
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

136/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  රසර සංව)ධන හා වන+, අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1)  

(අ) (i) වනා.තර ව5. අ6ලා 8  9ෙරෝ; ෙලස ලඟ තබාෙගන >?න හා 2009  
වසෙර. පCව ව-ාජ ෙලස ෙ6ඛන සකස ්කර 5යාපGං� කළ අ5 පැටJ. 
��බඳව පLෂා කර සකස ්කළ 9ගණන 9මCM වා)තාව 2014.07.22 Gන 
එවකට වන+, සMපQ සංරෂණ අමාත-ාංශෙR ෙ6කM ෙවත ඉGLපQ කර 
ඇ  බවQ; 

 (ii)  එම වා)තාවට අදාළව ග.නා Vයාමා)ග සMබ.ධව Gන 14 ඇ�ළත 
දැ.9ය W�ව  X බවQ; 

 (iii) Gන 14 �Yමට ෙපර එම වා)තාව සැකZ [ෙයෝජ- 9ගණකා�ප  
ඒ.එ].එM.එ6 අඹ.වල මහතා එම කා)යෙය. ඉවQ කරන ලද බවQ; 

 එ�මා ද.ෙන_ද? 

 (ආ)     (i)  එම වා)තාවට අbව, අ5 පැටJ. ජාවාරම ��බඳ ෙචෝදනා ලැX 
d�ගලය.ෙe නM, 5�න, fරකථන අංක හා තන�	 යන ෙතොර�	 
කවෙ)ද; 

 (ii) ෙමම d�ගලය.ට එෙර_ව ගQ Vයාමා)ග කවෙ)ද; 

 (iii) එම Vයාමා)ග ��බඳව 9ගණකා�ප  ෙදපා)තෙM.�වට දැbM i  ෙjද; 

 (iv) එෙසේ නM, එම Gනය කවෙ)ද;  

 (v) අදාළ වා)තාව ඉGLපQ කර.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

2. 

976/’16 

ග	 nම6 රQනායක මහතා,— oද6 හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙQ, හලාවත, ඉරණ9ල පෙ�ශෙR “ඇමLක. හඬ” (Voice of 
America) යbෙව. සMෙපේෂණාගාරය  ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නM, ඒ සඳහා ලබා i ඇ  ඉඩM පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා i ඇQෙQ >.නකරද; එෙසේ නැතෙහොQ, බf පදනම මතද; 

 (iv) බf පදනම මත නM, } ලංකා රජයට ලබාi ඇ  බf පමාණය එ එ ව)ෂය  
අbව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

(අටවැ[ පා)5ෙM.�ව - පළoවැ[ සභාවාරය) 
අංක 212.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
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( 2 ) 

 

 

 (v) ෙමම ��ය �ළ } ලංකා රජෙR >ය�ම 8  Y  බලාQමකෙ�ද;   

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) (i) “ඇමLක. හඬ” ආයතනය ආරMභ �Yමට } ලංකා රජය සහ ඇමLකා 
එසQ ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළ� �9CM 
කවෙ)ද; 

 (ii) එම �9CM >ය6ලම සභාගත කර.ෙ.ද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන } ලාං�කය. හා 9ෙ��කය. සංඛ-ාව, 
ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය 9>. කරb ලබන වැඩකටW� සහ 9කාශනය කරb ලබන 
වැඩසටහ. කවෙ)ද; 

 (v) එම වැඩකටW� හා වැඩසටහ. [යාමනය කරb ලබන රාජ- ආයතනය 
කවෙ)ද;  

 ය.නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

3. 
1046/’16 

ග	 උදය පභාQ ගMම.�ල මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) පළාQ පාලන මැ වරණ ෙකො�ඨාස 0මා [)ණය ��බඳ අ�යාචනා 9භාගය 
අවස. කරb ලැ�වද පළාQ පාලන මැ වරණ 8 ෙR පව න අ�පා� 
ෙහේ�ෙව. පළාQ පාලන මැ වරණ පැවැQ,මට ෙනොහැ� බවට මැ වරණ 
ෙකො�සම ෙහෝ එ_ �)වගා� මැ වරණ ෙදපා)තෙM.�ව 9>. අමාත-ාංශ 
ෙ6කMවරයාට දැbM i  ෙjද; 

 (ii)  එෙසේ නM, එම අ�පා� කවෙ)ද; 

 (iii) එ� අ�පා� අතL. මැ වරණය පැවැQ9ය ෙනොහැ� ම�ටෙM අ�පා�  ෙj 
නM, ඒවා කවෙ)ද; 

 (iv)  එ� අ�පා� මැ වරණ ෙකො�සම ෙහෝ එ_ �)වගා� මැ වරණ 
ෙදපා)තෙM.�ව 9>. 5�තව දැbM f. Gනය කවෙ)ද; 

 (v) එ� අ�පා� සැක0මට ෙමෙත ෙගන ඇ  �යවර කවෙ)ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

4. 
1116/’16 

ග	 ච�.ද 9 ෙ�>L මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) 2010 >ට 2016 ව)ෂය දවා බ�ඩාරෙවල නගර සභාවට, 

 (i) පළාQ පාලන අමාත-ාංශෙය. ලබා f. oද6 පමාණය; 

 (ii) පළාQ සභාව ම�. ලබා f. oද6 පමාණය; 

ව)ෂය අbව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙන_ද? 

 



( 3 ) 

 

 

(ආ)  2010 >ට 2016 ව)ෂය දවා පළාQ පාලන අමාත-ාංශය හා ඌව පළාQ සභාව 
ම�. බf6ල Gස�්කෙR ෙවනQ පළාQ පාලන ආයතන සඳහා ලබා f. oද6 
පමාණය, ව)ෂය අbව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද ය.නQ එ�මා ෙමම 
සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

5. 
1171/’16 

ග	 (ෛවද-) න5.ද ජය ස්ස මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා 
ආ)�ක කටW� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2013 ව)ෂෙR අMපාර Gස�්කෙR, සම.�ෙ)_ පැව  “දැයට �	ළ” 
පද)ශනය සඳහා පැ�� ආරා�තය.ට ආරෂාව සැල0ම සහ වාහන නවතා 
තැ�ම ��ස වලතා�?ය පෙ�ශවා0.ෙe ��	 ඉඩM ආරෂක හoදා 
9>. තාවකා5කව පවරාගQ බවQ; 

 (ii)  ෙමම ඉඩM පා9]� �Yම ෙවbෙව. �>f ෙග,ම >fකර ෙනොමැ  බවQ; 

 (iii) දැනට _සව් පව න ෙමම ඉඩMවල වගා �Yමට ඉඩM අ� ක	ව. උQසාහ 
කළද, ඒ සඳහා හoදා [ලධාL. ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බවQ; 

 (iv)  එම ඉඩM, අ� ක	ව.ට ලබාiමට ෙමෙත �>f �යවර ෙගන ෙනොමැ   
බවQ; 

එ�මා ද.ෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩM ය� අ� ක	ව.ට ලබා ෙද.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නM, එම Gනය කවෙ)ද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

6. 
1192/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත �ණෙසේකර මහතා,— 9f5බල හා dන)ජන8ය බලශ  
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව)ෂය වන9ට ම.නාරම Gස�්කය �ළ ලංකා 9f5බල ම�ඩලය 
9>. 9f5ය ලබා i ඇ  o� [වාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙM වන9ට 9f5ය ලබා i ඇ  o� [වාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව)ෂ 1984 >ට 2009 දවා 9f5ය ලබා iම ෙවbෙව. ෙව. කරන ලද oදල 
එ එ ව)ෂය අbව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව)ෂෙRi Wදමය තQQවය [ම ,ෙම. පC 2015 ව)ෂය දවා 9f5ය 
ලබා i ඇ  [වාස සංඛ-ාව එ එ ව)ෂය අbව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) _ සඳහ. කාල පL]ෙ දය සඳහා 9f5ය ලබා iම ෙවbෙව. 
ෙව. කරන ලද oදල එ එ ව)ෂය අbව ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

 
 
 
 



( 4 ) 

 

 

7. 
1362/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— සංව)ධන කා)යභාර අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසේවා [Wතය.ෙe භාරකාර අරoද6 ෙග,ම සඳහා 5යාපGං� , ඇ  
මාතර Gස�්කෙR ෙපෞ�ග5ක ආයතන සංඛ-ාව කවෙ)ද; 

 (ii) එම ආයතනවල නM කවෙ)ද; 

 (iii) ෙසේවා [Wතය.ෙe  භාරකාර අරoදෙ6 සාමා¢කQවය ලබා ඇ  මාතර 
Gස�්කෙR ෙසේවක සංඛ-ාව, එ එ පාෙ�£ය ෙ6කM ෙකො�ඨාසය අbව 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

 (iv) ෙසේවා [Wතය.ෙe භාරකාර අරoදල සඳහා 5යාපGං� ,මට පැව ය W� 
අවම අවශ-තාවය. කවෙ)ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

8. 
1383/’16 

ග	 බ.fල �ණව)ධන මහතා,— ;වර හා ජලජ සMපQ සංව)ධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අbව, මQස- සහ මQස- [ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, 9ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ�ද 	. 50/= දවා වැ¥ �Yෙම., 
රාජ- අය භාරයට ¦ දායකQවය කවෙ)ද; 

 (ii) 1977 >ට ෙM දවා } ලංකාවට ආනයනය කරb ලැX මQස- සහ මQස- 
[ෂප්ාදන පමාණය සහ එ_ ආනයන ව?නාකම එ එ ව)ෂය අbව 
කවෙ)ද; 

 (iii) ෙ)� දQත අbව, } ලංකාවට මQස- සහ මQස- [ෂප්ාදන ආනයනය කරb 
ලබන ආනයනක	ව.ෙe නM ලැ�ස�්ව ඉGLපQ කර.ෙ.ද; 

 (iv) } ලංකාවට මා� ආනයනය  �Yම අ� �Yම සඳහා රජයට �>යM වැඩ 
��ෙවළ  ෙjද; 

 (v) එෙසේ නM, එය කවෙ)ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

9. 
1494/’16 

ග	 වාCෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක)මා.ත හා වා�ජ කටW� 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 අංක 22 දරන ෙ�£ය ආදායM (සංෙශෝධන) පනත ම�. සංෙශෝ�ත 
2006 අංක 10 දරන ෙ�£ය ආදායM පනෙQ 7(25) වග. ය අbව 1972 අංක 
5 දරන ස§පකාර ස�  පනත ය ටෙQ ෙහෝ යM පළාQ සභා පඥ� ය 
යටෙQ 5යාපGං� කරන යM ස§පකාර ස� යක ලාභ සහ ආදායM 2011 
අෙපේ6 01 Gන >ට ආදායM බ�ෙද. [දහස ්කර ඇ  බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) එයට අමතරව එම ස§පකාර ස� වල ෙපො© හා ලාභාංශද ආදායM බ�ෙද. 
[දහස ්කර ඇ  බව ද.ෙ.ද; 
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 (iii) �ට අමතරව, ෙ�£ය ආදායM පනෙQ 133 (3) (අ) වග. ය අbව එම 
ස§පකාර ස� වල ෙපො© ආදායM රඳවා ගැ8ෙM බ�ෙද.ද [දහස ්කර ඇ  
බව ��ග.ෙ.ද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) (i) ඉහත ක	ª ෙහේ�ෙව. සoපකාර ස� වලට 9ශාල වා> සහගත 
තQQවය ඇ ¦ බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii)  ක	ª එෙසේ  nයi 2017 අයවැෙය. එම බf [දහස අෙහෝ> කර ඇ  බව  
ද.ෙ.ද; 

 (iii) ෙමෙසේ අෙහෝ> කරන ලද >ය�ම පහCකM නැවත ස§පකාර ස� වලට 
ලබාෙද.ෙ.ද;  

ය.නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

10. 
1593/’17 

ග	 අෙශෝක «ය.ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළාQ සභාව යටෙQ ඇ  පාස6 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස6වල නM හා 5�නය. කවෙ)ද; 

 (iii) 2010 ව)ෂෙR >ට ෙM දවා වයඹ පළාQ සභාව ම�. අ� . ආරMභ කළ 
පාස6 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස6වල නM කවෙ)ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

11. 

1602/’17 
ග	 �ෂාර ඉ¬[6 අමරෙසේන මහතා,— 9f5බල හා dන)ජන8ය බලශ   

අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ඇ.ෙ� ෙලෙකෝ ප�ව� 5�ට (Ante Leco (pvt) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ  අ� ය කවෙ)ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආරMභ කරන ලද අරoණ කවෙ)ද; 

 (iii) එම සමාගම 9>. [ෂප්ාදනය කර ඇ  9f5 �ට) සංඛ-ාව, එ එ ව)ෂය 
අbව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

 (iv) එම සමාගෙM ෙසේවක සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආරMභෙR >ට එම සමාගම ලබා ඇ  ලාභය ෙහෝ පා�ව, ව)ෂය අbව ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 
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12. 
1604/’17 

ග	 (මහාචා)ය) ආ³ මාර>ංහ මහතා,—9f5බල හා dන)ජන8ය බලශ  
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) බසන්ා_ර පළාත �ළ �_ටා ඇ  ලංකා 9f5බල ම�ඩලයට සැප´ම සඳහා 
9f5ය උQපාදනය කරb ලබන 9f5 බලාගාර කවෙ)ද; 

 (ii) එම එ එ  බලාගාරෙR 9f5 උQපාදන ධාLතාව, ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ එ බලාගාරෙය. 9ෙමෝචනය වන පLසරයට හා[කර වාW  ��බඳ 
තෙසේ	ව කර  ෙjද; 

 (iv) පLසර _තකා� කමෙ�ද භා9තා �Yම ම�. ෙකොළඹ නගරය ඇ�� 
බසන්ා_ර පළාතට 9f5ය ලබා iමට �යවර ග.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

13. 
1793/’17 

ග	 එM. එ]. එM. ස6මා. මහතා,— සව්ෙ�ශ කටW� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 Gන ෙහෝ ඊට ආස.න කාල වකවාbෙ�i උ�	 පළාෙQ, 
�5ෙනො]�ය Gස�්කෙR oස5්M 9වාහ හා Gකසාද පනත යටෙQ කටW� 
කර�. >? oස5්M 9වාහ ෙර¢සට්ා)ව	.ෙe නM හා 5�නය. කවෙ)ද; 

 (ii) එම 9වාහ ෙර¢සට්ා) ෙකො�ඨාස ම�. ආවරණය වන ගාම [ලධාL වසM සහ 
පාෙ�£ය ෙ6කM ෙකො�ඨාස ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

 (iii) එම ෙර¢සට්ා) ෙකො�ඨාස පකාශයට පQකරන ලද ගැස� [ෙ�දන අංක හා 
Gන සභාගත කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 
14. 

1856/’17 

ග	 එස්. එM. මLකා) මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව)ධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව)ධන අමාත-ාංශය 9>. ක ·යිාQමක කරb 
ලබන  මහානගර සැලCම (Megapolis Plan) යටෙQ 2017 වසෙ) >ට ඉGL 
වසර 03  දවා ෙකෝ�ෙ� ප ·ාෙ�£ය ෙ6කM ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලCM 
කර ඇ  සංව)ධන වැඩසටහ. කවෙ)ද; 

 (ii)  දැනටමQ යM වැඩසටහ. ආරMභ කර ඇQනM, ඒවා කවෙ)ද; 

 (iii) ආරMභ �Yමට බලාෙපොෙරොQ� වන වැඩසටහ. [ශ�්ත වශෙය. පට. 
ග.නා Gන වකවාb කවෙ)ද; 

 (iv) ෙM සඳහා රාජ- හා ෙපෞ�ග5ක ආෙයෝජන >f කර.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නM, එම ආෙයෝජන ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ)ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටමQ ආරMභ කර ඇ  ෙහෝ ආරMභ �Yමට බලාෙපොෙරොQ� වන                 
වැඩසටහ. සඳහා ෙව. කර ඇ  oදල ෙකොපමණද; 
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 (ii) දැනට වැය කර ඇ  oදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙM සඳහා ණය oද6 ලබා ග.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නM, ණය ලබා ග.නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නM, රජය 9>. ෙව. කර ඇ  oදල ෙකොපමණද; 

ය.නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

15. 
1954/’17 

ග	 කනක ෙහේරQ මහතා,— පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙයෝ¢ත } ලංගම ප ව¾හගත �Yම ම�. අ� �Yම ට බලාෙපොෙරොQ� වන  
} ලංගම ¥ෙපෝ සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ¥ෙපෝ සංඛ-ාව පාෙ�£ය ම�ට�. ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙයෝ¢ත ප ව¾හගත කමය ��. දැනට සා)ථක පවාහන ෙසේවාව සපයb 
ලබන සහ ඉඩ පහCකMව5. WQ ¥ෙපෝ සංඛ-ාව වැ0 යන බව 
��ග.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නM, ෙයෝ¢ත කමය VයාQමක �Yමට ෙපර ඒ ��බඳව ය� සළකා 
බැ©මට �යවර ග.ෙ.ද;  

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නM, ඒ ම.ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැbMiම සහ Gනට [ය�ත කටW� 
*1. 
9ස)ජන පනQ ෙකÀMපත (2018)—  (>�වැ[ ෙව. කළ Gනය) — 9වාදය ක6 තබන 

ලද පශන්ය (2017 ෙනොවැMබ) 09) [1]. 
 

*2.  
oද6 හා ජනමාධ-  අමාත-�මා,— Cරාබf ආඥාපනත යටෙQ [ෙ�දනය,— Cරාබf 

ආඥාපනෙQ (52 අ�කාරය ¦) 12, 14 සහ 22 වග.  සමඟ �ය9ය W�, 32 වග. ය යටෙQ, 
Cරාබf සMබ.ධෙය. oද6 හා ජනමාධ- අමාත-වරයා 9>. සාදන ලfව, 2017 Ã5 28 Gනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  9ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරb ලැබ, 2017.10.09 Gන ඉGLපQ කරන 
ලද [ෙ�දනය අbමත කළ W� ය. 

(අංක 996 දරන Cරාබf [ෙ�දනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 

*3. 
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙQ [ෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙQ 126 සහ 321 වග.  යටෙQ oÅf 
යාතාක	ව. dÅª �YෙM, සහ ක �YෙM සහ oරකාවෙල_ ෙයiෙM ප�  
සMබ.ධෙය. වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-වරයා 9>. සාදන ලfව, 2017 මැ� 
08 Gනැ   අංක 2018/3 දරන අ  9ෙශේෂ ගැස� පතය ම�. සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ) 04 Gනැ  අංක 1987/19 දරන අ  9ෙශේෂ ගැස� පතෙR  පළ කරb ලැබ, 
2017.10.17 Gන ඉGLපQ කරන ලද [ෙයෝග අbමත කළ W� ය.  

(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 
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*4. 
9>වන ආ��කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර �ය,ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 
*5. 
බලහQකාරෙය. අ�	දහ. �YMව5. >ය� තැනැQත. ආරෂා �YM සඳහා ¦ 

ජාත-.තර සMo  පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර �ය,ම. 
(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 

*6. 
පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ. සභාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය 
යටෙQ 2016.09.06 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ ජා ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ. සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.01.26 

Gන සලකා බලන ලi.) 

*7. 
පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මා,— } ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙR වා)Çක 

වා)තාව හා �ªM - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය යටෙQ 
2017.03.07 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2012.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ } ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.03.24 

Gන සලකා බලන ලi.) 
*8. 
පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ. සභාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය 
යටෙQ 2017.05.03 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ ජා ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ. සභා ෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.26 

Gන සලකා බලන ලi.) 

*9. 
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංකා රාජ- වැ95 සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය 
යටෙQ 2016.12.10 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2011.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ } ලංකා රාජ- වැ95 
සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.23 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*10. 
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ජා ක ඉ L �YෙM බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2015,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2017.01.24 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 
2015.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[YÉණ ඇ�ළQ ජා ක ඉ L �YෙM බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන  
අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 
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*11. 
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

§ල- පකාශන - 2015,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2017.01.25 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2015.12.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන  අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*12. 
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

§ල- පකාශන - 2015,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2017.03.08 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද,        
2015.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[YÉණ ඇ�ළQ මහජන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන  අbමත කළ 
W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 
 

*13. 
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— 0/ස �	ණෑගල වැ95 සමාගෙM වා)Çක 

වා)තාව හා §ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 
2017.03.21 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා;න 9ගණකව	.ෙe [YÉණ ඇ�ළQ 0/ස �	ණෑගල වැ95 
සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.23 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*14. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— රාජ- ඖෂධ 8 ගත සංසථ්ාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කා)�ක 8 ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග. ය සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 
2016.07.08 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ රාජ- ඖෂධ 8 ගත සංසථ්ාෙ� 
වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 

*15. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— } ජයව)ධනdර මහ ෙරෝහෙ6 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1983 අංක 54 දරන } ජයව)ධනdර මහෙරෝහ6 ම�ඩල 
පනෙQ 30(2) වග. ය සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය යටෙQ 
2016.07.21 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ } ජයව)ධනdර මහ ෙරෝහෙ6 
වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 

*16. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— රාජ- ඖෂධ [ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කා)�ක 8 ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 30(2) වග. ය සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 
2016.08.11 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [YÉණ ඇ�ළQ රාජ- ඖෂධ [ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 



( 10 ) 

 

 

*17.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා 

ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගM පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක)මා.ත පනත අbව 2017.03.22 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ 
Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.Ì.එM.+. වරලQ 
ගණකා�කාYව	.ෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා 
ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන  අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*18.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ජා ක ඉ L �YෙM බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2014,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 
අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2016.05.05 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 
2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[Yෂණ ඇ�ළQ ජා ක ඉ L�YෙM බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- 
පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*19.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

§ල- පකාශන - 2014,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2016.09.22 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ මහජන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*20.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ 

§ල- පකාශන - 2014,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන 
oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2016.05.05 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ ලංකා බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*21.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— 0/ස හලාවත වැ95 සමාගෙM වා)Çක වා)තාව 

හා §ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 
2016.11.15 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ 0/ස හලාවත වැ95 සමාගෙM 
වා)Çක වා)තාව හා §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*22.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— පාෙ�£ය සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා §ල- පකාශන - 2014,— oද6 8  පනෙQ 35(3) වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 
දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2016.10.28 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 
2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[Yෂණ ඇ�ළQ පාෙ�£ය සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා §ල- පකාශන අbමත 
කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.05.03 Gන සලකා 

බලන ලi.) 



( 11 ) 

 

 

*23.   
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංක. �ව. සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා  

§ල- පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 
2016.08.09 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2015.03.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ).ස�් ඇ. ය.e වරලQ ගණකා�කාYව	.ෙe [Yෂණ ඇ�ළQ  
} ලංක. �ව. සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.23 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*24.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— 9ජය �මාර�ංග අbසම්රණ 

ෙරෝහෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1999 අංක 38 දරන 9ජය �මාර�ංග 
අbසම්රණ ෙරෝහ6 ම�ඩල පනෙQ 30(2) වග. ය සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14
(2) 0 වග. ය යටෙQ 2016.08.12 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. 
අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ 9ජය 
�මාර�ංග අbසම්රණ ෙරෝහෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 

*25.   
8 ය හා සාමය සහ දÇණ සංව)ධන අමාත-�මා,— අ.තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක 

ම�ඩලෙR වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ.තරායකර ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 13(1) 
වග. ය යටෙQ 2016.08.24 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ අ.තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා ක ම�ඩලෙR වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන අbමත කළ 
W� ය.  
(ජා ක ආරෂාව ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2016.10.05 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*26.  
[වාස හා ඉG�YM අමාත-�මා,— ජා ක [වාස සංව)ධන අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක [වාස සංව)ධන අ�කාLය පනත අbව 
2016.10.25 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2012.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ජා ක [වාස සංව)ධන 
අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.08.09 Gන සලකා බලන ලi.) 

*27.   
[වාස හා ඉG�YM අමාත-�මා,— ඉG�YM අභ-ාස සංව)ධන ආයතනෙR වා)Çක වා)තාව 

හා �ªM - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙR කා)�ක සංසථ්ා පනෙQ 2 වැ[ වග. ෙR 1 
වැ[ උප වග. ය යටෙQ හා 1992 Ã[ මස 10 Gනැ  අංක 718/15 දරන අ  9ෙශේෂ 
ගැස�පතය අbව 2016.10.25 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ  ඉG�YM අභ-ාස 
සංව)ධන ආයතනෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.08.09 Gන සලකා බලන ලi.) 

*28.   
ඉඩM සහ පා)5ෙM.� ප සංසක්රණ අමාත-�මා,— ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො�ෂ. 

සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩM ප සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ. සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ 
Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො�ෂ. සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(කෘÇක)මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.03.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 
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*29.   
ඉඩM සහ පා)5ෙM.� ප සංසක්රණ අමාත-�මා,— ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො�ෂ. 

සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩM ප සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ. සභා පනත යටෙQ 2016.11.18 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ 
Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ   
ඉඩM ප සංසක්රණ  ෙකො�ෂ. සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(කෘÇක)මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.03.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*30.   
පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මා,— } ලංකා >96 �ව.ෙසේවා අ�කාLෙR 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය 
යටෙQ 2016.12.05 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ  } ලංකා >96 
�ව.ෙසේවා අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.10 

Gන සලකා බලන ලi.) 

*31.   
[වාස හා ඉG�YM අමාත-�මා,— රාජ- සංව)ධන හා [)මාණ 8 ගත සංසථ්ාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කා)�ක සංසථ්ා පනෙQ          
2 වැ[ වග. ෙR 1 වැ[ උප වග. ය යටෙQ 2017.01.24 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 
2012.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[Yෂණ ඇ�ළQ රාජ- සංව)ධන හා [)මාණ 8 ගත සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM 
අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.08.09 Gන සලකා බලන ලi.) 

*32.   
පවාහන හා >96 �ව. ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා ක පවාහන ෛවද- ආයතනෙR වා)Çක 

වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(2)(C) වග. ය යටෙQ 
2017.01.24 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ජා ක පවාහන ෛවද- 
ආයතනෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.10 

Gන සලකා බලන ලi.) 

*33.  
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංක. �ව. සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා  

ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය 
යටෙQ 2017.07.25 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2016.03.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංක. �ව. 
සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා ඒකාබ�ධ §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.23 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*34.   
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංක. �ව. සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14(3) වග. ය යටෙQ 2015.03.04 
වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.03.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ).ස�් ඇ. ය.e වරලQ ගණකා�කාYව	.ෙe [Yෂණ ඇ�ළQ  } ලංක. �ව. 
සමාගෙM වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.23 Gන සලකා 

බලන ලi.) 
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*35.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— මානව සMපQ 

සංව)ධනය �YෙM } ලංකා ජා ක සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සMපQ සංව)ධනය �Y ෙM } ලංකා ජා ක සභාව පනෙQ 24 වග. ය යටෙQ 
2016.10.27 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ මානව සMපQ සංව)ධනය 
�YෙM } ලංකා ජා ක සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.02.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*36.   
සංව)ධන කා)යභාර අමාත-�මා සහ 9ෙ�ශ කටW� අමාත-�මා,— ෙසේවා 

[Wතය.ෙe භාර අරoදෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා [Wතය.ෙe භාර අරoද6 ම�ඩල පනෙQ 11 වග. ය යටෙQ 2016.11.12 වැ[ 
Gන ඉGLපQ කරන ලද 2014.12.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ෙසේවා [Wතය.ෙe භාර අරoදෙ6 වා)Çක 
වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.02.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*37.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරoදෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරoද6 පනෙQ 17 වග. ය යටෙQ 2016.01.27 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2013.12.31 
Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ  ජා ක රෂණ භාර අරoදෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.02.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*38.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— ජා ක රෂණ 

භාර අරoදෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා ක රෂණ භාර 
අරoද6 පනෙQ 17 වග. ය යටෙQ 2016.12.10 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2014.12.31 
Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ  ජා ක රෂණ භාර අරoදෙ6 වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.02.09 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*39.   
9ෙ�ශ Î�යා අමාත-��ය සහ අ�කරණ අමාත-��ය,— } ලංකා 9ෙ�ශ ෙසේවා [W  

කා)යංශෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1985 අංක 21 දරන } ලංකා 9ෙ�ශ ෙසේවා 
[W  කා)යංශ පනෙQ 19 වැ[ වග. ය යටෙQ 2016.06.08 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 
2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe 
[Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා 9ෙ�ශ ෙසේවා [W  කා)යංශෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM 
අbමත කළ W� ය.  
(ජාත-.තර සබඳතා ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2016.10.05 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*40.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— } ලංකා මහවැ5 

අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2012,— 1979 අංක 23 දරන } ලංකා මහවැ5 
අ�කාLය පනෙQ 34 වග. ය යටෙQ 2016.05.04 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2012.12.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ } ලංකා මහවැ5 අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(කෘÇක)මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.03.09 Gන 

සලකා බලන ලi.) 



( 14 ) 

 

 

*41.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— } ලංකා මහවැ5 

අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1979 අංක 23 දරන } ලංකා මහවැ5 
අ�කාLය පනෙQ 34 වග. ය යටෙQ 2016.11.15 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ } ලංකා මහවැ5 අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(කෘÇක)මය හා ඉඩM ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.03.09 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

*42.   
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප පQ  හා ආ)�ක කටW� අමාත-�මා,— රාජ- දැව 

සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 
වග. ය යටෙQ 2016.09.06 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ රාජ- දැව 
සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
( රසර සංව)ධනය හා පLසර සහ සව්භා9ක සMපQ ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක 

සභාව 9>. 2017.03.09 Gන සලකා බලන ලi.) 

*43.  
ක)මා.ත හා වා�ජ කටW� අමාත-�මා,— 0/ස } ලංකා රාජ- වා�ජ (99ධ) 8 ගත 

සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන } ලංකා රාජ- 
වා�ජ (99ධ) 8 ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2016.07.07 Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.03.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා;න 9ගණකව	.ෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ 0/ස } ලංකා රාජ- වා�ජ (99ධ) 8 ගත සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM 
අbමත කළ W� ය.  
([ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2016.10.04 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*44.   
ක)මා.ත හා වා�ජ කටW� අමාත-�මා,— 0/ස } ලංකා රාජ- වා�ජ (99ධ) 8 ගත 

සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන } ලංකා රාජ- 
වා�ජ (99ධ) 8 ගත සංසථ්ා පනත යටෙQ 2017.02.09 Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.03.31 
වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා;න 9ගණකව	.ෙe [Yෂණ 
ඇ�ළQ 0/ස } ලංකා රාජ- වා�ජ (99ධ) 8 ගත සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM 
අbමත කළ W� ය.  
([ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.04.07 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*45.   
කා.තා හා ළමා කටW� අමාත-��ය,— ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාLෙR වා)Çක 

වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාL පනෙQ 32 
වග. ය සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (2) (ඉ) වග. ය යටෙQ 2016.06.07 
වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ජා ක ළමා ආරෂක අ�කාLෙR 
වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(කා.තා හා සÏ් d	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 

2017.02.21 Gන සලකා බලන ලi.) 
*46.   
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ලංකාdත සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා §ල- පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 
2017.05.23 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා;න 9ගණකව	. වන එස.් ෙ�. එM. එස.් වරලQ ගණකා�කාY 
ව	.ෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ලංකාdත සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා §ල- 
පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.09.06 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

 



( 15 ) 

 

 

*47.   
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— ලංකාdත සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව 

හා §ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 
2017.08.09 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා;න 9ගණකව	. වන එස.් ෙ�. එM. එස.් වරලQ ගණකා�කාY 
ව	.ෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ලංකාdත සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක වා)තාව හා §ල- 
පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.09.06 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*48.   
රාජ- ව-වසාය සංව)ධන අමාත-�මා,— } ලංකා [වාස සංව)ධන §ල- සංසථ්ා බැං�ෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා §ල- පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන oද6 8  පනෙQ 35 (3) 
වග. ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 2017.07.04 
වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා [වාස සංව)ධන බැං�ෙ� වා)Çක 
වා)තාව හා §ල- පකාශන අbමත කළ W� ය.  
(ආ)�ක සංව)ධන ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.09.06 Gන සලකා 

බලන ලi.) 

*49.   
ඛ[ජ ෙත6 සMපQ සංව)ධන අමාත-�මා,— ලංකා ඛ[ජ ෙත6 8 ගත සංසථ්ාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ[ජ ෙත6 8 ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 32 (3) වග. ය යටෙQ 2016.04.05 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2013.12.31 Gෙන. 
අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ලංකා 
ඛ[ජ ෙත6 8 ගත සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2016.10.07 Gන සලකා බලන ලi.) 

*50.   
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— 0/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 
2016.01.28 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2013.03.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ 0/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා)Çක 
වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.10 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

*51.   
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— 0/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 
2016.09.06 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2014.03.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ 0/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා)Çක 
වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.08.10 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

*52.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— } ලංකා ආW)ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කා)�ක 8 ගත සංසථ්ා  
පනෙQ 30 වග. ය යටෙQ 2017.01.09 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2013.12.31 Gෙන. 
අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ 
} ලංකා ආW)ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cබසාධන සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 

9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 

 

 



( 16 ) 

 

 

*53.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ�£ය ෛවද- අමාත-�මා,— ෙහෝ�ෙයෝප  ෛවද- සභාෙ� 

වා)Çක වා)තාව හා �ªM - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ�ෙයෝප  පනෙQ 40 
වග. ය යටෙQ 2017.01.25 වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2011.12.31 Gෙන. අවස. ¦ 
ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ ෙහෝ�ෙයෝප  
ෛවද- සභාෙ� වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ෙසෞඛ- හා මානව Cබසාධන සමාජ ස9බලගැ.,ම ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 

9>. 2017.07.04 Gන සලකා බලන ලi.) 

*54.   
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 2015.10.08 වැ[ 
Gන ඉGLපQ කරන ලද 2012.12.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 
�ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.01.26 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

*55.   
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 2016.06.21 වැ[ 
Gන ඉGLපQ කරන ලද 2013.12.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 
�ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.01.24 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

 *56.   
වරාය හා නා9ක කටW� අමාත-�මා,— } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (3) වග. ය යටෙQ 2016.11.12 වැ[ 
Gන ඉGLපQ කරන ලද 2014.12.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ } ලංකා වරාය අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 
�ªM අbමත කළ W� ය.  
(පවාහනය හා ස.[ෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 2017.01.26 Gන 

සලකා බලන ලi.) 

*57.   
Ðඩා අමාත-�මා,— Cගතදාස ජා ක Ðඩා සං�)ණ අ�කාLෙR වා)Çක වා)තාව හා 

�ªM - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oද6 පනෙQ 14 (2) (0) වග. ය යටෙQ 2016.06.24 
වැ[ Gන ඉGLපQ කරන ලද 2012.12.31 Gෙන. අවස. ¦ ව)ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා�ප වරයාෙe [Yෂණ ඇ�ළQ Cගතදාස ජා ක Ðඩා සං�)ණ අ�කාLෙR 
වා)Çක වා)තාව හා �ªM අbමත කළ W� ය.  
(ත	ණ, Ðඩා, කලා  හා උ	මය. ��බඳ ආං�ක අ;ෂණ කාරක සභාව 9>. 

2017.02.21 Gන සලකා බලන ලi.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ 9හාර ෙ�වාලගM (සංෙශෝධන) පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර �ය,ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 
*59. 
ෙථේරවාi �Ñ ක කාවQ (5යාපGං� �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර 

�ය,ම. 
(අමාත- ම�ඩලෙR අbම ය ද.වා  ෙj.) 
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*60. 
ආ��කම ව-වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— 9වාදය  ක6 තබන ලද පශන්ය                   

(2016 Ã[ 22),— “} ලංකා පජාතා.�ක සමාජවාi ජනරජෙR ආ��කම ව-වසථ්ාෙ� 
104ආ (5)(අ) ව-වසථ්ාෙ� 9�9ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකො�ෂ. සභාව 9>. 2016 
ෙපබරවාL 25 Gනැ  අංක 1955/19 දරන අ  9ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරb ලැබ, 
2016.05.06 Gන ඉGLපQ කරන ලද, ජනමත9චාරණයකi ෙහෝ ඡ.ද 9ම0මකට අදාළ 
කාල0මාව �ළ 9ද¾Q හා oÓත ජනමාධ- 9>. ��පැGය W� උපමාන ෙහවQ 
මා)ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහWM ප පQ  අbමත කළ W� ය.” යbෙව. ෙයෝජනා කරන ලG., 
පශන්ය සභා�oඛ කරන ලi.  

61. 
} ලංකා ෙසේවා �Lස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනQ ෙකÀMපත — 

ෙදවැ[වර �ය,ම.  

62. 
ළමා dන	Qථාපන ෙ.දය (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර 

�ය,ම.  

63. 
} ලංකා එසQ Vස ්යා[ සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — 

ෙදවැ[වර �ය,ම.  

64. 
} ලංකා කා.තා සMෙMලනය (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර 

�ය,ම.  

65. 
ෙමොනරාගල Gස�් කා.තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — 

ෙදවැ[වර �ය,ම.  

66. 
ලසා5ය. සමාජ´ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — 

ෙදවැ[වර �ය,ම.  

67. 
ජාත-.තර කා.තා සහ ළමා අ�Õ. CÎ�ෙM සභාව (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ 

ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර �ය,ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත �YෙM) පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර 

�ය,ම.  

69. 
ද ඉ.ස?්?W� ඔෆ ්ස)?ෆ� පj5 එකJ.ට.�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත �YෙM) 

පනQ ෙකÀMපත — ෙදවැ[වර �ය,ම.  
 
 

 

* සල+ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 
 

[1] 
“පනQ ෙකÀMපත දැ. ෙදවැ[ වර �ය9ය W�ය” යbෙව. ෙයෝජනා කරන ලG., 

පශන්ය සභා�oඛ කරන ලi. 
 

 


