
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 

1. 
58/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ"#ල %ණව�ධන මහතා,— වරාය හා නා-ක කට/� 
අමාත0�මාෙග" ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 209ට අ;ව, හ<බ"ෙතොට වරාය හරහා යන 
>?# මා�ගෙය@, වා�Aකව ෙතB නැC 4,500  ඇ�E ෙනෞකා 35,000 
භා-තා කර; ලබන බව සඳහ" කර, ගැK	 >?ෙL ෙතB සැපNෙ< 
කා�යයට �-2මට ෙපෞLගOක අංශය PQ ග"වන බවට ෙයෝජනා කළ බව 
��ග"ෙ"ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව පාෙයෝVක යථා�ථය බවට පXYZම සඳහා ෙමෙත 
ෙගන ඇ[ \යාමා�ග කවෙ�ද; 

 (iii) උත ෙයෝජනාව අ;ව, එ^ කා�යයට බලපX ලබා_ම සඳහා 
-`-දභාවෙය" /X ලංa කැඳbෙ< \යාවOය අ;ගමනය කර; 
ලැcෙCද; 

 (iv) ඒ අ;ව, ගැK	 >?ෙL ෙතB සැපNමට බලපX ලබාගX පා�ශව්ක	ව" 
කf	"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

2. 
255/’18 

ග	 ෙහේෂා -තානෙi මහතා,— පවාහන හා j-B %ව" ෙසේවා අමාත0�මාෙග" 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) රXනkර Pසl්කෙm ලංකා ගමනාගමන මnඩලය ස� pෙපෝ සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම pෙපෝවල න< කවෙ�ද; 

 (iii) දැනට එ එ pෙපෝව මr" ධාවනය කර; ලබන ලංගම බස ්රථ සංඛ0ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) රXනkර Pසl්කෙm ලංගම pෙපෝ ශ[මX YZමට අමාත0ාංශය ග;  
ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

 

(අටවැ� පා
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( 2 ) 

 

3. 
492/’18 

ග	 චs"ද - ෙtjQ මහතා,— ඛ`ජ ෙතB ස<පX සංව�ධන අමාත0�මාෙග" 
ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) luණාමලය වරාය ආvතව ලංකා ඛ`ජෙතB w[ගත සංසථ්ාව ස� ෙතB 
ටැංY [ෙxද; 

 (ii) එෙසේ න<, එම ෙතB ටැංY සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ`ජෙතB w[ගත සංසථ්ාව ස� ෙතB ටැංY බ# _ [ෙxද; 

 (iv) එෙසේ න<, එම ෙතB ටැංY බ# _ ඇ[ ආයතන හා රටවB කවෙ�ද; 

 (v) යහපාලන රජය බලයට පXbෙම" පa එම ෙතB ටැංY බ# _ෙම" සංසථ්ාව 
ලබාගX ආදායම, එ එ ව�ෂය අ;ව ෙව" ෙව" වශෙය"  ඉPQපX 
කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

4. 
525/’18 

ග	 ඉ"Pක අ;	Lධ ෙහේරX මහතා,— `වාස හා ඉPYZ< අමාත0�මාෙග" 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i)  ජා[ක `වාස සංව�ධන අzකාQෙm අ;මත ෙසේවක සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 Pනට ජා[ක `වාස සංව�ධන අzකාQෙm ෙසේවෙm `/ත 
ස{්ර, අ`ය<, -ෙශේෂ ව0ාපෘ[ හා k?}වන කා�ය මnඩලය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017.09.30 Pනට ජා[ක `වාස සංව�ධන අzකාQෙm ෙසේවෙm `/ත 
ස{්ර, අ`ය<, -ෙශේෂ ව0ාපෘ[ හා k?}වන කා�ය මnඩලය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017.09.30 Pනට ඉහත එ එ කා�ය මnඩලෙm  ෙසේවෙm `/ත 
kLගලය"ෙi නම, O�නය, පPං� ගාම `ලධාQ වසම සහ පාෙL�ය ෙBක< 
ෙකො�ඨාසය සඳහ" ෙBඛනය ඉPQපX කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

5. 
527/’18 

ග	 වාaෙLව නානායකාර මහතා,— >දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මාෙග" 
ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන වXත, හැඳල, වXතල O�නෙය@ පPං� ආ�. ජයබාB 
මහතා, � ලංකා මහ බැංuෙC OයාපPං� 2මාස@ත ෙසO"ෙකෝ QයැB�  
ඇ"� ෙකො"ෙසොO ෙ�ට� සමාගෙ< 	�යB sOයනය, වසර �නකට 
තැ"පX කර එ�" ලැෙබන ෙපො� ආදායෙම" �වX � බවX; 

 (ii)  ෙමම >දල සඳහා ෙග-ය /�  ෙපොOය වQ" වර අකමවXව ෙගවා ඇ[ බවX; 

 (iii) �Oක තැ"ප� >දO" ඉ[Qව ඇ[ 	. 525,000/- ක >දල කB �Zම මත 
ආපa ෙගbමට `යsත fවද, ෙකොපමණ ඉB�< කළද සමාගම -j" එම 
>දල ආපa ලබා ෙනොෙදන බවX; 

එ�මා ද"ෙන@ද? 



( 3 ) 

 

(ආ) ඉහත ^ සමාගම ඇ�E ෙමබ� තවX සමාග< රා�ය ෙ< අ/Q" තැ"පXක	ව"ට 
වංචා YZම ස<බ"ධෙය" ග; ලබන �යවර කවෙ�දැ� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

6. 
563/’18 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළාX සභා, පළාX පාලන සහ �ඩා අමාත0�මාෙග" 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාX වXම" පධාන අමාත0වරයා යටෙX පව[න අමාත0ාංශ, 
ෙදපා�තෙ<"� සහ ෙවනX ව0වසථ්ා�ත ආයතන සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනවල න< හා O�නය" කවෙ�ද; 
 (iii) යහපාලන රජය බලයට පXbෙම" අන�	ව, වයඹ පළාX සභාෙC පධාන 

අමාත0වරයා යටෙX පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන ඇ[ 
ෙසේවකය" සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ග; ලැ� ෙසේවකය"ෙi න< හා බඳවාගX තන�	 ෙව" ෙව" 
වශෙය" සඳහ" කර"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය" බඳවා ගැwමට පළාX සභාව අ;ගමනය කර ඇ[ කමෙCදය 
කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

7. 
583/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�`B අමරෙසේන මහතා,— �වර හා ජලජ ස<පX සංව�ධන සහ ගා�ය 
ආ�{කය ��බඳ අමාත0�මාෙග" ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙm jට ෙ< දවා � ලංකාෙC ෙL�ය YQ `ෂප්ාදනය ව�ෂය අ;ව 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii)  යහපාලන රජය යටෙX ෙL�ය YQ `ෂප්ාදනය ඉහළ නැංbමට අමාත0ාංශය 
ග"නා �යවර කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 

8. 
992/’18 

ග	 පLම උදයශා"ත %ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� 
අමාත0�මාෙග" ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) අ<පාර Pසl්කෙm, මහඔය පාෙL�ය ෙBක< ෙකො�ඨාසය �ළ  �@� 
හ�නාගX kරා-ද0ාXමක සථ්ාන සංඛ0ාව හා ඒවාෙm න< කවෙ�ද; 

 (ii) එම ෙකො�ඨාසය �ළ කැ�< ෙනොකරන ලද එෙහX, හ�නාගX 
kරා-ද0ාXමක සථ්ාන �@ටා [ෙxද;  

 (iii) එෙසේ න<, ඒවා කවෙ�ද; 
 (iv) ඉහත ෙකො�ඨාසෙm �@� kරා-ද0ාXමක වැදගXකම ස@ත රජමහා -හාර 

සංඛ0ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා�තාව ඉPQපX කර"ෙ"ද; 
 
 



( 4 ) 

 

 (v)  ඉහත kරා-ද0ාXමක සථ්ානවල සංරෂණ කට/� ෙව;ෙව" ෙව" කර 
ඇ[ ප[පාදන ��බඳ ස<��ණ වා�තාව ඉPQපX කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම"ද? 
 

 

 

පධාන කට/� ආර<භෙm _ 
පන( ෙක)ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ01ම 

 

1. 

-#Oබල හා kන�ජනwය බලශ[ අමාත0�මා,— � ලංකා -#Oබල  
(සංෙශෝධන),— 2009 අංක 20 දරන � ලංකා -#Oබල පනත සංෙශෝධනය YZම සඳහා 
� පනX ෙක�<පතY. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
  

ෙය2ජනා *+බඳ දැ01ම 

2. 
ග	 -�ත ෙහේරX මහතා,— පනX ෙක�<පත ඉPQපX YZෙ< අවසරය,—   පහත 

සඳහ" පනX ෙක�<පත ඉPQපX YZමට අවසර Pය /�ය:—  

“� ලංකා පජාතා"lක සමාජවා_ ජනරජෙm ආn�කම ව0වසථ්ාව සං ෙශෝධනය YZම 
සඳහා � පනX ෙක�<පතY.” 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ;<_ම සහ Pනට `යsත කට/� 
*1. 

තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා >සO්< ආගsක කට/� අමාත0�මා,— තැපැB කා�යාල 
ආඥාපනත යටෙX ව0වසථ්ා,— (190 වැ` අzකාරය �) තැපැB කා�යාල ආඥාපනෙX  7 වැ` 
වග"[ය යටෙX තැපැB ගාස�් ස<බ"ධෙය" >දB හා ජනමාධ0 අමාත0වරයාෙi 
එකඟතාවය ඇ[ව තැපැB තැපැB ෙසේවා හා >සO්< ආගsක කට/� අමාත0වරයා -j" 
සාදන ල#ව, 2018 ¢` 07 Pනැ[ අංක 2074/32 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 
2018.06.20 Pන ඉPQපX කරන ලද ව0වසථ්ා අ;මත කළ /� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*2. 

ආ�{ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*3.  
>දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙX `ෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 
මr" අවස" වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ# පනෙX 5(15) වග"[ය යටෙX එක� කළ අගය මත බ#  ස<බ"ධෙය" >දB හා 
ජනමාධ0 අමාත0වරයා -j" පනවන ල#ව, 2018  ¤O 02 Pනැ[ 2078/6 දරන අ[ 
-ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.08.10 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝගය 
අ;මත කළ /� ය. 

 (අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*4. 

ෛවද0 (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
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*5. 

ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙL�ය ෛවද0 අමාත0�මා,—  ජා[ක ඖෂධ `යාමන 
අzකාQය පනත යටෙX `ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා[ක ඖෂධ `යාමන 
අzකාQය පනෙX 59 සහ 63 වග"[ සමඟ Yය-ය /�, 142(2) වග"[ෙm (ද) ෙ§දය 
යටෙX 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ OයාපPං� YZම (ගාස්�) `ෙයෝග ස<බ"ධෙය" 
ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙL�ය ෛවද0 අමාත0වරයා -j" සාදන ල#ව, 2018 ජනවාQ 05 
Pනැ[ අංක 2052/33 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.04.03 Pන 
ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝග අ;මත කළ /� ය.  

*6.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙX `ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනX මr" 
සංෙශෝzත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙX 4(3) වග"[ය සහ 14 
වග"[ය සමඟ Yය-ය /� එ^ පනෙX 20 වග"[ය යටෙX ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
`ෙයෝග ස<බ"ධෙය" සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0වරයා -j" 
සාදන ල#ව, 2018 ¢` 18 Pනැ[ අංක 2076/4 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 
2018.07.17 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝග අ;මත කළ /� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*7.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනත යටෙX `ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
පනෙX 14(1) වග"[ය යටෙX ෙසස් බ# ස<බ"ධෙය" සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0වරයා -j" සාදන ල#ව, 2018 ¤O 24 Pනැ[ අංක 2081/10 
දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.08.23 Pන ඉPQපX කරන ලද 
`ෙයෝගය අ;මත කළ /� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*8. 

අගාමාත0�මා සහ ජා[ක ප[පX[ හා ආ�{ක කට/� අමාත0�මා,— ආn�කම 
ව0වසථ්ාව යටෙX ¨රණය,— � ලංකා ප ජාතා"lක සමාජවා_ ජනරජෙm ආn�ක ම 
ව0වසථ්ාෙC 153 වැ` ව0වසථ්ාවට අ;ව, ජනාzප[වරයා -j" ආn�කම ව0වසථ්ා සභාෙC 
අ;මතයට යටXව 2015.11.27 Pන එ©. එ<. ගාs� -ෙtjංහ මහතා -ගණකාzප[ ෙලස පX 
කර ඇත.  ඔ?ෙi වැ�ප 153(2) ව0වසථ්ාව අ;ව පා�Oෙ<"�ව -j" `ශච්ය කර; ලැªය 
/� අතර එය ඒකාබLධ අර>දලට වැය බර වන ෙහ�"ද; 

උත ක	ණට අදාළව 2017.12.19 Pන මා -j" පා�Oෙ<"�වට ඉPQපX කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙම�" ඉවX කර ගැwමට කට/� කරන අතර ජනාzප[වරයා -j" 2017.03.03 
Pන ඉPQපX කරන ලද අමාත0 මnඩල සංෙLශයට අදාළ 2017.03.14 Pනැ[ අමාත0 මnඩල 
¨රණය සහ 2017.11.14 Pන ඉPQපX කරන ලද අමාත0 මnඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05 
Pනැ[ අමාත0 මnඩල ¨රණය අ;ව -ගණකාzප[ එ©. එ<. ගාs� -ෙtjංහ මහතාට පහත 
පQP වැ�� හා _මනා ෙගbමට අ;ම[ය ලබා _ ඇ[ ෙහ�"ද:— 

(අ) 2015.11.27 Pන jට රාජ0 පQපාලන චකෙBඛ 6/2006 අ;ව SL – 4 වැ�� 
පQමාණෙm 08 වැ` වැ�� �යවෙ� �@�වා වැ�� ෙගbම හා තන�රට @s 
අෙනuX _මනා ෙගbමට; 

(ආ) රාජ0 පQපාලන චකෙBඛ 3/2016 අ;ව 2016.01.01 Pන jට වැ�ප 
පQව�තනය YZෙ< _ SL – 4 වැ�� ක මය යටෙX එම චකෙBඛෙm උපෙදස ්
පQP වැ�� පQව�තනය කර ෙගbමට සහ එම වැ�� පQමාණයට අදාළ වා�Aක 
වැ�� ව�ධක ෙගbමට; සහ 
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(ඇ) එ©. එ<. ගාs� -ෙtjංහ මහතාෙi අධ0ාපන a#aක<, අXදැ^<, ෙසේවා 
පළk	Lද ෙම"ම ��ව ෙසේවාෙC වැ�ප ද -ෙශේෂ අවධානයට ල කර            
ඒ මහතාට 2017.03.14 Pනැ[ අමාත0 මnඩල ¨රණය ප කාරව ඔ?ට පමණ 
ෙපෞLගOක වන ෙසේ, -ගණකාzප[ තන�රට අදාළ වැ�� හා _මනාවලට 
අමතරව මාjකව 	. 50,000/- ක -ෙශේෂ _මනාව ලබා _ම. 

ඒ අ;ව, � ලංකා ප ජාතා"lක සමාජවා_ ජනරජෙm ආn�ක ම ව0වසථ්ාෙC 153(2) 
ව0වසථ්ාව අ;ව, -ගණකාzප[ එ©. එ<. ගාs� -ෙtjංහ මහතා ෙවත රජෙm 
ඒකාබLධ අර>දලට වැය බර වන පQP ඉහත සඳහ" මාjක වැ�ප හා _මනා ෙගbම කළ /� 
යැ� ෙමම පා�Oෙ<"�ව `ශච්ය කර�.  

*9. 

>දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— aරාබ# ආඥාපනත යටෙX `ෙCදනය (අංක 1),— 
aරාබ# ආඥාපනෙX (52 අzකාරය �) 25 වග"[ය යටෙX aරාබ# ස<බ"ධෙය" >දB හා 
ජනමාධ0 අමාත0වරයා -j" පනවන ල#ව, 2018 ජනවාQ 18 Pනැ[ අංක 2054/42 දරන අ[ 
-ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.05.22 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙCදනය අ;මත 
කළ /� ය. 

(අංක 04/2018 දරන aරාබ# `ෙCදනය)  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*10. 
>දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— aරාබ# ආඥාපනත යටෙX ` ෙCදනය (අංක 2),— 

aරාබ# ආඥාපනෙX (52 අzකාරය �) 32 වග"[ය සමඟ Yය-ය /� 25 
වග"[ය යටෙX වා�Aක මXපැ" බලපත ගාස්� ස<බ"ධෙය" >දB හා 
ජනමාධ0 අමාත0වරයා -j" පනවන ල#ව, 2017 ෙදසැ<බ� 11 Pනැ[ අංක 
2049/4 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.03.20 Pන ඉPQපX 
කරන ලද `ෙCදනය අ;මත කළ /� ය. 

(අංක 1004 දරන aරාබ# `ෙCදනය)  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*11.  
-ෙLශ කට/� අමාත0�මා,— තානාප[ වරපසාද පනත යටෙX `ෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප[ වරපසාද පනෙX 4 වග"[ය යටෙX -ෙLශ කට/� අමාත0වරයා 
-j" සාදන ල#ව, 2018  ¢` 05 Pනැ[ 2074/13 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ 
කර; ලැබ, 2018.08.10 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝග අ;මත කළ   /� ය. 

 (අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*12. 
ෙකොළඹ ව0ාපාර වස්� -`මය ස්ථානය අසා>@කරණය YZෙ< පනX ෙක�<පත — 

කාරක සභාව. 

*13. 
ෙබෞLධ -හාර ෙLවාලග< (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*14. 

ෙථේරවා_ ®¯ ක[කාවX (OයාපPං� YZෙ<) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*15. 

� ලංකා වා°ජ සමථ මධ0ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම.  

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
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*16.  
a±u<පX -`මය පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*17. 

පාෙL�ය සභා (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*18. 

කාලාවෙරෝධ (-ෙශේෂ -z-ධාන) (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*19. 

පZෂණ ෙකොsෂ" සභා (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*20. 

හා`�රණය සඳහා වන කා�යාලය පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*21. 

වැ-O කලාපය සඳහා � නව ග<මාන සංව�ධන අzකාQය පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම.  

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*22. 

%ව" පවාහන පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*23. 

�  ලංකා ෙසේවා �Qස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනX ෙක�<පත — 
ෙදවැ`වර Yයbම.  

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 

*24.  
අගාමාත0�මා සහ ජා[ක ප[පX[ හා ආ�{ක කට/� අමාත0�මා,— ආn�කම 

ව0වසථ්ාව යටෙX ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා"lක සමාජවා_ ජනරජෙm ආn�කම 
ව0වසථ්ාෙC 104ආ (5) (අ) ව0වසථ්ාව පකාරව මැ[වරණ ෙකොsෂ" සභාව -j" සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ<බ� 04 Pනැ[ අංක 2048/1 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කරන ල#ව, 
2018.01.23 Pන ඉPQපX කරන ලද ජනමත-චාරණයක_ ෙහෝ ඡ"ද -ම2මකට අදාළ 
කාල2මාව �ළ -ද³X හා >´ත ජනමාධ0 -j" ��පැPය /�, මාධ0 උපමාන අ;මත කළ   
/� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*25.  

පවාහන හා j-B %ව" ෙසේවා අමාත0�මා,— %ව" ෙසේවා පනත යටෙX `ෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන j-B %ව" ෙසේවා පනෙX 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) 
සහ (ඌ) වග"[ සමඟ Yය-ය /� එ^ පනෙX 117(2)(එ) වග"[ය යටෙX j-B %ව" 
ෙසේවා `	ප´තතා කළමනාකරණ `ෙයෝග ස<බ"ධෙය" පවාහන හා j-B %ව" ෙසේවා 
අමාත0වරයා -j" සාදන ල#ව, 2018 අෙපේB 05 Pනැ[ අංක 2065/38 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� 
පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.08.23 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝග අ;මත කළ      /� ය. 
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*26.  

>දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— වරාය හා %ව" ෙතො�පළ සංව�ධන බ# පනත 
යටෙX `ෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා %ව" ෙතො�පළ සංව�ධන බ# පනෙX    3
(3) වග"[ය යටෙX වරාය හා %ව" ෙතො�පළ සංව�ධන බ# ස<බ"ධෙය" >දB හා 
ජනමාධ0 අමාත0වරයා -j" පනවන ල#ව, 2018 අෙපේB 06 Pනැ[ අංක 2065/42  දරන අ[ 
-ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.08.23 Pන ඉPQපX කරන ලද `ෙයෝගය අ;මත 
කළ /� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*27.  

පළාX සභා, පළාX පාලන සහ �ඩා අමාත0�මා,— �ඩා පනත යටෙX `ෙයෝගය,—
ජා[ක රාජ0 සභාෙC 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙX 41 වග"[ය  පළාX සභා, 
පළාX පාලන සහ �ඩා අමාත0වරයා -j" සාදන ල#ව, 2018 මැ� 31 Pනැ[ අංක 
2073/15  දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm පළ කර; ලැබ, 2018.08.24 Pන ඉPQපX 
කරන ලද `ෙයෝගය අ;මත කළ /� ය. 

(අමාත0 මnඩලෙm අ;ම[ය ද"වා [ෙx.) 
*28. 

රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— මහජන බැංuෙC වා�Aක 
වා�තාව හා ඒකාබLධ �ල0 පකාශන (2016),— >දB w[ පනෙX 35(3) වග"[ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය යටෙX 2017.11.16 වැ` Pන ඉPQපX කරන 
ලද 2016.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX මහජන බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා ඒකාබLධ 
�ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*29. 
රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— � ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙC 

වා�Aක වා�තාව හා ඒකාබLධ �ල0 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX       
14(3) වග"[ය යටෙX 2017.11.24 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" 
අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX � 
ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙC වා�Aක වා�තාව හා ඒකාබLධ �ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*30. 
රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— ලංකා බැංuෙC වා�Aක 

වා�තාව හා ඒකාබLධ �ල0 පකාශන (2016),— >දB w[ පනෙX 35(3) වග"[ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය ය ටෙX 2017.12.04 වැ` Pන ඉPQපX කරන 
ලද 2016.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ලංකා බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා ඒකාබLධ 
�ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*31. 

රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— පාෙL�ය සංව�ධන බැංuෙC 
වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන (2015),— >දB w[ පනෙX 35(3) වග"[ය යටෙX සහ 
1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය ය ටෙX 2017.11.07 වැ` Pන ඉPQපX කරන 
ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX පාෙL�ය සංව�ධන බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා 
�ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
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*32. 

රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— රාජ0 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දB  පනෙX     
14(3) වග"[ය ය ටෙX 2017.06.23 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" 
අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX රාජ0 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2017.09.21 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*33. 
රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— රාජ0 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන >දB  පනෙX     
14(3) වග"[ය ය ටෙX 2017.11.11 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" 
අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX රාජ0 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
*34. 

රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— � ලංකා ඉ[QYZෙ< බැංuෙC 
වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දB  පනෙX 14(3) 
වග"[ය ය ටෙX 2017.08.08 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න -ගණකව	"ෙi `Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා 
ඉ[QYZෙ< බැංuෙC වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2017.09.21 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
*35. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�{ක 
ෙකොsසම පනෙX 31 වැ` වග"[ය ය ටෙX 2017.10.19 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 
2012.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi 
`Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ 
/� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2017.11.10 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
*36. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�{ක 
ෙකොsසම පනෙX 31 වැ` වග"[ය ය ටෙX 2017.12.07 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 
2013.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi 
`Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ 
/� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.20 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*37. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�{ක 
ෙකොsසම පනෙX 31 වැ` වග"[ය ය ටෙX 2017.12.07 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 
2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi 
`Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා ආෙයෝජන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ 
/� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.20 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
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*38. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 

මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙX 16 වැ` වග"[ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX II වැ` වග"[ය  
අ;ව 2017.10.20 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.02.20 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*39. 

>දB හා ජනමාධ0 අමාත0�මා,— � ලංකා a±u<පX හා -`මය ෙකොsෂ" සභාෙC 
වා�Aක වා�තාව හා V}< (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා a±u<පX හා -`මය 
ෙකොsෂ" සභා පනෙX 37(2) වග"[ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 13(1) 
වග"[ය අ;ව, 2017.12.07 වන Pන ඉPQපX කරන ලද, 2016.12.31 Pෙන" අවස" 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX � ලංකා 
a±u<පX හා -`මය ෙකොsෂ" සභාෙC වා�Aක වා�තාව හා V}ම අ;මත කළ /� ය. 

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.02.20 Pන 
සලකා බලන ල_.) 

*40. 
-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— අ;¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¨තන මnඩලෙm 
වා�Aක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ;¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප¨තන මnඩල පනෙX 29(5) වග"[ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) 
වග"[ය යටෙX, 2016.08.12 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" 
� ව�ෂය සඳහා -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX අ;¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප¨තන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 

*41. 
-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— ජා[ක -ද0ා හා තාෂණ ෙකොsෂ" සභාෙC වා�Aක 
වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන -ද0ාව හා තාෂණය වැp P/} YZෙ< පනෙX 
40(3) වග"[ය සහ ආn�කම ව0වසථ්ාෙC 154(6) ව0වස්ථාව යටෙX, 2016.06.09 වැ` 
Pන ඉPQපX කරන ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ජා[ක -ද0ා හා තාෂණ ෙකොsෂ" සභාෙC 
වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 

*42. 
-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— ජා[ක -ද0ා පදනෙ< වා�Aක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන -ද0ාව හා තාෂණය වැp P/} YZෙ< පනෙX 40(3) වග"[ය සහ 
ආn�කම ව0වස්ථාෙC 154(6) ව0වස්ථාව යටෙX, 2016.07.05 වැ` Pන ඉPQපX කරන 
ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" �  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ජා[ක -ද0ා පදනෙ< වා�Aක වා�තාව අ;මත  
කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
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*43. 
-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— ජා[ක -ද0ා හා තාෂණ ෙකොsෂ" සභාෙC වා�Aක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන -ද0ාව හා තාෂණය වැp P/} YZෙ< පනෙX 
40(3) වග"[ය සහ ආn�කම ව0වස්ථාෙC 154(6) ව0වස්ථාව යටෙX, 2017.03.22 වැ` 
Pන ඉPQපX කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ජා[ක -ද0ා හා තාෂණ ෙකොsෂ" සභාෙC 
වා�Aක වා�තාව අ;මත  කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
*44. 

-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— කා�sක තාෂණ ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන -ද0ාව හා තාෂණය වැp P/} YZෙ< පනෙX 40(3) වග"[ය සහ 
1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය යටෙX, 2017.01.24 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX කා�sක තාෂණ ආයතනෙm වා�Aක 
වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
*45. 

-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— කා�sක තාෂණ ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන -ද0ාව හා තාෂණය වැp P/} YZෙ< පනෙX 40(3) වග"[ය සහ 
1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය යටෙX, 2016.01.29 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX කා�sක තාෂණ ආයතනෙm වා�Aක 
වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
*46. 

-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— � ලංකා පs[ ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා පs[ ආයතන පනෙX 37(3) වග"[ය සහ ආn�කම 
ව0වසථ්ාෙC 154(6) ව0වස්ථාව යටෙX, 2016.12.02 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 2014. 
12. 31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX � ලංකා පs[ ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
*47. 

-ද0ා, තාෂණ, ප�ෙmෂණ, `kණතා සංව�ධන හා වෘX¨ය k?} සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත0�මා,— අ;¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¨තන මnඩලෙm  
වා�Aක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ;¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප¨තන මnඩල පනෙX 29(5) වග"[ය සහ 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) 
වග"[ය යටෙX, 2017.06.22 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 2015.12.31 Pෙන" අවස" � 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ළX අ;¹ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¨තන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.11 Pන සලකා බලන ල_.) 
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*48. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— � ලංකා සබරග>ව 

-ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2017.10.17 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX � ලංකා සබරග>ව -ශව්-ද0ාලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*49. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— � ලංකා සබරග>ව 

-ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2017.10.17 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX � ලංකා සබරග>ව -ශව්-ද0ාලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*50. 

උසස් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— � ජයව�ධනkර 
-ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2015),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2017.10.17 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2015.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX � ජයව�ධනkර -ශව්-ද0ාලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*51. 
උසස් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ඌව ෙවBලස්ස 

-ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2017.03.23 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ඌව ෙවBලස්ස -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*52. 
උසස් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ඌව ෙවBලස්ස 

-ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.08.10 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ඌව ෙවBලස්ස -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

 

 



( 13 ) 

 

*53. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX xiii වැ` 
පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2016.10.26 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 
2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ     
/� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.05.03 Pන සලකා බලන ල_.) 

*54. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX xiii වැ` 
පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2017.01.24 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 
2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ     
/� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.05.03 Pන සලකා බලන ල_.) 

*55. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2015),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX xiii වැ` 
පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 2018.02.21 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 
2015.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ     
/� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2018.05.23 Pන සලකා බලන ල_.) 

*56. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm 

පQගණක අධ0යනායතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
-ශ්ව-ද0ාල පනෙX 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2016.07.20 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද, 
2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශ්ව-ද0ාලෙm පQගණක අධ0යනායතනෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.05.03 Pන සලකා බලන ල_.) 

*57. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm 

පQගණක අධ0යනායතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
-ශ්ව-ද0ාල පනෙX 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.02.22 ඉPQපX කරන ලද, 
2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi 
`Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශ්ව-ද0ාලෙm පQගණක අධ0යනායතනෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.05.03 Pන සලකා බලන ල_.) 
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*58. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙ�රාෙද°ය -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2012),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX 110 වැ` 
වග"[ය හා 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX II ෙකොටස යටෙX, 2015.11.21 Pන 
ඉPQපX කරන ලද, 2012.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ෙ�රාෙද°ය -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව 
හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.11.20 Pන සලකා බලන ල_.) 

*59. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙ�රාෙද°ය -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX 110 වැ` 
වග"[ය හා 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX II ෙකොටස යටෙX 2017.01.24 Pන 
ඉPQපX කරන ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ෙ�රාෙද°ය -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව 
හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.11.20 Pන සලකා බලන ල_.) 

*60. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙ�රාෙද°ය -ශව්-ද0ාලෙm 

වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල පනෙX 110 වැ` 
වග"[ය හා 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX II ෙකොටස යටෙX, 2017.02.22 Pන 
ඉPQපX කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ෙ�රාෙද°ය -ශ්ව-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව 
හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.11.20 Pන සලකා බලන ල_.) 

*61. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ග<පහ -කමාර©� ආ/�ෙCද 

-ද0ායතනය, කැළ°ය -ශව්-ද0ාලය@ වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 
16 දරන -ශව්-ද0ාල පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX, 
2017.01.24 Pන ඉPQපX කරන ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණය ඇ�ළX, ග<පහ -කමාර©� ආ/�ෙCද 
-ද0ායතනය, කැළ°ය -ශව්-ද0ාලය@ වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*62. 
උසස ් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව් -ද0ාලNය 

කෘAතා»°ක හා ගා�ය -ද0ා ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 
අංක 16 දරන -ශව්-ද0ාල පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 
2017.08.11 Pන ඉPQපX කරන ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, -ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX ෙකොළඹ -ශව් -ද0ාලNය 
කෘAතා»°ක හා ගා�ය -ද0ා ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 
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*63. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— කළමණාකරන පශ්චාX 

උපාz ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.03.23 Pන ඉPQපX කරන 
ලද, 2013.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX කළමණාකරන පශච්ාX උපාz ආයතනෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*64. 
උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— කළමණාකරන පශ්චාX 

උපාz ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශ්ව-ද0ාල 
පනෙX xiii වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.03.23 Pන ඉPQපX කරන 
ලද, 2014.12.31 Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
-ගණකාzප[වර යාෙi `Zෂණ ඇ�ළX කළමණාකරන පශච්ාX උපාz ආයතනෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය. 

(අධ0ාපනය හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
-j" 2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*65. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත0"තර ෙවළඳ අමාත0�මා ,— � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2015),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා 
අපනයන සංව�ධන පනෙX 16 වැ` වග"[ය යටෙX සහ 1971 අංක 38 දරන  >දB  පනෙX  
II වැ` වග"[ය අ;ව 2018.02.21 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" 
අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX � 
ලංකා අපනයන සංව�ධන මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.20 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*66. 

වැ-O ක�මා"ත අමාත0�මා ,—   uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQෙm වා�Aක වා�තාව 
හා V}< (2013),— 1975 අංක 35 දරන uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQ පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන >දB  පනෙX II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග"[ය ය ටෙX 2017.07.25 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද 2013.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(කෘAක�මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.05.23 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*67. 

වැ-O ක�මා"ත අමාත0�මා,—   uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQෙm වා�Aක වා�තාව හා 
V}< (2014),— 1975 අංක 35 දරන uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQ පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන >දB පනෙX  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග"[ය ය ටෙX 2017.07.25 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX uඩා ෙX ව� සංව�ධන අzකාQෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(කෘAක�මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.05.23 Pන සලකා 
බලන ල_.) 
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*68. 

ක<ක	 හා වෘX¨ය සs[ සබඳතා අමාත0�මා,— ජා[ක වෘX[ය aරAතතා හා ෙසෞඛ0 
ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා[ක වෘX[ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ0 ��බඳ ආයතන පනෙX 18 වැ` වග"[ය සහ ආn�කම ව0වසථ්ාෙC 154(6) 
ව0වසථ්ාව ය ටෙX 2017.09.20 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ජා[ක වෘX[ය 
aරAතතා හා ෙසෞඛ0 ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2018.06.05 Pන සලකා බලන ල_.) 

*69. 

රාජ0 ව0වසාය හා මහ;වර නගර සංව�ධන අමාත0�මා,— 2/ස u	ණෑගල වැ-O 
සමාගෙ< වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14 
(3) වග"[ය ය ටෙX 2018.01.24 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" අවස" 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX                       
2/ස u	ණෑගල වැ-O සමාගෙ< වා�Aක වා�තාව හා �ල0 පකාශන අ;මත කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*70. 
අගාමාත0�මා සහ ජා[ක ප[පX[ හා ආ�{ක කට/� අමාත0�මා ,— � ලංකා ප[පX[ 

අධ0යන ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන � ලංකා ප[පX[ 
අධ0යන ආයතන පනෙX 18 වැ` වග"[ය අ;ව 2017.11.11 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 
2013.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi 
`Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා ප[පX[ අධ0යන ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත 
කළ /� ය.  

(ආ�{ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.03.20 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*71. 
ක�මා"ත හා වා°ජ කට/� අමාත0�මා,— � ලංකා හසත් ක�මා"ත මnඩලෙm 

වා�Aක වා�තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(3) වග"[ය ය ටෙX 
2017.08.22 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX � ලංකා හසත් ක�මා"ත 
මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව අ;මත කළ /� ය.  

(`ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.06.06 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*72. 
කෘAක�ම අමාත0�මා,— කෘAකා�sක හා ෙගො-ජන රෂණ මnඩලෙm වා�Aක 

වා�තාව හා V}< (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘAකා�sක හා ෙගො-ජන රෂණ පනෙX 
27 වග"[ය ය ටෙX 2017.03.21 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" 
� ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX කෘAකා�sක 
හා ෙගො-ජන රෂණ මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(කෘAක�මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2017.12.08 Pන සලකා 
බලන ල_.) 

*73. 
උසස ් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙමොර�ව -ශව්-ද0ා�ය 

තාෂ°ක ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශව්-ද0ාල 
පනෙX XIII වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2016.10.26 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද 2013.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ෙමොර�ව -ශව්-ද0ා�ය තාෂ°ක ආයතනෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 
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*74. 
උසස ් අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙමොර�ව -ශව්-ද0ා�ය 

තාෂ°ක ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශව්-ද0ාල 
පනෙX XIII වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.01.24 වැ` Pන ඉPQපX 
කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ෙමොර�ව -ශව්-ද0ා�ය තාෂ°ක ආයතනෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*75. 

උසස ්අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm ෛවද0 
-ද0ා පශච්ාX උපාz ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
-ශව්-ද0ාල පනෙX XIII වැ` පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.08.11 වැ` Pන 
ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
-ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ෙකොළඹ -ශව්-ද0ාලෙm ෛවද0 -ද0ා පශච්ාX 
උපාz ආයතනෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*76. 

උසස ්අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— � ලංකා අi`Pග -ශව්-ද0ාලෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< (2014),— 1978 අංක 16 දරන -ශව්-ද0ාල පනෙX XIII වැ  ̀
පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.08.10 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2014.12.31 
වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ 
ඇ�ලX � ලංකා අi`Pග -ශව්-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

*77. 

උසස ්අධ0ාපන හා සංසක්ෘ[ක කට/� අමාත0�මා,— � ලංකා අi`Pග -ශව්-ද0ාලෙm 
වා�Aක වා�තාව හා V}< (2013),— 1978 අංක 16 දරන -ශව්-ද0ාල පනෙX XIII වැ  ̀
පQ©ෙ§දෙm 110 වැ` වග"[ය යටෙX 2017.02.22 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2013.12.31 
වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ 
ඇ�ලX � ලංකා අi`Pග -ශව්-ද0ාලෙm වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(අධ0ාපන හා මානව ස<පX සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 
2017.12.08 Pන සලකා බලන ල_.) 

 *78. 

ඛ`ජ ෙතB ස<පX සංව�ධන අමාත0�මා,— ලංකා ඛ`ජ ෙතB w[ගත සංසථ්ාෙC 
වා�Aක වා�තාව හා V}< (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ`ජ ෙතB w[ගත සංසථ්ා 
පනෙX 32(3) වග"[ය යටෙX 2018.05.23 වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ  ̀
Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ 
ඇ�ලX ලංකා ඛ`ජ ෙතB w[ගත සංසථ්ාෙC වා�Aක වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(බලශ[ය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2018.06.06 Pන සලකා බලන 
ල_.) 

*79. 

වැ-O ක�මා"ත අමාත0�මා,— ෙපොB වගාYZෙ< මnඩලෙm වා�Aක වා�තාව හා 
V}< (2015),— 1971 අංක 38 දරන >දB පනෙX 14(2)(ඇ) වග"[ය යටෙX 2017.10.09 
වැ` Pන ඉPQපX කරන ලද 2015.12.31 වැ` Pෙන" අවස" � ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද -ගණකාzප[වරයාෙi `Zෂණ ඇ�ලX ෙපොB වගාYZෙ< මnඩලෙm වා�Aක 
වා�තාව හා V}< අ;මත කළ /� ය.  

(කෘAක�මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව -j" 2017.12.08 Pන 
සලකා බලන ල_.) 
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*80. 
ආn�කම ව0වස්ථාව යටෙX ෙයෝජනාව,— -වාදය  කB තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¤` 22),— “� ලංකා පජාතා"lක සමාජවා_ ජනරජෙm ආn�කම 
ව0වස්ථාෙC 104ආ (5)(අ) ව0වස්ථාෙC -z-ධාන පකාරව මැ[වරණ ෙකොsෂ" 
සභාව -j" 2016 ෙපබරවාQ 25 Pනැ[ අංක 1955/19 දරන අ[ -ෙශේෂ ගැස� පතෙm 
පළ කර; ලැබ, 2016.05.06 Pන ඉPQපX කරන ලද, ජනමත-චාරණයක_ ෙහෝ ඡ"ද 
-ම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ -ද³X හා >´ත ජනමාධ0 -j" ��පැPය /� 
උපමාන ෙහවX මා�ෙගෝපෙLශ/ ෙමෙහ/< ප[පX[ අ;මත කළ /� ය.” ය;ෙව" 
ෙයෝජනා කරන ලP", පශ්නය සභා®>ඛ කරන ල_.  

81. 

ළමා kන	Xථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම.  

82. 

� ලංකා එසX \ස[්යා` සෙහෝදරXවය (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — 
ෙදවැ`වර Yයbම.  

83. 

� ලංකා කා"තා ස<ෙ<ලනය (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම.  

84. 

ෙමොනරාගල Pසl් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — 
ෙදවැ`වර Yයbම.  

85. 

ලසාOය" සමාජNය අධ0ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — 
ෙදවැ`වර Yයbම.  

86. 

ජාත0"තර කා"තා සහ ළමා අ�¨" a±^ෙ< සභාව (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX 
ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  

87. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර 
Yයbම.  

88. 

ද ඉ"ස�්�/� ඔෆ ්ස��ෆ�� පxO එකf"ට"�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත YZෙ<) 
පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  

89. 

� ශාක0jංහාරාම -හාරසථ් කා�යය සාධක සං-ධානය (සංසථ්ාගත YZෙ<) පනX 
ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  

 

90. 

� ලංකා ෙගොඩනැVO ෙසේවා ඉං�ෙ"	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත YZෙ<) 
පනX ෙක�<පත — ෙදවැ`වර Yයbම.  
 
* සල6ෙණ� හ9�ව0 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 

 
 

 
 


