
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

100/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

 (අ) (i) 1�&ෙරෝ3ව ෙබෝ56 ම7* ඕසේ:;යාවට =ය > ලාංAකය* &ශාල �Bස 
එD EඳGH කඳG	 �ළ JKන බවL; 

 (ii) එම ජනතාවට එම කඳG	වල අවම පහOකHවL ෙනොමැ� බවL; 

 (iii) ඔG* නැවත ෙමරටට ෙගන ඒමට රජය ෙමෙත AJT �යවර ෙගන 
ෙනොමැ� බවL; 

 එ�මා ද*ෙනDද?  

(ආ) (i) Xසම්ස ් YපෙL, පැZවා[\=[යාෙ\, ඕසේ:;යාෙ\ හා නාG	D �DK 
කඳG	 �ළ JKන > ලාංAකය* සංඛ)ාව ��බඳ ෙසොයා බැ^ම කර 
�ෙ_ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම කඳG	 �ළ JKන > ලාංAකය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔG* ෙමරටට ෙග*වා ගැ1මට රජය �යවර ෙගන �ෙ_ද; 

 (iv) එෙසේ නH, එම �යවර කවෙbද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනDද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 

2. 
1043/’16 

ග	 උදය පභාL ගHම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 වbෂෙjk එසL ජාl*ෙm සං&ධානෙj මහා මoඩල වාbqක සැJය 
සඳහා ජනා�ප��මාෙm සංචාරයට සහභා= s Yත �Bස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභා= s Z�ගලය*ෙm නH සහ ඔG* Yත �Bසට ඇ�ළL 
s පදනම ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙbද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංසථ්ා, ව)වසථ්ා�ත මoඩල සහ රාජ) 
සමාගH &J* දැu සHvbණ �Bවැය  ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 

 
 
 

(අටවැ[ පාb;ෙH*�ව - පළxවැ[ සභාවාරය) 
අංක 216.] 
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3. 
1198/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත {ණෙසේකර මහතා,— පළාL සභා හා පළාL පාලන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) xල�\ |ස}්කය �ළ 1983 වbෂය වන&ට �~, 

 (i) වාBමාbග සංඛ)ාව; 

 (ii)  �ඩා වැ\, අx� සහ ඇළ මාbග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො&�H පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) (i)  1983 Jට 2009 වbෂෙjk (දමය තLLවය [ම වනෙත වාBමාbග, වැ\, 
අx� සහ ඇළ මාbග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව* කරන ලද xදල; 

 (ii)  (දමය තLLවය [ම �ෙම* පO 2015 වbෂය දවා, සමසත් වාBමාbග, වැ\, 
අx� සහ ඇළ මාbග ප�සංසක්රණයට රජය &J* ෙව* කරන ලද xදල; 

එ එ වbෂය අ�ව ෙකොපමණද ය*නL එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 

4. 
1278/’16 

ග	 න;* බoඩාර ජයමහ මහතා,— කbමා*ත හා වා�ජ කට(� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.10.01 |නට අධ)ාපන ෙසේවා [(තය*ෙm ස�පකාර සකO	වH හා 
ණය ෙදන ස��ය ස�ව පව�න සHvbණ xද� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන&ට එම ස��ය ස�ව �~ සi්ර තැ*ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙH වන&ට ඉහත � ස��ෙය* ණය අයTHකර ඇ� Z�ගලය* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයTHක	ව* අතB*, ණය අ�මත s නxL, ෙමෙත ණය xද� 
xදා හැර ෙනොමැ� සාමා�කය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයTHක	ව*ට ෙග&ය (�ව ඇ� ණය xද�වල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අයTHක	ව* ෙවත ණය xද� xදා හැ�ම පමාද �මට ෙහේ�ව 
කවෙbද; 

   (vii) ඉහත � ස��ය තම සාමා�කය* ෙවත [J ෙලස ණය xද� xදා හැ�මට 
 ෙනොහැA තLLවයකට පL� ඇ� බව ද*ෙ*ද; 

 (viii) එෙසේ නH, එම ස��ෙj �ල) පාලනය &�මL A�ම සඳහා ඉ|Bෙj k ග� 
ලබන Xයාමාbග  කවෙbද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 
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5. 
1388/’16 

ග	 බ*Tල {ණවbධන මහතා,— ඉඩH සහ පාb;ෙH*� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයD අංක 142 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ��ය AB [ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය 	�ය� �;යන 25කට යටLව ෙපෞ�ග;ක 
ආෙයෝජකය*ට ඌන උපෙයෝ�ත රජෙj ඉඩH ලබා kමට අදහස ්කළ බව 
��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව රජෙj ඉඩH ඉ��H කළ සමාගH ෙහෝ Z�ගලය* 
සංඛ)ාව සහ ඔG*ෙm නH කවෙbද; 

 (iii) භා&තයට ෙනොගL හා ඌන උපෙයෝ�ත රජෙj ඉඩH ��බඳ ලැ�ස�්ව 
සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (iv) බාDර ෙගො�* ලවා ඉහළ ඵලදා�තාවෙය* (L තෘණ වගා A�ම සඳහා 
ඉහත ඉඩHව;* ලබා T* අකර ගණන ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 
6. 

1545/’17 

ග	 වාOෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ ස&බලගැ*�H, Oභසාධන හා ක*ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වbෂෙjk |&නැ{ම සහනාධාර ලබන ප�ලා�*ෙm [වාස 
අ�Lවැ�යා කර ගැ1ම සඳහා 	.2500/-ක xදල පදානය ෙලස ලබා k 
�ෙ_ද; 

 (ii) එම xදල |&නැ{ම පජා�ල බැං�ෙව* ලබා ෙද� ලැ�ෙ\ භාoඩාගාරය 
ම7* ප�vරණය A�ෙH පදනම මතද; 

 (iii) එෙසේ නH, ෙH වන&ට එම xදල ප�vරණය කර �ෙ_ද; 

  (iv) [වාස අ�Lවැ�යා A�ම සඳහා xද� ලබා ගL Z�ගලය*ෙග* එම xදල 
නැවත අයකර ග*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 

7. 
1549/’17 

ග	 ඉHරා* මහuෆ ් මහතා,— පළාL සභා හා පළාL පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) A*[යා, එ�ලරං{ �ඩා�Kය පO=ය වසර ADපයක Jට සංවbධනය 
කර�* පව�න බවL; 

 (ii) එD සංවbධන කට(� සඳහා ෙව*කරන ලද xදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා JTකර� ලබන වැඩකට(� කවෙbද;  

 (iv) ඉහත කට(� ��බඳ එD JKන රාජ) [ලධාB* ෙනොද*නා බවL; 

 එ�මා ද*ෙනDද? 

 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) එ�ලරං{ �ඩා�Kෙj සංවbධන කට(� සඳහා වbෂ 2011 Jට 2015 දවා 
ෙව* කරන ලද xද� ප�පාදනය, වbෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම7* JTකරන ලද සංවbධන කට(� කවෙbද; 

 (iii) උත සංවbධන කට(� ��බඳව }�ණාමල |ස}් ෙ�කH කාbයාලය 
ෙහෝ නැෙගනDර පළාL සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�වLව අමාත)ාංශය &J* සෘ�ව 
කට(� කර� ලැ�මට ෙහේ�ව කවෙbද; 

 (iv) සංවbධන කට(� JTකර� ලබන ෙකො*තාLක	 කG	*ද; 

 (v) එම ෙකො*තාLක	ට වැඩ පවරා ඇ� පදනම කවෙbද; 

  (vi) kbඝ කාලය ගත� ඇතL, සංවbධන කට(� තවමL සHvbණ ෙනොA�මට 
ෙහේ� කවෙbද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙL JTකර� ලබන Jය�ම සංවbධන වැඩකට(� ��බඳව 
&[&ද භාවය පැවlම තහG	 කර*ෙ*ද ය*නL එ�මා ෙමම සභාවට 
ද*ව*ෙනDද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 

8. 
1640/’17 

ග	 ච�*ද & ෙ�JB මහතා,— කෘqකbම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) කෘqකbම අමාත)ාංශයට අයL ෙදපාbතෙH*� හා ව)වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙbද; 

 (ii) එම ආයතන �^ පදන�* ලබාගL ෙගොඩනැ=;වල පවLවාෙගන ය*ෙ* 
නH, එම ෙගොඩනැ=;වල නH සහ එම ෙගොඩනැ=;වල අ��ක	ව*ෙm 
නH හා ;�නය* කවෙbද; 

 (iii) එම එ එ ෙගොඩනැ=�ල ෙව�ෙව* අමාත)ාංශය &J* ෙගව� ලබන 
වාbqක �;ය එ එ වbෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) අමාත)ාංශය &J* ෙගොඩනැ=; �;යට  ගැ1ෙHk අ�ගමනය කළ 
කමෙ\දය කවෙbද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනDද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම*ද? 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Hkම සහ |නට [ය�ත කට(� 
*අ1.  

&සbජන පනL ෙක6Hපත (2018) — (අටවැ[ ෙව* කළ |නය) — කාරක සභාව. 
(ෙනොවැHබb 17 |න පග�ය) 

*2.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— මානව සHපL 

සංවbධනය A�ෙH > ලංකා ජා�ක සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 1997 අංක 
18 දරන මානව සHපL සංවbධනය A� ෙH > ලංකා ජා�ක සභාව පනෙL 24 වග*�ය 
යටෙL 2016.10.27 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL මානව සHපL 
සංවbධනය A�ෙH > ලංකා ජා�ක සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.02.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 
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*3.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරxදෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරxද� පනෙL 17 වග*�ය යටෙL 2016.01.27 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2013.12.31 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL  ජා�ක රෂණ භාර අරxදෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.02.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*4.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— ජා�ක රෂණ 

භාර අරxදෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා�ක රෂණ භාර 
අරxද� පනෙL 17 වග*�ය යටෙL 2016.12.10 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2014.12.31 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL  ජා�ක රෂණ භාර අරxදෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.02.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*5.   
1�ය හා සාමය සහ දqණ සංවbධන අමාත)�මා,— අ*තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක 

මoඩලෙj වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ*තරායකර ඖෂධ පාලක ජා�ක මoඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 13(1) 
වග*�ය යටෙL 2016.08.24 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s 
වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL අ*තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා�ක මoඩලෙj වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අ�මත කළ 
(� ය.  
(ජා�ක ආරෂාව ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2016.10.05 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*6.  
xද� හා ජනමාධ)  අමාත)�මා,— OරාබT ආඥාපනත යටෙL [ෙ\දනය,— OරාබT 

ආඥාපනෙL (52 අ�කාරය s) 12, 14 සහ 22 වග*� සමඟ Aය&ය (�, 32 වග*�ය යටෙL, 
OරාබT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන ලTව, 2017 ¤; 28 
|නැ� අංක 2029/51 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� ලැබ, 2017.10.09 |න ඉ|BපL 
කරන ලද [ෙ\දනය අ�මත කළ (� ය. 
(අංක 996 දරන OරාබT [ෙ\දනය)  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*7. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— [ෂ්පාදන බT (&ෙශේෂ &�&ධාන)  පනත යටෙL 

[යමය,— 1989 අංක 13 දරන [ෂ්පාදන බT (&ෙශේෂ &�&ධාන)  පනෙL 3 වග*�ය 
යටෙL [ෂ්පාදන බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 අෙගෝස්� 17 |නැ� අංක 2032/31 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*8. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* 
සාදන ලTව, 2017 මැ� 30 |නැ� අංක 2021/7 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
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 *9. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 ¤[ 06 |නැ� අංක 2022/7 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*10. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 5 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 ¤[ 06 |නැ� අංක 2022/8  දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5  පතෙj පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*11. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය 
යටෙL &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
&J* සාදන ලTව, 2017 ¤[ 30 |නැ� අංක 2025/44 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 
පතෙj පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*12. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 ¤; 19 |නැ� අංක 2028/44 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*13. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 ¤; 26 |නැ� අංක 2029/25 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*14. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 ¤; 31 |නැ� අංක 2030/10 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� 
ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*15. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද�  හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* 
සාදන ලTව, 2017 අෙගෝස්� 01 |නැ� අංක 2030/20 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj 
පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*16. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 අෙගෝස්� 15  |නැ� අංක 2032/11 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
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*17. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 අෙගෝස්� 16 |නැ� අංක 2032/24 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*18. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 අෙගෝස්� 23 |නැ� අංක 2033/31 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*19. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය යටෙL 
&ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා &J* සාදන 
ලTව, 2017 සැ�තැHබb 08 |නැ� අංක 2035/28 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ 
කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*20. 
xද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනත යටෙL [යමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT පනෙL 2 වග*�ය 
යටෙL &ෙශේෂ ෙවළඳ භාoඩ බT සHබ*ධෙය* xද� හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
&J* සාදන ලTව, 2017 ඔෙතෝබb 02 |නැ� අංක 2039/2 දරන අ� &ෙශේෂ 
ගැස5 පතෙj පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [යමය අ�මත කළ 
(� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*21. 
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැ\ පනත යටෙL [ෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ\ පනෙL 126 සහ 321 වග*� යටෙL x¥T 
යාතාක	ව* Z¥� A�ෙH, සහ�ක A�ෙH සහ xරකාවෙලD ෙයkෙH ප�� 
සHබ*ධෙය* වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)වරයා &J* සාදන ලTව, 2017 මැ� 
08 |නැ�  අංක 2018/3 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතය ම7* සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබb 04 |නැ� අංක 1987/19 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj  පළ කර� ලැබ, 
2017.10.17 |න ඉ|BපL කරන ලද [ෙයෝග අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*22. 
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— නැ\ [ෙයෝ�තය*ට, නැ\ බ¦ 

ෙගනය*න*ට, යාතා Xයාක	ව* ෙනොවන ෙපොT පවාහකය*ට සහ ක*ෙ5නb 
ෙමෙහ(Hක	ව*ට බලපත ලබාkෙH පනත යටෙL [ෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ\ [ෙයෝ�තය*ට, නැ\ බ¦ ෙගනය*න*ට, යාතා Xයාක	ව* ෙනොවන ෙපොT 
පවාහකය*ට සහ ක*ෙ5නb ෙමෙහ(Hක	ව*ට බලපත ලබාkෙH පනෙL 10 
වග*�ය යටෙL 2017 නැ\ [ෙයෝ�තය*ෙm, නැ\බ¦ ෙගනය*න*ෙm, යාතා 
Xයාක	ව* ෙනොවන ෙපොT පවාහකය*ෙm සහ ක*ෙ5නb ෙමෙහ(Hක	ව*ෙm 
(ගාස්� ව§හ) [ෙයෝග සHබ*ධෙය* වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)වරයා &J* 
සාදන ලTව, 2017 ඔෙතෝබb 17 |නැ� අංක 2041/10 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj 
පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 |න ඉ|BපL කරන ලද [ෙයෝග අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
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*23. 
සංවbධන උපාය මාbග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙL [ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පනL ම7* සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙL 4 වග*�ෙj (3) උපවග*�ය සහ 14 වග*�ය සමඟ Aය&ය (�  එ� 
පනෙL 20 වග*�ය යටෙL &ෙශේෂ ආනයන බලපත ගාස්� සHබ*ධෙය* සංවbධන 
උපාය මාbග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)වරයා &J* සාදන ලTව, 2017 ඔෙතෝබb 
02 |නැ� අංක 2039/4 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� ලැබ, 2017.11.07 
|න ඉ|BපL කරන ලද [ෙයෝග අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*24. 
පාb;ෙH*�ෙ\ ස්ථාවර [ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක6Hපත,— පාb;ෙH*�ෙ\ 

ස්ථාවර [ෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක6Hපත සHබ*ධෙය* 2017 ෙනොවැHබb මස 07 
වැ[ අඟහ	වාදා ��ග*වන ලද ස්ථාවර [ෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ\ වාbතාව,—
සලකා බැ^ම. 

*25. 
&Jවන ආo¦කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර Aය�ම. 

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*26. 
බලහLකාරෙය* අ�	දහ* A�Hව;* Jය� තැනැLත* ආරෂා A�H සඳහා s 

ජාත)*තර සHx� පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර Aය�ම. 
(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 

*27. 
පවාහන හා J&� {ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ* සභාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙL 2016.09.06 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො�ෂ* සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.01.26 

|න සලකා බලන ලk.) 

*28. 
පවාහන හා J&� {ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— > ලංකා ගමනාගමන මoඩලෙj වාbqක 

වාbතාව හා =�H - 2012,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය යටෙL 
2017.03.07 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2012.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL > ලංකා ගමනාගමන 
මoඩලෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.03.24 

|න සලකා බලන ලk.) 
*29. 
පවාහන හා J&� {ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො�ෂ* සභාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙL 2017.05.03 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො�ෂ* සභා ෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.26 

|න සලකා බලන ලk.) 

*30. 
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංකා රාජ) වැ&; සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය 
යටෙL 2016.12.10 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2011.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL > ලංකා රාජ) වැ&; 
සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.23 |න සලකා 

බලන ලk.) 
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*31. 
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�B A�ෙH බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2015,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 
අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2017.01.24 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 
2015.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm 
[�©ණ ඇ�ළL ජා�ක ඉ�B A�ෙH බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  
අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*32. 
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2015,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2017.01.25 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2015.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ 
ඇ�ළL ලංකා බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*33. 
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— මහජන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2015,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2017.03.08 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද,        
2015.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm 
[�©ණ ඇ�ළL මහජන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අ�මත කළ 
(� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 
 

*34. 
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ,/ස �	ණෑගල වැ&; සමාගෙH වාbqක 

වාbතාව හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 
2017.03.21 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා3න &ගණකව	*ෙm [�©ණ ඇ�ළL ,/ස �	ණෑගල වැ&; 
සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.23 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*35. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ 1�ගත සංසථ්ාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාb�ක 1�ගත සංසථ්ා 
පනෙL 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 
2016.07.08 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL රාජ) ඖෂධ 1�ගත සංසථ්ාෙ\ 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 

*36. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— > ජයවbධනZර මහ ෙරෝහෙ� 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1983 අංක 54 දරන > ජයවbධනZර මහෙරෝහ� මoඩල 
පනෙL 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය යටෙL 
2016.07.21 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL > ජයවbධනZර මහ ෙරෝහෙ� 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 



( 10 ) 

 

 

*37. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ [ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාb�ක 1�ගත සංසථ්ා 
පනෙL 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 
2016.08.11 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�©ණ ඇ�ළL රාජ) ඖෂධ [ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 

*38.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා 

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගH පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කbමා*ත පනත අ�ව 2017.03.22 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.¬.එH.. වරලL 
ගණකා�කා�ව	*ෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා 
ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන  අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*39.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�B A�ෙH බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2014,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 
අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2016.05.05 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 
2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm 
[�ෂණ ඇ�ළL ජා�ක ඉ�BA�ෙH බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) 
පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*40.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— මහජන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2014,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2016.09.22 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL මහජන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*41.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ 

�ල) පකාශන - 2014,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2016.05.05 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL ලංකා බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*42.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ,/ස හලාවත වැ&; සමාගෙH වාbqක වාbතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 
2016.11.15 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ,/ස හලාවත වැ&; සමාගෙH 
වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 
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*43.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— xද� 1� පනෙL 35(3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන 
xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2016.10.28 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL පාෙ��ය සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.05.03 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*44.   
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංක* {ව* සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා  

�ල) පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 
2016.08.09 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2015.03.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අb*ස5් ඇ*® ය*m වරලL ගණකා�කා�ව	*ෙm [�ෂණ ඇ�ළL  
> ලංක* {ව* සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.23 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*45.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— &ජය �මාර�ංග අ�සම්රණ 

ෙරෝහෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1999 අංක 38 දරන &ජය �මාර�ංග 
අ�සම්රණ ෙරෝහ� මoඩල පනෙL 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14
(2) , වග*�ය යටෙL 2016.08.12 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* 
අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL &ජය 
�මාර�ංග අ�සම්රණ ෙරෝහෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 

*46.  
[වාස හා ඉ|A�H අමාත)�මා,— ජා�ක [වාස සංවbධන අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක [වාස සංවbධන අ�කාBය පනත අ�ව 
2016.10.25 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2012.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ජා�ක [වාස සංවbධන 
අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.08.09 |න සලකා බලන ලk.) 

*47.   
[වාස හා ඉ|A�H අමාත)�මා,— ඉ|A�H අභ)ාස සංවbධන ආයතනෙj වාbqක වාbතාව 

හා =�H - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙj කාb�ක සංසථ්ා පනෙL 2 වැ[ වග*�ෙj 1 
වැ[ උප වග*�ය යටෙL හා 1992 ¤[ මස 10 |නැ� අංක 718/15 දරන අ� &ෙශේෂ 
ගැස5පතය අ�ව 2016.10.25 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s 
වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL  ඉ|A�H අභ)ාස 
සංවbධන ආයතනෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.08.09 |න සලකා බලන ලk.) 

*48.   
ඉඩH සහ පාb;ෙH*� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩH ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ* 

සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩH ප�සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ* සභා පනත යටෙL 2016.11.18 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL   
ඉඩH ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ* සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(කෘqකbමය හා ඉඩH ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.03.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 
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*49.   
ඉඩH සහ පාb;ෙH*� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩH ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ* 

සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩH ප�සංසක්රණ 
ෙකො�ෂ* සභා පනත යටෙL 2016.11.18 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL   
ඉඩH ප�සංසක්රණ  ෙකො�ෂ* සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(කෘqකbමය හා ඉඩH ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.03.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*50.   
පවාහන හා J&� {ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— > ලංකා J&� {ව*ෙසේවා අ�කාBෙj 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙL 2016.12.05 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL  > ලංකා J&� 
{ව*ෙසේවා අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.10 

|න සලකා බලන ලk.) 

*51.   
[වාස හා ඉ|A�H අමාත)�මා,— රාජ) සංවbධන හා [bමාණ 1�ගත සංසථ්ාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාb�ක සංසථ්ා පනෙL          
2 වැ[ වග*�ෙj 1 වැ[ උප වග*�ය යටෙL 2017.01.24 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 
2012.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm 
[�ෂණ ඇ�ළL රාජ) සංවbධන හා [bමාණ 1�ගත සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H 
අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Oභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.08.09 |න සලකා බලන ලk.) 

*52.   
පවාහන හා J&� {ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙj වාbqක 

වාbතාව හා =�H - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(2)(C) වග*�ය යටෙL 
2017.01.24 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ජා�ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.10 

|න සලකා බලන ලk.) 

*53.  
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංක* {ව* සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා  

ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය 
යටෙL 2017.07.25 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2016.03.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංක* {ව* 
සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා ඒකාබ�ධ �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.23 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*54.   
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංක* {ව* සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14(3) වග*�ය යටෙL 2015.03.04 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.03.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අb*ස5් ඇ*® ය*m වරලL ගණකා�කා�ව	*ෙm [�ෂණ ඇ�ළL  > ලංක* {ව* 
සමාගෙH වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.23 |න සලකා 

බලන ලk.) 
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*55.   
සංවbධන කාbයභාර අමාත)�මා සහ &ෙ�ශ කට(� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

[(තය*ෙm භාර අරxදෙ� වාbqක වාbතාව හා =�H - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා [(තය*ෙm භාර අරxද� මoඩල පනෙL 11 වග*�ය යටෙL 2016.11.12 වැ[ 
|න ඉ|BපL කරන ලද 2014.12.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
&ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ෙසේවා [(තය*ෙm භාර අරxදෙ� වාbqක 
වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.02.09 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*56.   
&ෙ�ශ EAයා අමාත)��ය සහ අ�කරණ අමාත)��ය,— > ලංකා &ෙ�ශ ෙසේවා [(� 

කාbයංශෙj වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1985 අංක 21 දරන > ලංකා &ෙ�ශ ෙසේවා 
[(� කාbයංශ පනෙL 19 වැ[ වග*�ය යටෙL 2016.06.08 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 
2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm 
[�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා &ෙ�ශ ෙසේවා [(� කාbයංශෙj වාbqක වාbතාව හා =�H 
අ�මත කළ (� ය.  
(ජාත)*තර සබඳතා ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2016.10.05 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*57.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— > ලංකා මහවැ; 

අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H - 2012,— 1979 අංක 23 දරන > ලංකා මහවැ; 
අ�කාBය පනෙL 34 වග*�ය යටෙL 2016.05.04 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2012.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL > ලංකා මහවැ; අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(කෘqකbමය හා ඉඩH ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.03.09 |න 

සලකා බලන ලk.) 

*58.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— > ලංකා මහවැ; 

අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1979 අංක 23 දරන > ලංකා මහවැ; 
අ�කාBය පනෙL 34 වග*�ය යටෙL 2016.11.15 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL > ලංකා මහවැ; අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(කෘqකbමය හා ඉඩH ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.03.09 |න 

සලකා බලන ලk.) 

*59.   
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පL� හා ආbiක කට(� අමාත)�මා,— රාජ) දැව 

සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 
වග*�ය යටෙL 2016.09.06 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s 
වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL රාජ) දැව 
සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(�රසර සංවbධනය හා පBසර සහ සව්භා&ක සHපL ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.03.09 |න සලකා බලන ලk.) 

*60.  
කbමා*ත හා වා�ජ කට(� අමාත)�මා,— ,/ස > ලංකා රාජ) වා�ජ (&&ධ) 1�ගත 

සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන > ලංකා රාජ) 
වා�ජ (&&ධ) 1�ගත සංසථ්ා පනත යටෙL 2016.07.07 |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.03.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා3න &ගණකව	*ෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL ,/ස > ලංකා රාජ) වා�ජ (&&ධ) 1�ගත සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H 
අ�මත කළ (� ය.  
([ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2016.10.04 |න සලකා 

බලන ලk.) 

 



( 14 ) 

 

 

*61.   
කbමා*ත හා වා�ජ කට(� අමාත)�මා,— ,/ස > ලංකා රාජ) වා�ජ (&&ධ) 1�ගත 

සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන > ලංකා රාජ) 
වා�ජ (&&ධ) 1�ගත සංසථ්ා පනත යටෙL 2017.02.09 |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.03.31 
වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා3න &ගණකව	*ෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL ,/ස > ලංකා රාජ) වා�ජ (&&ධ) 1�ගත සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H 
අ�මත කළ (� ය.  
([ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.04.07 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*62.   
කා*තා හා ළමා කට(� අමාත)��ය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාBෙj වාbqක 

වාbතාව හා =�H - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාB පනෙL 32 
වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (2) (ඉ) වග*�ය යටෙL 2016.06.07 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාBෙj 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(කා*තා හා ස්̄  Z	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 

2017.02.21 |න සලකා බලන ලk.) 
*63.   
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ලංකාZත සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා �ල) පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 
2017.05.23 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2013.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා3න &ගණකව	* වන එස.් ෙ�. එH. එස.් වරලL ගණකා�කා� 
ව	*ෙm [�ෂණ ඇ�ළL ලංකාZත සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා �ල) 
පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.09.06 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*64.   
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— ලංකාZත සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව 

හා �ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 
2017.08.09 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා3න &ගණකව	* වන එස.් ෙ�. එH. එස.් වරලL ගණකා�කා� 
ව	*ෙm [�ෂණ ඇ�ළL ලංකාZත සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා �ල) 
පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.09.06 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*65.   
රාජ) ව)වසාය සංවbධන අමාත)�මා,— > ලංකා [වාස සංවbධන �ල) සංසථ්ා 

බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන xද� 1� 
පනෙL 35 (3) වග*�ය යටෙL සහ 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය 
යටෙL 2017.07.04 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද, 2014.12.31 වැ[ |ෙන* අවස* s වbෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා [වාස 
සංවbධන බැං�ෙ\ වාbqක වාbතාව හා �ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආbiක සංවbධන ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.09.06 |න සලකා 

බලන ලk.) 

*66.   
ඛ[ජ ෙත� සHපL සංවbධන අමාත)�මා,— ලංකා ඛ[ජ ෙත� 1�ගත සංසථ්ාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ[ජ ෙත� 1�ගත සංසථ්ා 
පනෙL 32 (3) වග*�ය යටෙL 2016.04.05 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2013.12.31 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL ලංකා ඛ[ජ ෙත� 1�ගත සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2016.10.07 |න සලකා බලන 

ලk.) 
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*67.   
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— ,/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 
2016.01.28 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2013.03.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ,/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.10 

|න සලකා බලන ලk.) 

*68.   
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— ,/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 
2016.09.06 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2014.03.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ,/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.08.10 

|න සලකා බලන ලk.) 

*69.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— > ලංකා ආ(bෙ\ද ඖෂධ 

සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාb�ක 1�ගත 
සංසථ්ා  පනෙL 30 වග*�ය යටෙL 2017.01.09 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2013.12.31 
|ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ 
ඇ�ළL > ලංකා ආ(bෙ\ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� 
ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oබසාධන සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 

*70.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ෙහෝ�ෙයෝප� ෛවද) සභාෙ\ 

වාbqක වාbතාව හා =�H - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ�ෙයෝප� පනෙL 40 
වග*�ය යටෙL 2017.01.25 වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2011.12.31 |ෙන* අවස* s 
වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL ෙහෝ�ෙයෝප� 
ෛවද) සභාෙ\ වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Oබසාධන සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක 

සභාව &J* 2017.07.04 |න සලකා බලන ලk.) 

*71.   
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2012,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 2015.10.08 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2012.12.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 
=�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.01.26 

|න සලකා බලන ලk.) 

*72.   
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2013,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 2016.06.21 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2013.12.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 
=�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.01.24 

|න සලකා බලන ලk.) 
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 *73.   
වරාය හා නා&ක කට(� අමාත)�මා,— > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2014,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (3) වග*�ය යටෙL 2016.11.12 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2014.12.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL > ලංකා වරාය අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 
=�H අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහනය හා ස*[ෙ\දනය ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 2017.01.26 

|න සලකා බලන ලk.) 

*74.   
�ඩා අමාත)�මා,— Oගතදාස ජා�ක �ඩා සං�bණ අ�කාBෙj වාbqක වාbතාව හා 

=�H - 2012,— 1971 අංක 38 දරන xද� පනෙL 14 (2) (,) වග*�ය යටෙL 2016.06.24 
වැ[ |න ඉ|BපL කරන ලද 2012.12.31 |ෙන* අවස* s වbෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප�වරයාෙm [�ෂණ ඇ�ළL Oගතදාස ජා�ක �ඩා සං�bණ අ�කාBෙj 
වාbqක වාbතාව හා =�H අ�මත කළ (� ය.  
(ත	ණ, �ඩා, කලා  හා උ	මය* ��බඳ ආං ක අ3ෂණ කාරක සභාව &J* 

2017.02.21 |න සලකා බලන ලk.) 

*75. 
ෙබෞ�ධ &හාර ෙ�වාලගH (සංෙශෝධන) පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර Aය�ම. 

(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 
*76. 
ෙථේරවාk °± ක�කාවL (;යාප|ං� A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර 

Aය�ම. 
(අමාත) මoඩලෙj අ�ම�ය ද*වා �ෙ_.) 

*77. 
ආo¦කම ව)වසථ්ාව යටෙL ෙයෝජනාව,— &වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ¤[ 22),— “> ලංකා පජාතා*}ක සමාජවාk ජනරජෙj ආo¦කම ව)වසථ්ාෙ\ 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ\ &�&ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො�ෂ* සභාව &J* 2016 ෙපබරවාB 25 
|නැ� අංක 1955/19 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස5 පතෙj පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 |න ඉ|BපL 
කරන ලද, ජනමත&චාරණයකk ෙහෝ ඡ*ද &ම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ &ද§L හා x´ත 
ජනමාධ) &J* ��පැ|ය (� උපමාන ෙහවL මාbෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ(H ප�පL� අ�මත 
කළ (� ය.” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල|*, පශන්ය සභා°xඛ කරන ලk.  

78. 
> ලංකා ෙසේවා �Bස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනL ෙක6Hපත — 

ෙදවැ[වර Aය�ම.  

79. 
ළමා Zන	Lථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර 

Aය�ම.  

80. 
> ලංකා එසL Xස�්යා[ සෙහෝදරLවය (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — 

ෙදවැ[වර Aය�ම.  

81. 
> ලංකා කා*තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර 

Aය�ම.  

82. 
ෙමොනරාගල |ස}් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — 

ෙදවැ[වර Aය�ම.  

83. 
ලසා;ය* සමාජ·ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — 

ෙදවැ[වර Aය�ම.  
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84. 
ජාත)*තර කා*තා සහ ළමා අ�l* OE�ෙH සභාව (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL 

ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර Aය�ම.  

85. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත A�ෙH) පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර 

Aය�ම.  

86. 
ද ඉ*සK්K(5 ඔෆ ්සbKෆ�® ප_; එකG*ට*5ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත A�ෙH) 

පනL ෙක6Hපත — ෙදවැ[වර Aය�ම.  
 

* සල+ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

|නට [ය�ත කට(�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැ�Hkම  
අ1. 
&සbජන පනL ෙක6Hපත (2018) නමැ� පනL ෙක6Hපතට කාරක සභාෙ\k ඉ|BපL 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම [�L කළ “|නට [ය�ත කට(�වලට අදාළ අ�ෙbකය” 
නමැ� ප}කාව බල*න. 
 
 

 


