
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1220/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 34ෙනො6�ය 7ස8්කෙ9 �:ටා ඇ; රාජ- ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එB. C. C. ඊ. තසත්වාF" GH" වIෂ 1983" පMව Gනාශ කරන ලද රාජ- 
ආයතන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Gනාශ O එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ9 ��ගS තෙසේ	ව කර ;ෙTද;  

 (iv) එෙසේ නV, එම ෙ�පළවල සVWIණ වXනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Gනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළව වග3ව ,� තසත්වාF"ට 
G	�ධව Z;මය �යවර ෙගන ;ෙTද;  

 (vi) එෙසේ නV, එම �යවර කවෙIද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Gමසා ඇ; ෙතොර�	 සVබ"ධෙය" WIණ වාIතාව 
ඉ7]පS කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

2. 
1331/’16 

ග	 a�bක ප;රණ මහතා,— Gc4බල හා dනIජනZය බලශ; අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) එBCඑB ෙහෝBf"gස ් (d�ග4ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අයS උප සමාගV සංඛ-ාව සහ ඒවාෙ9 නV කවෙIද; 

 (ii)  එම උප සමාගV �:s tෙV කමෙvදය කවෙIද; 

 (iii) එම එ එ සමාගෙම" ෙකෙරන කාIයය" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙIද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන:ද? 

(ආ) (i) උත සමාගVවල ආදායෙම" ලංකා Gc4බල මwඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප;ශතය, එ එ සමාගම අzව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්{වැර7 ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නV, එය {වැර7 3|මට කට,� කර"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

(අටවැ{ පාI4ෙV"�ව - පළ}වැ{ සභාවාරය) 
අංක 204.] 
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3. 
1406/’16 

ග	 බ"cල $ණවIධන මහතා,— උසස ් අධ-ාපන හා මහාමාIග අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අzව, {දහස ්Wi-Fi පහMකV සැප� 
රාජ- Gශව්Gද-ාල සහ එම Gශව්Gද-ාල �ෂ-ය" ෙමම පහMකV �; G�ම 
ආරVභ කළ 7නය" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙIද; 

 (ii) රාජ- Gශව්Gද-ාල ප�ධ;ය �ළ ඉහත f�ටBකරණ පහMකV සැප�ම 
ෙවzෙව" රජය GH" දරz ලැ� }� �]වැය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �]වැය, වැය බර O අමාත-ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙIද;  

 (iv) රාජ- Gශව්Gද-ාල ප�ධ;ය �ළ ඉෙගzම ලබන Hය�ම HM"ට ලැ�ෙටො� 
ප]ගණක ලබා Fම සVබ"ධෙය" රජයට {ශ�්ත  වැඩ��ෙවළ ;ෙTද; 

  (v) එෙසේ නV, එම වැඩ��ෙවළ කවෙIද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

4. 
1477/’16 

ග	 ච�"ද G ෙ�H] මහතා,— නගර සැලMV හා ජල සVපාදන අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) නගර සැලැMV හා ජල සVපාදන අමාත-ාංශයට අයS ෙදපාIතෙV"�,  
සංසථ්ා, මwඩල සහ ව-වසථ්ා�ත ආයතන කවෙIද; 

 (ii)  2015 වSම" යහපාලන රජය බලයට පStෙම" අන�	ව, ෙමම එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇ; ෙසේවක සංඛ-ාව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ගz ලැ� d�ගලය"ෙg නV, 4�නය", අධ-ාපන McMකV සහ  
බඳවා ගz ලැ� තන�	 කවෙIද; 

 (iv) එම ෙසේවකය" බඳවා ගැZම සඳහා අzගමනය කළ කමෙvදය කවෙIද;  

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

5. 
1729/’17 

ග	 �මB රSනායක මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ��ය හා Gෙ��ය අධ-ාපන කට,� සඳහා � ලාං3කය"ට ජනාbප; 
අර}දල ම�" WIණ ෙහෝ අIධ �ෂ-Sව ලබාFෙV වැඩ��ෙවළ ;ෙTද; 

 (ii) එෙසේ නV, එම වැඩ��ෙවළ අzව ඒ සඳහා Mcසස්" ෙතෝරා ගz ලබන 
පදනම හා කමෙvදය කවෙIද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල�� ලබාග"නා �ෂ-ය"ට �ෂ-Sව 
ලබාFෙV කමෙvදය ;ෙTද; 

 (iv) පශච්ාS උපාb අධ-ාපනය සඳහා උපාbධා]"ට �ෂ-Sව ලබාFෙV 
කමෙvදය ;ෙTද; 
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 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනS ෙ��ය ෙහෝ Gෙ��ය �ෂ-Sව ලබාFෙV 
කමෙvදය ;ෙTද; 

 (vi) එෙසේ නV, එම කමෙvදය කවෙIද; 

 (vii) වIෂ 2005 Hට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) : සඳහ" කමෙvදවලට 
ප]බා:රව, ෙ��ය ෙහෝ Gෙ��ය �ෂ-Sව ලබාගS d�ගලය"ෙg නV, }දල, 
ආයතන හා Gෙ�ශ රට නV, එම රෙට: නම එ එ වIෂය අzව ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙIද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

6. 
1735/’17 

ග	 වාMෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා 
ආI�ක කට,� අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) Gෙ��ය Gශව්Gද-ාලය": අධ-ාපනය සඳහා යන � ලාං3ක �ෂ-ය" 
ෙවzෙව" වසරකට වැයෙවන }දල සඳහා � ලංකාෙv Gෙ�ශ }දB 
සං�තයට දැ|මට Hcවන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞ�ග4ක Gෙ�ශ සංචාරය" සඳහා Gෙ�ශගතවන d�ගලය" ෙවzෙව" � 
ලංකාෙv }දB සං�තයට වසරකට දැ|මට Hc වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) � ලංකාෙව" යැෙවන ෙවළඳ භාwඩ ෙහෝ ෙසේවාව" ෙවzෙව"  ලංකාවට 
  අයGය ,� Gෙ�ශ }ද4" ෙකොපමණ }දල ෙනොලැෙTද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

7. 
1753/’17 

ග	 ල� ජයවIධන මහතා,— ඛ{ජ ෙතB සVපS සංවIධන අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙV වනGට 7ව�න dරා �යාSමක වන ඉ"ධන �ර�VහB සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද;   

 (ii)  ඒවා�" ලංකා ඛ�ජ ෙතB Z;ගත සංසථ්ාව ස� �ර�VහB සංඛ-ාව සහ 
ෙපෞ�ග4ක ආයතනය" ස� �ර�VහB සංඛ-ාව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජ ෙතB Z;ගත සංසථ්ාව  ස� ඉ"ධන �ර�VහB �:ටා ඇ; 
සථ්ාන කවෙIද; 

 (iv)  ඉහත (iii) : සඳහ" �ර�VහB දැනට පවSවාෙගන යz ලබන d�ගලය" 
ක�	"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) (i) ෙපෞ�ග4ක ආයතන ස� ඉ"ධන �ර�VහB �:ටා ඇ; සථ්ාන කවෙIද; 

 (ii) ඒවා අයS d�ගලය" ක�	"ද; 

 (iii)  ඉ"ධන �ර�VහB {යාමනය 3|ම {යමාz�ලව Hc ෙනොවන බව 
��ග"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ නV, එම ඉ"ධන �ර�VහB {යාමනය 3|ම සඳහා GbමS 
කමෙvදය සකස ්කර"ෙ"ද; 



( 4 ) 

 

 

 (v) එෙසේ නV, ඒ ෙකෙසේද; 

ය"නS එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

8. 
1779/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාS සභාව යටෙS dSතලම 7ස8්කෙ9 �යාSමක වන ෙපර 
පාසB සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපර පාසBවල නV කවෙIද;  

 (iii) 2010 වIෂය Hට ෙමම එ එ ෙපර පාසල සඳහා ලබාc" ආධාර පමාණය 
ෙව" ෙව" වශෙය" ඉ7]පS කර"ෙ"ද; 

 (iv) 7ස8්කෙ9 ෙපර පාසB 7,� 3|මට සහ {යාමනය 3|මට පළාS සභාව 
ෙගන ඇ; හා ඉ7]යට ගැZමට අෙ�¡ත �යවර කවෙIද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

9. 
1789/’17 

ග	 එV. එ6. එV. සBමා" මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 7න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාzෙvF උ�	 පළාෙS, }ල;v 
7ස8්කෙ9 ෙI¢ය අමාත-ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS �යාSමක ෙව�" 
;� ෙදමළ මාධ- }ස4්V පාසB සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසBවල නV හා ඒවා �:ටා ;� සථ්ානය" කවෙIද; 

 (iii) එම පාසB ආවරණය වන අධ-ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙBකV ෙකො£ඨාස 
කවෙIද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙ9 පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස£ 
{ෙvදන අංක හා 7න කවෙIද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

10. 
1852/’17 

ග	 C. රං�S ද ෙසො�සා මහතා,— සව්ෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ගාම {ලධා]" බඳවා ගැZම සඳහා රාජ- ෙසේවා ෙකො�ෂ" සභාව ම�" 
GbමS බඳවා ගැZෙV පXපාXය �යාSමක වන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) නවක ගාම {ලධා]" බඳවා ගැZමට Gභාග ෙදපාIතෙV"�ව ම�" තරග 
Gභාගය පවSවා ප;ඵල {�S 3|මට ආස"නව ;�යF, Gශාම ෙගොස ්
HXන ගාම {ලධා]" ෙකො"තාS පදන�" බඳවා ගැZමට කට,� කර�" 
HX"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නV, එම�" තරග Gභාගයට ෙපZ HX අයcVක	ව"ට බලවS 
අසාධාරණය Hcවන බව ��ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 



( 5 ) 

 

 

(ආ) නව බඳවා ගැZV ෙකො"තාS පදන�" Hcකර"ෙ" නV, ඒ සඳහා ෙගන ඇ; 
�යාමාIග කවෙIද ය"නS එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

11. 
1854/’17 

ග	 එස්. එV. ම]කාI මහතා,— මහානගර හා බස්නා:ර සංවIධන 
අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා:ර සංවIධන අමාත-ාංශය GH" ක §යිාSමක කරz 
ලබන  මහානගර සැලMම (Megapolis Plan) යටෙS 2017 වIෂෙ9 Hට ඉ7] 
වIෂ 03  දවා ෙකොළඹ ප §ාෙ��ය ෙBකV ෙකො£ඨාසය සඳහා සැලMV කර 
ඇ; සංවIධන වැඩසටහ" කවෙIද; 

 (ii)  දැනටමS යV වැඩසටහ" ආරVභ කර ඇSනV, ඒවා කවෙIද; 

 (iii) ආරVභ 3|මට බලාෙපොෙරොS� වන වැඩසටහ" {ශ�්ත වශෙය" පට" 
ග"නා 7න වකවාz කවෙIද; 

 (iv) ෙV සඳහා රාජ- හා ෙපෞ�ග4ක ආෙයෝජන Hc කර"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නV, ඒවා ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙIද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) (i) දැනටමS ආරVභ කර ඇ; ෙහෝ ආරVභ 3|මට බලාෙපොෙරොS� වන                 
වැඩසටහ" සඳහා ෙව" කර ඇ; }දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; }දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙV සඳහා ණය }දB ලබා ග"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ නV, ණය ලබා ග"නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නV, රජය GH" ෙව" කර ඇ; }දල ෙකොපමණද; 

ය"නS එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

12. 
1873/’17 

ග	 ඉVරා" මහෆ ්මහතා,— රාජ- ප]පාලන හා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග" 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) � ලංකා කමසVපාදන ෙසේවෙ9 Gෙශේෂ, I, II සහ III වැ{ ෙශේ� සඳහා අzමත 
ෙසේවක සංඛ-ාව (Cadre) සහ ෙV වනGට ෙසේවෙ9 {,� {ලධා]" සංඛ-ාව ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙIද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ආ) � ලංකා කමසVපාදන ෙසේවෙ9, 

 (i) Gෙශේෂ ෙශේ�යට අයS තන�	 කවෙIද; 

 (ii) ෙV වනGට එම තන�	වල ෙසේවෙ9 {,� {ලධා]"ෙg නV සහ ඔ�"ෙg 
ෙසේවාව" කවෙIද; 

 (iii) I වැ{ ෙශේ�යට අයS තන�	 කවෙIද; 

 (iv) ෙV වනGට එම තන�	වල ෙසේවෙ9 {,� {ලධා]"ෙg නV සහ ඔ�"ෙg 
ෙසේවාව" කවෙIද;  

ය"නS එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

 



( 6 ) 

 

 

13. 
1949/’17 

ග	 මය"ත 7සානායක මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක 
කට,� අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) උඩරට පෙ�ශ සංවIධනය 3|ම සඳහා ආරVභ කරන ලද උඩරට ගැ� dන	Sථාපන 
ෙදපාIතෙV"�ව පM³ය රජය GH" අෙහෝH 3|ම ෙහේ�ෙව" උඩරට පෙ�ශෙ9 
ජනතාවට අසාධාරණය Hc O බව එ�මා ��ග"ෙන:ද? 

(ආ) (i) උඩරට සංවIධන අbකා]ෙය" උඩරට පෙ�ශයට :� O සංවIධන ප;ලාභ 
කවෙIද; 

 (ii)  එම අbකා]යට ෙව" කළ }දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අbකා]ෙය" Hc කළ කාIයය" සහ �යාSමක කළ ව-ාපෘ; කවෙIද;  

 (iv) උඩරට සංවIධන අbකා]ෙ9 සභාපµSවය සහ ආයත{ක වග�V දරන ලද 
d�ගලය" ක�	"ද; 

 (v)  උඩරට සංවIධන අbකා]ය ම�" උඩරට පෙ�ශෙ9 7�¶ ගVමානවල 
ජනතාවට ලබාc" ·3යා සහ ·3යා සංඛ-ාව කවෙIද; 

 (vi) උඩරට සංවIධන අbකා]ය ම�" 7�¶ ගVමානවල ජනතාවෙg ¸වන 
තSSවය නඟා Hstම සඳහා ආරVභ කළ ව-ාපෘ; සංඛ-ාව හා ව-ාපෘ;වල 
නV කවෙIද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැ� dන	Sථාපන ෙදපාIතෙV"�ව නැවත ආරVභ 3|මට අදහස ්
කර"ෙ"ද;  

 (ii) එෙසේ නV, එම 7නය කවෙIද; 

 ය"නS එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 

14. 
1951/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— වැG4 කIමා"ත අමාත-�මාෙග" ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 වIෂවල � ලංකාෙv �ඩා රබI කIමා"තෙය" 
යැd� ප�B සංඛ-ාව, වIෂය අzව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වIෂෙ9F එම ප�B සංඛ-ාව, 2014 වIෂයට වඩා 
ෙකොපමණ පමාණය3" අ» t ;ෙTද; 

 (iii) රබI වගා ෙනො3|ෙම" ·3යාව අ:� O d�ගලය"ෙg ¸වන තSSවය 
නංවා¼මට රජය ග"නා �යාමාIග කවෙIද; 

 (iv) අතහැර දැ½ රබI වගාව නැවත නඟා Hstමට �යවර ග"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නV, එම 7නය කවෙIද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන:ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නV, ඒ ම"ද? 
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පධාන කට,� ආරVභෙ9 F 
ෙය�ජනා *+බඳ දැ-�.ම 

 

1.  

පාI4ෙV"�ෙv සභානායක�මා,— පාI4ෙV"�ෙv කට,�,— න-ාය පතෙ9 පධාන 
කට,�වල අංක 2 දරන Gෂයය ��බඳ වැඩ අද 7න ·සt්ෙVF පාI4ෙV"�ෙv සථ්ාවර 
{ෙයෝග අංක 23 : GbGධානය"ෙග" {දහස ්Gය ,� ය. 

2.  

පාI4ෙV"�ෙv සභානායක�මා,— පාI4ෙV"�ෙv ·ස්tV (අංක 1),— 
පාI4ෙV"�ෙv ස්ථාවර {ෙයෝග අංක 7: GbGධානවල සහ 2016.03.08 වැ{ 7න 
පාI4ෙV"�ව GH" සVමත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ"ව ;aණද, 2017 
ඔෙතෝබI මස 19 වැ{ බහස්ප;"දා 7න ·ස්tV පැවැSෙවන කාල ෙvලාව           
W. භා. 10.30 Hට අ. භා. 12.30 දවා ද සහ අ.භා. 1.30 Hට අ.භා. 6.30 දවා ද Gය     
,� ය. W. භා. 11.30ට පාI4ෙV"�ෙv ස්ථාවර {ෙයෝග අංක 7(5) �යාSමක  Gය 
,� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනොGමසා පාI4ෙV"�ව කB තැ�ය 
,� ය.  

3.  
පාI4ෙV"�ෙv සභානායක�මා,— පාI4ෙV"�ෙv ·සt්V (අංක 2),—  අද 7න GHර 

යෑෙVF ෙමම පාI4ෙV"�ව 2017 ඔෙතෝබI මස 19 වැ{ බහසප්;"දා W. භා. 10.30 වන 
ෙත කB තැ�ය ,� ය.  

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැzVFම සහ 7නට {ය�ත කට,� 
*1. 

ඉෙලෙටො{ක ගzෙදz (සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම. 
(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 

*2. 

පාI4ෙV"�ෙv සභානායක�මා,— 2018 වIෂෙ9 අයවැය ඇසත්ෙV"�ව4" ෙතෝරාගS 
අමාත-ාංශවල වැය �Iෂය" ��බඳ සාක6ඡා 3|ම ��ස O පාI4ෙV"� Gෙශේෂ කාරක 
සභාව,— 

 

2018 වIෂෙ9 අයවැය ඇසත්ෙV"� ��බඳ කාරක සභා අවසථ්ාෙv වැඩසටහන සඳහා 
ෙව"ෙකොට ඇ; කාල/මාව /මාකර ඇ; ෙහ�" ද; 

 

එ 7නකF වැය �Iෂය" 3:පය ��බඳව සාක6ඡා 3|මට Hct ඇ; ෙහ�", එම³" 
එ එ අමාත-ාංශෙ9 වැය �Iෂය" සාක6ඡා 3|ම සඳහා ෙව"කර ;ෙබන කාල /මාව 
/මාස:ත වන ෙහ�"ද;  

පාI4ෙV"�ෙv සභානායකවරයාෙg සහ G	�ධ පාIශව්ෙ9 පධාන සංGධායකවරයාෙg 
එකඟSවය ප]7 පාI4ෙV"� කට,� ��බඳ කාරක සභාෙv F µරණය කරන ලද ම� සඳහ" 
ඇ}�ෙV ප]7 අමාත-ාංශ 10ක වැය �Iෂය" ��බඳව ම"Ãවරය"ට සාක6ඡා 3|මට 
හැ3වන ප]7 පාI4ෙV"� Gෙශේෂ කාරක සභාව පS කළ ,�යැ� ෙමම පාI4ෙV"�ව 
ෙයෝජනා සVමත කර�. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එ: සභාප;වරයා කථානායකවරයා GH" නV කරz 
  ලැ�ය ,� ය. 

 (ආ) පාI4ෙV"�ෙv සථ්ාවර {ෙයෝග අංක 95: GbGධානවල �ම 
 සඳහ"ව ;aණ ද, ෙමම කාරක සභාව ආw» පාIශව්ෙය" හා G	�ධ 
 පාIශව්ෙය" ෙතෝරාගz ලබන සාමා�කය" GH එ (21) ෙදෙන�ට 
 ෙනොවැf සංඛ-ාව3" සම"Gත Gය ,� ය. 
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3. එ� කාරක සභාවට,— 
 
 (අ) Hය ගණWරණය {යම කර ගැZමට;  සහ 

 (ආ) d�ගලය", 4� ෙBඛන හා වාIතා ෙග"වා ගැZමට ද, පාI4ෙV"�ව 
  ෙහෝ Hය කාරක සභාව ඉ7]ෙ9 ෙපZ HXන ෙලස යV තැනැSෙත�ට 
  {යම 3|මට ද;  

   බලය ;�ය ,� ය. 
 

4.  එ� ෙතෝරාගS අමාත-ාංශවල වැය �Iෂය": කාරක සභා අවස්ථාව ආරVභ  
 කරන 7න ෙහෝ එ7නට ෙපර කාරක සභාව Hය වාIතාව පාI4ෙV"�වට ඉ7]පS 
 කළ ,� ය. 

ඇ01ම 

i) ක¶රට නව ගVමාන, යXතල පහMකV හා පජා සංවIධන අමාත-ාංශය 

ii) බ"ධනාගාර ප;සංසක්රණ, dන	Sථාපන, නැවත ප7ං� 3|ම හා :"c ආග�ක 
කට,� අමාත-ාංශය 

iii) ජා;ක සහ¸වනය, සංවාද හා රාජ- භාෂා අමාත-ාංශය 

iv) ජා;ක ඒකාබ�ධතා සහ ප;ස"ධාන අමාත-ාංශය 

v) a�ධශාසන අමාත-ාංශය 

vi) තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා }ස4්V ආග�ක කට,� අමාත-ාංශය 

vii) සංචාරක සංවIධන හා �ස;්යා{ ආග�ක කට,� අමාත-ාංශය 

viii) Gෙශේෂ කාIයභාර අමාත-ාංශය 

ix) Gc4 සංෙ�ශ හා f�ටB යXතල පහMකV අමාත-ාංශය 

x) Gද-ා, තාෂණ හා පIෙ9ෂණ අමාත-ාංශය 

*3.  
පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා අමාත-�මා,— ෙමෝටI වාහන පනත යටෙS {ෙයෝග,—

(203 අbකාරය O) ෙමෝටI වාහන පනෙS 5 වග";ෙ9 (2) උපවග";ය සහ 19 වග";ය 
සමඟ 3යGය ,� එ� පනෙS 237 වග";ය යටෙS පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා 
අමාත-වරයා GH" සාදන ලcව, 2017 සැ�තැVබI 22 7නැ; අංක 2037/ 23 දරන අ; Gෙශේෂ 
ගැස£ පතය ම�" සංෙශෝbත, 2017 සැ�තැVබI 08 7නැ; අංක 2035/51 දරන අ; Gෙශේෂ 
ගැස£ පතෙ9  පළ කරz ලැබ, 2017.10.09 7න ඉ7]පS කරන ලද {ෙයෝග අzමත කළ ,� ය. 

*4. 
 GසIජන පනS ෙකsVපත (2018) — ෙදවැ{වර 3යtම.  

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 

*5.  
}දB හා ජනමාධ-  අමාත-�මා,— Mරාබc ආඥාපනත යටෙS {ෙvදනය,— Mරාබc 

ආඥාපනෙS (52 අbකාරය O) 12, 14 සහ 22 වග"; සමඟ 3යGය ,�, 32 වග";ය යටෙS, 
Mරාබc සVබ"ධෙය" }දB හා ජනමාධ- අමාත-වරයා GH" සාදන ලcව, 2017 Æ4 28 7නැ; 
අංක 2029/51 දරන අ; Gෙශේෂ ගැස£ පතෙ9 පළ කරz ලැබ, 2017.10.09 7න ඉ7]පS කරන 
ලද {ෙvදනය අzමත කළ ,� ය. 

(අංක 996 දරන Mරාබc {ෙvදනය)  
(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 

*6. 
අbකරණ සංGධාන (සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම.  

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
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*7. 
GHවන ආw»කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම. 

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
*8. 

බලහSකාරෙය" අ�	දහ" 3|Vව4" Hය� තැනැSත" ආරෂා 3|V සඳහා O 
ජාත-"තර සV}; පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම. 

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
*9. 

අපරාධයක G"7තය" සහ සා¡ක	ව" හට සහාය FෙV සහ ආරෂා 3|ෙV 
(සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම.  

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
*10.  

අපරාධ වැළැtෙV (සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම. 
(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 

*11. 
පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා;ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ" සභාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය 
යටෙS 2016.09.06 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS ජා;ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ" සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.01.26 
7න සලකා බලන ලF.) 

*12. 
පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා අමාත-�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මwඩලෙ9 වාI¡ක 

වාIතාව හා ³�V - 2012,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය යටෙS 
2017.03.07 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2012.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS � ලංකා ගමනාගමන 
මwඩලෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.03.24 
7න සලකා බලන ලF.) 

*13. 
පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා;ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ" සභාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය 
යටෙS 2017.05.03 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS ජා;ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ" සභා ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.26 
7න සලකා බලන ලF.) 

*14. 
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංකා රාජ- වැG4 සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය 
යටෙS 2016.12.10 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2011.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS � ලංකා රාජ- වැG4 
සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.23 7න සලකා 
බලන ලF.) 
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*15. 
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ජා;ක ඉ;] 3|ෙV බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2015,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2017.01.24 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 
2015.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg 
{|Çණ ඇ�ළS ජා;ක ඉ;] 3|ෙV බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන  
අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*16. 
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ 

½ල- පකාශන - 2015,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
}දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2017.01.25 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2015.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ 
ඇ�ළS ලංකා බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන  අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*17. 
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ 

½ල- පකාශන - 2015,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
}දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2017.03.08 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද,        
2015.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg 
{|Çණ ඇ�ළS මහජන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන  අzමත 
කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

 

*18. 
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— //ස �	ණෑගල වැG4 සමාගෙV වාI¡ක 

වාIතාව හා ½ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය 
යටෙS 2017.03.21 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන Gගණකව	"ෙg {|Çණ ඇ�ළS //ස �	ණෑගල 
වැG4 සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.23 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*19. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— රාජ- ඖෂධ Z;ගත සංසථ්ාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාI�ක Z;ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග";ය සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 
2016.07.08 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS රාජ- ඖෂධ Z;ගත සංසථ්ාෙv 
වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 

*20. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— � ජයවIධනdර මහ ෙරෝහෙB 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයවIධනdර මහෙරෝහB 
මwඩල පනෙS 30(2) වග";ය සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය 
යටෙS 2016.07.21 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS � ජයවIධනdර මහ 
ෙරෝහෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 



( 11 ) 

 

 

*21. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— රාජ- ඖෂධ {ෂප්ාදන සංසථ්ාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාI�ක Z;ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග";ය සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 
2016.08.11 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|Çණ ඇ�ළS රාජ- ඖෂධ {ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 

*22.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා 

ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගV පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කIමා"ත පනත අzව 2017.03.22 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.Ë.එV.¸. වරලS 
ගණකාbකා|ව	"ෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා 
ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන  අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*23.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ජා;ක ඉ;] 3|ෙV බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2014,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2016.05.05 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 
2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg 
{|ෂණ ඇ�ළS ජා;ක ඉ;]3|ෙV බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන 
අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*24.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ 

½ල- පකාශන - 2014,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
}දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2016.09.22 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS මහජන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*25.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ 

½ල- පකාශන - 2014,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
}දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2016.05.05 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS ලංකා බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*26.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— //ස හලාවත වැG4 සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව 

හා ½ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 
2016.11.15 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS //ස හලාවත වැG4 සමාගෙV 
වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 
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*27.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— පාෙ��ය සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ½ල- පකාශන - 2014,— }දB Z; පනෙS 35(3) වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
}දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2016.10.28 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS පාෙ��ය සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.05.03 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*28.   
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා  

½ල- පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 
2016.08.09 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2015.03.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අI"ස£් ඇ"Ì ය"g වරලS ගණකාbකා|ව	"ෙg {|ෂණ ඇ�ළS  
� ලංක" $ව" සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.23 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*29.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— Gජය �මාර�ංග අzසම්රණ 

ෙරෝහෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1999 අංක 38 දරන Gජය �මාර�ංග 
අzසම්රණ ෙරෝහB මwඩල පනෙS 30(2) වග";ය සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14
(2) / වග";ය යටෙS 2016.08.12 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" 
අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS Gජය 
�මාර�ංග අzසම්රණ ෙරෝහෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 

*30.   
Z;ය හා සාමය සහ ද¡ණ සංවIධන අමාත-�මා,— අ"තරායකර ඖෂධ පාලක ජා;ක 

මwඩලෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ"තරායකර ඖෂධ පාලක ජා;ක මwඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 13(1) 
වග";ය යටෙS 2016.08.24 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O 
වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS අ"තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා;ක මwඩලෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන අzමත කළ 
,� ය.  

(ජා;ක ආරෂාව ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2016.10.05 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*31.   
{වාස හා ඉ73|V අමාත-�මා,— ජා;ක {වාස සංවIධන අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව 

හා ³�V - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා;ක {වාස සංවIධන අbකා]ය පනත අzව 
2016.10.25 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2012.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS ජා;ක {වාස සංවIධන 
අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.08.09 7න සලකා බලන ලF.) 

*32.   
{වාස හා ඉ73|V අමාත-�මා,— ඉ73|V අභ-ාස සංවIධන ආයතනෙ9 වාI¡ක 

වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ9 කාI�ක සංසථ්ා පනෙS 2 වැ{ 
වග";ෙ9 1 වැ{ උප වග";ය යටෙS හා 1992 Æ{ මස 10 7නැ; අංක 718/15 දරන අ; 
Gෙශේෂ ගැස£පතය අzව 2016.10.25 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" 
අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS  
ඉ73|V අභ-ාස සංවIධන ආයතනෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.08.09 7න සලකා බලන ලF.) 
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*33.   
ඉඩV සහ පාI4ෙV"� ප;සංසක්රණ අමාත-�මා,— ඉඩV ප;සංසක්රණ  ෙකො�ෂ" 

සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩV ප;සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ" සභා පනත යටෙS 2016.11.18 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS   
ඉඩV ප;සංසක්රණ  ෙකො�ෂ" සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(කෘ¡කIමය හා ඉඩV ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.03.09 7න 
සලකා බලන ලF.) 

*34.   
ඉඩV සහ පාI4ෙV"� ප;සංසක්රණ අමාත-�මා,— ඉඩV ප;සංසක්රණ  ෙකො�ෂ" 

සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩV ප;සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ" සභා පනත යටෙS 2016.11.18 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS   
ඉඩV ප;සංසක්රණ  ෙකො�ෂ" සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(කෘ¡කIමය හා ඉඩV ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.03.09 7න 
සලකා බලන ලF.) 

*35.   
පවාහන හා HGB $ව" ෙසේවා අමාත-�මා,— � ලංකා HGB $ව"ෙසේවා අbකා]ෙ9 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය 
යටෙS 2016.12.05 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS  � ලංකා HGB 
$ව"ෙසේවා අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.10 
7න සලකා බලන ලF.) 

*36.   
{වාස හා ඉ73|V අමාත-�මා,— රාජ- සංවIධන හා {Iමාණ Z;ගත සංසථ්ාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාI�ක සංසථ්ා පනෙS          
2 වැ{ වග";ෙ9 1 වැ{ උප වග";ය යටෙS 2017.01.24 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 
2012.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg 
{|ෂණ ඇ�ළS රාජ- සංවIධන හා {Iමාණ Z;ගත සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා 
³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- සහ මානව Mභසාධනය, සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.08.09 7න සලකා බලන ලF.) 

*37.   
පවාහන හා HGB $ව"ෙසේවා අමාත-�මා,— ජා;ක පවාහන ෛවද- ආයතනෙ9 වාI¡ක 

වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(2)(C) වග";ය යටෙS 
2017.01.24 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS ජා;ක පවාහන ෛවද- 
ආයතනෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.10 
7න සලකා බලන ලF.) 

*38.  
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා  

ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය 
යටෙS 2017.07.25 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2016.03.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංක" $ව" 
සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා ඒකාබ�ධ ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.23 7න සලකා 
බලන ලF.) 
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*39.   
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංක" $ව" සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14(3) වග";ය යටෙS 2015.03.04 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.03.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අI"ස£් ඇ"Ì ය"g වරලS ගණකාbකා|ව	"ෙg {|ෂණ ඇ�ළS  � ලංක" 
$ව" සමාගෙV වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.23 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*40.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— මානව සVපS 

සංවIධනය 3|ෙV � ලංකා ජා;ක සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සVපS සංවIධනය 3| ෙV � ලංකා ජා;ක සභාව පනෙS 24 වග";ය යටෙS 
2016.10.27 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS මානව සVපS සංවIධනය 
3|ෙV � ලංකා ජා;ක සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.02.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*41.   
සංවIධන කාIයභාර අමාත-�මා සහ Gෙ�ශ කට,� අමාත-�මා,— ෙසේවා 

{,තය"ෙg භාර අර}දෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා {,තය"ෙg භාර අර}දB මwඩල පනෙS 11 වග";ය යටෙS 2016.11.12 වැ{ 
7න ඉ7]පS කරන ලද 2014.12.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS ෙසේවා {,තය"ෙg භාර අර}දෙB වාI¡ක 
වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.02.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*42.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— ජා;ක රෂණ 

භාර අර}දෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා;ක රෂණ භාර 
අර}දB පනෙS 17 වග";ය යටෙS 2016.01.27 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2013.12.31 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS  ජා;ක රෂණ භාර අර}දෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.02.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*43.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— ජා;ක රෂණ 

භාර අර}දෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා;ක රෂණ භාර 
අර}දB පනෙS 17 වග";ය යටෙS 2016.12.10 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2014.12.31 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS  ජා;ක රෂණ භාර අර}දෙB වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.02.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*44.   
Gෙ�ශ ·3යා අමාත-��ය සහ අbකරණ අමාත-��ය,— � ලංකා Gෙ�ශ ෙසේවා {,; 

කාIයංශෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා Gෙ�ශ ෙසේවා 
{,; කාIයංශ පනෙS 19 වැ{ වග";ය යටෙS 2016.06.08 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 
2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg 
{|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා Gෙ�ශ ෙසේවා {,; කාIයංශෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V 
අzමත කළ ,� ය.  

(ජාත-"තර සබඳතා ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2016.10.05 7න සලකා 
බලන ලF.) 



( 15 ) 

 

 

*45.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— � ලංකා මහවැ4 

අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2012,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැ4 
අbකා]ය පනෙS 34 වග";ය යටෙS 2016.05.04 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2012.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS � ලංකා මහවැ4 අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(කෘ¡කIමය හා ඉඩV ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.03.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*46.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— � ලංකා මහවැ4 

අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1979 අංක 23 දරන � ලංකා මහවැ4 
අbකා]ය පනෙS 34 වග";ය යටෙS 2016.11.15 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS � ලංකා මහවැ4 අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(කෘ¡කIමය හා ඉඩV ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.03.09 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*47.   
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;පS; හා ආI�ක කට,� අමාත-�මා,— රාජ- දැව 

සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 වග";ය 
යටෙS 2016.09.06 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS රාජ- දැව සංසථ්ාෙv 
වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(;රසර සංවIධනය හා ප]සර සහ සව්භාGක සVපS ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව 
GH" 2017.03.09 7න සලකා බලන ලF.) 

*48.  
කIමා"ත හා වා�ජ කට,� අමාත-�මා,— //ස � ලංකා රාජ- වා�ජ (GGධ) Z;ගත 

සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ- 
වා�ජ (GGධ) Z;ගත සංසථ්ා පනත යටෙS 2016.07.07 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.03.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන Gගණකව	"ෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS //ස � ලංකා රාජ- වා�ජ (GGධ) Z;ගත සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V 
අzමත කළ ,� ය.  

({ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2016.10.04 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*49.   
කIමා"ත හා වා�ජ කට,� අමාත-�මා,— //ස � ලංකා රාජ- වා�ජ (GGධ) Z;ගත 

සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ- 
වා�ජ (GGධ) Z;ගත සංසථ්ා පනත යටෙS 2017.02.09 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.03.31 
වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන Gගණකව	"ෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS //ස � ලංකා රාජ- වා�ජ (GGධ) Z;ගත සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V 
අzමත කළ ,� ය.  

({ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.04.07 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*50.   
කා"තා හා ළමා කට,� අමාත-��ය,— ජා;ක ළමා ආරෂක අbකා]ෙ9 වාI¡ක 

වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා;ක ළමා ආරෂක අbකා] පනෙS 32 
වග";ය සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (2) (ඉ) වග";ය යටෙS 2016.06.07 වැ{ 
7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS ජා;ක ළමා ආරෂක අbකා]ෙ9 වාI¡ක 
වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(කා"තා හා සÃ් d	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 
2017.02.21 7න සලකා බලන ලF.) 
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*51.   
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ලංකාdත සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ½ල- පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 
2017.05.23 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2013.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන Gගණකව	" වන එස.් ෙ�. එV. එස.් වරලS ගණකාbකා| 
ව	"ෙg {|ෂණ ඇ�ළS ලංකාdත සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- 
පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.09.06 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*52.   
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— ලංකාdත සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව 

හා ½ල- පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 
2017.08.09 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන Gගණකව	" වන එස.් ෙ�. එV. එස.් වරලS ගණකාbකා| 
ව	"ෙg {|ෂණ ඇ�ළS ලංකාdත සංවIධන බැං�ෙv වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- 
පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.09.06 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*53.   
රාජ- ව-වසාය සංවIධන අමාත-�මා,— � ලංකා {වාස සංවIධන ½ල- සංසථ්ා බැං�ෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන }දB Z; පනෙS 35 (3) 
වග";ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 2017.07.04 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද, 2014.12.31 වැ{ 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා {වාස සංවIධන බැං�ෙv 
වාI¡ක වාIතාව හා ½ල- පකාශන අzමත කළ ,� ය.  

(ආI�ක සංවIධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.09.06 7න සලකා 
බලන ලF.) 

*54.   
ඛ{ජ ෙතB සVපS සංවIධන අමාත-�මා,— ලංකා ඛ{ජ ෙතB Z;ගත සංසථ්ාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ{ජ ෙතB Z;ගත සංසථ්ා 
පනෙS 32 (3) වග";ය යටෙS 2016.04.05 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2013.12.31 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS ලංකා ඛ{ජ ෙතB Z;ගත සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� 
ය.  

(බලශ; ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2016.10.07 7න සලකා බලන ලF.) 

*55.   
වරාය හා නාGක කට,� අමාත-�මා,— //ස ලංකා නැv සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 
2016.01.28 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2013.03.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS //ස ලංකා නැv සංසථ්ාෙv 
වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.10 7න 
සලකා බලන ලF.) 

*56.   
වරාය හා නාGක කට,� අමාත-�මා,— //ස ලංකා නැv සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 
2016.09.06 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2014.03.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS //ස ලංකා නැv සංසථ්ාෙv 
වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.08.10 7න 
සලකා බලන ලF.) 
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*57.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— � ලංකා ආ,Iෙvද ඖෂධ 

සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ- කාI�ක Z;ගත 
සංසථ්ා  පනෙS 30 වග";ය යටෙS 2017.01.09 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2013.12.31 
7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ 
ඇ�ළS � ලංකා ආ,Iෙvද ඖෂධ සංසථ්ාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mබසාධන සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 

*58.   
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,— ෙහෝ�ෙයෝප; ෛවද- සභාෙv 

වාI¡ක වාIතාව හා ³�V - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ�ෙයෝප; පනෙS 40 
වග";ය යටෙS 2017.01.25 වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2011.12.31 7ෙන" අවස" O 
වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS ෙහෝ�ෙයෝප; 
ෛවද- සභාෙv වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ෙසෞඛ- හා මානව Mබසාධන සමාජ සGබලගැ"tම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව GH" 2017.07.04 7න සලකා බලන ලF.) 

*59.   
වරාය හා නාGක කට,� අමාත-�මා,— � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2012,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 2015.10.08 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2012.12.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 
³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.01.26 
7න සලකා බලන ලF.) 

*60.   
වරාය හා නාGක කට,� අමාත-�මා,— � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2013,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 2016.06.21 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2013.12.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 
³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.01.24 
7න සලකා බලන ලF.) 

*61.   
වරාය හා නාGක කට,� අමාත-�මා,— � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2014,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (3) වග";ය යටෙS 2016.11.12 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2014.12.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS � ලංකා වරාය අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 
³�V අzමත කළ ,� ය.  

(පවාහනය හා ස"{ෙvදනය ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 2017.01.26 
7න සලකා බලන ලF.) 

*62.   
Íඩා අමාත-�මා,— Mගතදාස ජා;ක Íඩා සං�Iණ අbකා]ෙ9 වාI¡ක වාIතාව හා 

³�V - 2012,— 1971 අංක 38 දරන }දB පනෙS 14 (2) (/) වග";ය යටෙS 2016.06.24 
වැ{ 7න ඉ7]පS කරන ලද 2012.12.31 7ෙන" අවස" O වIෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාbප;වරයාෙg {|ෂණ ඇ�ළS Mගතදාස ජා;ක Íඩා සං�Iණ අbකා]ෙ9 
වාI¡ක වාIතාව හා ³�V අzමත කළ ,� ය.  

(ත	ණ, Íඩා, කලා  හා උ	මය" ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව GH" 
2017.02.21 7න සලකා බලන ලF.) 
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*63. 
ෙබෞ�ධ Gහාර ෙ�වාලගV (සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම. 

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
*64. 

ෙථේරවාF ÎÏ ක;කාවS (4යාප7ං� 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 
3යtම. 

(අමාත- මwඩලෙ9 අzම;ය ද"වා ;ෙT.) 
*65. 

ආw»කම ව-වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— Gවාදය  කB තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Æ{ 22),— “� ලංකා පජාතා"8ක සමාජවාF ජනරජෙ9 ආw»කම ව-වසථ්ාෙv 
104ආ (5)(අ) ව-වසථ්ාෙv GbGධාන පකාරව මැ;වරණ ෙකො�ෂ" සභාව GH" 2016 
ෙපබරවා] 25 7නැ; අංක 1955/19 දරන අ; Gෙශේෂ ගැස£ පතෙ9 පළ කරz ලැබ, 
2016.05.06 7න ඉ7]පS කරන ලද, ජනමතGචාරණයකF ෙහෝ ඡ"ද Gම/මකට අදාළ 
කාල/මාව �ළ GදÑS හා }Òත ජනමාධ- GH" ��පැ7ය ,� උපමාන ෙහවS 
මාIෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,V ප;පS; අzමත කළ ,� ය.” යzෙව" ෙයෝජනා කරන ල7", 
පශන්ය සභාÎ}ඛ කරන ලF.  

66. 
� ලංකා ෙසේවා �]ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙකsVපත — 

ෙදවැ{වර 3යtම.  

67. 
ළමා dන	Sථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 

3යtම.  

68. 
� ලංකා එසS �ස;්යා{ සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — 

ෙදවැ{වර 3යtම.  

69. 
� ලංකා කා"තා සVෙVලනය (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 

3යtම.  

70. 
ෙමොනරාගල 7ස8් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — 

ෙදවැ{වර 3යtම.  

71. 
ලසා4ය" සමාජ�ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — 

ෙදවැ{වර 3යtම.  

72. 
ජාත-"තර කා"තා සහ ළමා අ�µ" M·�ෙV සභාව (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS 

ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම.  

73. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 3|ෙV) පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 

3යtම.  

74. 
ද ඉ"සX්X,£ ඔෆ ්සIXෆ�Ì පT4 එක�"ට"£ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත 3|ෙV) 

පනS ෙකsVපත — ෙදවැ{වර 3යtම.  
 
 

 

* සල4ෙණ� හ6�ව- ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

 

 
  


