
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

685/’16 

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

(අ) (i) 8 ලංකාව �ළ ආහාරය සඳහා ග2නා =>තර ව+ග ෙමොනවාද; 

 (ii) එම =>තරවල වා+Cක අවශ1තාවය ෙව2 ෙව2ව දළ වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනDද? 

(ආ) (i) 8 ලංකාව =>තර ආනයනය කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම =>තර ව+ග කවෙ+ද; 

 (iii) 2016 ව+ෂය �ළ ආනයනය කළ =>තර පමාණය, ෙව2 ෙව2  වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 (iv) =>තර ආනයනය සඳහා 2016 ව+ෂෙKL වැය N Oදල ෙකොපමණද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ඇ) (i) 8 ලංකාව =>තර අපනයනය කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම =>තර ව+ග කවෙ+ද; 

 (iii) 2016 ව+ෂය �ළ අපනයනය කළ =>තර පමාණය ෙව2 ෙව2  වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 ව+ෂෙKL =>තර අපනයනෙය2 8 ලංකාව ලද ආදායම ෙකොපමණද; 

ය2න> එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 

2. 
1229/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත Uණෙසේකර මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය WසX්කෙK �Dටා ඇ  YරාZද1ා>මක ව[නාකම\2 .> සථ්ාන 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත_2 දැනට සංරෂණ කට.� `aකරb ලබන සථ්ාන කවෙ+ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව+ෂවලL ෙව2 කරන ලද Oදc පමාණය ෙව2 ෙව2 
වශෙය2 ෙකොපමණද; 

 (iv) එc. d. d. ඊ. තසත්වාL2 Z`2 Zනාශ කරන ලද YරාZද1ා>මක 
ව[නාකම\2 .> සථ්ාන කවෙ+ද; 

 

(අටවැg පා+hෙG2�ව - පළOවැg සභාවාරය) 
අංක 223.] 
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( 2 ) 

 

 

 (v) එම Zනාශය2 ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ>නG, තෙසේ	 ව[නාකම 
ෙව2 ෙව2 වශෙය2 ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Zනාශය2 සGබ2ධෙය2 j මය �යවර ෙගන  ෙkද; 

 (vii) ඉහත `යcෙලDම m+ණ වා+තාව ඉW_ප> කර2ෙ2ද;  

 ය2න එ�මා ෙමම සභාව ට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 

3. 
1422/’16 

ග	 බ2aල Uණව+ධන මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 191ට අbව, සම්ාr stටc ප2  කාමර 200 
ආරGභ කළ පාසැcවල නG කවෙ+ද;  

 (ii) 2016 ව+ෂෙKL ෙමම පං  කාමර 200 සඳහා මහා  භාuඩාගාරෙය2 Oදාහළ 
Oදc පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 ව+ෂෙKL ඉහත දැN ප2  කාමර 1000  g+මාණය \xම සඳහා 
දැනට ෙතෝරාෙගන ඇ  පාසැcවල නG ලැyස�්ව ඉW_ප> කර2ෙ2ද; 

 (iv) දැනට වඩා> ෙහොz2 stටc සම්ාr පං  කාමර {යා>මක වන පාසැc 
කවෙ+ද; 

 (v) එම පාසැcවල ෙමම W.| තාෂ}ක පහ~කG සඳහා උපෙ�ශනා>මක 
සහාය ලබා ෙදb ලබන ආයතන කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 

4. 
1648/’17 

ග	 ච�2ද Z ෙ�`_ මහතා,— gYණතා සංව+ධන හා වෘ>�ය Y�| 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ර>මලාන වෘ>�ය Y�| Zශව්Zද1ාලෙK දැනට {යා>මක වන �ඨ සහ 
ෙදපා+තෙG2� කවෙ+ද; 

 (ii) එම එ එ �ඨය ම�2 පව>වb ලබන වෘ>�ය Y�| පාඨමාලා ෙව2 
ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද; 

 (iii) දැනට ෙමD ෙසේවෙK g.� අධ1යන හා අනධ1යන ෙසේවක සංඛ1ාව, එ 
එ ෙදපා+තෙG2�ව අbව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද; 

 (iv)  ෙමම Zශව්Zද1ාලෙK පව න ෙසේවක Yර�පා� �ර�මට අමාත1ාංශය ගb 
ලබන �යවර කවෙ+ද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 

5. 
1786/’17 

ග	 එG. එ�. එG. සcමා2 මහතා,— අ�කරණ අමාත1��යෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 Wන ෙහෝ ඊට ආස2න කාල වකවාbෙ�L උ�	 පළාෙ>, 
යාපනය WසX්කෙK Oසh්G Zවාහ හා Wකසාද පනත යටෙ> කට.� 
කර�2 `[ වා` Zg~	ව	2ෙ� නG හා h�නය2 කවෙ+ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) එම වා` අ�කරණ කලාප ම�2 ආවරණය වන ගාම gලධා_ වසG සහ 
පාෙ��ය ෙcකG ෙකොrඨාස කවෙ+ද; 

 (iii) එම වා` අ�කරණ කලාප පකාශයට ප>කරන ලද ගැසr gෙ�දන අංක හා 
gෙ�දන කවෙ+ද;  

 ය2න එ��ය සඳහ2 කර2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 
6. 

1813/’17 

ග	 (ෛවද1) නh2ද ජය ස්ස මහතා,— ඉඩG සහ පා+hෙG2� ප සංස්කරණ 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ)  (i)  ක�තර WසX්කෙK �D[ රජයට අය> ඉඩG පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩGවh2 බa L ඇ  පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ඉඩG, බaග> ආයතනය, බaග> Wනය, බa කාලය සහ බa Oදල ෙව2 
ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද; 

(iv) එම ඉඩG සඳහා Dඟ බa ෙග�මට ඇ  ආයතන කවෙ+ද;  

 (v)  එ එ ආයතනෙය2 ෙග�මට ඇ  Dඟ බa Oදල ෙව2 ෙව2 වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 

7. 
1862/’17 

ග	 එස.් එG. ම_කා+ මහතා,— මහානගර හා බස්නාDර සංව+ධන 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාDර සංව+ධන අමාත1ාංශය Z`2 ක �යිා>මක කරb 
ලබන  මහානගර සැල~ම (Megapolis Plan) යටෙ> 2017 ව+ෂෙK `ට ඉW_ 
ව+ෂ 03  දවා 4තාවක ප �ාෙ��ය ෙcකG ෙකොrඨාසය සඳහා සැල~G කර 
ඇ  සංව+ධන වැඩසටහ2 කවෙ+ද; 

 (ii)  දැනටම> යG වැඩසටහ2 ආරGභ කර ඇ>නG, ඒවා කවෙ+ද; 

 (iii) ආරGභ \xමට බලාෙපොෙරො>� වන වැඩසටහ2 gශ�්ත වශෙය2 පට2 
ග2නා Wන වකවාb කවෙ+ද; 

 (iv) ෙG සඳහා රාජ1 හා ෙපෞ�ගhක ආෙයෝජන `a කර2ෙ2ද; 

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

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) (i) දැනටම> ආරGභ කර ඇ  ෙහෝ ආරGභ \xමට බලාෙපොෙරො>� වන                 
වැඩසටහ2 සඳහා ෙව2 කර ඇ  Oදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ  Oදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙG සඳහා ණය Oදc ලබා ග2ෙ2ද; 

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

 (v) ෙනොඑෙසේ නG, රජය Z`2 ෙව2 කර ඇ  Oදල ෙකොපමණද; 

ය2න> එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 



( 4 ) 

 

 

8. 
1992/’17 

ග	 මycවාගනG  ලකරාජා මහතා,— කGක	, වෘ>�ය ස�  සබඳතා හා 
සබරගO සංව+ධන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙ��ය වැZh සමාගG ව>ම2 සා�Dක �Z~ෙG {යාප[පා[යට 
පටහැgව ‘අ¡r �ෙරෝව+’ (Out-grower) නමැ  කමය ව� ප_පාලනය 
�ළ {යා>මක කර�2 `[න බව එ�මා ද2ෙ2ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඉහත (i)D සඳහ2 කමය {යා>මක වන පෙ��ය වැZh සමාගG 
කවෙ+ද; 

 (iii) ඒවා j යට යට>ව ෙහෝ සා�Dක �Z~මට එකඟව {යා>මක ව2ෙ2ද; 

 (iv)  අනාගතෙKL ‘අ¡r �ෙරෝව+’ කමය අමාත1ාංශය ම�2 {යා>මක 
කර2ෙ2ද;  

ය2න> එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම2ද? 
 

 

පධාන කට.� ආරGභෙK L 
ෙය&ජනා ()බඳ දැ+�,ම 

1.  

පා+hෙG2�ෙ� සභානායක�මා,— වරපසාද (අංක 1),— පා+hෙG2� ම2¨                   
ග	 ර� ක	ණානායක මහතා Z`2 තම2ෙ� වරපසාද කඩ� ඇ  බවට                 
2017  ෙනොවැGබ+ මස 07 වැg Wන පා+hෙG2�ෙ� L ම� කරන ලද ක	|, 
පා+hෙG2�ෙ� ස්ථාවර gෙයෝග අංක 127 යටෙ> වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට 
ෙයොO කළ .� ය. 

2.  

පා+hෙG2�ෙ� සභානායක�මා,— වරපසාද (අංක 2),— පා+hෙG2� ම2¨                   
ග	 අt> �. ෙපෙ+රා මහතා Z`2 තම2ෙ� වරපසාද කඩ� ඇ  බවට                  
2017  ෙනොවැGබ+ මස 22 වැg Wන පා+hෙG2�ෙ� L ම� කරන ලද ක	|, 
පා+hෙG2�ෙ� ස්ථාවර gෙයෝග අංක 127 යටෙ> වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට 
ෙයොO කළ .� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැbGLම සහ Wනට gය�ත කට.� 
 

*අ1.  
Zස+ජන පන> ෙකªGපත (2018) — (පහෙළොසව්ැg ෙව2 කළ Wනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැGබ+ 25 Wන පග ය) 

*2.   
කා2තා හා ළමා කට.� අමාත1��ය,— ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා_ෙK වා+Cක 

වා+තාව හා �|G - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා_ පනෙ> 32 
වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (2) (ඉ) වග2 ය යටෙ> 2016.06.07 
වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> ජා ක ළමා ආරෂක අ�කා_ෙK 
වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(කා2තා හා ස්̈  Y	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 

2017.02.21 Wන සලකා බලන ලL.) 
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*3.   
Zෙ�ශ \යා අමාත1��ය සහ අ�කරණ අමාත1��ය,— 8 ලංකා Zෙ�ශ ෙසේවා g.  

කා+යංශෙK වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1985 අංක 21 දරන 8 ලංකා Zෙ�ශ ෙසේවා 
g.  කා+යංශ පනෙ> 19 වැg වග2 ය යටෙ> 2016.06.08 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 
2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප වරයාෙ� 
gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා Zෙ�ශ ෙසේවා g.  කා+යංශෙK වා+Cක වා+තාව හා �|G 
අbමත කළ .� ය.  
(ජාත12තර සබඳතා ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2016.10.05 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*4. 
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— ෙවළඳ නැ� පනත යටෙ> gෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ� පනෙ> 126 සහ 321 වග2  යටෙ> O�a 
යාතාක	ව2 Y�| \xෙG, සහ ක \xෙG සහ OරකාවෙලD ෙයLෙG ප�  
සGබ2ධෙය2 වරාය හා නාZක කට.� අමාත1වරයා Z`2 සාදන ලaව, 2017 මැy 
08 Wනැ   අංක 2018/3 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතය ම�2 සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ+ 04 Wනැ  අංක 1987/19 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK  පළ කරb ලැබ, 
2017.10.17 Wන ඉW_ප> කරන ලද gෙයෝග අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*5. 
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— නැ� gෙයෝtතය2ට, නැ� බ� 

ෙගනය2න2ට, යාතා {යාක	ව2 ෙනොවන ෙපොa පවාහකය2ට සහ ක2ෙrන+ 
ෙමෙහ.Gක	ව2ට බලපත ලබාLෙG පනත යටෙ> gෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ� gෙයෝtතය2ට, නැ� බ� ෙගනය2න2ට, යාතා {යාක	ව2 ෙනොවන ෙපොa 
පවාහකය2ට සහ ක2ෙrන+ ෙමෙහ.Gක	ව2ට බලපත ලබාLෙG පනෙ> 10 
වග2 ය යටෙ> 2017 නැ� gෙයෝtතය2ෙ�, නැ�බ� ෙගනය2න2ෙ�, යාතා 
{යාක	ව2 ෙනොවන ෙපොa පවාහකය2ෙ� සහ ක2ෙrන+ ෙමෙහ.Gක	ව2ෙ� 
(ගාස්� ව¯හ) gෙයෝග සGබ2ධෙය2 වරාය හා නාZක කට.� අමාත1වරයා Z`2 
සාදන ලaව, 2017 ඔෙතෝබ+ 17 Wනැ  අංක 2041/10 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr 
පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gෙයෝග අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*6.   
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— 4/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 
2016.01.28 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2013.03.31 Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 4/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2gෙ�දනය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.08.10 

Wන සලකා බලන ලL.) 

*7.   
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— 4/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 
2016.09.06 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2014.03.31 Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 4/ස ලංකා නැ� සංසථ්ාෙ� 
වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2gෙ�දනය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.08.10 

Wන සලකා බලන ලL.) 

*8.   
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2012,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 2015.10.08 
වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2012.12.31 Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 
�|G අbමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2gෙ�දනය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.01.26 

Wන සලකා බලන ලL.) 
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*9.   
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 2016.06.21 
වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2013.12.31 Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 
�|G අbමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2gෙ�දනය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.01.24 

Wන සලකා බලන ලL.) 

 *10.   
වරාය හා නාZක කට.� අමාත1�මා,— 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 2016.11.12 
වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2014.12.31 Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා වරාය අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා 
�|G අbමත කළ .� ය.  
(පවාහනය හා ස2gෙ�දනය ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.01.26 

Wන සලකා බලන ලL.) 

*11.  
ක+මා2ත හා වා}ජ කට.� අමාත1�මා,— 4/ස 8 ලංකා රාජ1 වා}ජ (ZZධ) j ගත 

සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන 8 ලංකා රාජ1 
වා}ජ (ZZධ) j ගත සංසථ්ා පනත යටෙ> 2016.07.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.03.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¬න Zගණකව	2ෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> 4/ස 8 ලංකා රාජ1 වා}ජ (ZZධ) j ගත සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G 
අbමත කළ .� ය.  
(gෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2016.10.04 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*12.   
ක+මා2ත හා වා}ජ කට.� අමාත1�මා,— 4/ස 8 ලංකා රාජ1 වා}ජ (ZZධ) j ගත 

සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන 8 ලංකා රාජ1 
වා}ජ (ZZධ) j ගත සංසථ්ා පනත යටෙ> 2017.02.09 Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.03.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¬න Zගණකව	2ෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> 4/ස 8 ලංකා රාජ1 වා}ජ (ZZධ) j ගත සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G 
අbමත කළ .� ය.  
(gෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.04.07 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*13. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංකා රාජ1 වැZh සංසථ්ාෙ� වා+Cක 

වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) 
වග2 ය යටෙ> 2016.12.10 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2011.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gx°ණ ඇ�ළ> 8 ලංකා රාජ1 
වැZh සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.23 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*14. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ජා ක ඉ _ \xෙG බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන - 2015,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 
අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2017.01.24 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 
2015.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� 
gx°ණ ඇ�ළ> ජා ක ඉ _ \xෙG බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන  
අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

 



( 7 ) 

 

 

*15. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල1 පකාශන - 2015,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන 
Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2017.01.25 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2015.12.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gx°ණ 
ඇ�ළ> ලංකා බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන  අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*16. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— මහජන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල1 පකාශන - 2015,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන 
Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2017.03.08 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද,        
2015.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� 
gx°ණ ඇ�ළ> මහජන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන  අbමත කළ 
.� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 
 

*17. 
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 4/ස ±	ණෑගල වැZh සමාගෙG වා+Cක 

වා+තාව හා �ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 
2017.03.21 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¬න Zගණකව	2ෙ� gx°ණ ඇ�ළ> 4/ස ±	ණෑගල වැZh 
සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.23 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*18.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක+මා2ත පනත අbව 2017.03.22 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 වැg 
Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.�.එG.³. වරල> 
ගණකා�කාxව	2ෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන  අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*19.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ජා ක ඉ _ \xෙG බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන - 2014,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 
අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2016.05.05 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 
2014.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� 
gxෂණ ඇ�ළ> ජා ක ඉ _\xෙG බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන 
අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*20.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— මහජන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල1 පකාශන - 2014,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන 
Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2016.09.22 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> මහජන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 
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*21.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල1 පකාශන - 2014,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන 
Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2016.05.05 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> ලංකා බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*22.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 4/ස හලාවත වැZh සමාගෙG වා+Cක වා+තාව 

හා �ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 
2016.11.15 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 4/ස හලාවත වැZh සමාගෙG 
වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*23.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— පාෙ��ය සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව 

හා �ල1 පකාශන - 2014,— Oදc j  පනෙ> 35(3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන 
Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2016.10.28 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> පාෙ��ය සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.05.03 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*24.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංක2 Uව2 සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා  

�ල1 පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 
2016.08.09 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2015.03.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ+2සr් ඇ2´ ය2� වරල> ගණකා�කාxව	2ෙ� gxෂණ ඇ�ළ>  
8 ලංක2 Uව2 සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.08.23 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*25.  
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංක2 Uව2 සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය 
යටෙ> 2017.07.25 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2016.03.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංක2 Uව2 
සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා ඒකාබ�ධ �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.08.23 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*26.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංක2 Uව2 සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා 

�|G - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 2015.03.04 
වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.03.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ+2සr් ඇ2´ ය2� වරල> ගණකා�කාxව	2ෙ� gxෂණ ඇ�ළ>  8 ලංක2 Uව2 
සමාගෙG වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.08.23 Wන සලකා 

බලන ලL.) 
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*27.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකාYත සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව 

හා �ල1 පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 
2017.05.23 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¬න Zගණකව	2 වන එස.් ෙ�. එG. එස.් වරල> ගණකා�කාx 
ව	2ෙ� gxෂණ ඇ�ළ> ලංකාYත සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා �ල1 
පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.09.06 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*28.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකාYත සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව 

හා �ල1 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය යටෙ> 
2017.08.09 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¬න Zගණකව	2 වන එස.් ෙ�. එG. එස.් වරල> ගණකා�කාx 
ව	2ෙ� gxෂණ ඇ�ළ> ලංකාYත සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා �ල1 
පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.09.06 Wන සලකා 

බලන ලL.) 

*29.   
රාජ1 ව1වසාය සංව+ධන අමාත1�මා,— 8 ලංකා gවාස සංව+ධන �ල1 සංසථ්ා 

බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන Oදc j  
පනෙ> 35 (3) වග2 ය යටෙ> සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14 (3) වග2 ය 
යටෙ> 2017.07.04 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2014.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> 8 ලංකා gවාස 
සංව+ධන බැං±ෙ� වා+Cක වා+තාව හා �ල1 පකාශන අbමත කළ .� ය.  
(ආ+,ක සංව+ධන ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2017.09.06 Wන සලකා 

බලන ලL.) 
*30.  
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ජා ක ඖෂධ gයාමන 

අ�කා_ය පනත යටෙ> gෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ gයාමන 
අ�කා_ය පනෙ> 118 වග2 ය සමඟ \යZය .� 142 වග2 ය යටෙ> ෛවද1 
උපකරණ �ල gයම \xම සGබ2ධෙය2 ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 
අමාත1වරයා Z`2 සාදන ලaව, 2017 අෙගෝස්� 04 Wනැ  අංක 2030/47 දරන අ  
Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.11.13 Wන ඉW_ප> කරන ලද gෙයෝග 
අbමත කළ .� ය.  
*31. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— රාජ1 ඖෂධ j ගත සංසථ්ාෙ� 

වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+�ක j ගත සංසථ්ා 
පනෙ> 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 
2016.07.08 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gx°ණ ඇ�ළ> රාජ1 ඖෂධ j ගත සංසථ්ාෙ� 
වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 

*32. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— 8 ජයව+ධනYර මහ ෙරෝහෙc 

වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1983 අංක 54 දරන 8 ජයව+ධනYර මහෙරෝහc මuඩල 
පනෙ> 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(2)(C) වග2 ය යටෙ> 
2016.07.21 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gx°ණ ඇ�ළ> 8 ජයව+ධනYර මහ ෙරෝහෙc 
වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 
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*33. 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— රාජ1 ඖෂධ gෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+�ක j ගත සංසථ්ා 
පනෙ> 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14(3) වග2 ය යටෙ> 
2016.08.11 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gx°ණ ඇ�ළ> රාජ1 ඖෂධ gෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 

*34.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— Zජය ±මාර�ංග අbසම්රණ 

ෙරෝහෙc වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Zජය ±මාර�ංග 
අbසම්රණ ෙරෝහc මuඩල පනෙ> 30(2) වග2 ය සහ 1971 අංක 38 දරන Oදc පනෙ> 14
(2) 4 වග2 ය යටෙ> 2016.08.12 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 
අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> Zජය 
±මාර�ංග අbසම්රණ ෙරෝහෙc වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 

*35.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— 8 ලංකා ආ.+ෙ�ද ඖෂධ 

සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+�ක j ගත 
සංසථ්ා  පනෙ> 30 වග2 ය යටෙ> 2017.01.09 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2013.12.31 
Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> 8 ලංකා ආ.+ෙ�ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� 
ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~බසාධන සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 

*36.   
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ෙහෝ�ෙයෝප  ෛවද1 සභාෙ� 

වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ�ෙයෝප  පනෙ> 40 
වග2 ය යටෙ> 2017.01.25 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2011.12.31 Wෙන2 අවස2 N 
ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> ෙහෝ�ෙයෝප  
ෛවද1 සභාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 හා මානව ~බසාධන සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.07.04 Wන සලකා බලන ලL.) 

*37.  
gවාස හා ඉW\xG අමාත1�මා,— ජා ක gවාස සංව+ධන අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව 

හා �|G - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා ක gවාස සංව+ධන අ�කා_ය පනත අbව 
2016.10.25 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2012.12.31 වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ> ජා ක gවාස සංව+ධන 
අ�කා_ෙK වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.08.09 Wන සලකා බලන ලL.) 

*38.   
gවාස හා ඉW\xG අමාත1�මා,— ඉW\xG අභ1ාස සංව+ධන ආයතනෙK වා+Cක 

වා+තාව හා �|G - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙK කා+�ක සංසථ්ා පනෙ> 2 වැg 
වග2 ෙK 1 වැg උප වග2 ය යටෙ> හා 1992 ·g මස 10 Wනැ  අංක 718/15 දරන අ  
Zෙශේෂ ගැසrපතය අbව 2016.10.25 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2013.12.31 වැg Wෙන2 
අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ ඇ�ළ>  
ඉW\xG අභ1ාස සංව+ධන ආයතනෙK වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.08.09 Wන සලකා බලන ලL.) 
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*39.   
gවාස හා ඉW\xG අමාත1�මා,— රාජ1 සංව+ධන හා g+මාණ j ගත සංසථ්ාෙ� වා+Cක 

වා+තාව හා �|G - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ1 කා+�ක සංසථ්ා පනෙ>          2 වැg 
වග2 ෙK 1 වැg උප වග2 ය යටෙ> 2017.01.24 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද, 2012.12.31 
වැg Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> රාජ1 සංව+ධන හා g+මාණ j ගත සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත 
කළ .� ය.  
(ෙසෞඛ1 සහ මානව ~භසාධනය, සමාජ සZබලගැ2�ම ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක 

සභාව Z`2 2017.08.09 Wන සලකා බලන ලL.) 

*40.   
ඛgජ ෙතc සGප> සංව+ධන අමාත1�මා,— ලංකා ඛgජ ෙතc j ගත සංසථ්ාෙ� 

වා+Cක වා+තාව හා �|G - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛgජ ෙතc j ගත සංසථ්ා 
පනෙ> 32 (3) වග2 ය යටෙ> 2016.04.05 වැg Wන ඉW_ප> කරන ලද 2013.12.31 
Wෙන2 අවස2 N ව+ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප වරයාෙ� gxෂණ 
ඇ�ළ> ලංකා ඛgජ ෙතc j ගත සංසථ්ාෙ� වා+Cක වා+තාව හා �|G අbමත කළ .� 
ය.  
(බලශ  ��බඳ ආං«ක අ¬ෂණ කාරක සභාව Z`2 2016.10.07 Wන සලකා බලන 

ලL.) 

*41.  
Oදc හා ජනමාධ1  අමාත1�මා,— ~රාබa ආඥාපනත යටෙ> gෙ�දනය,— ~රාබa 

ආඥාපනෙ> (52 අ�කාරය N) 12, 14 සහ 22 වග2  සමඟ \යZය .�, 32 වග2 ය යටෙ>, 
~රාබa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන ලaව, 2017 ·h 28 Wනැ  
අංක 2029/51 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.10.09 Wන ඉW_ප> කරන 
ලද gෙ�දනය අbමත කළ .� ය. 

(අංක 996 දරන ~රාබa gෙ�දනය)  
(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 

*42. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— gෂ්පාදන බa (Zෙශේෂ Z�Zධාන)  පනත යටෙ> 

gයමය,— 1989 අංක 13 දරන gෂ්පාදන බa (Zෙශේෂ Z�Zධාන)  පනෙ> 3 වග2 ය 
යටෙ> gෂ්පාදන බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 අෙගෝස්� 17 Wනැ  අංක 2032/31 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ 
කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*43. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 මැy 30 Wනැ  අංක 2021/7 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*44. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 ·g 06 Wනැ  අංක 2022/7 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*45. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 5 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 ·g 06 Wනැ  අංක 2022/8  දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr  පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
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*46. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය 
යටෙ> Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා 
Z`2 සාදන ලaව, 2017 ·g 30 Wනැ  අංක 2025/44 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr 
පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*47. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 ·h 19 Wනැ  අංක 2028/44 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*48. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 ·h 26 Wනැ  අංක 2029/25 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*49. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 ·h 31 Wනැ  අංක 2030/10 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb 
ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*50. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc  හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 
සාදන ලaව, 2017 අෙගෝස්� 01 Wනැ  අංක 2030/20 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK 
පළ කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*51. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 අෙගෝස්� 15  Wනැ  අංක 2032/11 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ 
කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*52. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 අෙගෝස්� 16 Wනැ  අංක 2032/24 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ 
කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*53. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය යටෙ> 
Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා Z`2 සාදන 
ලaව, 2017 අෙගෝස්� 23 Wනැ  අංක 2033/31 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ 
කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
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*54. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය 
යටෙ> Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා 
Z`2 සාදන ලaව, 2017 සැ�තැGබ+ 08 Wනැ  අංක 2035/28 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr 
පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ .� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*55. 
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනත යටෙ> gයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa පනෙ> 2 වග2 ය 
යටෙ> Zෙශේෂ ෙවළඳ භාuඩ බa සGබ2ධෙය2 Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා 
Z`2 සාදන ලaව, 2017 ඔෙතෝබ+ 02 Wනැ  අංක 2039/2 දරන අ  Zෙශේෂ 
ගැසr පතෙK පළ කරb ලැබ, 2017.11.07 Wන ඉW_ප> කරන ලද gයමය අbමත කළ 
.� ය.  

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*56.  
Oදc හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— ෙ+U ආඥා පනත යටෙ> ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ+U ආඥා පනෙ> 10 වග2 ය යටෙ> ආනයන �	 ගාස්� 
සGබ2ධෙය2, 2017.11.18 Wන ඉW_ප> කරන ලද  ෙයෝජනාව අbමත කළ .� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Wනැ  අංක 2031/49 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතය) 

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*57. 
පා+hෙG2�ෙ� ස්ථාවර gෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙකªGපත,— පා+hෙG2�ෙ� 

ස්ථාවර gෙයෝග ප ෙශෝ�ත ෙකªGපත සGබ2ධෙය2 2017 ෙනොවැGබ+ මස 07 
වැg අඟහ	වාදා ��ග2වන ලද ස්ථාවර gෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වා+තාව,—
සලකා බැ¹ම. 

*58. 
Z`වන ආu�කම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර \ය�ම. 

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*59. 
බලහ>කාරෙය2 අ�	දහ2 \xGවh2 `යº තැනැ>ත2 ආරෂා \xG සඳහා N 

ජාත12තර සGO  පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර \ය�ම. 
(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 

*60. 
ෙබෞ�ධ Zහාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර \ය�ම. 

(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 
*61. 
ෙථේරවාL »¼ ක කාව> (hයාපWං� \xෙG) පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර 

\ය�ම. 
(අමාත1 මuඩලෙK අbම ය ද2වා  ෙk.) 

*62. 
ආu�කම ව1වසථ්ාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— Zවාදය  කc තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ·g 22),— “8 ලංකා පජාතා2Xක සමාජවාL ජනරජෙK ආu�කම ව1වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව1වසථ්ාෙ� Z�Zධාන පකාරව මැ වරණ ෙකො�ෂ2 සභාව Z`2 2016 ෙපබරවා_ 25 
Wනැ  අංක 1955/19 දරන අ  Zෙශේෂ ගැසr පතෙK පළ කරb ලැබ, 2016.05.06 Wන ඉW_ප> 
කරන ලද, ජනමතZචාරණයකL ෙහෝ ඡ2ද Zම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ Zද¯> හා O¿ත 
ජනමාධ1 Z`2 ��පැWය .� උපමාන ෙහව> මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.G ප ප>  අbමත 
කළ .� ය.” යbෙව2 ෙයෝජනා කරන ලW2, පශන්ය සභා»Oඛ කරන ලL.  

63. 
8 ලංකා ෙසේවා �_ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙකªGපත — 

ෙදවැgවර \ය�ම.  
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64. 
ළමා Yන	>ථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර 

\ය�ම.  

65. 
8 ලංකා එස> {ස ්යාg සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — 

ෙදවැgවර \ය�ම.  

66. 
8 ලංකා කා2තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර 

\ය�ම.  

67. 
ෙමොනරාගල WසX් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — 

ෙදවැgවර \ය�ම.  

68. 
ලසාhය2 සමාජÂය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — 

ෙදවැgවර \ය�ම.  

69. 
ජාත12තර කා2තා සහ ළමා අy�2 ~ÃෙG සභාව (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> 

ෙකªGපත — ෙදවැgවර \ය�ම.  

70. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත \xෙG) පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර 

\ය�ම.  
71. 
ද ඉ2ස[්[.r ඔෆ ්ස+[ෆy´ පkh එක¡2ට2rස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත \xෙG) 

පන> ෙකªGපත — ෙදවැgවර \ය�ම.  

 
 

* සල/ෙණ� හ �ව+ ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

Wනට gය�ත කට.�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැbGLම  
අ1. 
Zස+ජන පන> ෙකªGපත (2018) නමැ  පන> ෙකªGපතට කාරක සභාෙ�L ඉW_ප> 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම g±> කළ “Wනට gය�ත කට.�වලට අදාළ අ ෙ+කය” 
නමැ  පXකාව බල2න. 
 

 

 

 
 


