
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

686/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &�ය හා සාමය සහ ද*ණ සංව,ධන  
අමාත.�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රහ6 ෙතදස ් 7ත9ව සංසදය :;/ මාතර, ෙකො=ෙ>ෙගොඩ ෙවළඳ BරෙC 
ඉEකරන ලද ළමා උද.ානෙC උපකරණ 2013.03.07 වැM Eන රාNෙC 
අ�	ද/ව ඇ� බව9; 

 (ii) ෙමෙත එම උපකරණ ෙසොයාෙගන ෙනොමැ� බව9;  

එ�මා ද/ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම ;UVමට අදාළ පWෂණය ;U කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නY, එR ව,තමාන පග�ය ක වෙ,ද; 

 (iii) පWෂණ කZනY [Wමට කට\� කර/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නY, ඒ ෙකෙසේද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 

2. 
1230/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත `ණෙසේකර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) [aෙනොb�ය EසN්කෙC �Rටා ඇ� cරා:ද.ා9මක වdනාකම[/ \9 
සථ්ාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතg/ දැනට සංරෂණ කට\� ;Uකරh ලබන සථ්ාන කවෙ,ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව,ෂවලj ෙව/ කරන ලද kද6 පමාණය ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) එ6. l. l. ඊ. තසත්වාj/ :;/ :නාශ කරන ලද cරා:ද.ා9මක 
වdනාකම[/ \9 සථ්ාන කවෙ,ද; 

 (v) එම :නාශය/ ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ9නY, තෙසේ	 වdනාකම 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද;  

 (vi) එම :නාශය/ සYබ/ධෙය/ &�මය �යවර ෙගන �ෙnද; 

 (vii) ඉහත ;ය6ෙලRම o,ණ වා,තාව ඉEgප9 කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාව ට ද/ව/ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 

(අටවැM පා,aෙY/�ව - පළkවැM සභාවාරය) 
අංක 224.] 
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3. 
1423/’16 

ග	 බ/Uල `ණව,ධන මහතා,— :Ua සංෙ�ශ හා Zrට6 යdතල පහsකY 
අමාත.�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් Zrට6කරණ වැඩසටහ/ tයා9මක [Wම සඳහා 2016 අයවැෙයR 
අංක 193 ෙයෝජනාවට අhව ෙව/කළ 	�ය6 7aයන 10,000ක xල. 
ප�පාදනය 2016 ව,ෂය �ළj උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉEgප9 
කර/ෙ/ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව/ ප�ලාභ R7කරග9 තැනැ9ත/ ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙ6ඛනය හා ලබාග9 xල. ප�පාදන පමාණය ��බඳ 
:සත්ර වා,තාව ඉEgප9 කර/ෙ/ද; 

 (iii) 2016 අයවැය ෙව/[Wම y 	�ය6 7aයන 10,000 ක kදa/ වැය කළ 
ෙනොහැ[y kද6 පමාණය, 2017 ව,ෂෙCj උපෙයෝජනය කර ගh 
ලබ/ෙ/ද; 

 (iv)  එෙසේ නY, ඒ ෙකෙසේද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 

4. 
1649/’17 

ග	 ච7/ද : ෙ{;g මහතා,— ගා}ය ආ,~ක කට\� ��බඳ අමාත.�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2010 ව,ෂෙC ;ට ෙY දවා යල සහ මහ ක/නවල,  

 (i) V අසව්ැ/න; 

 (ii) V Mෂප්ාදනෙය/, V අෙල: ම�ඩලය 7ලj ග9 V පමාණය; 

 (iii) V අෙල: ම�ඩලෙය/ සහ6 ෙමෝ6 R7ය/ට V :�ණා �ෙn නY, එම V 
7ලj ග9 c�ගලය/ෙ� නY හා V [ෙලෝවක :��Y 7ල; 

 එ එ ව,ෂය අhව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ,ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනRද? 

(ආ) දැනට V අෙල: ම�ඩලය ආර*ත ෙතොගය ෙලස පව9වාෙගන යh ලබන V 
ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද ය/න9 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 

5. 
1794/’17 

ග	 එY. එb. එY. ස6මා/ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට\� අමාත.�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 Eන ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවාhෙ>j උ�	 පළාෙ9, 
යාපනය EසN්කෙC kසa්Y :වාහ හා Eකසාද පනත යටෙ9 කට\� 
කර7/ ;d kසa්Y :වාහ ෙරrසට්ා,ව	/ෙ� නY හා a�නය/ කවෙ,ද; 

 (ii) එම :වාහ ෙරrසට්ා, ෙකො�ඨාස ම�/ ආවරණය වන ගාම Mලධාg වසY 
සහ පාෙ��ය ෙ6කY ෙකො�ඨාස ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ,ද; 
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 (iii) එම ෙරrසට්ා, ෙකො�ඨාස පකාශයට ප9කරන ලද ගැස� Mෙ>දන අංක හා 
Eන සභාගත කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 
6. 

1863/’17 

ග	 එස.් එY. මgකා, මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව,ධන 
අමාත.�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාRර සංව,ධන අමාත.ාංශය :;/ ක �යිා9මක කරh 
ලබන  මහානගර සැලsම (Megapolis Plan) යටෙ9 2017 ව,ෂෙC ;ට ඉEg 
ව,ෂ 03  දවා ෙකොෙලො/නාව ප �ාෙ��ය ෙ6කY ෙකො�ඨාසය සඳහා 
සැලsY කර ඇ� සංව,ධන වැඩසටහ/ කවෙ,ද; 

 (ii)  දැනටම9 යY වැඩසටහ/ ආරYභ කර ඇ9නY, ඒවා කවෙ,ද; 

 (iii) ආරYභ [Wමට බලාෙපොෙරො9� වන වැඩසටහ/ Mශ�්ත වශෙය/ පට/ 
ග/නා Eන වකවාh කවෙ,ද; 

 (iv) ෙY සඳහා රාජ. හා ෙපෞ�ගaක ආෙයෝජන ;U කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නY, ඒවා ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙ,ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ආ) (i) දැනටම9 ආරYභ කර ඇ� ෙහෝ ආරYභ [Wමට බලාෙපොෙරො9� වන                 
වැඩසටහ/ සඳහා ෙව/ කර ඇ� kදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ� kදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙY සඳහා ණය kද6 ලබා ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නY, ණය ලබා ග/නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නY, රජය :;/ ෙව/ කර ඇ� kදල ෙකොපමණද; 

ය/න9 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 

7. 
1957/’17 

ග	 කනක ෙහේර9 මහතා,— :ෙ�ශ �[යා අමාත.�7යෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) �ඩා ද	ව/ ;dන � ලාං[ක කා/තාව/ට, ගෘහ ෙසේවය සඳහා :ෙදස ්
ගතVමට අවසර ලබාj �� වයස ්1මාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017/01/16 Eනැ� ප�6 පs�Y වා,තා ලබා jෙY චකෙ6ඛය අhව, එම 
වයස ්1මාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත චකෙ6ඛය අhව ෙY සඳහා සව්ා7 c	ෂයාෙ� අවසරය ලබාගැ&ෙY 
අවශ.තාවය ඉව9 කර �ෙnද; 

 (iv) ඉහත චකෙ6ඛය අhව අනාර*ත හා ආබා�ත ද	ව/ ;dන කා/තාව/ට 
:ෙදස ් ගෘහෙසේවයට යාමට හැ[යාව ලැ�ම එම ද	ව/ෙ� ආරෂාවට 
ත,ජනය ෙනොව/ෙ/ද; 

 ය/න එ�7ය ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 
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8. 
1993/’17 

ග	 ඉ. චා6ස් M,මලනාද/ මහතා,— �ඩා අමාත.�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව,ෂෙCj �ඩා අමාත.ාංශය ම�/ ම/නාරම EසN්කෙC, 
cU�Z�	�c, උ�c�ලY - අ6පතා, කgස6, තෛල�ම/නාරම හා 
කා�ටාසප්9�g යන �ඩාංගණ සඳහා 	�ය6 7aයනය බැ�/ kද6 
ෙව/කර �ෙnද; 

   (ii) 2016 ව,ෂෙCj �ඩාංගණ සඳහා kද6 ෙව/[WෙYj ම/නාරම අ6 අසා, 
මහා :ද.ාල �ඩාංගණයට 	�ය6 7aයන ෙදක, ම/නාරම 
එ	කලY�d මහා :ද.ාල �ඩාංගණයට 	�ය6 7aයන �න, 
කා�ටාසප්9�g �ඩාංගණයට 	�ය6 7aයනය වශෙය/ ෙව/ කර 
�ෙnද; 

 (iii) 2017 ව,ෂෙCj �ඩාංගණ සඳහා kද6 ෙව/[WෙYj, ම/නාරම 
එ	කලY�d පාසැෙ6 �ඩාංගණය සඳහා 	�ය6 7aයන 05 ෙව/ 
[WෙY පදනම කවෙ,ද; 

 (iv) ෙමම kද6 ෙව/[WY එතරා ජන ව,ගයකට පමණ වා;දායක වන 
ආකාරෙය/ ;U කර ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නY, අනාගතෙCj ෙමෙසේ ප ගා¡ව ;U කරh ලබන kද6 ෙව/[WY 
නව9වා සැමට සමානව kද6 ෙව/ [Wමට කට\� කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනRද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නY, ඒ ම/ද? 
 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැhYjම සහ Eනට Mය7ත කට\� 
 

*අ1.  
:ස,ජන පන9 ෙක=Yපත (2018) — (දහසයවැM ෙව/ කළ Eනය) — කාරක සභාව 

(ෙනොවැYබ, 27 Eන පග�ය) 

*2. 
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— ෙවළඳ නැ> පනත යටෙ9 Mෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ> පනෙ9 126 සහ 321 වග/� යටෙ9 k£U 
යාතාක	ව/ c£� [WෙY, සහ�ක [WෙY සහ kරකාවෙලR ෙයjෙY ප7� 
සYබ/ධෙය/ වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.වරයා :;/ සාදන ලUව, 2017 මැ� 
08 Eනැ�  අංක 2018/3 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතය ම�/ සංෙශෝ�ත, 2016 
ඔෙතෝබ, 04 Eනැ� අංක 1987/19 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC  පළ කරh ලැබ, 
2017.10.17 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mෙයෝග අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*3. 
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— නැ> Mෙයෝrතය/ට, නැ> බ¥ 

ෙගනය/න/ට, යාතා tයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොU පවාහකය/ට සහ ක/ෙ�න, 
ෙමෙහ\Yක	ව/ට බලපත ලබාjෙY පනත යටෙ9 Mෙයෝග,— 1972 අංක 10 දරන 
නැ> Mෙයෝrතය/ට, නැ> බ¥ ෙගනය/න/ට, යාතා tයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොU 
පවාහකය/ට සහ ක/ෙ�න, ෙමෙහ\Yක	ව/ට බලපත ලබාjෙY පනෙ9 10 
වග/�ය යටෙ9 2017 නැ> Mෙයෝrතය/ෙ�, නැ>බ¥ ෙගනය/න/ෙ�, යාතා 
tයාක	ව/ ෙනොවන ෙපොU පවාහකය/ෙ� සහ ක/ෙ�න, ෙමෙහ\Yක	ව/ෙ� 
(ගාස්� ව¦හ) Mෙයෝග සYබ/ධෙය/ වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.වරයා :;/ 
සාදන ලUව, 2017 ඔෙතෝබ, 17 Eනැ� අංක 2041/10 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� 
පතෙC පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mෙයෝග අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 



( 5 ) 

 

 

*4.   
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— 1/ස ලංකා නැ> සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 
2016.01.28 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2013.03.31 Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 1/ස ලංකා නැ> සංසථ්ාෙ> 
වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(පවාහනය හා ස/Mෙ>දනය ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.08.10 

Eන සලකා බලන ලj.) 

*5.   
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— 1/ස ලංකා නැ> සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 
2016.09.06 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2014.03.31 Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 1/ස ලංකා නැ> සංසථ්ාෙ> 
වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(පවාහනය හා ස/Mෙ>දනය ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.08.10 

Eන සලකා බලන ලj.) 
*6.   
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2012,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 2015.10.08 
වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2012.12.31 Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 
��Y අhමත කළ \� ය.  
(පවාහනය හා ස/Mෙ>දනය ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.01.26 

Eන සලකා බලන ලj.) 

*7.   
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2013,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 2016.06.21 
වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2013.12.31 Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 
��Y අhමත කළ \� ය.  
(පවාහනය හා ස/Mෙ>දනය ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.01.24 

Eන සලකා බලන ලj.) 

 *8.   
වරාය හා නා:ක කට\� අමාත.�මා,— � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 2016.11.12 
වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2014.12.31 Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
:ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංකා වරාය අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා 
��Y අhමත කළ \� ය.  
(පවාහනය හා ස/Mෙ>දනය ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.01.26 

Eන සලකා බලන ලj.) 

*9.  
ක,මා/ත හා වා©ජ කට\� අමාත.�මා,— 1/ස � ලංකා රාජ. වා©ජ (::ධ) &�ගත 

සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ. 
වා©ජ (::ධ) &�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ9 2016.07.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.03.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න :ගණකව	/ෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 1/ස � ලංකා රාජ. වා©ජ (::ධ) &�ගත සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y 
අhමත කළ \� ය.  
(Mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2016.10.04 Eන සලකා 

බලන ලj.) 
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*10.   
ක,මා/ත හා වා©ජ කට\� අමාත.�මා,— 1/ස � ලංකා රාජ. වා©ජ (::ධ) &�ගත 

සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන � ලංකා රාජ. 
වා©ජ (::ධ) &�ගත සංසථ්ා පනත යටෙ9 2017.02.09 Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.03.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න :ගණකව	/ෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 1/ස � ලංකා රාජ. වා©ජ (::ධ) &�ගත සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y 
අhමත කළ \� ය.  
(Mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.04.07 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*11. 
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංකා රාජ. වැ:a සංසථ්ාෙ> වා,*ක 

වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන - 2011,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) 
වග/�ය යටෙ9 2016.12.10 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2011.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MW ණ ඇ�ළ9 � ලංකා රාජ. 
වැ:a සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.23 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*12. 
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ජා�ක ඉ�g [WෙY බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව 

හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන - 2015,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 
අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2017.01.24 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 
2015.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� 
MW ණ ඇ�ළ9 ජා�ක ඉ�g [WෙY බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන  
අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*13. 
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ලංකා බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල. පකාශන - 2015,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන 
kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2017.01.25 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2015.12.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MW ණ 
ඇ�ළ9 ලංකා බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන  අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*14. 
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— මහජන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල. පකාශන - 2015,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන 
kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2017.03.08 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද,        
2015.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� 
MW ණ ඇ�ළ9 මහජන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන  අhමත කළ 
\� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 
 

*15. 
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— 1/ස �	ණෑගල වැ:a සමාගෙY වා,*ක 

වා,තාව හා xල. පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 
2017.03.21 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න :ගණකව	/ෙ� MW ණ ඇ�ළ9 1/ස �	ණෑගල වැ:a 
සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.23 Eන සලකා 

බලන ලj.) 
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*16.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා 

ඒකාබ�ධ xල. පකාශන - 2014,— 2007 අංක 7 දරන සමාගY පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ ක,මා/ත පනත අhව 2017.03.22 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 වැM 
Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙ.«.එY.¬. වරල9 
ගණකා�කාWව	/ෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා 
ඒකාබ�ධ xල. පකාශන  අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*17.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ජා�ක ඉ�g [WෙY බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව 

හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන - 2014,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 
අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2016.05.05 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 
2014.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� 
MWෂණ ඇ�ළ9 ජා�ක ඉ�g[WෙY බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන 
අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*18.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— මහජන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල. පකාශන - 2014,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන 
kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2016.09.22 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 මහජන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*19.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ලංකා බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ 

xල. පකාශන - 2014,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන 
kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2016.05.05 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 ලංකා බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*20.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— 1/ස හලාවත වැ:a සමාගෙY වා,*ක වා,තාව 

හා xල. පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 
2016.11.15 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 1/ස හලාවත වැ:a සමාගෙY 
වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*21.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— පාෙ��ය සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව 

හා xල. පකාශන - 2014,— kද6 &� පනෙ9 35(3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන 
kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2016.10.28 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 
වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 පාෙ��ය සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.05.03 Eන සලකා 

බලන ලj.) 
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*22.   
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංක/ `ව/ සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා  

xල. පකාශන - 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 
2016.08.09 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2015.03.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ,/ස�් ඇ/ ය/� වරල9 ගණකා�කාWව	/ෙ� MWෂණ ඇ�ළ9  
� ලංක/ `ව/ සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.08.23 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*23.  
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංක/ `ව/ සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා  

ඒකාබ�ධ xල. පකාශන - 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය 
යටෙ9 2017.07.25 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2016.03.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංක/ `ව/ 
සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා ඒකාබ�ධ xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.08.23 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*24.   
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංක/ `ව/ සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා 

��Y - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 2015.03.04 
වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.03.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ,/ස�් ඇ/ ය/� වරල9 ගණකා�කාWව	/ෙ� MWෂණ ඇ�ළ9  � ලංක/ `ව/ 
සමාගෙY වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.08.23 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*25.   
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ලංකාcත සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව 

හා xල. පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 
2017.05.23 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න :ගණකව	/ වන එස.් ෙ{. එY. එස.් වරල9 ගණකා�කාW 
ව	/ෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 ලංකාcත සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා xල. 
පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.09.06 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*26.   
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— ලංකාcත සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව 

හා xල. පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය යටෙ9 
2017.08.09 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න :ගණකව	/ වන එස.් ෙ{. එY. එස.් වරල9 ගණකා�කාW 
ව	/ෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 ලංකාcත සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා xල. 
පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.09.06 Eන සලකා 

බලන ලj.) 

*27.   
රාජ. ව.වසාය සංව,ධන අමාත.�මා,— � ලංකා Mවාස සංව,ධන xල. සංසථ්ා 

බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන kද6 &� 
පනෙ9 35 (3) වග/�ය යටෙ9 සහ 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14 (3) වග/�ය 
යටෙ9 2017.07.04 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2014.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 � ලංකා Mවාස 
සංව,ධන බැං�ෙ> වා,*ක වා,තාව හා xල. පකාශන අhමත කළ \� ය.  
(ආ,~ක සංව,ධන ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2017.09.06 Eන සලකා 

බලන ලj.) 
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*28.  
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— ජා�ක ඖෂධ Mයාමන 

අ�කාgය පනත යටෙ9 Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාgය පනෙ9 118 වග/�ය සමඟ [ය:ය \� 142 වග/�ය යටෙ9 ෛවද. 
උපකරණ 7ල Mයම [Wම සYබ/ධෙය/ ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.වරයා :;/ සාදන ලUව, 2017 අෙගෝස්� 04 Eනැ� අංක 2030/47 දරන අ� 
:ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh ලැබ, 2017.11.13 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mෙයෝග 
අhමත කළ \� ය.  

*29. 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— රාජ. ඖෂධ &�ගත සංසථ්ාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ. කා,7ක &�ගත සංසථ්ා 
පනෙ9 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 
2016.07.08 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MW ණ ඇ�ළ9 රාජ. ඖෂධ &�ගත සංසථ්ාෙ> 
වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 

*30. 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— � ජයව,ධනcර මහ ෙරෝහෙ6 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1983 අංක 54 දරන � ජයව,ධනcර මහෙරෝහ6 ම�ඩල 
පනෙ9 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(2)(C) වග/�ය යටෙ9 
2016.07.21 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MW ණ ඇ�ළ9 � ජයව,ධනcර මහ ෙරෝහෙ6 
වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 

*31. 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— රාජ. ඖෂධ Mෂප්ාදන සංසථ්ාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ. කා,7ක &�ගත සංසථ්ා 
පනෙ9 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14(3) වග/�ය යටෙ9 
2016.08.11 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MW ණ ඇ�ළ9 රාජ. ඖෂධ Mෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 

*32.   
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— :ජය �මාර�ංග අhසම්රණ 

ෙරෝහෙ6 වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1999 අංක 38 දරන :ජය �මාර�ංග 
අhසම්රණ ෙරෝහ6 ම�ඩල පනෙ9 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන kද6 පනෙ9 14
(2) 1 වග/�ය යටෙ9 2016.08.12 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ 
අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 :ජය 
�මාර�ංග අhසම්රණ ෙරෝහෙ6 වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 

*33.   
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— � ලංකා ආ\,ෙ>ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ. කා,7ක &�ගත සංසථ්ා  
පනෙ9 30 වග/�ය යටෙ9 2017.01.09 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2013.12.31 Eෙන/ 
අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 
� ලංකා ආ\,ෙ>ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sබසාධන සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 
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*34.   
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මා,— ෙහෝ7ෙයෝප� ෛවද. සභාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ7ෙයෝප� පනෙ9 40 
වග/�ය යටෙ9 2017.01.25 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2011.12.31 Eෙන/ අවස/ y 
ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 ෙහෝ7ෙයෝප� 
ෛවද. සභාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. හා මානව sබසාධන සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.07.04 Eන සලකා බලන ලj.) 

*35.  
Mවාස හා ඉE[WY අමාත.�මා,— ජා�ක Mවාස සංව,ධන අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව 

හා ��Y - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා�ක Mවාස සංව,ධන අ�කාgය පනත අhව 
2016.10.25 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2012.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9 ජා�ක Mවාස සංව,ධන 
අ�කාgෙC වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. සහ මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.08.09 Eන සලකා බලන ලj.) 

*36.   
Mවාස හා ඉE[WY අමාත.�මා,— ඉE[WY අභ.ාස සංව,ධන ආයතනෙC වා,*ක 

වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙC කා,7ක සංසථ්ා පනෙ9 2 වැM 
වග/�ෙC 1 වැM උප වග/�ය යටෙ9 හා 1992 ±M මස 10 Eනැ� අංක 718/15 දරන අ� 
:ෙශේෂ ගැස�පතය අhව 2016.10.25 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 2013.12.31 වැM Eෙන/ 
අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ ඇ�ළ9  
ඉE[WY අභ.ාස සංව,ධන ආයතනෙC වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. සහ මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.08.09 Eන සලකා බලන ලj.) 

*37.   
Mවාස හා ඉE[WY අමාත.�මා,— රාජ. සංව,ධන හා M,මාණ &�ගත සංසථ්ාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ. කා,7ක සංසථ්ා පනෙ9          
2 වැM වග/�ෙC 1 වැM උප වග/�ය යටෙ9 2017.01.24 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද, 
2012.12.31 වැM Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� 
MWෂණ ඇ�ළ9 රාජ. සංව,ධන හා M,මාණ &�ගත සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා 
��Y අhමත කළ \� ය.  
(ෙසෞඛ. සහ මානව sභසාධනය, සමාජ ස:බලගැ/Vම ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක 

සභාව :;/ 2017.08.09 Eන සලකා බලන ලj.) 

*38.   
ඛMජ ෙත6 සYප9 සංව,ධන අමාත.�මා,— ලංකා ඛMජ ෙත6 &�ගත සංසථ්ාෙ> 

වා,*ක වා,තාව හා ��Y - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛMජ ෙත6 &�ගත සංසථ්ා 
පනෙ9 32 (3) වග/�ය යටෙ9 2016.04.05 වැM Eන ඉEgප9 කරන ලද 2013.12.31 
Eෙන/ අවස/ y ව,ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද :ගණකා�ප�වරයාෙ� MWෂණ 
ඇ�ළ9 ලංකා ඛMජ ෙත6 &�ගත සංසථ්ාෙ> වා,*ක වා,තාව හා ��Y අhමත කළ \� 
ය.  
(බලශ� ��බඳ ආං§ක අ¨ෂණ කාරක සභාව :;/ 2016.10.07 Eන සලකා බලන 

ලj.) 

*39.  
kද6 හා ජනමාධ.  අමාත.�මා,— sරාබU ආඥාපනත යටෙ9 Mෙ>දනය,— sරාබU 

ආඥාපනෙ9 (52 අ�කාරය y) 12, 14 සහ 22 වග/� සමඟ [ය:ය \�, 32 වග/�ය යටෙ9, 
sරාබU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන ලUව, 2017 ±a 28 
Eනැ� අංක 2029/51 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh ලැබ, 2017.10.09 Eන ඉEgප9 
කරන ලද Mෙ>දනය අhමත කළ \� ය. 
(අංක 996 දරන sරාබU Mෙ>දනය)  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
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*40. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— Mෂ්පාදන බU (:ෙශේෂ :�:ධාන)  පනත යටෙ9 

Mයමය,— 1989 අංක 13 දරන Mෂ්පාදන බU (:ෙශේෂ :�:ධාන)  පනෙ9 3 වග/�ය 
යටෙ9 Mෂ්පාදන බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 අෙගෝස්� 17 Eනැ� අංක 2032/31 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*41. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 1),—2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 මැ� 30 Eනැ� අංක 2021/7 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*42. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 ±M 06 Eනැ� අංක 2022/7 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*43. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 5 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 ±M 06 Eනැ� අංක 2022/8  දරන අ� :ෙශේෂ ගැස�  පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*44. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය 
යටෙ9 :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා 
:;/ සාදන ලUව, 2017 ±M 30 Eනැ� අංක 2025/44 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� 
පතෙC පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*45. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 ±a 19 Eනැ� අංක 2028/44 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*46. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 ±a 26 Eනැ� අංක 2029/25 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*47. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 ±a 31 Eනැ� අංක 2030/10 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh 
ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
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*48. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6  හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ 
සාදන ලUව, 2017 අෙගෝස්� 01 Eනැ� අංක 2030/20 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC 
පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*49. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 අෙගෝස්� 15  Eනැ� අංක 2032/11 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*50. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 අෙගෝස්� 16 Eනැ� අංක 2032/24 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*51. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 11),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 අෙගෝස්� 23 Eනැ� අංක 2033/31 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*52. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 12),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය යටෙ9 
:ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා :;/ සාදන 
ලUව, 2017 සැ�තැYබ, 08 Eනැ� අංක 2035/28 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ 
කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ \� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*53. 
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනත යටෙ9 Mයමය 

(අංක 13),— 2007 අංක 48 දරන :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU පනෙ9 2 වග/�ය 
යටෙ9 :ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බU සYබ/ධෙය/ kද6 හා ජනමාධ. අමාත.වරයා 
:;/ සාදන ලUව, 2017 ඔෙතෝබ, 02 Eනැ� අංක 2039/2 දරන අ� :ෙශේෂ 
ගැස� පතෙC පළ කරh ලැබ, 2017.11.07 Eන ඉEgප9 කරන ලද Mයමය අhමත කළ 
\� ය.  

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*54.  
kද6 හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— ෙ,` ආඥා පනත යටෙ9 ෙයෝජනාව,—                    

(235 අ�කාරය වන) ෙ,` ආඥා පනෙ9 10 වග/�ය යටෙ9 ආනයන B	 ගාස්� 
සYබ/ධෙය/, 2017.11.18 Eන ඉEgප9 කරන ලද  ෙයෝජනාව අhමත කළ \� ය.  
(2017 අෙගෝස�් 11 Eනැ� අංක 2031/49 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතය) 

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*55. 
� ලංකා වා©ජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර 

[යVම.  
(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
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*56. 
පා,aෙY/�ෙ> ස්ථාවර Mෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක=Yපත,— පා,aෙY/�ෙ> 

ස්ථාවර Mෙයෝග ප�ෙශෝ�ත ෙක=Yපත සYබ/ධෙය/ 2017 ෙනොවැYබ, මස 07 
වැM අඟහ	වාදා ��ග/වන ලද ස්ථාවර Mෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ> වා,තාව,—
සලකා බැ³ම. 

*57. 
:;වන ආ�¥කම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර [යVම. 

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*58. 
බලහ9කාරෙය/ අ�	දහ/ [WYවa/ ;ය´ තැනැ9ත/ ආරෂා [WY සඳහා y 

ජාත./තර සYk� පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර [යVම. 
(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 

*59. 
ෙබෞ�ධ :හාර ෙ�වාලගY (සංෙශෝධන) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර [යVම. 

(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 
*60. 
ෙථේරවාj µ¶ ක�කාව9 (aයාපEං� [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර 

[යVම. 
(අමාත. ම�ඩලෙC අhම�ය ද/වා �ෙn.) 

*61. 
ආ�¥කම ව.වසථ්ාව යටෙ9 ෙයෝජනාව,— :වාදය  ක6 තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ±M 22),— “� ලංකා පජාතා/Nක සමාජවාj ජනරජෙC ආ�¥කම ව.වසථ්ාෙ> 104ආ 
(5)(අ) ව.වසථ්ාෙ> :�:ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො7ෂ/ සභාව :;/ 2016 ෙපබරවාg 25 
Eනැ� අංක 1955/19 දරන අ� :ෙශේෂ ගැස� පතෙC පළ කරh ලැබ, 2016.05.06 Eන ඉEgප9 
කරන ලද, ජනමත:චාරණයකj ෙහෝ ඡ/ද :ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ :ද¦9 හා k¹ත 
ජනමාධ. :;/ ��පැEය \� උපමාන ෙහව9 මා,ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ\Y ප�ප9� අhමත 
කළ \� ය.” යhෙව/ ෙයෝජනා කරන ලE/, පශන්ය සභාµkඛ කරන ලj.  

62. 
� ලංකා ෙසේවා �gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන9 ෙක=Yපත — 

ෙදවැMවර [යVම.  

63. 
ළමා cන	9ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර 

[යVම.  

64. 
� ලංකා එස9 tස�්යාM සෙහෝදර9වය (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — 

ෙදවැMවර [යVම.  

65. 
� ලංකා කා/තා සYෙYලනය (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර 

[යVම.  

66. 
ෙමොනරාගල EසN් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — 

ෙදවැMවර [යVම.  

67. 
ලසාaය/ සමාජ¼ය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — 

ෙදවැMවර [යVම.  

68. 
ජාත./තර කා/තා සහ ළමා අ�B/ s�½ෙY සභාව (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 

ෙක=Yපත — ෙදවැMවර [යVම.  
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69. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත [WෙY) පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර 

[යVම.  

70. 
ද ඉ/සd්d\� ඔෆ ්ස,dෆ� පna එක�/ට/�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත [WෙY) 

පන9 ෙක=Yපත — ෙදවැMවර [යVම.  

 
 

* සල,ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

Eනට Mය7ත කට\�වලට අදාළ සංෙශෝධන ��බඳ දැhYjම  
අ1. 
:ස,ජන පන9 ෙක=Yපත (2018) නමැ� පන9 ෙක=Yපතට කාරක සභාෙ>j ඉEgප9 

කරන සංෙශෝධන සඳහා ෙවනම M�9 කළ “Eනට Mය7ත කට\�වලට අදාළ අ�ෙ,කය” 
නමැ� පNකාව බල/න. 
 

 

 

 
 

 
 


