
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

7/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— රාජ# ප%පාලන, කළමනාකරණ සහ *+ය හා සාමය 
��බඳ අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

 (අ) (i) 6 ලංකාව �ළ ෙ8 වන9ට  උපා;ධා=/ 9ශාල සංඛ#ාව ?@යා 
අෙ�ෂාෙව/ ABන බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) 6 ලංකාෙE ෙ8 වන9ට ?@යා අෙ�ෂාෙව/ ABන උපා;ධා%/ සංඛ#ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ න8, ඔI/ට ?@යා ලබා Jම සඳහා ය8 වැඩ��ෙවළ රජය 9A/ 
සකස ්කර +ෙMද; 

 (iv) ?@යා 9Nත AයO උපා;ධා=/ට රජය 9A/ ?@යා ලබා Jමට කටN� 
කර/ෙ/ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න8, රජය 9A/ ?@යා ලබා Jමට අෙ�Qත උපා;ධා=/ සංඛ#ාව 
ෙකොපමණද;  

 (vi) ෙමම ෙතෝරාගැ*8 කවර STණායක යටෙ� AUකර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) රෙZ දැෙවන පශන්ය වන ෙ8 සඳහා රජය 9A/ ක[න8 �යවර ගැ*ම සඳහා 
ගතවන කාලය ෙකොපමණද ය/න� එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8 ඒ ම/ද? 

2. 
24/’18 

ග	 ආන/ද අO�ගමෙ_ මහතා,— ෙසෞඛ#, ෙපෝෂණ හා ෙabය ෛවද# 
අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහdවර මහ ෙරෝහල සඳහා අdමත එ8. ආT. අe. ප=ෂණ Sලධා%/ 
සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම තන�ෙT ෙසේවෙf SN� Sලධා%/ සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Sලධා%/ෙ_ න8 කවෙTද; 

 (iv) දැනට පව+න gර�පාh සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම gර�පාh �රiමට අමාත#ාංශය ගd ලබන �යවර කවෙTද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 
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3. 
51/’18 

ග	 (ආචාTය) බ/Uල mණවTධන මහතා,— 9Un සංෙaශ, [oටp යBතල පහqක8 
හා 9ෙaශ ?@යා අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් [oටpකරණ වැඩසටහ/ rයා�මක @=ම සඳහා 2016 අයවැෙයW 
අංක 193 ෙයෝජනාවට අdව ෙව/කළ 	�යp vnයන 10,000ක wල# 
ප+පාදනය 2016 වTෂය �ළJ උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉy%ප� 
කර/ෙ/ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව/ ප+ලාභ Wvකරග� තැනැ�ත/ ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙpඛනය හා ලබාග� wල# ප+පාදන පමාණය ��බඳ 
9සත්ර වාTතාව ඉy%ප� කර/ෙ/ද; 

 (iii) 2016 අයවැය ෙව/@=ම z 	�යp vnයන 10,000 ක {දn/ වැය කළ 
ෙනොහැ@z {දp පමාණය, 2017 වTෂෙfJ උපෙයෝජනය කර ගd 
ලබ/ෙ/ද; 

 (iv)  එෙසේ න8, ඒ ෙකෙසේද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

4. 
138/’18 

ග	 ෙරෝW| }මා% 9ෙ~ර�න මහ�vය,— සමාජ ස9බලගැ/i8 අමාත#�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ8 වන9ට මාතෙp yස�්කෙf ස�්ර සමෘa; Sලධා%/ ෙසේවෙf ෙයJ 
ABන ගාම Sලධා% ෙකොZඨාසවල න8 කවෙTද; 

 (ii) සමෘa; Sලධා% gර�පාh පව+න ගාම Sලධා% වස8 සංඛ#ාව හා ඒවාෙf 
න8 කවෙTද; 

 (iii) එම gර�පාh �රiමට අමාත#ාංශය ගd ලබන �යවර කවෙTද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

5. 
167/’18 

ග	 (ෛවද#) නn/ද ජය+සස් මහතා,— අධ#ාපන අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) �ව 9ද#ා හා ග�ත 9ෂය ධාරාව/ පැවැ�ෙවන 
පාසp සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම 9ෂය ධාරාවල එ එ 9ෂය සඳහා, අවශ# m	ව	/ සංඛ#ාව, දැනට 
ABන m	ව	/ සංඛ#ාව සහ m	 gර�පාh සංඛ#ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙTද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) 9ද#ා 9ෂය ධාරාව/ සඳහා m	ව	/ Wඟiමට බලපා ඇ+ 
ෙහේ� කවෙTද ය/න� එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 
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6. 
204/’18 

ග	 උදය පභා� ග8ම/�ල මහතා,— කTමා/ත හා වා�ජ කටN� අමාත#�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ)  2015.09.18 Aට 2017.07.31 දවා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ වැn සමාගමට බඳවා 
ග� උපෙaශකය/ෙ_, ස8බ/�කාරකවරය/ෙ_ සහ ව#ාපෘ+ අධ#ෂවරය/ෙ_,  

 (i) න8;  

 (ii) අධ#ාපන qUqක8; 

 (iii) වෘ��ය qUqක8; 

 (iv) වැ�� සහ Jමනා; 

 (v) කාTය ම�ඩල පහqක8;  

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන� පහqක8; 

කවෙTද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

7. 
223/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙaවාන/ද මහතා,— නැවත පyං� @=ම, gන	�ථාපන, උ�	 සංවTධන 
සහ W/U ආගvක කටN� අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වTෂෙfJ වISයාව, ෙනh/කT� පා ෙabය ෙpක8 ෙකොZඨාසෙf, 
මා/}ල8 ගාම Sලධා% වසෙ8 �WB, gU9ලා/}ල8, gZ}ල8, }ං�}ල8, 
ම/න}ල8, ෙකොpලT gnය/}ල8 යන ග8මාන 05ක පIp 270 පමණ 
නැවත පyං� කරන ලද බව�; 

 (ii) ෙමම ග8මාන {ල+E සහ වISයාව යන yස�්කවලට මාe8ව පව+න 
බව�; 

 (iii) නැවත පyං� කරන ලද කාලෙf Aට ෙ8 දවා ෙමම ජනතාවට @AU wnක 
පහqක8 ෙහෝ ෙනොමැ+ව දැ[ �ඩාව/ට {�ණ පා ABන බව�; 

 (iv) A - 9 මාTගයට පැv|ම සඳහා පෙEශ මාTග ෙනොමැ+ iම සහ ග8මාන 
හරහා +ෙබන U8%ය මාTගයට හරසව් වැ� ඇ+ පාරවp සඳහා ආරෂාකා% 
U8%ය ෙ_Z�  ෙනොමැ+ iෙම/ ෙමම ජනතාව 99ධ Uෂක්රතාවය/ට {�ණ 
පා ABන බව�; 

එ�මා ද/ෙනWද? 

(ආ) (i) ඉහත ග8මානවලට අවශ# wnක පහqක8 ලබා Jමට �යවර ග/ෙ/ද;  

 (ii) එෙසේ න8, එම පහqක8 ලබා ෙදන yනය කවෙTද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

8. 
249/’18 

ග	 ෙහේෂා 9තානෙ_ මහතා,— අධ#ාපන අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග{ව පළාෙ� පාසp �ළ m	 Wඟය පව+න බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ න8, m	 gර�පාh සංඛ#ාව එ එ 9ෂය අdව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද;  



( 4 ) 

 

 (iii) ෙමම m	 Wඟය �යiම සඳහා ගd ලබන ඉම/ ඉy% rයාමාTග කවෙTද; 

 (iv)  පළා� සභා පාසp සඳහා m	ව	/ මා	 @=ෙ8 කමෙEදය සබරග{ පළාත 
�ළ SA ප%y AU ෙනොවන බව ��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

9. 
431/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා/ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත#�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොෙරොEෙපොතාන පාෙabය ෙpක8 ෙකොZඨාසයට අය� ඇ�@�ලාවල, 
+�%අ�තාවල සහ මාවතවැව යන ග8මානවලට පෙEශ වන ගා�ය මාTග 
ඉතාම� අබල/ ත��වෙf පව+න බව�; 

 (ii)  එම මාTග ක[නv/ ප+සංසක්රණය කර ෙදන ෙලස එම ග8වා1/ 
Sර/තරෙය/ ඉp�8 කරන බව�; 

 එ�මා ද/ෙනWද?  

(ආ) (i) ෙමම මාTග ප+සංසක්රණය ෙනො@=මට ෙහේ� කවෙTද; 

 (ii) ෙමම මාTග ප+සංසක්රණය කරd ලබන yනය කවෙTද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

10. 
498/’18 

ග	 චv/ද 9 ෙ~A% මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත#�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත#ාංශය යටෙ� දැනට rයා�මක 
වන ව#ාපෘ+ සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ව#ාපෘ+ෙf නම, අෙ��ත අර{� සහ ආවරණය වන පෙaශය, 
පාෙabය ෙpක8 ෙකොZඨාසය අdව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙTද; 

 (iii) එම එ එ ව#ෘපෘ+ය සඳහා බඳවාග� ෙසේවකය/ සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවකය/ බඳවාග� කමෙEදය කවෙTද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

11. 
532/’18 

ග	 වාqෙaව නානායකාර මහතා,— සමාජ qබසාධන හා පාථvක කTමා/ත 
අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �ව�iමට Sවස ෙනොමැ+ව, තැS/ තැන යv/, අm�pවල රා� කාලය 
 ගත කරන U� ජනතාවට, වැA හා qළං yනවල ඉතා ෙශෝච*ය 
 ත��වය/ට {�ණJමට AU වන බව ��ග/ෙ/ද; 

 

 

 



( 5 ) 

 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙf සහ අS}� පධාන නගරවල ෙමබ� අසරණ U� ජනතාවට 
 ආවරණය ලබාJමට පළා� පාලන ආයතන හරහා තාවකාnක නවාතැ/ 
 ෙපොළ ෙහව� “අ8බල8” ඉyකර Jමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

12. 
557/’18 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— �වර හා ජලජ ස8ප� සංවTධන සහ ගා�ය ආT�කය 
��බඳ අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) කp�Bය, බ�තල/m�hව �වර ග8මානෙf පyං�ව ABන �වර පIp 
සංඛ#ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වර ජනතාව ඉතා දැ[ පා*ය ජල ගැටOවකට {�ණ පා ABන බව  
ද/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ න8, එම �වර ජනතාව {�ණ පා ABන ජල ගැටOව 9ස මට ගd ලබන 
�යවර කවෙTද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

13. 
579/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�Sp අමරෙසේන මහතා,— +රසර සංවTධන, වන�i සහ පාෙabය 
සංවTධන අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) යාප�ව, ෙපොp�+ගම, ඉMබාග{ව, මඩහෙපොළ සහ අඹගහල/ද යන 
පෙaශවල ෙගො9 ජනතාවෙ_ ආT�කය රඳා පව+න අඹ, ක�, ෙ�ර, ගසල්¡, 
ෙද�8 ආJ පළ�	 වගාව/ ෙම/ම, ෙපොp වගාවටද ද¢ෙpd/, %ලI/, 
වp ඌර/, ඉ�තෑව/ සහ ෙමොණ	/ යන ස�/ෙග/ දැ[ �ඩා එpල 
i ඇ+ බව එ�මා ද/ෙ/ද; 

 (ii) එම ෙගො9 ජනතාවෙ_ කෘQකාTvක Sෂප්ාදන එම ස�/ෙග/ ආරෂා 
කරJමට අමාත#ාංශය ගd ලබන �යවර කවෙTද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

14. 
965/’18 

ග	 qSp හ�/ෙන�+ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොනරාගල yස�්කෙf වැpලවාය, පරගසම්ංකඩ, රදාෙපොල ෙකෝqව ඌව 
පළා� සභාව 9A/ ඉy කරන ලaදද; 

 (ii) එම ෙකෝqව සඳහා 9යද8 කළ {දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙකෝqව Sයvත සථ්ානෙය/ බැහැරව ෙවන� සථ්ානයක ඉy@=ම 
ෙහේ�ෙව/ එය ඉyකර මාස හය ගත iමට ෙපර කැ¥ 9නාශ i යාෙම/, 
	�යp 1,874,952.44 ක අලාභය AU i ඇ+ බව ද/ෙ/ද; 

 

 



( 6 ) 

 

 (iv) ඌව පළා� Sෙයෝජ# පධාන ෙpක8ෙ_ (ඉංoෙ/	 ෙසේවා) උපෙදස ් 
ෙනො��පැද, සකස ් කරන ලද ඇසත්ෙ8/�ව අdව කටN� ෙනොකර, 
රාජකා%ය පැහැර හ%v/ ඉහත ¦ අලාභය AU @=ම ස8බ/ධෙය/ අදාළ 
Sලධා%/ට එෙරWව ඌව පළා� රාජ# ෙසේවා ෙකොvෂ/ සභාෙE STෙaශ 
ප%y 9නය rයාමාTග ෙගන +ෙMද; 

 (v) ඔI/ෙග/  {දp අය කර ගැ*මට කටN� කර +ෙMද; 

 (vi) එෙසේ න8, ඊට අදාළව ෙගන ඇ+ rයාමාTග කවෙTද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 

15. 
1180/’18 

ග	 ¨මp ර�නායක මහතා,— රාජ# ප%පාලන හා කළමනාකරණ සහ *+ය හා 
සාමය ��බඳ අමාත#�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) රාජ# ප%පාලන හා කළමනාකරණ සහ *+ය හා සාමය ��බඳ අමාත#�මාෙ_ 
ෙපෞaගnක කාTය ම�ඩලයට අdNත Sල වාහන සපයා ඇ+ එ එ 
Sලධා%යාෙ_ නම, තන�ර, ෙව/කර ඇ+ වාහනෙf වTගය, nයාපyං� අංකය සහ 
එම ෙව/ @=ම සඳහා අdම+ය ලබා U/ෙ/ කI	/ 9A/ද ය/න ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම/ද? 
 

 

පධාන කටN� ආර8භෙf J 
පන+ ෙක,ප+ -.ගැ�/ම -.බඳ දැ34ම 

1. 

{දp හා ජනමාධ# අමාත#�මා,— ආT�ක ෙසේවා ගාස�් (සංෙශෝධන),— 2006 අංක 13 
දරන ආT�ක ෙසේවා ගාස�් පනත සංෙශෝධනය @=ම සඳහා z පන� ෙක�8පත@. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැd8Jම සහ yනට Sයvත කටN� 
 

*1. 
සාපරා� කාරණාවල J අෙන#ෝන# සහෙයෝ�තාව දැiෙ8 (සංෙශෝධන) පන� 

ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*2. 

බaධ Sවාස අe+ක8 (9ෙශේෂ 9;9ධාන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*3.  

Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#�මා,— ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනත යටෙ�  Sෙයෝග 
(අංක 1),— 2014 අංක 33 දරන ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනෙ� 58 වග/+ය සමඟ 
@ය9ය N� එ¦ පනෙ� 26 වග/+ය සහ 30 වග/+ය යටෙ� qUqක8ල� තැනැ�ත/ 
nයාපyං� @=ම ස8බ/ධෙය/ Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#වරයා 9A/ සාදන ලUව, 2018 
ෙපබරවා% 05 yනැ+ අංක 2057/5 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 2018.07.17 
yන ඉy%ප� කරන ලද Sෙයෝග අdමත කළ N� ය. 
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*4.  

Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#�මා,— ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනත යටෙ�  Sෙයෝග 
(අංක 2),— 2014 අංක 33 දරන ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනෙ� 58 වග/+ය සමඟ 
@ය9ය N� එ¦ පනෙ� 35 වග/+ෙf (1), (2) සහ (4) උපවග/+ යටෙ� 
ෙකො/තා�ක	ව/ nයාපyං� @=ම ස8බ/ධෙය/ Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#වරයා 9A/ 
සාදන ලUව, 2018 «n 10 yනැ+ 2079/15 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතය ම¬/ සංෙශෝධනය 
කරන ලද  2018 ෙපබරවා% 05 yනැ+ අංක 2057/5 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පතෙf පළ 
කරd ලැබ, 2018.07.17 yන ඉy%ප� කරන ලද Sෙයෝග අdමත කළ    N� ය. 
*5.  

Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#�මා,— ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනත යටෙ�  Sෙයෝග 
(අංක 3),— 2014 අංක 33 දරන ඉy@=8 කTමා/ත සංවTධන පනෙ� 58 වග/+ය සමඟ 
@ය9ය N� එ¦ පනෙ� 45(2) වග/+ය යටෙ� තාෂණ 9ගණන කාTයපBපාBය සහ ගාස�් 
ස8බ/ධෙය/ Sවාස හා ඉy@=8 අමාත#වරයා 9A/ සාදන ලUව, 2018 ෙපබරවා% 05 yනැ+ 
අංක 2057/5 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 2018.07.17 yන ඉy%ප� කරන ලද 
Sෙයෝග අdමත කළ N� ය. 

*6. 
අගාමාත#�මා සහ ජා+ක ප+ප�+ හා ආT�ක කටN� අමාත#�මා,— ආ�hකම 

ව#වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— දහනව වැS ආ�hක ම ව#වස්ථා සංෙශෝධනෙය/ 
සංෙශෝ;ත 6 ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf ආ�hක ම ව#වස්ථාෙE 41ආ 
ව#වසථ්ාෙE උපෙpඛනෙf සඳහ/ සව්ා�න ෙකොvෂ/ සභා නවෙයW සභාප+වරය/ හා 
සාමාoකය/ ෙවත දැනට ෙගවd ලබන පා%ශ vකය/ හා ෙවන� Jමනා 2018.06.01 yන 
Aට පහත සඳහ/ ප%y සංෙශෝධනය කර ෙගiමට අමාත# ම�ඩල අdම+ය ලබා J ඇ+ 
ෙහe/ද:— 

 

(අ) Sල බලෙය/ ප�වන සභාප+වරය/ හැර අෙන}� සභාප+වරය/ සඳහා දැනට 
ෙගවd ලබන 	. 100,000/- ක මාAක Jමනාව 	.135,000/- දවා වැ[ @=ම හා 
ෙමම Jමනාවට අමතරව දැනට ෙගවd ලබන අෙන}� AයO Jමනා සංෙශෝධනය 
@=ම@/ ෙතොරව ඒ අN%/ම ෙගiමටද; 

(ආ) Sල බලෙය/ ප�වන සව්ා�න ෙකොvෂ/ සභා සභාප+වරය/ සඳහා තම 
Sත# තන�ෙT වැ�� හා Jමනාවලට අ+ෙTකව, සව්ා�න ෙකොvෂ/ සභාව/ W 
සභාප+වරය}ෙ_ මාAක Jමනාෙව/ 50%ක මාAක Jමනාව ෙගiමටද; 

(ඇ) අpලස ් ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා 9මTශන ෙකොvෂ/ සභාෙE හැර අෙන}� සව්ා�න 
ෙකොvෂ/ සභාවල Sල බලෙය/ ප� ෙනොවන සාමාoකය/ සඳහා දැනට ෙගවd 
ලබන 	. 75,000/-ක මාAක Jමනාව 	. 90,000/- දවා වැ[ @=ම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගවd ලබන අෙන}� Jමනා ඒ අN%/ ම තවUරට� ෙගiමටද; 

(ඈ) 2015.06.17 yනැ+ රාජ# ව#ාපාර චකෙpඛ 3/2015 9;9ධාන ප%y  Sල බලෙය/ 
ප�වන සාමාoකය/ සඳහා එ ?සi්8 වාරයකට සහභා³ iම ෙවdෙව/  
	.10,000/- ක Jමනාව එෙලසම ෙගiමටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අpලස ්ෙහෝ ±ෂණ ෙචෝදනා 9මTශන ෙකොvෂ/ සභා පනෙ� 8 
වග/+යට අdව එම ෙකොvෂ/ සභාෙE සභාප+වරයාට හා සමානව සාමාoකය/ට 
ද බලතල පවරා ඇ+ බැ9/, එම සාමාoකය/ට දැනට ෙගවd ලබන 	. 95,000/-ක 
මාAක Jමනාව 	. 130,000/- දවා වැ[ @=ම හා දැනට ෙගවd ලබන අෙන}� 
Jමනා තවUරට� ඒ අN%/ ම ෙගiමට; සහ  

(ඊ) මැ+වරණ ෙකොvෂ/ සභාෙE සභාප+වරයා හා සාමාoකය/ ෙවත, මැ+වරණය 
ප කාශයට ප� කළ yන Aට ප +ඵල S}� කරන yන දවා z කාල 1මාව සඳහා 
ඔI/ෙ_ මාAක Jමනාෙව/ ¾ක 9ෙශේෂ Jමනාව ෙගiමටද 

ඊට අd¶ලව,  ආ�hක ම ව#වසථ්ාෙE 41ආ ව#වසථ්ාෙE උපෙpඛනෙf සඳහ/ සව්ා�න 
ෙකොvෂ/ සභා නවෙයW සභාප+වරය/ට හා සාමාoකය/ට ඉහත සඳහ/  පා%ශ vකය/ 
හා ෙවන� Jමනා ෙගiමට ෙමම පාTnෙ8/�ව ෙයෝජනා ස8මත කරe.  
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*7. 
එක� කළ අගය මත බU (සංෙශෝ ධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*8. 

තැපැp, තැපැp ෙසේවා හා {සn්8 ආගvක කටN� අමාත#�මා,— තැපැp කාTයාල 
ආඥාපනත යටෙ� ව#වසථ්ා,— (190 වැS අ;කාරය z) තැපැp කාTයාල ආඥාපනෙ�           
7 වැS වග/+ය යටෙ� තැපැp ගාස�් ස8බ/ධෙය/ {දp හා ජනමාධ# අමාත#වරයාෙ_ 
එකඟතාවය ඇ+ව තැපැp තැපැp ෙසේවා හා {සn්8 ආගvක කටN� අමාත#වරයා 9A/ 
සාදන ලUව, 2018 �S 07 yනැ+ අංක 2074/32 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 
2018.06.20 yන ඉy%ප� කරන ලද ව#වසථ්ා අdමත කළ N� ය. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*9. 

ෙසෞඛ#, ෙපෝෂණ හා ෙabය ෛවද# අමාත#�මා,—  ජා+ක ඖෂධ Sයාමන 
අ;කා%ය පනත යටෙ� Sෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා+ක ඖෂධ Sයාමන 
අ;කා%ය පනෙ� 59 සහ 63 වග/+ සමඟ @ය9ය N�, 142(2) වග/+ෙf (ද) ෙ¹දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ nයාපyං� @=ම (ගාස්�) Sෙයෝග ස8බ/ධෙය/ 
ෙසෞඛ#, ෙපෝෂණ හා ෙabය ෛවද# අමාත#වරයා 9A/ සාදන ලUව, 2018 ජනවා% 05 
yනැ+ අංක 2052/33 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 2018.04.03 yන 
ඉy%ප� කරන ලද Sෙයෝග අdමත කළ N� ය.  

*10. 

{දp හා ජනමාධ# අමාත#�මා,— qරාබU ආඥාපනත යටෙ� SෙEදනය (අංක 1),— 
qරාබU ආඥාපනෙ� (52 අ;කාරය z) 25 වග/+ය යටෙ� qරාබU ස8බ/ධෙය/ {දp හා 
ජනමාධ# අමාත#වරයා 9A/ පනවන ලUව, 2018 ජනවා% 18 yනැ+ අංක 2054/42 දරන අ+ 
9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 2018.05.22 yන ඉy%ප� කරන ලද SෙEදනය අdමත 
කළ N� ය. 

(අංක 04/2018 දරන qරාබU SෙEදනය)  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*11. 
{දp හා ජනමාධ# අමාත#�මා,— qරාබU ආඥාපනත යටෙ� S ෙEදනය (අංක 2),— 

qරාබU ආඥාපනෙ� (52 අ;කාරය z) 32 වග/+ය සමඟ @ය9ය N� 25 
වග/+ය යටෙ� වාTQක ම�පැ/ බලපත ගාස්� ස8බ/ධෙය/ {දp හා 
ජනමාධ# අමාත#වරයා 9A/ පනවන ලUව, 2017 ෙදසැ8බT 11 yනැ+ අංක 
2049/4 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 2018.03.20 yන ඉy%ප� 
කරන ලද SෙEදනය අdමත කළ N� ය. 

(අංක 1004 දරන qරාබU SෙEදනය)  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*12.  

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Sෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම¬/ 
සංෙශෝ;ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග/+ය සහ 14 
වග/+ය සමඟ @ය9ය N� එ¦ පනෙ� 20 වග/+ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Sෙයෝග ස8බ/ධෙය/ සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#වරයා 9A/ 
සාදන ලUව, 2018 �S 18 yනැ+ අංක 2076/4 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ කරd ලැබ, 
2018.07.17 yන ඉy%ප� කරන ලද Sෙයෝග අdමත කළ N� ය. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*13. 

ෙකොළඹ ව#ාපාර වස්� 9Sමය ස්ථානය අසා{Wකරණය @=ෙ8 පන� ෙක�8පත — 
කාරක සභාව. 
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*14. 
ෙබෞaධ 9හාර ෙaවාලග8 (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*15. 

ෙථේරවාJ º» ක+කාව� (nයාපyං� @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 
@යiම. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*16. 

6 ලංකා වා�ජ සමථ මධ#ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 
@යiම.  

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*17.  

q?}8ප� 9Sමය පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*18. 
පාෙabය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*19. 

කාලාවෙරෝධ (9ෙශේෂ 9;9ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*20. 
ප=ෂණ ෙකොvෂ/ සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*21. 

හාS¼රණය සඳහා වන කාTයාලය පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*22. 

අමරෙaව ෙසෞ/දTය හා පTෙfෂණ ෙ/දය පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*23.    
 qරාබU (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

 (අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*24. 

ෛවද# (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*25. 
වැ9n කලාපය සඳහා z නව ග8මාන සංවTධන අ;කා%ය පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 

@යiම.  
(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 

*26. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත#�මා,—  පළා� සභා මැ+වරණ ෙකොZඨාස 
1මා STණය @=ෙ8 කv� වාTතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන+/ සංෙශෝ;ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ/ද 9ම18 පනෙ� 3අ. (11) වග/+ය පකාරව 1මා STණය කv�ව 9A/ 
අමාත#වරයා ෙවත ඉy%ප� කරන ලUව 2018.03.06 yන පාTnෙ8/�ෙEJ සභාගත කරන ලද 
එ¦ කv�ෙE වාTතාව අdමත කළ N� ය. 
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*27.  
අගාමාත#�මා සහ ජා+ක ප+ප�+ හා ආT�ක කටN� අමාත#�මා,— ආ�hකම 

ව#වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 6 ලංකා පජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf 
ආ�hකම ව#වස්ථාෙE 104ආ (5) (අ) ව#වස්ථාව පකාරව මැ+වරණ ෙකොvෂ/ සභාව 
9A/ සාදන ලද, 2017 ෙදසැ8බT 04 yනැ+ අංක 2048/1 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ 
පතෙf පළ කරන ලUව, 2018.01.23 yන ඉy%ප� කරන ලද ජනමත9චාරණයකJ ෙහෝ 
ඡ/ද 9ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ 9ද¿� හා {Àත ජනමාධ# 9A/ ��පැyය N�, 
මාධ# උපමාන අdමත කළ   N� ය. 

(අමාත# ම�ඩලෙf අdම+ය ද/වා +ෙM.) 
*28. 

අගාමාත#�මා සහ ජා+ක ප+ප�+ හා ආT�ක කටN� අමාත#�මා,— ආ�hකම 
ව#වසථ්ාව යටෙ� �රණය,— 6 ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf ආ�hක ම 
ව#වසථ්ාෙE 153 ව#වස්ථාව පකාරව ජනා;ප+වරයා 9A/ ආ�hකම ව#වසථ්ා සභාෙE 
අdම+යට යට�ව 2015.11.27 වැS yන Aට බලපැවැ�ෙවන ප%y එÁ. එ8. ගාv| 
9ෙ~Aංහ මහතා 9ගණකා;ප+වරයා වශෙය/ ප�කර ඇ+ ෙහe/ද; 

 

9ගණකා;ප+වරයාෙ_  වැ�ප  6  ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf ආ�hක ම 
ව#වසථ්ාෙE 153 (2) ව#වසථ්ාව පකාරව පාTnෙ8/�ව 9A/ Sශ්චය කරd ලැ¨ය N� 
අතර රජෙf ඒකාබaධ අර{දලට වැය බර වන ෙහe/ද;  
ජනා;ප+වරයා 9A/ 2017.11.14 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද අමාත# ම�ඩල 
සංෙaශයට අදාළව 2017.12.05 yනැ+ අමාත# ම�ඩල �රණය අdව 9ගණකා;ප+,   
එÁ. එ8. ගාv| 9ෙ~Aංහ මහතාට පහත ප%y වැ�� හා Jමනා ෙගiමට අdම+ය ලබා J 
ඇ+ ෙහe/ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැS yන Aට රාජ# ප%පාලන චකෙpඛ අංක 6/2006 අdව  
SL - 4 වැ�� ප%මාණෙf 08 වැS වැ�� �යවෙT �W�වා වැ�� ෙගiම 
හා තන�රට Wv අෙන}� Jමනා ෙගiමට; 

(ආ) රාජ# ප%පාලන චකෙpඛ අංක 3/2016 අdව 2016.01.01 වැS yන Aට 
වැ�ප ප%වTතනය @=ෙ8 J SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ� එම 
චකෙpඛෙf උපෙදස් ප%y වැ�� ප%වTතනය කර ෙගiමට; සහ 

 (ඇ) එ¦ වැ�� ප%මාණයට අදාළ වාTQක වැ�� වTධක ෙගiමට. 

ඊට අd¶ලව, 6 ලංකා ප ජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf ආ�hක ම ව#වස්ථාෙE 
153 (2) ව#වස්ථාව පකාරව, 9ගණකා;ප+, එÁ. එ8. ගාv| 9ෙ~Aංහ මහතා ෙවත 
රජෙf ඒකාබaධ අර{දලට වැය බර වන ප%y ඉහත සඳහ/ මාAක වැ�ප හා Jමනා 
ෙගiම කළ N� යැe ෙමම පාTnෙ8/�ව Sශ්චය කරe.  

*29. 
රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— මහජන බැං}ෙE වාTQක 

වාTතාව හා ඒකාබaධ wල# පකාශන (2016),— {දp *+ පනෙ� 35(3) වග/+ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) වග/+ය යටෙ� 2017.11.16 වැS yන ඉy%ප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� මහජන බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා ඒකාබaධ 
wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.06 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*30. 
රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— 6 ලංකා ක� සංසථ්ාෙE 

වාTQක වාTතාව හා ඒකාබaධ wල# පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ�       
14(3) වග/+ය යටෙ� 2017.11.24 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 2015.12.31 වැS yෙන/ 
අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� 6 
ලංකා ක� සංසථ්ාෙE වාTQක වාTතාව හා ඒකාබaධ wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.06 yන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*31. 
රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— ලංකා බැං}ෙE වාTQක 

වාTතාව හා ඒකාබaධ wල# පකාශන (2016),— {දp *+ පනෙ� 35(3) වග/+ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) වග/+ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැS yන ඉy%ප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා ඒකාබaධ 
wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.06 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*32. 

රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— පාෙabය සංවTධන බැං}ෙE 
වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන (2015),— {දp *+ පනෙ� 35(3) වග/+ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) වග/+ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැS yන ඉy%ප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� පාෙabය සංවTධන බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා 
wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.06 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*33. 

රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— රාජ# උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන {දp  පනෙ�     
14(3) වග/+ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 2014.12.31 වැS yෙන/ 
අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� රාජ# 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2017.09.21 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*34. 

රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— රාජ# උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන {දp  පනෙ�     
14(3) වග/+ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 2015.12.31 වැS yෙන/ 
අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� රාජ# 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.06 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*35. 

රාජ# ව#වසාය හා මහdවර නගර සංවTධන අමාත#�මා,— 6 ලංකා ඉ+%@=ෙ8 බැං}ෙE 
වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන {දp  පනෙ� 14(3) 
වග/+ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 2014.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z 
වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න 9ගණකව	/ෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� 6 ලංකා 
ඉ+%@=ෙ8 බැං}ෙE වාTQක වාTතාව හා wල# පකාශන අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2017.09.21 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*36. 

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#�මා,— 6 ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආT�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැS වග/+ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 
2012.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ල� 6 ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ 
N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2017.11.10 yන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*37. 

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#�මා,— 6 ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආT�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැS වග/+ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 
2013.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ල� 6 ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ 
N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.20 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*38. 

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#�මා,— 6 ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආT�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැS වග/+ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 
2014.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ල� 6 ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ 
N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.03.20 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*39. 

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත#/තර ෙවළඳ අමාත#�මා,— 6 ලංකා අපනයන සංවTධන 
ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1979 අංක 40 දරන 6 ලංකා අපනයන 
සංවTධන පනෙ� 16 වැS වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� වග/+ II ට අdව 
2017.10.20 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද 2014.12.31 වැS yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ල� 6 ලංකා අපනයන සංවTධන 
ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය.  

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.02.20 yන සලකා 
බලන ලJ.) 

*40. 
{දp හා ජනමාධ# අමාත#�මා,— 6 ලංකා q?}8ප� හා 9Sමය ෙකොvෂ/ සභාෙE 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2016),— 1987 අංක 36 දරන 6 ලංකා q?}8ප� හා 9Sමය 
ෙකොvෂ/ සභා පනෙ� 37(2) වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 13(1) 
වග/+ය අdව, 2017.12.07 වන yන ඉy%ප� කරන ලද, 2016.12.31 yෙන/ අවස/ 
z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� 6 ලංකා 
q?}8ප� හා 9Sමය ෙකොvෂ/ සභාෙE වාTQක වාTතාව හා ³�ම අdමත කළ N� ය. 

(ආT�ක සංවTධන ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 9A/ 2018.02.20 yන 
සලකා බලන ලJ.) 

*41. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— අd¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ 6 ලංකා ප�තන ම�ඩලෙf 
වාTQක වාTතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අd¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ 6 ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) 
වග/+ය යටෙ�, 2016.08.12 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z 
වTෂය සඳහා 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� අd¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ 6 
ලංකා ප�තන ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 
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*42. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— ජා+ක 9ද#ා හා තාෂණ ෙකොvෂ/ සභාෙE වාTQක 
වාTතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන 9ද#ාව හා තාෂණය වැ[ yN� @=ෙ8 පනෙ� 
40(3) වග/+ය සහ ආ�hකම ව#වස්ථාෙE 154(6) ව#වසථ්ාව යටෙ�, 2016.06.09 වැS 
yන ඉy%ප� කරන ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ජා+ක 9ද#ා හා තාෂණ ෙකොvෂ/ සභාෙE 
වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*43. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— ජා+ක 9ද#ා පදනෙ8 වාTQක වාTතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන 9ද#ාව හා තාෂණය වැ[ yN� @=ෙ8 පනෙ� 40(3) වග/+ය සහ 
ආ�hකම ව#වස්ථාෙE 154(6) ව#වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැS yන ඉy%ප� කරන 
ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z  වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ජා+ක 9ද#ා පදනෙ8 වාTQක වාTතාව 
අdමත  කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*44. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— ජා+ක 9ද#ා හා තාෂණ ෙකොvෂ/ සභාෙE වාTQක 
වාTතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන 9ද#ාව හා තාෂණය වැ[ yN� @=ෙ8 පනෙ� 
40(3) වග/+ය සහ ආ�hකම ව#වස්ථාෙE 154(6) ව#වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැS 
yන ඉy%ප� කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ජා+ක 9ද#ා හා තාෂණ ෙකොvෂ/ සභාෙE 
වාTQක වාTතාව අdමත  කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*45. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— කාTvක තාෂණ ආයතනෙf වාTQක වාTතාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන 9ද#ාව හා තාෂණය වැ[ yN� @=ෙ8 පනෙ� 40(3) 
වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) වග/+ය යටෙ�, 2017.01.24 
වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 2014. 12. 31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� කාTvක තාෂණ ආයතනෙf 
වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*46. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— කාTvක තාෂණ ආයතනෙf වාTQක වාTතාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන 9ද#ාව හා තාෂණය වැ[ yN� @=ෙ8 පනෙ� 40(3) 
වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) වග/+ය යටෙ�, 2016.01.29 
වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 2013. 12. 31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� කාTvක තාෂණ ආයතනෙf 
වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 
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*47. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— 6 ලංකා පv+ ආයතනෙf වාTQක වාTතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන 6 ලංකා පv+ ආයතන පනෙ� 37(3) වග/+ය සහ ආ�hකම 
ව#වසථ්ාෙE 154(6) ව#වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� 6 ලංකා පv+ ආයතනෙf වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*48. 
9ද#ා, තාෂණ, පTෙfෂණ, Sgණතා සංවTධන හා වෘ��ය g�� සහ ක/ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත#�මා,— අd¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ 6 ලංකා ප�තන ම�ඩලෙf  
වාTQක වාTතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අd¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ 6 ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග/+ය සහ 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� 14(3) 
වග/+ය යටෙ�, 2017.06.22 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 2015.12.31 yෙන/ අවස/ 
z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 9ගණකා;ප+වරයාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� අd¶ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ 6 ලංකා ප�තන ම�ඩලෙf වාTQක වාTතාව අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.11 yන සලකා බලන ලJ.) 

*49. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— 6 ලංකා සබරග{ව 

9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2017.10.17 වැS yන ඉy%ප� 
කරන ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� 6 ලංකා සබරග{ව 9ශව්9ද#ාලෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*50. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— 6 ලංකා සබරග{ව 

9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2017.10.17 වැS yන ඉy%ප� 
කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� 6 ලංකා සබරග{ව 9ශව්9ද#ාලෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*51. 
උසස් අධ#ාපන හා සංසක්ෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— 6 ජයවTධනgර 

9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2015),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2017.10.17 වැS yන ඉy%ප� 
කරන ලද, 2015.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� 6 ජයවTධනgර 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 
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*52. 
උසස් අධ#ාපන හා සංසක්ෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ඌව ෙවpලසස් 

9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2017.03.23 වැS yන ඉy%ප� 
කරන ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවpලස්ස 9ශව්9ද#ාලෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*53. 
උසස් අධ#ාපන හා සංසක්ෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ඌව ෙවpලසස් 

9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ� 2017.08.10 වැS yන ඉy%ප� 
කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවpලස්ස 9ශව්9ද#ාලෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*54. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� xiii වැS 
ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2016.10.26 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 
2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ     
N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.05.03 yන සලකා බලන ලJ.) 

*55. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� xiii වැS 
ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2017.01.24 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 
2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ     
N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.05.03 yන සලකා බලන ලJ.) 

*56. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2015),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� xiii වැS 
ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ�, 2018.02.21 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 
2015.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ     
N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2018.05.23 yන සලකා බලන ලJ.) 
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*57. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf 

ප%ගණක අධ#යනායතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� 110 වැS වග/+ය යටෙ� 2016.07.20 වැS yන ඉy%ප� කරන ලද, 
2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf ප%ගණක අධ#යනායතනෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.05.03 yන සලකා බලන ලJ.) 

*58. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf 

ප%ගණක අධ#යනායතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� 110 වැS වග/+ය යටෙ� 2017.02.22 ඉy%ප� කරන ලද, 
2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ 
S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශව්9ද#ාලෙf ප%ගණක අධ#යනායතනෙf වාTQක 
වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.05.03 yන සලකා බලන ලJ.) 

*59. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2012),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� 110 වැS 
වග/+ය හා 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 yන 
ඉy%ප� කරන ලද, 2012.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව 
හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.11.20 yන සලකා බලන ලJ.) 

*60. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� 110 වැS 
වග/+ය හා 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 yන 
ඉy%ප� කරන ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව 
හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.11.20 yන සලකා බලන ලJ.) 

*61. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf 

වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� 110 වැS 
වග/+ය හා 1971 අංක 38 දරන {දp පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 yන 
ඉy%ප� කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය 9ශ්ව9ද#ාලෙf වාTQක වාTතාව 
හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.11.20 yන සලකා බලන ලJ.) 

 
 



( 17 ) 

 

*62. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ග8පහ 9කමාරÁ� ආNTෙEද 

9ද#ායතනය, කැළ�ය 9ශ්ව9ද#ාලයW වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),—           
1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය 
යටෙ�, 2017.01.24 yන ඉy%ප� කරන ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණය ඇ�ළ�, ග8පහ 9කමාරÁ� 
ආNTෙEද 9ද#ායතනය, කැළ�ය 9ශව්9ද#ාලයW වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ 
N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*63. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— ෙකොළඹ 9ශව් 9ද#ාලÈය 

කෘQතාÉ�ක හා ගා�ය 9ද#ා ආයතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 
අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ� 
2017.08.11 yන ඉy%ප� කරන ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, 9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ 9ශ්ව 9ද#ාලÈය 
කෘQතාÉ�ක හා ගා�ය 9ද#ා ආයතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ      
N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*64. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා; ආයතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ� 2017.03.23 yන ඉy%ප� කරන 
ලද, 2013.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා; ආයතනෙf 
වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*65. 
උසස් අධ#ාපන හා සංස්කෘ+ක කටN� අමාත#�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා; ආයතනෙf වාTQක වාTතාව හා ³�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 9ශ්ව9ද#ාල 
පනෙ� xiii වැS ප%Áෙ¹දෙf 110 වැS වග/+ය යටෙ� 2017.03.23 yන ඉy%ප� කරන 
ලද, 2014.12.31 yෙන/ අවස/ z වTෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
9ගණකා;ප+වර යාෙ_ S=ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා; ආයතනෙf 
වාTQක වාTතාව හා ³�8 අdමත කළ N� ය. 

(අධ#ාපනය හා මානව ස8ප� සංවTධනය ��බඳ ආංÅක අ�ෂණ කාරක සභාව 
9A/ 2017.12.08 yන සලකා බලන ලJ.) 

*66. 
ආ�hකම ව#වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 9වාදය  කp තබන ලද පශ්නය                   

(2016 «S 22),— “6 ලංකා පජාතා/�ක සමාජවාJ ජනරජෙf ආ�hකම 
ව#වස්ථාෙE 104ආ (5)(අ) ව#වස්ථාෙE 9;9ධාන පකාරව මැ+වරණ ෙකොvෂ/ සභාව 
9A/ 2016 ෙපබරවා% 25 yනැ+ අංක 1955/19 දරන අ+ 9ෙශේෂ ගැසZ පතෙf පළ 
කරd ලැබ, 2016.05.06 yන ඉy%ප� කරන ලද, ජනමත9චාරණයකJ ෙහෝ ඡ/ද 
9ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ 9ද¿� හා {Àත ජනමාධ# 9A/ ��පැyය N� 
උපමාන ෙහව� මාTෙගෝපෙaශ/ ෙමෙහN8 ප+ප�+ අdමත කළ N� ය.” යdෙව/ 
ෙයෝජනා කරන ලy/, පශ්නය සභාº{ඛ කරන ලJ.  
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67. 
6 ලංකා ෙසේවා �%ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැSවර @යiම.  

68. 
ළමා gන	�ථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

69. 
6 ලංකා එස� rස+්යාS සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැSවර @යiම.  

70. 

6 ලංකා කා/තා ස8ෙ8ලනය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 
@යiම.  

71. 
ෙමොනරාගල yස�් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැSවර @යiම.  

72. 
ලසාnය/ සමාජÈය අධ#ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 

@යiම.  

73. 
ජාත#/තර කා/තා සහ ළමා අe�/ q?¦ෙ8 සභාව (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� 

ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

74. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර 

@යiම.  

75. 
ද ඉ/සB්BNZ ඔෆ ් සTBෆeË පMn එකI/ට/Zස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) 

පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

76. 

6 ශාක#Aංහාරාම 9හාරසථ් කාTයය සාධක සං9ධානය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� 
ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  

77. 

6  ලංකා ඖෂධ 9ද#ා සංගමය (සංසථ්ාගත @=ෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැSවර @යiම.  
 

 
* සල7ෙණ� හ9�ව3 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 


