
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

119/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා*ග අමාත)�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (2) 

(අ)  (i) 2013.06.30 6න 7ට 2015.06.30 6න දවා කාලය �ළ <නය =යාමා*ග 
ෙලස >ෂ)භාවය අෙහෝ7 කළ, ප+� තහනA කළ හා අ�කරණ =යාමා*ග 
ගB <ශව්<ද)ාල 7C+ සංඛ)ාව <ශව්<ද)ාලය අFව; 

 (ii)  එම එ එ >ෂ)යාෙI නම, J�නය හා Kරකථන අංකය <ශව්<ද)ාලය අFව; 

 (iii) උත >ෂ)ය+ට එෙරMව <නය =යාමා*ග ගැOමට ෙහේ�ව එ එ >ෂ)යා 
අFව;  

ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද?  

(ආ) (i)  >ෂ) අරගල සඳහා <සTම <නය =යාමා*ග ෙනොවන බවB; 

 (ii) >ෂ) ඉXYA සAබ+ධව සාවධානව ක+ 6ය Z� බවB; 

 (iii) <ශව්<ද)ාලය+M පහCකA වැ[ කළ Z� බවB; 

 (iv) >ෂ)ය+ෙI අනාගත ]^යා අෙ�ෂාව Cර_ත කළ Z� බවB; 

එ�මා ��ග+ෙනMද? 

(ඇ) (i) <ශව්<ද)ාල �ළ ඇ� වන >ෂ) අරගල අවම ^`මට =යාමා*ග ෙගන �ෙaද; 

 (ii) එෙසේනA, එම =යාමා*ග කවෙ*ද; 

 (iii) එම =යාමා*ග හරහා >ෂ) අරගල අවම b �ෙaද; 

ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

2. 
1203/’16 

ග	 ප�ම උදයශා+ත eණෙසේකර මහතා,— වාfමා*ග හා ජලසAපB කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) මඩකලiව 6සj්කය �ළ 1983 ව*ෂය වන<ට �l, 

 (i) වාfමා*ග සංඛ)ාව; 

 (ii)  mඩා වැn, අop සහ ඇළ මා*ග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො<qA පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

 

(අටවැr පා*JෙA+�ව - පළoවැr සභාවාරය) 
අංක 221.] 
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( 2 ) 

 

 

(ආ) (i)  1983 7ට 2009 ව*ෂෙtu Zදමය තBBවය rමවන ෙත වාfමා*ග, වැn, 
අop සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව+ කරන ලද oදල; 

 (ii)  Zදමය තBBවය rම bෙම+ පC 2015 ව*ෂය දවා, සමසත් වාfමා*ග, වැn, 
අop සහ ඇළ මා*ග ප�සංසක්රණයට රජය <7+ ෙව+ කරන ලද oදල; 

එ එ ව*ෂය අFව ෙකොපමණද ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

3. 
1639/’17 

ග	 නJ+ බwඩාර ජයමහ මහතා,— <KJබල හා iන*ජනOය බලශ� 

අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනෝබX fෙසෝසස ්Jxටy නමැ� සමාගම <7+ ලංකා <KJබල මwඩලය 
ෙවත වf+ වර සපයා ඇ� oz ගX අ{	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගX අ{	 ෙවFෙව+ ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ� සA|*ණ oදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම <7+ r7 ෙවලාවට ගX අ{	 සැප}මට අසමB bම ෙහේ�ෙව+ 
ෙනොෙරො~ෙචෝෙX ගX අ{	 බලාගාරෙt =යාකාfBවය අBM�bමට 7K � 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ <KJ ජනක ය+ත අBM�bම rසා ලංකා <KJබල මwඩලයට 7Kb 
ඇ� පා�ව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) (i) ෙනෝබX fෙසෝසස ් Jxටy ආයතනය <7+ ලබාෙගන ඇ�                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට+ඩරවලට අදාළව 
� ලංකාෙn ෙ��ය rෙයෝ�තය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+  ක�	+ද; 

 (ii) පසAපාදන කා*යය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත � ගX අ{	 සැප}A එ� 
සමාගමට ලබාuමට ෙහේ�ව කවෙ*ද;  

 ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

4. 
1646/’17 

ග	 චx+ද < ෙ�7f මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) බKXල 6සj්කෙt ඇ� අධ)ාපන ෙකො�ඨාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ අධ)ාපන ෙකො�ඨාසෙt නම කවෙ*ද; 

 (iii) එම එ එ අධ)ාපන ෙකො�ඨාසෙt �M� ජා�ක පාසX හා පළාB පාසX 
සංඛ)ාව සහ එම එ එ පාසෙX නම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ*ද; 

 (iv) එම එ එ පාසෙX ෙසේවය කරන e	ව	+ සංඛ)ාව හා ඉෙගFම ලබන 
 >ෂ) සංඛ)ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (v) එම එ එ අධ)ාපන ෙකො�ඨාසෙt පව�න e	 Mඟය <ෂය පදනx+ 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (vi) එෙසේ e	 iර�පා� පව�න අධ)ාපන ෙකො�ඨාසවල e	 Mඟය අවම  ^`මට 
අමාත)ාංශය ග+නා �යවර කවෙ*ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 



( 3 ) 

 

 

5. 
1684/’17 

ග	 එA. එ~. එA. සXමා+ මහතා,— සව්ෙ�ශ කටZ� අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අAපාර 6සj්කෙt, ෙපො�<X පාෙ��ය ෙXකA ෙකො�ඨාසය �M�වන ලද 
6නය කවෙ*ද; 

 (ii) ඒ සAබ+ධෙය+ rmB කරන ලද ගැස� rෙnදනෙt �ටපත සභාගත 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම පාෙ��ය ෙXකA ෙකො�ඨාසය ම�+ ආවරණය වන සA|*ණ �x 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එM ගාම rලධාf වසA සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම rලධාf වසAවල  අංකය+ හා නාමය+ කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) (i) එම පාෙ��ය ෙXකA ෙකො�ඨාසය �M�bෙAu,  rල  වශෙය+ -මා r*ණය 
^`ම 7Kb �ෙaද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ ��බඳ <සත්ර කවෙ*ද; 

ය+නB එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ��ය ෙXකA කා*යාලයට අයB ගාම rලධාf වසA අතf+ ^7යA 
වසමක/වසAවල පfපාලන කටZ� ෙහෝ ෙමෙහයbA ෙවනB පාෙ��ය 
ෙXකA කා*යාල ම�+ 7K කරF ලබ+ෙ+ද; 

  (ii) එෙසේ නA, එම ගාම rලධාf වසAවල නA, අංකය+ ඇ�z <ස්තර ඉ6fපB 
කර+ෙ+ද;  

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනMද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද?  

6. 
1690/’17 

ග	 ඩIලස් ෙ�වාන+ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 6නැ� අංක 1130/22 දරන ගැස� rෙnදනය ම�+ එසB 
ජා�+ෙI සං<ධානෙt, ෙකො+ෙ�7 සMතව නකXස ් කT වැ�ය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම තBBවය ලැ�p බවB; 

 (ii) ඉහත ෙකො+ෙ�7වල පධාන ෙකො+ෙ�7ය පකාරව, නකXස ් කTවැ�යට 
ඉතා ආස+නව �M� xrෙ�, ප+<ල, පාතKAබර, ලIගල, <Xගoව, 
රBෙතොට, උmෙවල හා මාතෙX යන පාෙ��ය ෙXකA ෙකො�ඨාස 8ට අයB 
අකර 2000ක <ශාලBවෙය+ ZB �x පමාණය උත කTවැ�ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ කර ෙනොමැ� බවB; 

 (iii) එබැ<+, නකXස ් කTවැ�ය ෙලෝක උ	ම තBBවෙය+ ඉවB^`ෙA 
අවදානමකට ලව ඇ� බවB;  

එ�මා ද+ෙනMද? 

(ආ) (i) නකXස ්කTවැ�ය ෙලෝක උ	ම තBBවෙය+ ඉවB^`ම වළවා ගැOම 
සඳහා ඉහත සඳහ+ අකර 2000ක �x පමාණය නකXස ්කT වැ�ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ ^`ම සඳහා �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එM ව*තමාන තBBවය කවෙ*ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 
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7. 
1695/’17 

ග	 ෙමොෙහොමy නව< මහතා,— පළාB සභා හා පළාB පාලන අමාත)�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2013 ව*ෂෙtu iBතලම 6සj්කෙt, කX��ය පාෙ��ය සභාව, 
ෙනොෙරො~ෙචෝෙල� ගAමානය �ළ ළමා උද)ානය �M�bමට අFම�ය 
ලබා u �ෙaද;  

 (ii) එෙසේ නA, එබT ළමා උද)ානය �M�වා �ෙaද;  

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙනMද? 

(ආ) (i) එම කා*යය සඳහා ෙකොපමණ oදල ලැ� �ෙaද;  

 (ii) එම oදX ලැ� ඇBෙB කා ෙවතද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 

8. 
1697/’17 

ග	 qමX රBනායක මහතා,— <KJ සංෙ�ශ හා [�ටX ය�තල පහCකA 
අමාත)�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ =යාBමක ^`මට ෙයෝ�තව �l “�ගX �+” ව)ාපෘ�ය 
සAබ+ධෙය+ �ගX සමාගම හා � ලංකා රජය අතර ඇ�කර ගB �<Cම 
ෙහෝ එකඟතා Jය<Xල �ෙaද; 

 (ii) ෙA සඳහා �ගX සමාගම ෙතෝරා ගැOමට රජය �රණය කළ පදනම කවෙ*ද; 

 (iii) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා � ලංකා රජය ලබාuමට එකඟ � හා ලබාK+ පහCකA 
කවෙ*ද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා � ලංකා රජයට වැය � oදල ෙකොපමණද; 

 (v) �ගX සමාගම eව+ගත කළ බැ�නය කඩා වැ�මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ*ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ ප`ෂණය 7Kකර වා*තාව rmB කර �ෙaද; 

 (vii) �ගX සමාගම ෙමම ව)ාපෘ�ය අතහැර ඇ� බවට පකාශ කර �ෙaද; 

 (viii) එෙසේ නA, අදාළ �<Cම හා එකඟතා කඩbම ෙහේ�ෙව+ ඇ� �  ල)මය හා 
අrmB හාr කවෙ*ද; 

 (ix) එම හාrවල වග�ම පැවෙර+ෙ+ කාහටද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙනMද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම+ද? 
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පධාන කටZ� ආරAභෙt u 
ෙය)ජනා +,බඳ දැ.�/ම 

1.  
පා*JෙA+�ෙn සභානායක�මා,— වරපසාද,— පා*JෙA+� ම+¢                    

ග	 අ�B £. ෙපෙ*රා මහතා <7+ පා*JෙA+� ම+¢වරය+ෙI වරපසාද කඩb ඇ� 
බවට 2017  ෙනොවැAබ* 23 වැr 6න පා*JෙA+�ෙn u ම� කරන ලද ක	p, 
පා*JෙA+�ෙn ස්ථාවර rෙයෝග අංක 127 යටෙB වරපසාද ��බඳ කාරක සභාවට 
ෙයොo කළ Z� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFAuම සහ 6නට rයxත කටZ� 
 

*අ1.  
<ස*ජන පනB ෙක�Aපත (2018) — (දහ�+වැr ෙව+ කළ 6නය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැAබ* 23 6න පග�ය) 

*2.   
ඉඩA සහ පා*JෙA+� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොxෂ+ 

සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩA ප�සංසක්රණ 
ෙකොxෂ+ සභා පනත යටෙB 2016.11.18 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 
6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB   
ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොxෂ+ සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(කෘ_ක*මය හා ඉඩA ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.03.09 6න 

සලකා බලන ලu.) 

*3.   
ඉඩA සහ පා*JෙA+� ප�සංසක්රණ අමාත)�මා,— ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොxෂ+ 

සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩA ප�සංසක්රණ 
ෙකොxෂ+ සභා පනත යටෙB 2016.11.18 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 
6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB   
ඉඩA ප�සංසක්රණ  ෙකොxෂ+ සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(කෘ_ක*මය හා ඉඩA ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.03.09 6න 

සලකා බලන ලu.) 

*4.   
සංව*ධන කා*යභාර අමාත)�මා සහ <ෙ�ශ කටZ� අමාත)�මා,— ෙසේවා 

rZතය+ෙI භාර අරoදෙX වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2014,— 1980 අංක 46 දරන 
ෙසේවා rZතය+ෙI භාර අරoදX මwඩල පනෙB 11 වග+�ය යටෙB 2016.11.12 වැr 
6න ඉ6fපB කරන ලද 2014.12.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
<ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB ෙසේවා rZතය+ෙI භාර අරoදෙX වා*_ක 
වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.02.09 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*5. 
පවාහන හා 7<X eව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොxෂ+ සභාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2016.09.06 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොxෂ+ සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.01.26 

6න සලකා බලන ලu.) 
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*6. 
පවාහන හා 7<X eව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— � ලංකා ගමනාගමන මwඩලෙt වා*_ක 

වා*තාව හා �pA - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය යටෙB 
2017.03.07 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2012.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB � ලංකා ගමනාගමන 
මwඩලෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.03.24 

6න සලකා බලන ලu.) 

*7. 
පවාහන හා 7<X eව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොxෂ+ සභාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2017.05.03 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොxෂ+ සභා ෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.26 

6න සලකා බලන ලu.) 

*8.   
පවාහන හා 7<X eව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— � ලංකා 7<X eව+ෙසේවා අ�කාfෙt 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය 
යටෙB 2016.12.05 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB  � ලංකා 7<X 
eව+ෙසේවා අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලu.) 

*9.   
පවාහන හා 7<X eව+ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක පවාහන ෛවද) ආයතනෙt වා*_ක 

වා*තාව හා �pA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය යටෙB 
2017.01.24 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB ජා�ක පවාහන ෛවද) 
ආයතනෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලu.) 
*10.   
කා+තා හා ළමා කටZ� අමාත)�xය,— ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාfෙt වා*_ක 

වා*තාව හා �pA - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාf පනෙB 32 
වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (2) (ඉ) වග+�ය යටෙB 2016.06.07 
වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB ජා�ක ළමා ආරෂක අ�කාfෙt 
වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(කා+තා හා ස¢් i	ෂ සමාජභාවය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 

2017.02.21 6න සලකා බලන ලu.) 
*11.   
<ෙ�ශ ]^යා අමාත)�xය සහ අ�කරණ අමාත)�xය,— � ලංකා <ෙ�ශ ෙසේවා rZ� 

කා*යංශෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1985 අංක 21 දරන � ලංකා <ෙ�ශ ෙසේවා 
rZ� කා*යංශ පනෙB 19 වැr වග+�ය යටෙB 2016.06.08 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 
2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා <ෙ�ශ ෙසේවා rZ� කා*යංශෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA 
අFමත කළ Z� ය.  
(ජාත)+තර සබඳතා ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2016.10.05 6න සලකා 

බලන ලu.) 

 

 

 



( 7 ) 

 

 

*12. 
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— ෙවළඳ නැn පනත යටෙB rෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැn පනෙB 126 සහ 321 වග+� යටෙB o©K 
යාතාක	ව+ i©p ^`ෙA, සහ�ක ^`ෙA සහ oරකාවෙලM ෙයuෙA පx� 
සAබ+ධෙය+ වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)වරයා <7+ සාදන ලKව, 2017 මැ� 
08 6නැ�  අංක 2018/3 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතය ම�+ සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ* 04 6නැ� අංක 1987/19 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt  පළ කරF ලැබ, 
2017.10.17 6න ඉ6fපB කරන ලද rෙයෝග අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*13. 
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— නැn rෙයෝ�තය+ට, නැn බ� 

ෙගනය+න+ට, යාතා =යාක	ව+ ෙනොවන ෙපොK පවාහකය+ට සහ ක+ෙ�න* 
ෙමෙහZAක	ව+ට බලපත ලබාuෙA පනත යටෙB rෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැn rෙයෝ�තය+ට, නැn බ� ෙගනය+න+ට, යාතා =යාක	ව+ ෙනොවන ෙපොK 
පවාහකය+ට සහ ක+ෙ�න* ෙමෙහZAක	ව+ට බලපත ලබාuෙA පනෙB 10 
වග+�ය යටෙB 2017 නැn rෙයෝ�තය+ෙI, නැnබ� ෙගනය+න+ෙI, යාතා 
=යාක	ව+ ෙනොවන ෙපොK පවාහකය+ෙI සහ ක+ෙ�න* ෙමෙහZAක	ව+ෙI 
(ගාස්� ව«හ) rෙයෝග සAබ+ධෙය+ වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 ඔෙතෝබ* 17 6නැ� අංක 2041/10 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rෙයෝග අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*14.   
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— -/ස ලංකා නැn සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 
2016.01.28 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2013.03.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB -/ස ලංකා නැn සංසථ්ාෙn 
වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලu.) 

*15.   
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— -/ස ලංකා නැn සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 
2016.09.06 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2014.03.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB -/ස ලංකා නැn සංසථ්ාෙn 
වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.10 

6න සලකා බලන ලu.) 
*16.   
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2012,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 2015.10.08 
වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2012.12.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
<ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 
�pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.01.26 

6න සලකා බලන ලu.) 

*17.   
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 2016.06.21 
වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2013.12.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
<ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 
�pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.01.24 

6න සලකා බලන ලu.) 

 



( 8 ) 

 

 

 *18.   
වරාය හා නා<ක කටZ� අමාත)�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 2016.11.12 
වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2014.12.31 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
<ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා වරාය අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා 
�pA අFමත කළ Z� ය.  
(පවාහනය හා ස+rෙnදනය ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.01.26 

6න සලකා බලන ලu.) 

*19.  
ක*මා+ත හා වා¬ජ කටZ� අමාත)�මා,— -/ස � ලංකා රාජ) වා¬ජ (<<ධ) O�ගත 

සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ) 
වා¬ජ (<<ධ) O�ගත සංසථ්ා පනත යටෙB 2016.07.07 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.03.31 
වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¥න <ගණකව	+ෙI r`ෂණ 
ඇ�ළB -/ස � ලංකා රාජ) වා¬ජ (<<ධ) O�ගත සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA 
අFමත කළ Z� ය.  
(rෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2016.10.04 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*20.   
ක*මා+ත හා වා¬ජ කටZ� අමාත)�මා,— -/ස � ලංකා රාජ) වා¬ජ (<<ධ) O�ගත 

සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ) 
වා¬ජ (<<ධ) O�ගත සංසථ්ා පනත යටෙB 2017.02.09 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.03.31 
වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¥න <ගණකව	+ෙI r`ෂණ 
ඇ�ළB -/ස � ලංකා රාජ) වා¬ජ (<<ධ) O�ගත සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA 
අFමත කළ Z� ය.  
(rෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.04.07 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රාජ) වැ<J සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය 
යටෙB 2016.12.10 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2011.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB � ලංකා රාජ) වැ<J 
සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*22. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�f ^`ෙA බැංmෙn වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන - 2015,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 
අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.01.24 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 
2015.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`§ණ ඇ�ළB ජා�ක ඉ�f ^`ෙA බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන  
අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*23. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

 ල) පකාශන - 2015,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.01.25 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2015.12.31 
වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ 
ඇ�ළB ලංකා බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන  අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 
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*24. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

 ල) පකාශන - 2015,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2017.03.08 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද,        
2015.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`§ණ ඇ�ළB මහජන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන  අFමත කළ 
Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 
 

*25. 
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස m	ණෑගල වැ<J සමාගෙA වා*_ක 

වා*තාව හා  ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2017.03.21 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¥න <ගණකව	+ෙI r`§ණ ඇ�ළB -/ස m	ණෑගල වැ<J 
සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.23 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*26.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා 

ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගA පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක*මා+ත පනත අFව 2017.03.22 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 
6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.£.එA.. වරලB 
ගණකා�කා`ව	+ෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා 
ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන  අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*27.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�f ^`ෙA බැංmෙn වා*_ක වා*තාව 

හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන - 2014,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 
අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.05.05 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 
2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`ෂණ ඇ�ළB ජා�ක ඉ�f^`ෙA බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන 
අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*28.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— මහජන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

 ල) පකාශන - 2014,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.09.22 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 
වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ 
ඇ�ළB මහජන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*29.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ 

 ල) පකාශන - 2014,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන 
oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.05.05 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 
වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ 
ඇ�ළB ලංකා බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 
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*30.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— -/ස හලාවත වැ<J සමාගෙA වා*_ක වා*තාව 

හා  ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.11.15 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB -/ස හලාවත වැ<J සමාගෙA 
වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*31.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— පාෙ��ය සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව 

හා  ල) පකාශන - 2014,— oදX O� පනෙB 35(3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 
දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2016.10.28 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 
2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`ෂණ ඇ�ළB පාෙ��ය සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන අFමත 
කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.05.03 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*32.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංක+ eව+ සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා  

 ල) පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.08.09 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2015.03.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ*+ස�් ඇ+y ය+I වරලB ගණකා�කා`ව	+ෙI r`ෂණ ඇ�ළB  
� ලංක+ eව+ සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*33.  
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංක+ eව+ සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා  

ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය 
යටෙB 2017.07.25 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2016.03.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංක+ eව+ 
සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා ඒකාබ�ධ  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*34.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංක+ eව+ සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා 

�pA - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 2015.03.04 
වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.03.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ*+ස�් ඇ+y ය+I වරලB ගණකා�කා`ව	+ෙI r`ෂණ ඇ�ළB  � ලංක+ 
eව+ සමාගෙA වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.08.23 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*35.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකාiත සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව 

හා  ල) පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 
2017.05.23 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¥න <ගණකව	+ වන එස.් ෙ�. එA. එස.් වරලB ගණකා�කා` 
ව	+ෙI r`ෂණ ඇ�ළB ලංකාiත සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා  ල) 
පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලu.) 
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*36.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකාiත සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව 

හා  ල) පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය යටෙB 
2017.08.09 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¥න <ගණකව	+ වන එස.් ෙ�. එA. එස.් වරලB ගණකා�කා` 
ව	+ෙI r`ෂණ ඇ�ළB ලංකාiත සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා  ල) 
පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*37.   
රාජ) ව)වසාය සංව*ධන අමාත)�මා,— � ලංකා rවාස සංව*ධන  ල) සංසථ්ා 

බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන oදX O� 
පනෙB 35 (3) වග+�ය යටෙB සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14 (3) වග+�ය 
යටෙB 2017.07.04 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2014.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB � ලංකා rවාස 
සංව*ධන බැංmෙn වා*_ක වා*තාව හා  ල) පකාශන අFමත කළ Z� ය.  
(ආ*¦ක සංව*ධන ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2017.09.06 6න සලකා 

බලන ලu.) 

*38. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ O�ගත සංසථ්ාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*xක O�ගත සංසථ්ා 
පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.07.08 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB රාජ) ඖෂධ O�ගත සංසථ්ාෙn 
වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 

*39. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— � ජයව*ධනiර මහ ෙරෝහෙX 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයව*ධනiර මහෙරෝහX මwඩල 
පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(2)(C) වග+�ය යටෙB 
2016.07.21 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB � ජයව*ධනiර මහ ෙරෝහෙX 
වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 
*40. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ rෂප්ාදන සංසථ්ාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*xක O�ගත සංසථ්ා 
පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14(3) වග+�ය යටෙB 
2016.08.11 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`§ණ ඇ�ළB රාජ) ඖෂධ rෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 

*41.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— <ජය mමාර�ංග අFසම්රණ 

ෙරෝහෙX වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1999 අංක 38 දරන <ජය mමාර�ංග 
අFසම්රණ ෙරෝහX මwඩල පනෙB 30(2) වග+�ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදX පනෙB 14
(2) - වග+�ය යටෙB 2016.08.12 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ 
අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB <ජය 
mමාර�ංග අFසම්රණ ෙරෝහෙX වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 
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*42.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— � ලංකා ආZ*ෙnද ඖෂධ සංසථ්ාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*xක O�ගත සංසථ්ා  
පනෙB 30 වග+�ය යටෙB 2017.01.09 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2013.12.31 6ෙන+ 
අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB 
� ලංකා ආZ*ෙnද ඖෂධ සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cබසාධන සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 

*43.   
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද) අමාත)�මා,— ෙහෝxෙයෝප� ෛවද) සභාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝxෙයෝප� පනෙB 40 
වග+�ය යටෙB 2017.01.25 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2011.12.31 6ෙන+ අවස+ � 
ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB ෙහෝxෙයෝප� 
ෛවද) සභාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Cබසාධන සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.07.04 6න සලකා බලන ලu.) 

*44.  
rවාස හා ඉ6^`A අමාත)�මා,— ජා�ක rවාස සංව*ධන අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව 

හා �pA - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක rවාස සංව*ධන අ�කාfය පනත අFව 
2016.10.25 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2012.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB ජා�ක rවාස සංව*ධන 
අ�කාfෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.08.09 6න සලකා බලන ලu.) 

*45.   
rවාස හා ඉ6^`A අමාත)�මා,— ඉ6^`A අභ)ාස සංව*ධන ආයතනෙt වා*_ක 

වා*තාව හා �pA - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙt කා*xක සංසථ්ා පනෙB 2 වැr 
වග+�ෙt 1 වැr උප වග+�ය යටෙB හා 1992 °r මස 10 6නැ� අංක 718/15 දරන අ� 
<ෙශේෂ ගැස�පතය අFව 2016.10.25 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 2013.12.31 වැr 6ෙන+ 
අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ ඇ�ළB  
ඉ6^`A අභ)ාස සංව*ධන ආයතනෙt වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.08.09 6න සලකා බලන ලu.) 

*46.   
rවාස හා ඉ6^`A අමාත)�මා,— රාජ) සංව*ධන හා r*මාණ O�ගත සංසථ්ාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කා*xක සංසථ්ා පනෙB          
2 වැr වග+�ෙt 1 වැr උප වග+�ය යටෙB 2017.01.24 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද, 
2012.12.31 වැr 6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI 
r`ෂණ ඇ�ළB රාජ) සංව*ධන හා r*මාණ O�ගත සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA 
අFමත කළ Z� ය.  
(ෙසෞඛ) සහ මානව Cභසාධනය, සමාජ ස<බලගැ+bම ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක 

සභාව <7+ 2017.08.09 6න සලකා බලන ලu.) 

*47.   
ඛrජ ෙතX සAපB සංව*ධන අමාත)�මා,— ලංකා ඛrජ ෙතX O�ගත සංසථ්ාෙn 

වා*_ක වා*තාව හා �pA - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛrජ ෙතX O�ගත සංසථ්ා 
පනෙB 32 (3) වග+�ය යටෙB 2016.04.05 වැr 6න ඉ6fපB කරන ලද 2013.12.31 
6ෙන+ අවස+ � ව*ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද <ගණකා�ප�වරයාෙI r`ෂණ 
ඇ�ළB ලංකා ඛrජ ෙතX O�ගත සංසථ්ාෙn වා*_ක වා*තාව හා �pA අFමත කළ Z� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං>ක අ¥ෂණ කාරක සභාව <7+ 2016.10.07 6න සලකා බලන 

ලu.) 
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*48.  
oදX හා ජනමාධ)  අමාත)�මා,— CරාබK ආඥාපනත යටෙB rෙnදනය,— CරාබK 

ආඥාපනෙB (52 අ�කාරය �) 12, 14 සහ 22 වග+� සමඟ ^ය<ය Z�, 32 වග+�ය යටෙB, 
CරාබK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ සාදන ලKව, 2017 °J 28 6නැ� 
අංක 2029/51 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.10.09 6න ඉ6fපB කරන 
ලද rෙnදනය අFමත කළ Z� ය. 
(අංක 996 දරන CරාබK rෙnදනය)  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*49. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— rෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන)  පනත යටෙB 

rයමය,— 1989 අංක 13 දරන rෂ්පාදන බK (<ෙශේෂ <�<ධාන)  පනෙB 3 වග+�ය 
යටෙB rෂ්පාදන බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ සාදන 
ලKව, 2017 අෙගෝස්� 17 6නැ� අංක 2032/31 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*50. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 මැ� 30 6නැ� අංක 2021/7 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*51. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 °r 06 6නැ� අංක 2022/7 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*52. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 5 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 °r 06 6නැ� අංක 2022/8  දරන අ� <ෙශේෂ ගැස�  පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*53. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය 
යටෙB <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
<7+ සාදන ලKව, 2017 °r 30 6නැ� අංක 2025/44 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� 
පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*54. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 °J 19 6නැ� අංක 2028/44 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*55. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 °J 26 6නැ� අංක 2029/25 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
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*56. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 °J 31 6නැ� අංක 2030/10 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ 
කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*57. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX  හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 අෙගෝස්� 01 6නැ� අංක 2030/20 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*58. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය යටෙB 
<ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා <7+ 
සාදන ලKව, 2017 අෙගෝස්� 15  6නැ� අංක 2032/11 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt 
පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*59. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය 
යටෙB <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
<7+ සාදන ලKව, 2017 අෙගෝස්� 16 6නැ� අංක 2032/24 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� 
පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*60. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය 
යටෙB <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
<7+ සාදන ලKව, 2017 අෙගෝස්� 23 6නැ� අංක 2033/31 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� 
පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*61. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය 
යටෙB <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
<7+ සාදන ලKව, 2017 සැ�තැAබ* 08 6නැ� අංක 2035/28 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� 
පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*62. 
oදX හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනත යටෙB rයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK පනෙB 2 වග+�ය 
යටෙB <ෙශේෂ ෙවළඳ භාwඩ බK සAබ+ධෙය+ oදX හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 
<7+ සාදන ලKව, 2017 ඔෙතෝබ* 02 6නැ� අංක 2039/2 දරන අ� <ෙශේෂ 
ගැස� පතෙt පළ කරF ලැබ, 2017.11.07 6න ඉ6fපB කරන ලද rයමය අFමත කළ 
Z� ය.  

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*63. 
පා*JෙA+�ෙn ස්ථාවර rෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Aපත,— පා*JෙA+�ෙn 

ස්ථාවර rෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක�Aපත සAබ+ධෙය+ 2017 ෙනොවැAබ* මස 07 
වැr අඟහ	වාදා ��ග+වන ලද ස්ථාවර rෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙn වා*තාව,—
සලකා බැYම. 
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*64. 
<7වන ආw�කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම. 

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*65. 
බලහBකාරෙය+ අ�	දහ+ ^`AවJ+ 7ය³ තැනැBත+ ආරෂා ^`A සඳහා � 

ජාත)+තර සAo� පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම. 
(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*66. 
ෙබෞ�ධ <හාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම. 

(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 
*67. 
ෙථේරවාu ´µ ක�කාවB (Jයාප6ං� ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර 

^යbම. 
(අමාත) මwඩලෙt අFම�ය ද+වා �ෙa.) 

*68. 
ආw�කම ව)වසථ්ාව යටෙB ෙයෝජනාව,— <වාදය  කX තබන ලද පශන්ය                   

(2016 °r 22),— “� ලංකා පජාතා+jක සමාජවාu ජනරජෙt ආw�කම ව)වසථ්ාෙn 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙn <�<ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොxෂ+ සභාව <7+ 2016 ෙපබරවාf 25 
6නැ� අංක 1955/19 දරන අ� <ෙශේෂ ගැස� පතෙt පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6fපB 
කරන ලද, ජනමත<චාරණයකu ෙහෝ ඡ+ද <ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ <ද«B හා o·ත 
ජනමාධ) <7+ ��පැ6ය Z� උපමාන ෙහවB මා*ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහZA ප�පB� අFමත 
කළ Z� ය.” යFෙව+ ෙයෝජනා කරන ල6+, පශන්ය සභා´oඛ කරන ලu.  

69. 
� ලංකා ෙසේවා �fස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැrවර ^යbම.  

70. 
ළමා iන	Bථාපන ෙ+දය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම.  

71. 
� ලංකා එසB =ස�්යාr සෙහෝදරBවය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැrවර ^යbම.  

72. 
� ලංකා කා+තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර 

^යbම.  

73. 
ෙමොනරාගල 6සj් කා+තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — 

ෙදවැrවර ^යbම.  

74. 
ලසාJය+ සමාජ}ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර 

^යbම.  

75. 
ජාත)+තර කා+තා සහ ළමා අ��+ C]�ෙA සභාව (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB 

ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම.  

76. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ^`ෙA) පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර 

^යbම.  
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77. 
ද ඉ+ස�්�Z� ඔෆ ්ස*�ෆ�y පaJ එක�+ට+�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ^`ෙA) 

පනB ෙක�Aපත — ෙදවැrවර ^යbම.  

 
* සල!ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

6නට rයxත කටZ�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැFAuම  
අ1. 
<ස*ජන පනB ෙක�Aපත (2018) නමැ� පනB ෙක�Aපතට කාරක සභාෙnu ඉ6fපB 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම rmB කළ “6නට rයxත කටZ�වලට අදාළ අ�ෙ*කය” 
නමැ� පjකාව බල+න. 
 

 

 


