
කTමා-ත හා වා³ජ කටm� අමාත,�මා,— //ස � ලංකා රාජ, වා³ජ (DDධ) C ගත 

සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වා³ජ (DDධ) C ගත සංසථ්ා පනත යටෙ< 2016.07.07 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.03.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාFන Dගණකව	-ෙP daෂණ 
ඇ�ළ< //ස � ලංකා රාජ, වා³ජ (DDධ) C ගත සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I 
අ@මත කළ m� ය.  
(dෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2016.10.04 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*44.   
කTමා-ත හා වා³ජ කටm� අමාත,�මා,— //ස � ලංකා රාජ, වා³ජ (DDධ) C ගත 

සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ, 
වා³ජ (DDධ) C ගත සංසථ්ා පනත යටෙ< 2017.02.09 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.03.31 
වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාFන Dගණකව	-ෙP daෂණ 
ඇ�ළ< //ස � ලංකා රාජ, වා³ජ (DDධ) C ගත සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I 
අ@මත කළ m� ය.  
(dෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.04.07 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*45.   
කා-තා හා ළමා කටm� අමාත,�kය,— ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා}ෙb වාT�ක 

වාTතාව හා ��I - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා} පනෙ< 32 
වග- ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (2) (ඉ) වග- ය යටෙ< 2016.06.07 
වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා}ෙb 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(කා-තා හා සu් X	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 

2017.02.21 6න සලකා බලන ලl.) 
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*46.   
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ලංකාXත සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව 

හා �ල, පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 
2017.05.23 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2013.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාFන Dගණකව	- වන එස.් ෙ|. එI. එස.් වරල< ගණකා�කාa 
ව	-ෙP daෂණ ඇ�ළ< ලංකාXත සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා �ල, 
පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*47.   
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— ලංකාXත සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව 

හා �ල, පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 
2017.08.09 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාFන Dගණකව	- වන එස.් ෙ|. එI. එස.් වරල< ගණකා�කාa 
ව	-ෙP daෂණ ඇ�ළ< ලංකාXත සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා �ල, 
පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*48.   
රාජ, ව,වසාය සංවTධන අමාත,�මා,— � ලංකා dවාස සංවTධන �ල, සංසථ්ා 

බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන 'ද) C  
පනෙ< 35 (3) වග- ය යටෙ< සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය 
යටෙ< 2017.07.04 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද, 2014.12.31 වැd 6ෙන- අවස- O වTෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා dවාස 
සංවTධන බැංeෙ� වාT�ක වාTතාව හා �ල, පකාශන අ@මත කළ m� ය.  
(ආTrක සංවTධන ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලl.) 

*49.   
ඛdජ ෙත) සIප< සංවTධන අමාත,�මා,— ලංකා ඛdජ ෙත) C ගත සංසථ්ාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛdජ ෙත) C ගත සංසථ්ා 
පනෙ< 32 (3) වග- ය යටෙ< 2016.04.05 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ 
ඇ�ළ< ලංකා ඛdජ ෙත) C ගත සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� 
ය.  
(බලශ  ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2016.10.07 6න සලකා බලන 

ලl.) 

*50.   
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— //ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 
2016.01.28 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2013.03.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< //ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලl.) 

*51.   
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— //ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 
2016.09.06 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2014.03.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< //ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලl.) 
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*52.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— � ලංකා ආmTෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ, කාTkක C ගත සංසථ්ා  
පනෙ< 30 වග- ය යටෙ< 2017.01.09 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2013.12.31 6ෙන- 
අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< 
� ලංකා ආmTෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^බසාධන සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව 

D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 

*53.   
ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද, අමාත,�මා,— ෙහෝkෙයෝප  ෛවද, සභාෙ� 

වාT�ක වාTතාව හා ��I - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝkෙයෝප  පනෙ< 40 වග- ය 
යටෙ< 2017.01.25 වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2011.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ෙහෝkෙයෝප  ෛවද, 
සභාෙ� වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ෙසෞඛ, හා මානව ^බසාධන සමාජ සDබලගැ-�ම ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව 

D7- 2017.07.04 6න සලකා බලන ලl.) 

*54.   
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 2015.10.08 වැd 
6න ඉ6}ප< කරන ලද 2012.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 
��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.01.26 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*55.   
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2013,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 2016.06.21 වැd 
6න ඉ6}ප< කරන ලද 2013.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 
��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.01.24 6න 

සලකා බලන ලl.) 

 *56.   
වරාය හා නාDක කටm� අමාත,�මා,— � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2014,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (3) වග- ය යටෙ< 2016.11.12 වැd 
6න ඉ6}ප< කරන ලද 2014.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< � ලංකා වරාය අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 
��I අ@මත කළ m� ය.  
(පවාහනය හා ස-dෙ�දනය ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.01.26 6න 

සලකා බලන ලl.) 

*57.   
�ඩා අමාත,�මා,— ^ගතදාස ජා ක �ඩා සංyTණ අ�කා}ෙb වාT�ක වාTතාව හා 

��I - 2012,— 1971 අංක 38 දරන 'ද) පනෙ< 14 (2) (/) වග- ය යටෙ< 2016.06.24 
වැd 6න ඉ6}ප< කරන ලද 2012.12.31 6ෙන- අවස- O වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�ප වරයාෙP daෂණ ඇ�ළ< ^ගතදාස ජා ක �ඩා සංyTණ අ�කා}ෙb 
වාT�ක වාTතාව හා ��I අ@මත කළ m� ය.  
(ත	ණ, �ඩා, කලා  හා උ	මය- ��බඳ ආංSක අFෂණ කාරක සභාව D7- 2017.02.21 

6න සලකා බලන ලl.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ Dහාර ෙ�වාලගI (සංෙශෝධන) පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම. 

(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 
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*59. 
ෙථේරවාl ´µ ක කාව< (Qයාප6ං� `aෙI) පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර 

`ය�ම. 
(අමාත, මiඩලෙb අ@ම ය ද-වා  ෙn.) 

*60. 
ආiYකම ව,වසථ්ාව යටෙ< ෙයෝජනාව,— Dවාදය  ක) තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ©d 22),— “� ලංකා පජාතා-�ක සමාජවාl ජනරජෙb ආiYකම ව,වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව,වසථ්ාෙ� D�Dධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොkෂ- සභාව D7- 2016 ෙපබරවා} 25 
6නැ  අංක 1955/19 දරන අ  Dෙශේෂ ගැස¡ පතෙb පළ කර@ ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6}ප< 
කරන ලද, ජනමතDචාරණයකl ෙහෝ ඡ-ද Dම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ Dද¸< හා '¹ත 
ජනමාධ, D7- ��පැ6ය m� උපමාන ෙහව< මාTෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහmI ප ප<  අ@මත 
කළ m� ය.” ය@ෙව- ෙයෝජනා කරන ල6-, පශන්ය සභා´'ඛ කරන ලl.  

61. 
� ලංකා ෙසේවා �}ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන< ෙකtIපත — 

ෙදවැdවර `ය�ම.  

62. 
ළමා Xන	<ථාපන ෙ-දය (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම.  

63. 
� ලංකා එස< ]ස ්යාd සෙහෝදර<වය (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — 

ෙදවැdවර `ය�ම.  

64. 
� ලංකා කා-තා සIෙIලනය (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර 

`ය�ම.  

65. 
ෙමොනරාගල 6ස�් කා-තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — 

ෙදවැdවර `ය�ම.  

66. 
ලසාQය- සමාජ¼ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — 

ෙදවැdවර `ය�ම.  

67. 
ජාත,-තර කා-තා සහ ළමා අ«{- ^²yෙI සභාව (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< 

ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත `aෙI) පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර 

`ය�ම.  

69. 
ද ඉ-සJ්Jm¡ ඔෆ ් සTJෆ«± පnQ එකw-ට-¡ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත `aෙI) 

පන< ෙකtIපත — ෙදවැdවර `ය�ම.  
 
 

 

* සල(ෙණ� හ �ව+ ලබ�ෙ� ආ-.ෙ� කට/� ය. 
 

[1] 
“පන< ෙකtIපත දැ- ෙදවැd වර `යDය m�ය” ය@ෙව- ෙයෝජනා කරන ල6-, පශන්ය 

සභා´'ඛ කරන ලl. 
 

 


