
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

589/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� 
වන23 අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) : ලංකාෙ= ර>ත �ළ පව,වාෙගන යA ලබන ෙහෝටD ව)ාපාරය හා 
සEබ4ධ ෙපෞ�ගHක ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ව)ාපාර සඳහා වන සංරෂණ ෙදපා.තෙE4�ෙව4 අවසර ලබා N 
!ෙOද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනQද? 

(ආ) (i) උත ආයතනය4ෙග4 වනා4තරයට TUවන බලපෑE සEබ4ධෙය4 
Wර4තරෙය4 පXෂා කර4ෙ4ද; 

 (ii)  එෙසේ නE, ඒ කවර ආකාරෙය4ද; 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii) සEබ4ධ \යාවHෙ]N වන 3නාශයට ෙහේ� වන ආකාරෙය4 
කට1� කළ ආයතනය4ට එෙරQව ^!මය �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (iv)  එෙසේ නE, එම ආයතන සහ ලබාU4 ද_වE ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ.ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

2. 
1226/’16 

ග	 ප�ම උදයශා4ත bණෙසේකර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) අEපාර cසd්කෙ] �Qටා ඇ! eරා3ද)ා,මක වfනාකමg4 1, සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතi4 දැනට සංරෂණ කට1� TUකරA ලබන සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව.ෂවලN ෙව4 කරන ලද lදD පමාණය ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iv) එD. m. m. ඊ. තසත්වාN4 3T4 3නාශ කරන ලද eරා3ද)ා,මක 
වfනාකමg4 1, සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (v) එම 3නාශය4 ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ,නE, තෙසේ	 වfනාකම 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (vi) එම 3නාශය4 සEබ4ධෙය4 ^!මය �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (vii) ඉහත TයDෙලQම p.ණ  වා.තාව ඉciප, කර4ෙ4ද;  

 ය4න එ�මා ෙමම සභාව ට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

(අටවැW පා.HෙE4�ව - පළlවැW සභාවාරය) 
අංක 214.] 
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3. 
1402/’16 

ග	 බ4Uල bණව.ධන මහතා,— පාථtක ක.මා4ත අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයQ අංක 169 ෙයෝජනාවට අAව, u	v හා ඒ ආwත ප.ෙ]ෂණ 
සඳහා ෙව4 කරන ලද 	�යD tHයන 5ක ප!පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය 3සත්රය ඉciප, කර4ෙ4ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අAව, 2016 ව.ෂය �ළN රාජ) xල) ප!පාදන 
භා3තා කර TU කරන ලද ප.ෙ]ෂණ සංඛ)ාව, එම ප.ෙ]ෂණ TUකළ 
ප.ෙ]ෂකය4ෙy නE සහ ඒවාෙ] කා.ය සාධන වා.තාව ඉciප, 
කර4ෙ4ද; 

 (iii) uzබ{ (ගEtiස,් කරා� නැf සහ සාcකා) අපනයන සඳහා | ෙසස ්බU 
ඉව, gXම ෙහේ�ෙව4 2016 ව.ෂෙ]N ෙසස ්බU ආදායE අQt}ෙE පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

4. 
1644/’17 

ග	 චt4ද 3 ෙ�Ti මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග4 
ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) බUDල cසd්කෙ] එ එ පළා, පාලන ආයතනෙ] �t පමාණය, 
ජනගහනය, ගාම Wලධාi වසE සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පළා, පාලන ආයතනයක �t පමාණය 3ශාල }ම, ජනගහනය අ�ක }ම 
වැW  ෙහේ� මත බUDල cසd්කය �ළ අz!4 පළා, පාලන ආයතන 
�Q�}මට ෙයෝජනා } !ෙOද; 

 (iii) එෙසේ නE, ෙයෝ�ත අz, පළා, පාලන ආයතන හා ඉ4 ආවරණය වන ගාම 
Wලධාi ෙකො�ඨාස ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ.ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

5. 
1687/’17 

ග	 ඩyලස් ෙ�වාන4ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) නැෙගනQර පළාෙ, පාසD 331ක 3UහDප!ව	4 ෙනොමැ! බව,; 
වැඩබලන 3UහDප!ව	4 ෙලස 252 ෙදෙනu කට1� කරන බව,; 

 (ii) ෙමම වැඩබලන 3UහDප!ව	4, : ලංකා 3UහDප! ෙශේ�යට 
අ4ත.ගහණය කරන ෙලස ඉD�E ඉciප,ෙකොට ඇ! බව,; 

 (iii) ප�fi�e අධ)ාපන කලාපෙ], ෙපෝර���ප,�ව ෙකො�ඨාසෙ] 1 ඒ සහ � 
ෙශේ�ෙ] පාසD ෙනොමැ! බව,; 

 (iv) එම ෙකො�ඨාසෙ] ග�තය හා 3ද)ාව 3ෂයය4 ඉගැ4}ම සඳහා b	 
Qඟයද පව!න බව,;  

එ�මා ද4ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 පාසD 331 සඳහා 3UහDප!ව	4 ප,gXමට ෙගන ඇ! 
�යවර කවෙ.ද; 
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 (ii) වැඩබලන 3UහDප!ව	4 252 ෙදනාෙy ත,,වය කවෙ.ද; 

 (iii) ෙපෝර���ප,�ව ෙකො�ඨාසයට 1 ඒ සහ � ෙශේ�ෙ] පාසල ලබාcය 
 හැgද; 

 (iv) ග�තය හා 3ද)ාව 3ෂයය4 සඳහා | b	 Qඟය �ය}මට ෙගන ඇ!  �යවර 
කවෙ.ද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 
6. 

1784/’17 

ග	 එE. එ�. එE. සDමා4 මහතා,— අ�කරණ අමාත)�tයෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) ව.ෂ 1990 ෙදසැEබ. මස 31 cන ෙහෝ ඊට ආස4න කාල වකවාAෙ=N උ�	 
පළාෙ,, ම4නාරම cසd්කෙ] lසH්E 3වාහ හා cකසාද පනත යටෙ, 
වාT 3W�	ව4 වශෙය4 ප,කරA ලැබ Tf තැනැ,ත4 ක�	4ද; 

 (ii) ඔ�4ෙy නE හා H�නය4 කවෙ.ද; 

 (iii) එම වාT අ�කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම WලධාX වසE හා පාෙ��ය 
ෙDකE ෙකො�ඨාස කවෙ.ද; 

 (iv) එම වාT අ�කරණ කලාප වශෙය4 පකාශයට ප,කරන ලද ගැස� 
Wෙ=දන අංක හා cන සභාගත කර4  ෙ4ද; 

ය4න එ�tය සඳහ4 කර4ෙනQද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

7. 
1805/’17 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා 
අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) : ලංකා UEiය ෙදපා.තෙE4�වට අය, UEiය එ4�4වH4 දැනට 
භා3තයට ගතහැg එ4�4 සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එ4�4 ව.ග කවෙ.ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) (i) දැනට ෙලෝකෙ] ෙබොෙහෝ රටවල M2 හා M4 ව.ගෙ] එ4�4 cbකාලය 
!සේසේ ධාවනය වන බව,; 

 (ii) : ලංකා UEiය ෙදපා.තෙE4�වට අය, එම ව.ගෙ] එ4�4 27  
භා3තෙය4 ඉව, gXමට �යවර ගWt4 ඇ! බව,; 

 (iii) එම එ4�4වල අමතර ෙකොටස ් ෙග4}ම නැවැ,}ම සඳහා ර,මලාන 
යා4dක ඉං�ෙ4	 ෙදපා.තෙE4�වට ද4වා ඇ! බව,; 

 එ�මා ��ග4ෙනQද? 

(ඇ) (i)  තව වසර ගණනාව ෙසේවෙ] ෙයද3ය හැg ෙමම UEiය එ4�4 ග.Qත කර 
3නාශ gXෙE අරlණ කවෙ.ද;  

 (ii) ෙමයට ෙපර UEiය කා.ය ම�ඩලෙ] 3ෙරෝධය ෙනොතකා, පංශෙය4 
ෙග4වන ලද M9 ව.ගෙ] UEiය එ4�4 094 ෙE වන3ට භා3තයට ගත 
හැෙ එ4�4 03 බව ද4ෙ4ද; 
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 (iii) එබැ34 ෙමම M2 හා M4 ව.ගෙ] එ4�4 භා3තෙය4 ඉව, gXම 
නැවැ,}මට �යවර ග4ෙ4ද; 

 ය4න, එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

8. 
1860/’17 

ග	 එස්. එE. මiකා. මහතා,— මහානගර හා බස්නාQර සංව.ධන 
අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාQර සංව.ධන අමාත)ාංශය 3T4 ක �යිා,මක කරA 
ලබන  ෙමගාෙපොHස ්සැල�ම යටෙ, 2017 ව.ෂෙ] Tට ඉci ව.ෂ 03  
දවා ර,මලාන ප �ාෙ��ය ෙDකE ෙකො�ඨාසෙ] සැල�E කර ඇ! 
සංව.ධන වැඩසටහ4 කවෙ.ද; 

 (ii)  දැනටම, යE වැඩසටහ4 ආරEභ කර ඇ,නE, ඒවා කවෙ.ද; 

 (iii) ආරEභ gXමට බලාෙපොෙරො,� වන වැඩසටහ4 Wශ�්ත වශෙය4 පට4 
ග4නා cන වකවාA කවෙ.ද; 

 (iv) ෙE සඳහා රාජ) හා ෙපෞ�ගHක ආෙයෝජන TU කර4ෙ4ද; 

 (v) එෙසේ නE, ඒවා ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ.ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) (i) දැනටම, ආරEභ කර ඇ! ෙහෝ ආරEභ gXමට බලාෙපොෙරො,� වන                 
වැඩසටහ4 සඳහා ෙව4 කර ඇ! lදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ! lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙE සඳහා ණය lදD ලබා ග4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ නE, ණය ලබා ග4නා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නE, රජය 3T4 ෙව4 කර ඇ! lදල ෙකොපමණද; 

ය4න, එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

9. 
1956/’17 

ග	 කනක ෙහේර, මහතා,— කෘ>ක.ම අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමවර යල ක4නෙ]N කෑගDල, ර,නeර, කzතර, ගාDල, මාතර සහ 
හEබ4ෙතොට cසd්කවල වගා කළ u�	 අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) Wiත cග ෙමෝසE වැT ස\ය }ම, සමඟ ඇ! | අයහප, කාලb�ක 
ත,,වය ෙහේ�ෙව4 ඉහත cසd්කවල 3නාශයට ප,| u�	 අකර 
පමාණය ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) u�	 ෙගො3තැ4 හාWයට ප, }ෙම4 අසරණ } Tfන ෙගො}4ට ව4c 
lදල ෙග}මට කට1� කර4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ නE, එම cනය කවෙ.ද; 

  ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 
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10. 
2121/’17 

ග	 ජය4ත සමර}ර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක 
කට1� අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 cනට සහ 2017.06.30 cනට, 

 (i) යාපනය cසd්කෙ] සථ්ා�ත කර !� : ලංකා 1ද හlදා කඳ�	 සංඛ)ාව; 

 (ii)  එම කඳ�	වලට අA1තව ෙසේවය කළ lz Wලධාi4 සංඛ)ාව හා 
ෙසබz4 සංඛ)ාව; 

 (iii) එ එ කඳ�ෙරQ නම, �Qටා !� පාෙ��ය ෙDකE ෙකො�ඨාසය සහ 
අA1තව Tf Wලධාi4 සහ ෙසබz4 සංඛ)ාව;  

ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) 2015.01.09 cන Tට 2017.06.30 cන දවා යාපනය cසd්ක ෙය4, 

 (i) ඉව, කර ඇ! 1ද හlදා කඳ�	 සංඛ)ාව;  

 (ii) 1ද හlදා කඳ�	වH4 ඉව, කර ඇ! Wලධාi4 හා ෙසබz4 සංඛ)ාව;  

 ෙකොපමණද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනQද? 

(ඇ) යාපනය cසd්කෙය4 1ද හlදා කඳ�	, ඒවාෙ] ෙසේවෙ] W1� Wලධාi4 සහ 
ෙසබz4 ඉව, gXම ජා!ක ආරෂාව ෙකෙරQ සෘණා,මකව බලපෑ හැg බව 
��ග4ෙ4ද ය4න, එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

11. 
2125/’17 

ග	 ඉ. චාDස් W.මලනාද4 මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා.ග 
අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව.ෂෙ] මා.� මස ම4නාරම cසd්කෙ] ආරEභ කළ : ලංකා 3වෘත 
3ශව්3ද)ාලෙ] අධ)යන මධ)සථ්ානය (Study Centre)  ෙE දවා 
තාවකාHක ෙගොඩනැ¤Dලක \යා,මක ෙවt4 පව!න බව,;  

 (ii) ස¥්ර ෙගොඩනැ¤Dල ඉcgXම සඳහා ඉඩම ෙව4 කර ඇත,, ෙE දවා 
ඉcgXE කට1� ආරEභ කර ෙනොමැ! බව,; 

 (iii) 2017.06.20 cන ඉcgXE කට1� TU gXම සඳහා ප!පාදන ෙව4 කරන  
ෙම4 ම3T4 H¦ත ඉD�ම TU කළ බව,; 

 (iv) උ�	 පළාෙ,, ව�Wයාව, lල!=, යාපනය හා gHෙනො��ය යන cසd්ක 
හතර �ළ 3වෘත 3ශව්3ද)ාලෙ] පාෙ��ය මධ)සථ්ාන/ අධ)යන මධ)ස්ථාන 
සඳහා ස/්ර ෙගොඩනැ¤H !ෙබන නl,, ම4නාරම cසd්කය සඳහා 
පමණ ස/්ර ෙගොඩනැ¤Dල ෙනොමැ! බව,; 

එ�මා ද4ෙනQද?    

(ආ) ඉciෙ]N TU කරA ලබන lදD ෙව4gXEවලN, දැනට ම4නාරම cස්dකෙ] 
තාවකාHක ෙගොඩනැ¤Dලක \යා,මක වන 3වෘත 3ශව්3ද)ාලෙ] අධ)යන 
මධ)සථ්ානය සඳහා ස/්ර ෙගොඩනැ¤Dල ඉcgXමට ඔබ අමාත)ාංශෙය4 
ප!පාදන ෙව4 gXමට �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 
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12. 
2188/’17 

ග	 පස4න රණ�ංග මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව.ෂෙ]N tAව4ෙගොඩ අධ)ාපන ෙකො�ඨාසෙ] පාසDවල නව 
ෙගොඩනැ¤H ඉcgXම සඳහා ප!පාදන ෙව4කර !ෙOද; 

 (ii)  එෙසේ නE, නව ෙගොඩනැ¤H ඉcgXමට සැල�E කර ඇ! පාසD හා ඊට අදාළ 
lදල ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ.ද; 

 (iii) tAව4ෙගොඩ අධ)ාපන ෙකො�ඨාසෙ] පාසDවල අඩ Wමකළ ෙගොඩනැ¤H 
!ෙOද; 

 (iv)  එෙසේ නE, එම පාසD හා අදාළ ෙගොඩනැ¤H ��බඳ 3සත්රය ඉciප, 
කර4ෙ4ද; 

 ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) (i)  tA/ෙම, 3ජය ආද.ශ පාසල නt4 නව පාසල tAව4ෙගොඩ අධ)ාපන 
ෙකො�ඨාසෙ] අ§!4 ඉcgXමට සැල�E කර !ෙOද; 

 (ii) එෙසේ නE, ඒ සඳහා ෙව4කර ඇ! lදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 6 Tට 13 ෙශේ�ය දවා ප4! පැවැ,ෙවන පාසල ඉcgXම සඳහා ෙමම 
ප!පාදන පමාණව,ද; 

 (iv) ෙමම පාසෙD ඉcgXE කට1� අවස4 gXමට අෙ�ෂා කරA ලබන කාලය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා ප!පාදන ෙව4 gXමට අෙ�ෂා කරන ආකාරය  කවෙ.ද; 

 ය4න, එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

13. 
2194/’17 

ග	 3මල}ර cසානායක මහතා,— lදD හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන UEෙකොළ හා මධ)සාර ��බඳ ජා!ක අ�කාiය පනතට අAව 
ම,පැ4 හා UEපානය gXෙE ද.ශන ඇ�ළ, ෙටHනාට), �තපට ෙහෝ දැ4}E 
පචාරය තහනE බව එ�මා ද4ෙනQද? 

(ආ) (i)  එෙසේ නE, ජනමාධ) අමාත)ාංශය 3T4 පාලනය ෙකෙරන සව්ා¨න 
©පවාQ^ නාHකාව 2017.02.11 වැW cන ප.ව. 7.30, 8.00 , අතර 3කාශය 
කළ “සේ=ත ගං!ර” ෙටH නාට)ෙ] ජවWකාවක, W�යක UEපානය කරන 
අ1	 ඉතා පැහැcH ෙලස පද.ශනය කළ බව,; 

 (ii) 3ෙශේෂෙය4 කා4තාව UEපානය කරන ද.ශන 3කාශය gXම ෙහේ�ෙව4 
UEපානය සඳහා උ,ෙ,ජනය ඇ! 3යහැg බව,; 

 (iii)  පා.HෙE4�ව 3T4 සEමත කරන ලද පනතක 3�3ධාන රජෙ] ජනමාධ) 
ආයතනය 3T4ම කඩ කර ඇ! බව,; 

 එ�මා ��ග4ෙනQද? 

(ඇ) එම 3කාශය ��බඳව 3�ම, පXෂණය TUකර t4 ඉciයට එවැW TU}E 
වැළැ}ම සඳහා �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

 
 



( 7 ) 

 

 

14. 
2216/’17 

ග	 එස.් :තර4 මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� 
අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) 2006 ව.ෂය දවා උ�	 නැෙගනQර පෙ�ශවල ෙදමළ eන	,ථාපන 
සං3ධානය නමැ! සේ=�ඡා සං3ධානය \යා,මක | බව,; 

 (ii) 2006 ව.ෂෙය4 ප� එQ \යාකාරකE අ,Q�වා ඇ!  බව,; 

 (iii) ෙමම සං3ධානය : ලංකාව �ළ තහනE කරන 3ට 	�යD ෙකෝf ගණනක 
lදල : ලංකාව �ළ �Qf බැංu 3T4 අ,Q�වා ඇ! බව,; 

 එ�මා ද4ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙදමළ eන	,ථාපන සං3ධානය : ලංකාව �ළ අAමත සේ=�ඡා 
සං3ධානය වශෙය4 \යාකාX | කාලවකවාAව කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම සං3ධානය : ලංකාව �ළ ¤E පව,වාෙගන යA ලැ� බැංu 
කවෙ.ද; 

 (iii) එම එ එ බැංuෙ= තැ4ප, කර !� lදD පමාණය ෙව4 ෙව4 වශෙය4 
කවෙ.ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඇ) (i) ෙමම සේ=�ඡා සං3ධානය : ලංකාව �ළ තහනE කරන ලද cනය කවෙ.ද; 

 (ii) තහනE කරන අවසථ්ාෙ=N ෙමම සං3ධානය ස�ව !� චංචල, Wශච්ල හා 
දව�ල ව,කEවල වfනාකම ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ව,කEවලට TU|ෙ] uමද; 

ය4න, එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

15. 
2233/’17 

ග	 ¯. }. චානක මහතා,— වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) හEබ4ෙතොට වරාය ෙපෞ�ග�කරණය සඳහා සමාගE ෙද කg4 ෙයෝජනා 
ඉciප, කර !�ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ නE, එම සමාගEවH4 එ සමාගම ෙතෝරාග4නා ලද පදනම 
කවෙ.ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ^ම සඳහා තාෂ�ක ඇග°E කt�ව සහ අමාත) 
ම�ඩල පසEපාදන කt�ව ම±4 ලබාU4 W.ෙ�ශ කවෙ.ද; 

 (iv) ෙතෝරාග, සමාගම සමඟ අ,ස4 කරන ¤3�E ෙදක කවෙ.ද; 

 (v) එම ¤3�E ම±4 සථ්ාපනය කරන සමාගE ෙදෙකQ ෙකොටස ් ෙබNයන 
ආකාරය කවෙ.ද; 

 (vi) එම සමාගE ෙදකට පැවෙරන කා.යය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ.ද; 

 (vii) එම සමාගEවලට ලැෙබන ආදායE මා.ග කවෙ.ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකය4ෙy ²gයා �ර>තතාවය සEබ4ධෙය4 
ගA ලබන �යවර කවෙ.ද; 

 (ix) වරාෙ] නඩ,� කට1� පැවෙරන සමාගම කවෙ.ද; 

  



( 8 ) 

 

 

 (x) ෙමම ෙපෞ�ග�කරණය හරහා රජයට හා : ලංකා වරාය අ�කාiයට ලැෙබන 
ආදායE පභවය4 කවෙ.ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම4ද? 

 

 

පධාන කට1� ආරEභෙ] N 
ෙය+ජනා -.බඳ දැ0�1ම 

1. 

පා.HෙE4�ෙ= සභානායක�මා,— පා.HෙE4�ෙ= කට1�,— න)ාය පතෙ] 
පධාන කට1�වල අංක 1 දරන 3ෂයය ��බඳ වැඩ අද cන ²ස්}ෙEN පා.HෙE4�ෙ= 
අංක 7 දරන ස්ථාවර WෙයෝගෙයQ සහ 2017.10.20 වැW cන පා.HෙE4�ව 3T4 
සEමත කරන ලද ෙයෝජනාවල 3�3ධානය4ෙග4 Wදහස් 3ය 1� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැAENම සහ cනට Wයtත කට1� 
*1. 

3ස.ජන පන, ෙක�Eපත (2018)—  (හයවැW ෙව4 කළ cනය) — 3වාදය කD තබන 
ලද පශන්ය (2017 ෙනොවැEබ. 09) [1]. 

 

*2.  
lදD හා ජනමාධ)  අමාත)�මා,— �රාබU ආඥාපනත යටෙ, Wෙ=දනය,— �රාබU 

ආඥාපනෙ, (52 අ�කාරය |) 12, 14 සහ 22 වග4! සමඟ gය3ය 1�, 32 වග4!ය යටෙ,, 
�රාබU සEබ4ධෙය4 lදD හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 3T4 සාදන ලUව, 2017 ¸H 28 cනැ! 
අංක 2029/51 දරන අ! 3ෙශේෂ ගැස� පතෙ] පළ කරA ලැබ, 2017.10.09 cන ඉciප, කරන 
ලද Wෙ=දනය අAමත කළ 1� ය. 

(අංක 996 දරන �රාබU Wෙ=දනය)  
(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 

*3. 
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැ= පනත යටෙ, Wෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ= පනෙ, 126 සහ 321 වග4! යටෙ, l¹U 
යාතාක	ව4 e¹ gXෙE, සහ!ක gXෙE සහ lරකාවෙලQ ෙයNෙE පt! 
සEබ4ධෙය4 වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)වරයා 3T4 සාදන ලUව, 2017 මැº 
08 cනැ!  අංක 2018/3 දරන අ! 3ෙශේෂ ගැස� පතය ම±4 සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ. 04 cනැ! අංක 1987/19 දරන අ! 3ෙශේෂ ගැස� පතෙ]  පළ කරA ලැබ, 
2017.10.17 cන ඉciප, කරන ලද Wෙයෝග අAමත කළ 1� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 
*4. 

3Tවන ආ�{කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර gය}ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 

*5. 
බලහ,කාරෙය4 අ�	දහ4 gXEවH4 Tය§ තැනැ,ත4 ආරෂා gXE සඳහා | 

ජාත)4තර සEl! පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර gය}ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 

 
 
 
 



( 9 ) 

 

 

*6. 
පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොtෂ4 සභාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය 
යටෙ, 2016.09.06 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකොtෂ4 සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.01.26 
cන සලකා බලන ලN.) 

*7. 
පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා අමාත)�මා,— : ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ] වා.>ක 

වා.තාව හා ¤E - 2012,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය යටෙ, 
2017.03.07 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2012.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, : ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.03.24 
cන සලකා බලන ලN.) 
*8. 

පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකොtෂ4 සභාෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය 
යටෙ, 2017.05.03 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකොtෂ4 සභා ෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.26 
cන සලකා බලන ලN.) 

*9. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංකා රාජ) වැ3H සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය 
යටෙ, 2016.12.10 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2011.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, : ලංකා රාජ) වැ3H 
සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.23 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*10. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!i gXෙE බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2015,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2017.01.24 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 
2015.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy 
WX¼ණ ඇ�ළ, ජා!ක ඉ!i gXෙE බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන  
අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*11. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල) පකාශන - 2015,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2017.01.25 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2015.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ 
ඇ�ළ, ලංකා බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන  අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*12. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල) පකාශන - 2015,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2017.03.08 වැW cන ඉciප, කරන ලද,        
2015.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy 
WX¼ණ ඇ�ළ, මහජන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන  අAමත 
කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

 

*13. 
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 6/ස u	ණෑගල වැ3H සමාගෙE වා.>ක 

වා.තාව හා xල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය 
යටෙ, 2017.03.21 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න 3ගණකව	4ෙy WX¼ණ ඇ�ළ, 6/ස u	ණෑගල 
වැ3H සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.23 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*14. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ ^!ගත සංසථ්ාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.tක ^!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග4!ය සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 
2016.07.08 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ ^!ගත සංසථ්ාෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 

*15. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— : ජයව.ධනeර මහ ෙරෝහෙD 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1983 අංක 54 දරන : ජයව.ධනeර මහෙරෝහD 
ම�ඩල පනෙ, 30(2) වග4!ය සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය 
යටෙ, 2016.07.21 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, : ජයව.ධනeර මහ 
ෙරෝහෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 

*16. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ Wෂප්ාදන සංසථ්ාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.tක ^!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 30(2) වග4!ය සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 
2016.08.11 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WX¼ණ ඇ�ළ, රාජ) ඖෂධ Wෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 

*17.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා 

ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගE පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක.මා4ත පනත අAව 2017.03.22 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.À.එE.2. වරල, 
ගණකා�කාXව	4ෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා 
ඒකාබ�ධ xල) පකාශන  අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*18.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ජා!ක ඉ!i gXෙE බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2014,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 
අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2016.05.05 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 
2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy 
WXෂණ ඇ�ළ, ජා!ක ඉ!igXෙE බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන 
අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*19.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල) පකාශන - 2014,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2016.09.22 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, මහජන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*20.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල) පකාශන - 2014,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2016.05.05 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, ලංකා බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*21.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— 6/ස හලාවත වැ3H සමාගෙE වා.>ක වා.තාව 

හා xල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 
2016.11.15 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, 6/ස හලාවත වැ3H සමාගෙE 
වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*22.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා xල) පකාශන - 2014,— lදD ^! පනෙ, 35(3) වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන 
lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2016.10.28 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, පාෙ��ය සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.05.03 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*23.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංක4 bව4 සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා  

xල) පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 
2016.08.09 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2015.03.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ.4ස�් ඇ4Á ය4y වරල, ගණකා�කාXව	4ෙy WXෂණ ඇ�ළ,  
: ලංක4 bව4 සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.23 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*24.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— 3ජය uමාර�ංග අAසම්රණ 

ෙරෝහෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1999 අංක 38 දරන 3ජය uමාර�ංග 
අAසම්රණ ෙරෝහD ම�ඩල පනෙ, 30(2) වග4!ය සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14
(2) 6 වග4!ය යටෙ, 2016.08.12 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 
අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, 3ජය 
uමාර�ංග අAසම්රණ ෙරෝහෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 

*25.   
^!ය හා සාමය සහ ද>ණ සංව.ධන අමාත)�මා,— අ4තරායකර ඖෂධ පාලක ජා!ක 

ම�ඩලෙ] වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ4තරායකර ඖෂධ පාලක ජා!ක ම�ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 13(1) 
වග4!ය යටෙ, 2016.08.24 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, අ4තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා!ක ම�ඩලෙ] වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන අAමත කළ 
1� ය.  

(ජා!ක ආරෂාව ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2016.10.05 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*26.  
Wවාස හා ඉcgXE අමාත)�මා,— ජා!ක Wවාස සංව.ධන අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව 

හා ¤E - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා!ක Wවාස සංව.ධන අ�කාiය පනත අAව 
2016.10.25 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2012.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, ජා!ක Wවාස සංව.ධන 
අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.08.09 cන සලකා බලන ලN.) 

*27.   
Wවාස හා ඉcgXE අමාත)�මා,— ඉcgXE අභ)ාස සංව.ධන ආයතනෙ] වා.>ක 

වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ] කා.tක සංසථ්ා පනෙ, 2 වැW 
වග4!ෙ] 1 වැW උප වග4!ය යටෙ, හා 1992 ¸W මස 10 cනැ! අංක 718/15 දරන අ! 
3ෙශේෂ ගැස�පතය අAව 2016.10.25 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 
අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ,  
ඉcgXE අභ)ාස සංව.ධන ආයතනෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.08.09 cන සලකා බලන ලN.) 

*28.   
ඉඩE සහ පා.HෙE4� ප!සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩE ප!සංසක්රණ  ෙකොtෂ4 

සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩE ප!සංසක්රණ 
ෙකොtෂ4 සභා පනත යටෙ, 2016.11.18 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ,   
ඉඩE ප!සංසක්රණ  ෙකොtෂ4 සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(කෘ>ක.මය හා ඉඩE ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.03.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*29.   
ඉඩE සහ පා.HෙE4� ප!සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩE ප!සංසක්රණ  ෙකොtෂ4 

සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩE ප!සංසක්රණ 
ෙකොtෂ4 සභා පනත යටෙ, 2016.11.18 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ,   
ඉඩE ප!සංසක්රණ  ෙකොtෂ4 සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(කෘ>ක.මය හා ඉඩE ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.03.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*30.   
පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා අමාත)�මා,— : ලංකා T3D bව4ෙසේවා අ�කාiෙ] 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය 
යටෙ, 2016.12.05 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ,  : ලංකා T3D 
bව4ෙසේවා අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.10 
cන සලකා බලන ලN.) 

*31.   
Wවාස හා ඉcgXE අමාත)�මා,— රාජ) සංව.ධන හා W.මාණ ^!ගත සංසථ්ාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.tක සංසථ්ා පනෙ,          
2 වැW වග4!ෙ] 1 වැW උප වග4!ය යටෙ, 2017.01.24 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 
2012.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy 
WXෂණ ඇ�ළ, රාජ) සංව.ධන හා W.මාණ ^!ගත සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා 
¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක 
සභාව 3T4 2017.08.09 cන සලකා බලන ලN.) 

*32.   
පවාහන හා T3D bව4 ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා!ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙ] 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(2)(C) වග4!ය 
යටෙ, 2017.01.24 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, ජා!ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.10 
cන සලකා බලන ලN.) 

*33.  
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංක4 bව4 සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා  

ඒකාබ�ධ xල) පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය 
යටෙ, 2017.07.25 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2016.03.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංක4 bව4 
සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා ඒකාබ�ධ xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.23 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*34.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංක4 bව4 සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14(3) වග4!ය යටෙ, 2015.03.04 
වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.03.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ.4ස�් ඇ4Á ය4y වරල, ගණකා�කාXව	4ෙy WXෂණ ඇ�ළ,  : ලංක4 
bව4 සමාගෙE වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.23 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*35.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— මානව සEප, 

සංව.ධනය gXෙE : ලංකා ජා!ක සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සEප, සංව.ධනය gX ෙE : ලංකා ජා!ක සභාව පනෙ, 24 වග4!ය යටෙ, 
2016.10.27 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, මානව සEප, සංව.ධනය 
gXෙE : ලංකා ජා!ක සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.02.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*36.   
සංව.ධන කා.යභාර අමාත)�මා සහ 3ෙ�ශ කට1� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

W1තය4ෙy භාර අරlදෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා W1තය4ෙy භාර අරlදD ම�ඩල පනෙ, 11 වග4!ය යටෙ, 2016.11.12 වැW 
cන ඉciප, කරන ලද 2014.12.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, ෙසේවා W1තය4ෙy භාර අරlදෙD වා.>ක 
වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.02.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*37.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අරlදෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අරlදD පනෙ, 17 වග4!ය යටෙ, 2016.01.27 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2013.12.31 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ,  ජා!ක රෂණ භාර අරlදෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.02.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*38.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— ජා!ක රෂණ 

භාර අරlදෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා!ක රෂණ භාර 
අරlදD පනෙ, 17 වග4!ය යටෙ, 2016.12.10 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2014.12.31 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ,  ජා!ක රෂණ භාර අරlදෙD වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.02.09 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*39.   
3ෙ�ශ ²gයා අමාත)�tය සහ අ�කරණ අමාත)�tය,— : ලංකා 3ෙ�ශ ෙසේවා W1! 

කා.යංශෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1985 අංක 21 දරන : ලංකා 3ෙ�ශ ෙසේවා 
W1! කා.යංශ පනෙ, 19 වැW වග4!ය යටෙ, 2016.06.08 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 
2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy 
WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා 3ෙ�ශ ෙසේවා W1! කා.යංශෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E 
අAමත කළ 1� ය.  

(ජාත)4තර සබඳතා ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2016.10.05 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*40.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— : ලංකා මහවැH 

අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2012,— 1979 අංක 23 දරන : ලංකා මහවැH 
අ�කාiය පනෙ, 34 වග4!ය යටෙ, 2016.05.04 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2012.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, : ලංකා මහවැH අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(කෘ>ක.මය හා ඉඩE ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.03.09 cන 
සලකා බලන ලN.) 

*41.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— : ලංකා මහවැH 

අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1979 අංක 23 දරන : ලංකා මහවැH 
අ�කාiය පනෙ, 34 වග4!ය යටෙ, 2016.11.15 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, : ලංකා මහවැH අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(කෘ>ක.මය හා ඉඩE ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.03.09 cන 
සලකා බලන ලN.) 
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*42.   
අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප,! හා ආ./ක කට1� අමාත)�මා,— රාජ) දැව 

සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 වග4!ය 
යටෙ, 2016.09.06 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, රාජ) දැව සංසථ්ාෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(!රසර සංව.ධනය හා පiසර සහ සව්භා3ක සEප, ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
3T4 2017.03.09 cන සලකා බලන ලN.) 

*43.  
ක.මා4ත හා වා�ජ කට1� අමාත)�මා,— 6/ස : ලංකා රාජ) වා�ජ (33ධ) ^!ගත 

සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන : ලංකා රාජ) 
වා�ජ (33ධ) ^!ගත සංසථ්ා පනත යටෙ, 2016.07.07 cන ඉciප, කරන ලද, 2013.03.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න 3ගණකව	4ෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, 6/ස : ලංකා රාජ) වා�ජ (33ධ) ^!ගත සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E 
අAමත කළ 1� ය.  

(Wෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2016.10.04 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*44.   
ක.මා4ත හා වා�ජ කට1� අමාත)�මා,— 6/ස : ලංකා රාජ) වා�ජ (33ධ) ^!ගත 

සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන : ලංකා රාජ) 
වා�ජ (33ධ) ^!ගත සංසථ්ා පනත යටෙ, 2017.02.09 cන ඉciප, කරන ලද, 2014.03.31 
වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න 3ගණකව	4ෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, 6/ස : ලංකා රාජ) වා�ජ (33ධ) ^!ගත සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E 
අAමත කළ 1� ය.  

(Wෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.04.07 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*45.   
කා4තා හා ළමා කට1� අමාත)�tය,— ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාiෙ] වා.>ක 

වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාi පනෙ, 32 
වග4!ය සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (2) (ඉ) වග4!ය යටෙ, 2016.06.07 වැW 
cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, ජා!ක ළමා ආරෂක අ�කාiෙ] වා.>ක 
වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(කා4තා හා සÂ් e	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 
2017.02.21 cන සලකා බලන ලN.) 

*46.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකාeත සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා xල) පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 
2017.05.23 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2013.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න 3ගණකව	4 වන එස.් ෙ�. එE. එස.් වරල, ගණකා�කාX 
ව	4ෙy WXෂණ ඇ�ළ, ලංකාeත සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා xල) 
පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.09.06 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*47.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකාeත සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව 

හා xල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 
2017.08.09 වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න 3ගණකව	4 වන එස.් ෙ�. එE. එස.් වරල, ගණකා�කාX 
ව	4ෙy WXෂණ ඇ�ළ, ලංකාeත සංව.ධන බැංuෙ= වා.>ක වා.තාව හා xල) 
පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.09.06 cන සලකා 
බලන ලN.) 
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*48.   
රාජ) ව)වසාය සංව.ධන අමාත)�මා,— : ලංකා Wවාස සංව.ධන xල) සංසථ්ා බැංuෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන lදD ^! පනෙ, 35 (3) 
වග4!ය යටෙ, සහ 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 2017.07.04 
වැW cන ඉciප, කරන ලද, 2014.12.31 වැW cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා Wවාස සංව.ධන බැංuෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා xල) පකාශන අAමත කළ 1� ය.  

(ආ./ක සංව.ධන ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.09.06 cන සලකා 
බලන ලN.) 

*49.   
ඛWජ ෙතD සEප, සංව.ධන අමාත)�මා,— ලංකා ඛWජ ෙතD ^!ගත සංසථ්ාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛWජ ෙතD ^!ගත සංසථ්ා 
පනෙ, 32 (3) වග4!ය යටෙ, 2016.04.05 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2013.12.31 
cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ 
ඇ�ළ, ලංකා ඛWජ ෙතD ^!ගත සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� 
ය.  

(බලශ! ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2016.10.07 cන සලකා බලන ලN.) 

*50.   
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— 6/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 
2016.01.28 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2013.03.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, 6/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.10 cන 
සලකා බලන ලN.) 

*51.   
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— 6/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 
2016.09.06 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2014.03.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, 6/ස ලංකා නැ= සංසථ්ාෙ= 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.08.10 cන 
සලකා බලන ලN.) 

*52.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— : ලංකා ආ1.ෙ=ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා.tක ^!ගත සංසථ්ා  
පනෙ, 30 වග4!ය යටෙ, 2017.01.09 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2013.12.31 cෙන4 
අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, 
: ලංකා ආ1.ෙ=ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �බසාධන සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 

*53.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ෙහෝtෙයෝප! ෛවද) සභාෙ= 

වා.>ක වා.තාව හා ¤E - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝtෙයෝප! පනෙ, 40 
වග4!ය යටෙ, 2017.01.25 වැW cන ඉciප, කරන ලද 2011.12.31 cෙන4 අවස4 | 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, ෙහෝtෙයෝප! 
ෛවද) සභාෙ= වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව �බසාධන සමාජ ස3බලගැ4}ම ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
3T4 2017.07.04 cන සලකා බලන ලN.) 
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*54.   
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2012,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 2015.10.08 
වැW cන ඉciප, කරන ලද 2012.12.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 
¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.01.26 
cන සලකා බලන ලN.) 

*55.   
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2013,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 2016.06.21 
වැW cන ඉciප, කරන ලද 2013.12.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 
¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.01.24 
cන සලකා බලන ලN.) 

 *56.   
වරාය හා නා3ක කට1� අමාත)�මා,— : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2014,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (3) වග4!ය යටෙ, 2016.11.12 
වැW cන ඉciප, කරන ලද 2014.12.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, : ලංකා වරාය අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 
¤E අAමත කළ 1� ය.  

(පවාහනය හා ස4Wෙ=දනය ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 2017.01.26 
cන සලකා බලන ලN.) 

*57.   
Ãඩා අමාත)�මා,— �ගතදාස ජා!ක Ãඩා සංÄ.ණ අ�කාiෙ] වා.>ක වා.තාව හා 

¤E - 2012,— 1971 අංක 38 දරන lදD පනෙ, 14 (2) (6) වග4!ය යටෙ, 2016.06.24 
වැW cන ඉciප, කරන ලද 2012.12.31 cෙන4 අවස4 | ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
3ගණකා�ප!වරයාෙy WXෂණ ඇ�ළ, �ගතදාස ජා!ක Ãඩා සංÄ.ණ අ�කාiෙ] 
වා.>ක වා.තාව හා ¤E අAමත කළ 1� ය.  

(ත	ණ, Ãඩා, කලා  හා උ	මය4 ��බඳ ආං½ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 3T4 
2017.02.21 cන සලකා බලන ලN.) 

*58. 
ෙබෞ�ධ 3හාර ෙ�වාලගE (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර gය}ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 
*59. 

ෙථේරවාN ÅÆ ක!කාව, (Hයාපcං� gXෙE) පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර 
gය}ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ] අAම!ය ද4වා !ෙO.) 
*60. 

ආ�{කම ව)වසථ්ාව යටෙ, ෙයෝජනාව,— 3වාදය  කD තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¸W 22),— “: ලංකා පජාතා4dක සමාජවාN ජනරජෙ] ආ�{කම ව)වසථ්ාෙ= 
104ආ (5)(අ) ව)වසථ්ාෙ= 3�3ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොtෂ4 සභාව 3T4 2016 
ෙපබරවාi 25 cනැ! අංක 1955/19 දරන අ! 3ෙශේෂ ගැස� පතෙ] පළ කරA ලැබ, 
2016.05.06 cන ඉciප, කරන ලද, ජනමත3චාරණයකN ෙහෝ ඡ4ද 3ම6මකට අදාළ 
කාල6මාව �ළ 3දÇ, හා lÈත ජනමාධ) 3T4 ��පැcය 1� උපමාන ෙහව, 
මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1E ප!ප,! අAමත කළ 1� ය.” යAෙව4 ෙයෝජනා කරන ලc4, 
පශන්ය සභාÅlඛ කරන ලN.  

61. 
: ලංකා ෙසේවා �iස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන, ෙක�Eපත — 

ෙදවැWවර gය}ම.  



( 18 ) 

 

 

62. 
ළමා eන	,ථාපන ෙ4දය (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර 

gය}ම.  

63. 
: ලංකා එස, \ස!්යාW සෙහෝදර,වය (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — 

ෙදවැWවර gය}ම.  

64. 
: ලංකා කා4තා සEෙEලනය (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර 

gය}ම.  

65. 
ෙමොනරාගල cසd් කා4තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — 

ෙදවැWවර gය}ම.  

66. 
ලසාHය4 සමාජ°ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — 

ෙදවැWවර gය}ම.  

67. 
ජාත)4තර කා4තා සහ ළමා අº�4 �²ÄෙE සභාව (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, 

ෙක�Eපත — ෙදවැWවර gය}ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත gXෙE) පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර 

gය}ම.  

69. 
ද ඉ4සf්f1� ඔෆ ්ස.fෆºÁ පOH එක�4ට4�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත gXෙE) 

පන, ෙක�Eපත — ෙදවැWවර gය}ම.  
 
 

 

* සල4ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

[1] 
“පන, ෙක�Eපත දැ4 ෙදවැW වර gය3ය 1�ය” යAෙව4 ෙයෝජනා කරන ලc4, 

පශන්ය සභාÅlඛ කරන ලN. 
 

 


