
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

49/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .$/ සංෙ2ශ, 34ට6 ය7තල පහ9ක: 
හා .ෙ2ශ ;<යා අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයE අංක 187 ෙයෝජනාෙව# හI#වාJමට ෙයෝජනා කරන ලද 
34ට6 හැIL:පෙතE දළ සැලැසම් ඉOPපQ කර#ෙ#ද; 

 (ii) එම හැIL:පත TUQ <Vෙ: බලධාPයා කW	#ද; 
 (iii) XරවැYය#ට හැIL:පQ ලබාJම ෙවLෙව# ඇසත්ෙ:#�ගත �Pවැය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) එම �Pවැය දරL ලබ#ෙ# කW	# .Y#ද; 
 (v) 2017 ව�ෂය �ළJ 34ට6 හැIL:පQ ෙයෝජනා කමය ]යාQමක <Vම 

සඳහා රාජ= අයවැෙය# ෙව#කළ ප_පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

2. 
137/’18 

ග	 ෙරෝEe UමාP .ෙfරQන මහQgය,— සමාජ 9බසාධන හා පාථgක ක�මා#ත 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) ගෙ6ෙවල පෙ2ශෙi ඉහළ /jගල නg# ගම _ෙබන බවQ; 

 (ii) ෙමම ගෙ: බkතර පW6 සංඛ=ාව ග  ෙඩො6 කපා nවQවන බවQ; 

 (iii) පව_න දැ3 Tයඟය, අpදව= gල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව# ෙ: වන.ට එම ග:මානෙi ජනතාවම ක�මා#තය කරෙගන 
යාෙ:J දැ3 $ෂක්රතාව#ට ලs Y7න බවQ; 

 එ�මා ද#ෙනEද? 

(ආ) එෙසේ න:, එම ග:මානෙi nවQවන ජනතාවෙj ගැටt .සuමට අමාත=ාංශය ගL 
ලබන �යවර කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

3. 
396/’18 

ග	 v. රං4Q ද ෙසොwසා මහතා,— අxකරණ හා බ#ධනාගාර ප_සංස්කරණ 
අමාත=�gයෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) බ#ධනාගාර Tයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැyමට බ#ධනාගාර 
ෙදපා�තෙ:#�ව .Y# 2016 ව�ෂෙi ස:pඛ පVෂණය පැවැQz බව 
ද#ෙ#ද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 40.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
2018 ඔ%ෙත'බ
 10 වැ� බදාදා අ.භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 (ii) එෙසේ න:, 2016.10.19 Yට 2016.10.27 දවා පැවැQz ස:pඛ පVෂණ සහ 
2016.11.03 Yට 2016.11.12 දවා පවQවන ලද ව{හගත ස:pඛ 
පVෂණෙi ප_ඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග#නා ලද 
අය$:ක	ව# සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැy: කර ඇ_ බව හා අදාළ }.9: 2016.11.24 
Oන අQස# කරන ෙලස 9$9ක:ලා~#ට බ#ධනාගාර ෙදපා�තෙ:#�ව 
ම�# දැL: J නැවත එය ක6 දැpෙ� ම#ද; 

 (iv) එෙසේ ක6 දැ� පQs: ෙ: වන.ටQ ලබා ෙනොJමට ෙහේ�ව කවෙ�ද; 

ය#න එ�gය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) (i) පQs: ලබා Jෙ: ගැටt සහගත තQQවය _�යJ, පQs:ලා~# 
අපහ9තාවයට පQවන අ�P# ඔW#ට }.9: /� ලබා $#ෙ# ම#ද; 

 (ii) 9$9ක: සXරන ලද අය$:ක	ව#ට පQs: ලබා ෙනොJෙම# ඔW# දැ3 
අපහ9තාවයකට පQව Y7න බව ��ග#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ න:, පQs: නැවත ලබාJමට කට�� කර#ෙ#ද; 

 (iv) එෙසේ න:, එම Oනය කවෙ�ද;  

 ය#නQ එ�gය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

4. 
495/’18 

ග	 චg#ද . ෙfYP මහතා,— පළාQ සභා, පළාQ පාලන සහ �ඩා අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළාQ මා�ගසථ් ම� පවාහන අxකාPෙi පාලනය යටෙQ ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඌව පළාQ මා�ගසථ් ම� පවාහන අxකාPෙi ෙසේවෙi T�� ෙසේවක 
සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එE දැනට ෙසේවෙi T��  TලධාP#ෙj න: හා /�නය# කවෙ�ද; 

 (iv) ඌව පළාQ පධාන අමාත=වරයා එම �රයට පQsෙම# අන�	ව, ෙ: දවා 
එම අxකාPෙi ලබාO ඇ_ ;<යා සංඛ=ාව හා එම ;<යාලා�#ෙj න: හා 
/�නය# කවෙ�ද;  

 (v) වQම# පධාන අමාත=වරයා එම �රයට පQsෙම# අන�	ව ලබාJ ඇ_ 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර පQ ලබා$# මා�ග හා 
X2ගලය#ෙj න: ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අLගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

 5. 
521/’18 

ග	 ඉ#Oක අL	2ධ ෙහේරQ මහතා,— ෙසෞඛ=, ෙපෝෂණ හා ෙ2�ය ෛවද= 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 අයවැෙය# වUග� ෙරෝ�# සඳහා 	xරය කා#$ ෙපරන ය#ත 
ෙරෝහ6වලට ලබා Jම ෙවLෙව# ෙව# කළ pදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව�ෂෙi මැද භාගය වන.ට රජෙi ෙරෝහ6 ෙවත ලබා $# 	xරය 
කා#$ ෙපරන ය#ත සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (iii) ඉ_P ය#ත ලබා ෙදL ලබන Oනය කවෙ�ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා .xමQ ෙට#ඩ� කැඳsම Y$ කර _ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න:, සැප�:ක	ව# හා ඔW#ෙj gල ගණ# කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?  

(ආ) (i) අත=ාවශ= ඖෂධ රට �ළ Tපදවා ගැyෙ: ව=ාපෘ_ ආර:භ <Vම සඳහා 
2017 ව�ෂෙi ෙව# කළ pදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වැඩ��ෙවළ OයQ <Vම සඳහා ෙ: වන.ට ]යාQමක කර ඇ_ 
සැල9:/ අධ=යනය# කවෙ�ද;  

ය#නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

6. 
602/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— ෙසෞඛ=, ෙපෝෂණ හා ෙ2�ය ෛවද= අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙi Yට ෙ: දවා වයඹ  පළාත �ළ වා�තා s ඇ_ එ� අw s   
ආසාOතය#  සංඛ=ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එ� අw s ආසාOතය# සංඛ=ාව වැ3 s _ෙ� න:, එයට බලපා ඇ_ ෙහේ�  
කවෙ�ද; 

  (iii) වයඹ පළාත �ළ එ� අw s  ආසාOතය#  සංඛ=ාව ව�ධනය sම වැළැsම 
සඳහා අමාත=ාංශය ගL ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

7. 
608/’18 

ග	 දයාYP ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ ස.බලගැ#s: අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) අද වන.ට සමෘ2x බැංUව ස� වQක: පමාණය ෙකොපමණද; 

   (ii) Oවwන Xරා �E7 සමෘ2x බැංU සංඛ=ාව සහ සමෘ2x මහා සංග: සංඛ=ාව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

      (iii) Yයtම සමෘ2x සංග: ස�ව දැනට _ෙබන වQක: පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) (i) 2018 මැw Oන සැම	ෙ:J අගාමාත=වරයා සඳහ# කළ පPO සමෘ2x 
(O.නැ&ම) බැංUව, � ලංකා මහ බැංUව යටතට පවරා ග#ෙ#ද; 

 (ii) 2013 අංක 1 දරන O.නැ&ම පනතට අLව � ලංකා මහ බැංUෙව# Tදහස ්
කර ඇ_ එම බැංUව ය� පවරා ගැyමට හැ<යාව පව�ද; 

 (iii) එෙසේ පවරා ග#ෙ# න:, එයට ෙහේ� කවෙ�ද; 

 ය#නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 
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8. 
1129/’18 

ග	 (මහාචා�ය) ආ� මාරYංහ මහතා,— .$/බල හා Xන�ජනyය බලශ_ 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකරවල�7ය පෙ2ශෙi ඉOකර ඇ_ බර ඉ#ධන (HFO) ම�# දැනට 
]යාQමක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ දsකෘත සව්භා.ක වා� 
(LNG) ම�# ]යාQමක කරsම සඳහා එකඟතාවය _¦ෙ#ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ s _ෙ�ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩsම ෙහේ�ෙව# ලංකා .$/බල ම§ඩලයට Y$s ඇ_ 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ¨ බලාගාරය ම�# ලංකා .$/බල ම§ඩලයට ලබා ෙදන .$/ ඒකකයක 

gල Tයම <Vමට අදාළව ඇ_කර ග#නා ලද එකඟතාවය#ට පටහැTව 
කට�� Y$වන බව ද#ෙ#ද; 

 (v) }.9: පකාරව .$/ සැප�:කාර සමාගම ]යා <Vම තහW	  <Vම සඳහා 
ග#නා ]යාමා�ග කවෙ�ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පPO කට�� ෙනො<Vම Tසා ලංකා .$/බල ම§ඩලයට Y$ 
s ඇ_ පා�ව ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැL:Jම සහ Oනට Tයgත කට�� 

*1. 

හාTªරණය සඳහා වන කා�යාලය පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

 

*2. 
pද6 පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
 

*3.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙQ Tෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනQ 
ම�# සංෙශෝxත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙQ 4(3) වග#_ය සහ 
14 වග#_ය සමඟ <ය.ය �� එ¨ පනෙQ 20 වග#_ය යටෙQ ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) Tෙයෝග ස:බ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=වරයා 
.Y# සාදන ල$ව, 2018 T 18 Oනැ_ අංක 2076/4 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL 
ලැබ, 2018.07.17 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tෙයෝග අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
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*4.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙQ Tෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනQ 
ම�# සංෙශෝxත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙQ 4(3) වග#_ය සහ          
14 වග#_ය සමඟ <ය.ය ��  එ¨ පනෙQ 20 වග#_ය යටෙQ ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) Tෙයෝග ස:බ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=වරයා 
.Y# සාදන ල$ව, 2018 අෙගෝස�් 10 Oනැ_ අංක 2083/37 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ 
කරL ලැබ,  2018.09.18 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tෙයෝග අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*5.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනත යටෙQ Tෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
පනෙQ 14(1) වග#_ය යටෙQ ෙසස් බ$ ස:බ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 ¯/ 24 Oනැ_ අංක 2081/10 
දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.08.23 Oන ඉOPපQ කරන ලද 
Tෙයෝගය අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*6. 

පVෂණ ෙකොgෂ# සභා (සංෙශෝධන) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*7. 
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ�°ක කට�� අමාත=�මා,— උද�පන පනත 

යටෙQ Tයමය,— ජා_ක රාජ= සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උද�පන පනෙQ 3 වග#_ය 
යටෙQ � ලංකා පජාතා#±ක සමාජවාJ ජනරජය සහ ��< ජනරජය අතර උද�පන }.9ම 
ස:බ#ධෙය# ජනාxප_වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 ¯/ 13 Oනැ_ අංක 2079/77 දරන අ_ 
.ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.09.04 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tයමය අLමත කළ 
�� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*8. 

අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ�°ක කට�� අමාත=�මා,— ෙපෞ2ග/ක 
ආරෂක Tෙයෝජ=ායතන .xමQ <Vෙ: පනත යටෙQ Tෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞ2ග/ක ආරෂක Tෙයෝජ=ායතන .xමQ <Vෙ: පනෙQ 18 වග#_ය යටෙQ  ගාස�් 
අය<Vම සංෙශෝධනය ස:බ#ධෙය# ආරෂක අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 T 07 
Oනැ_ අංක 2074/34 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ,  2018.09.04 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tෙයෝග අLමත කළ �� ය. 

*9. 
pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනත යටෙQ Tයමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනෙQ 3 වග#_ය යටෙQ 
Tෂප්ාදන බ$ ස:බ#ධෙය# pද6 හා ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 මැw 31 
Oනැ_ අංක 2073/41 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.09.21 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tයමය අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*10. 
pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනත යටෙQ Tයමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනෙQ 3 වග#_ය යටෙQ 
Tෂප්ාදන බ$ ස:බ#ධෙය# pද6 හා ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 T 08 
Oනැ_ අංක 2074/39 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.09.21 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tයමය අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
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*11. 
pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනත යටෙQ Tයමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Tෂප්ාදන බ$ (.ෙශේෂ .x.ධාන) පනෙQ 3 වග#_ය යටෙQ 
Tෂප්ාදන බ$ ස:බ#ධෙය# pද6 හා ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 T 14 
Oනැ_ අංක 2075/51 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.09.21 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tයමය අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*12. 

pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— 9රාබ$ ආඥාපනත යටෙQ Tෙ�දනය (අංක 1),— 
9රාබ$ ආඥාපනෙQ (52 අxකාරය z) 25 වග#_ය යටෙQ 9රාබ$ ස:බ#ධෙය# pද6 හා 
ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාP 18 Oනැ_ අංක 2054/42 දරන අ_ 
.ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.05.22 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tෙ�දනය අLමත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන 9රාබ$ Tෙ�දනය)  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*13. 
pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— 9රාබ$ ආඥාපනත යටෙQ T ෙ�දනය (අංක 2),— 

9රාබ$ ආඥාපනෙQ (52 අxකාරය z) 32 වග#_ය සමඟ <ය.ය �� 25 
වග#_ය යටෙQ වා�³ක මQපැ# බලපත ගාස්� ස:බ#ධෙය# pද6 හා 
ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ:බ� 11 Oනැ_ අංක 
2049/4 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.03.20 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tෙ�දනය අLමත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන 9රාබ$ Tෙ�දනය)  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*14.  
.ෙ2ශ කට�� අමාත=�මා,— තානාප_ වරපසාද පනත යටෙQ Tෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප_ වරපසාද පනෙQ 4 වග#_ය යටෙQ .ෙ2ශ කට�� අමාත=වරයා 
.Y# සාදන ල$ව, 2018  T 05 Oනැ_ අංක 2074/13 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ 
කරL ලැබ, 2018.08.10 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tෙයෝග අLමත කළ   �� ය. 

 (අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*15.  
පළාQ සභා, පළාQ පාලන සහ �ඩා අමාත=�මා,— �ඩා පනත යටෙQ Tෙයෝගය,—

ජා_ක රාජ= සභාෙ� 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙQ 41 වග#_ය  පළාQ සභා, 
පළාQ පාලන සහ �ඩා අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 මැw 31 Oනැ_ අංක 
2073/15  දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරL ලැබ, 2018.08.24 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tෙයෝගය අLමත කළ �� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*16.  
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ�°ක කට�� අමාත=�මා,— ආ§�කම 

ව=වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා#±ක සමාජවාJ ජනරජෙi ආ§�කම 
ව=වසථ්ාෙ� 104ආ (5) (අ) ව=වසථ්ාව පකාරව මැ_වරණ ෙකොgෂ# සභාව .Y# සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ:බ� 04 Oනැ_ අංක 2048/1 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi පළ කරන ල$ව, 
2018.01.23 Oන ඉOPපQ කරන ලද ජනමත.චාරණයකJ ෙහෝ ඡ#ද .ම?මකට අදාළ 
කාල?මාව �ළ .ද{Q හා pµත ජනමාධ= .Y# ��පැOය ��, මාධ= උපමාන අLමත කළ   
�� ය. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
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*17. 
ෙකොළඹ ව=ාපාර වස්� .Tමය ස්ථානය අසාpEකරණය <Vෙ: පනQ ෙක«:පත — 

කාරක සභාව. 

*18. 
ෙබෞ2ධ .හාර ෙ2වාලග: (සංෙශෝධන) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*19. 

ෙථේරවාJ �¶ ක_කාවQ (/යාපOං� <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර 
<යsම. 

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*20. 

� ලංකා වා·ජ සමථ මධ=ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර 
<යsම.  

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*21.  

9;U:පQ .Tමය පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*22. 
කාලාවෙරෝධ (.ෙශේෂ .x.ධාන) (සංෙශෝධන) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*23. 

� ලංකා .$/බල (සංෙශෝධන) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  
(අමාත= ම§ඩලෙi අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*24. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— මහජන බැංUෙ� වා�³ක 

වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2016),— pද6 y_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ 2017.11.16 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2016.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ මහජන බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ 
�ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
*25. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— � ලංකා ක සංසථ්ාෙ� 
වා�³ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ       
14(3) වග#_ය යටෙQ 2017.11.24 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# 
අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා 
ක සංසථ්ාෙ� වා�³ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*26. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— ලංකා බැංUෙ� වා�³ක 

වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2016),— pද6 y_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.04 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2016.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ලංකා බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ 
�ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*27. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— පාෙ2�ය සංව�ධන බැංUෙ� 

වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2015),— pද6 y_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.11.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ පාෙ2�ය සංව�ධන බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා 
�ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*28. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— රාජ= උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන pද6  පනෙQ     14
(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.06.23 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ රාජ= උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.09.21 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*29. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— රාජ= උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන pද6  පනෙQ     14
(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.11.11 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ රාජ= උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
*30. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— � ලංකා ඉ_P<Vෙ: බැංUෙ� 
වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන pද6  පනෙQ 14(3) 
වග#_ය ය ටෙQ 2017.08.08 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¹න .ගණකව	#ෙj TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා 
ඉ_P<Vෙ: බැංUෙ� වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.09.21 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
*31. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�°ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.10.19 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2012.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj 
TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� 
ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.11.10 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*32. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�°ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2013.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj 
TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� 
ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*33. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�°ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj 
TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ 
�� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*34. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙQ 16 වැT වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ II වැT වග#_ය  
අLව 2017.10.20 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.02.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*35. 

pද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— � ලංකා 9;U:පQ හා .Tමය ෙකොgෂ# සභාෙ� 
වා�³ක වා�තාව හා }º: (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා 9;U:පQ හා .Tමය 
ෙකොgෂ# සභා පනෙQ 37(2) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 13(1) 
වග#_ය අLව, 2017.12.07 වන Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2016.12.31 Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ � ලංකා 
9;U:පQ හා .Tමය ෙකොgෂ# සභාෙ� වා�³ක වා�තාව හා }ºම අLමත කළ �� ය. 

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.02.20 Oන 
සලකා බලන ලJ.) 

*36. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— අL¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම§ඩලෙi 
වා�³ක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අL¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම§ඩල පනෙQ 29(5) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) 
වග#_ය යටෙQ, 2016.08.12 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ අL¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප�තන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*37. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ� වා�³ක 
වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O�º <Vෙ: පනෙQ 
40(3) වග#_ය සහ ආ§�කම ව=වසථ්ාෙ� 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2016.06.09 වැT 
Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ� 
වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*38. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා පදනෙ: වා�³ක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O�º <Vෙ: පනෙQ 40(3) වග#_ය සහ 
ආ§�කම ව=වස්ථාෙ� 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2016.07.05 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා පදනෙ: වා�³ක වා�තාව අLමත  
කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*39. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ� වා�³ක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O�º <Vෙ: පනෙQ 
40(3) වග#_ය සහ ආ§�කම ව=වසථ්ාෙ� 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2017.03.22 වැT 
Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ� 
වා�³ක වා�තාව අLමත  කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*40. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— කා�gක තාෂණ ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O�º <Vෙ: පනෙQ 40(3) වග#_ය සහ 
1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ, 2017.01.24 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ කා�gක තාෂණ ආයතනෙi වා�³ක 
වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 
*41. 

.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— කා�gක තාෂණ ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O�º <Vෙ: පනෙQ 40(3) වග#_ය සහ 
1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ, 2016.01.29 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ කා�gක තාෂණ ආයතනෙi වා�³ක 
වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*42. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— � ලංකා පg_ ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා පg_ ආයතන පනෙQ 37(3) වග#_ය සහ ආ§�කම 
ව=වසථ්ාෙ� 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2016.12.02 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014. 
12. 31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ � ලංකා පg_ ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*43. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙiෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය Xkº සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— අL¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම§ඩලෙi  
වා�³ක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අL¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම§ඩල පනෙQ 29(5) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) 
වග#_ය යටෙQ, 2017.06.22 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2015.12.31 Oෙන# අවස# z 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ළQ අL¼ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*44. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— � ලංකා සබරගpව 

.ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ � ලංකා සබරගpව .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*45. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— � ලංකා සබරගpව 

.ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ � ලංකා සබරගpව .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*46. 

උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— � ජයව�ධනXර 
.ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2015),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2015.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ � ජයව�ධනXර .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*47. 
උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ඌව ෙව6ලස්ස 

.ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.03.23 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ඌව ෙව6ලස්ස .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*48. 
උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ඌව ෙව6ලස්ස 

.ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.08.10 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ඌව ෙව6ලස්ස .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*49. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2016.10.26 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ     
�� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*50. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.01.24 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ     
�� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*51. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2015),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2018.02.21 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2015.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ     
�� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2018.05.23 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*52. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi 

පPගණක අධ=යනායතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
.ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2016.07.20 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙi පPගණක අධ=යනායතනෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*53. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi 

පPගණක අධ=යනායතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
.ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.02.22 ඉOPපQ කරන ලද, 
2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙi පPගණක අධ=යනායතනෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*54. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද·ය .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2012),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ, 2015.11.21 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2012.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද·ය .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව 
හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*55. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද·ය .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ 2017.01.24 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද·ය .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව 
හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*56. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද·ය .ශව්.ද=ාලෙi 

වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ, 2017.02.22 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද·ය .ශ්ව.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව 
හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*57. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ග:පහ .කමාර�� ආ��ෙ�ද 

.ද=ායතනය, කැළ·ය .ශ්ව.ද=ාලයE වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 
16 දරන .ශව්.ද=ාල පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 
2017.01.24 Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණය ඇ�ළQ, ග:පහ .කමාර�� ආ��ෙ�ද 
.ද=ායතනය, කැළ·ය .ශව්.ද=ාලයE වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*58. 
උසස ් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව් .ද=ාල¿ය 

කෘ³තාÀ·ක හා ගාÁය .ද=ා ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 
අංක 16 දරන .ශව්.ද=ාල පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 
2017.08.11 Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, .ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශව් .ද=ාල¿ය 
කෘ³තාÀ·ක හා ගාÁය .ද=ා ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*59. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— කළමණාකරන පශ්චාQ 

උපාx ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.03.23 Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ කළමණාකරන පශ්චාQ උපාx ආයතනෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*60. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— කළමණාකරන පශ්චාQ 

උපාx ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.03.23 Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාxප_වර යාෙj TVෂණ ඇ�ළQ කළමණාකරන පශ්චාQ උපාx ආයතනෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*61. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා ,— � ලංකා අපනයන 
සංව�ධන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2015),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා 
අපනයන සංව�ධන පනෙQ 16 වැT වග#_ය යටෙQ සහ 1971 අංක 38 දරන  pද6  පනෙQ  
II වැT වග#_ය අLව 2018.02.21 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# 
අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ � 
ලංකා අපනයන සංව�ධන ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*62. 

වැ./ ක�මා#ත අමාත=�මා ,—   Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාPෙi වා�³ක වා�තාව 
හා }º: (2013),— 1975 අංක 35 දරන Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාP පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන pද6  පනෙQ II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග#_ය ය ටෙQ 2017.07.25 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද 2013.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාPෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(කෘ³ක�මය හා ඉඩ: ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.05.23 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

 

 

 



( 15 ) 

 

*63. 

වැ./ ක�මා#ත අමාත=�මා,—   Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාPෙi වා�³ක වා�තාව හා 
}º: (2014),— 1975 අංක 35 දරන Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාP පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන pද6 පනෙQ  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග#_ය ය ටෙQ 2017.07.25 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ Uඩා ෙQ ව� සංව�ධන අxකාPෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(කෘ³ක�මය හා ඉඩ: ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.05.23 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*64. 
ක:ක	 හා වෘQ�ය සg_ සබඳතා අමාත=�මා,— ජා_ක වෘQ_ය 9ර³තතා හා ෙසෞඛ= 

ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා_ක වෘQ_ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ= ��බඳ ආයතන පනෙQ 18 වැT වග#_ය සහ ආ§�කම ව=වසථ්ාෙ� 154(6) 
ව=වසථ්ාව ය ටෙQ 2017.09.20 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ජා_ක වෘQ_ය 
9ර³තතා හා ෙසෞඛ= ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2018.06.05 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*65. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— ?/ස U	ණෑගල වැ./ 
සමාගෙ: වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14 
(3) වග#_ය ය ටෙQ 2018.01.24 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ                       
?/ස U	ණෑගල වැ./ සමාගෙ: වා�³ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*66. 
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ�°ක කට�� අමාත=�මා ,— � ලංකා ප_පQ_ 

අධ=යන ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන � ලංකා ප_පQ_ 
අධ=යන ආයතන පනෙQ 18 වැT වග#_ය අLව 2017.11.11 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2013.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj 
TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා ප_පQ_ අධ=යන ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත 
කළ �� ය.  

(ආ�°ක සංව�ධන ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*67. 
ක�මා#ත හා වා·ජ කට�� අමාත=�මා,— � ලංකා හසත් ක�මා#ත ම§ඩලෙi 

වා�³ක වා�තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය ය ටෙQ 
2017.08.22 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ � ලංකා හසත් ක�මා#ත 
ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව අLමත කළ �� ය.  

(Tෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.06.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*68. 

කෘ³ක�ම අමාත=�මා,— කෘ³කා�gක හා ෙගො.ජන රෂණ ම§ඩලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ³කා�gක හා ෙගො.ජන රෂණ පනෙQ 
27 වග#_ය ය ටෙQ 2017.03.21 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# 
z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ කෘ³කා�gක 
හා ෙගො.ජන රෂණ ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(කෘ³ක�මය හා ඉඩ: ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.12.08 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
*69. 

උසස ් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙමොර«ව .ශව්.ද=ාÄය 
තාෂ·ක ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශව්.ද=ාල 
පනෙQ XIII වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2016.10.26 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද 2013.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ෙමොර«ව .ශව්.ද=ාÄය තාෂ·ක ආයතනෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*70. 
උසස ් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙමොර«ව .ශව්.ද=ාÄය 

තාෂ·ක ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශව්.ද=ාල 
පනෙQ XIII වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.01.24 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ෙමොර«ව .ශව්.ද=ාÄය තාෂ·ක ආයතනෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*71. 

උසස ්අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi ෛවද= 
.ද=ා පශච්ාQ උපාx ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
.ශව්.ද=ාල පනෙQ XIII වැT පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.08.11 වැT Oන 
ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙi ෛවද= .ද=ා පශච්ාQ 
උපාx ආයතනෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*72. 

උසස ්අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— � ලංකා අjTOග .ශව්.ද=ාලෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශව්.ද=ාල පනෙQ XIII වැT 
පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.08.10 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 
වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ 
ඇ�ලQ � ලංකා අjTOග .ශව්.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*73. 

උසස ්අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට�� අමාත=�මා,— � ලංකා අjTOග .ශව්.ද=ාලෙi 
වා�³ක වා�තාව හා }º: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශව්.ද=ාල පනෙQ XIII වැT 
පP�ෙ¾දෙi 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.02.22 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2013.12.31 
වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ 
ඇ�ලQ � ලංකා අjTOග .ශව්.ද=ාලෙi වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(අධ=ාපන හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 
2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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 *74. 

ඛTජ ෙත6 ස:පQ සංව�ධන අමාත=�මා,— ලංකා ඛTජ ෙත6 y_ගත සංසථ්ාෙ� 
වා�³ක වා�තාව හා }º: (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛTජ ෙත6 y_ගත සංසථ්ා 
පනෙQ 32(3) වග#_ය යටෙQ 2018.05.23 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT 
Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ 
ඇ�ලQ ලංකා ඛTජ ෙත6 y_ගත සංසථ්ාෙ� වා�³ක වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(බලශ_ය ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.06.06 Oන සලකා බලන 
ලJ.) 

*75. 

වැ./ ක�මා#ත අමාත=�මා,— ෙපො6 වගා<Vෙ: ම§ඩලෙi වා�³ක වා�තාව හා 
}º: (2015),— 1971 අංක 38 දරන pද6 පනෙQ 14(2)(ඇ) වග#_ය යටෙQ 2017.10.09 
වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# අවස# z ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද .ගණකාxප_වරයාෙj TVෂණ ඇ�ලQ ෙපො6 වගා<Vෙ: ම§ඩලෙi වා�³ක 
වා�තාව හා }º: අLමත කළ �� ය.  

(කෘ³ක�මය හා ඉඩ: ��බඳ ආං¸ක අ¹ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.12.08 Oන 
සලකා බලන ලJ.) 

*76. 
ආ§�කම ව=වස්ථාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— .වාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¯T 22),— “� ලංකා පජාතා#±ක සමාජවාJ ජනරජෙi ආ§�කම 
ව=වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව=වස්ථාෙ� .x.ධාන පකාරව මැ_වරණ ෙකොgෂ# 
සභාව .Y# 2016 ෙපබරවාP 25 Oනැ_ අංක 1955/19 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස® පතෙi 
පළ කරL ලැබ, 2016.05.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද, ජනමත.චාරණයකJ ෙහෝ ඡ#ද 
.ම?මකට අදාළ කාල?මාව �ළ .ද{Q හා pµත ජනමාධ= .Y# ��පැOය �� 
උපමාන ෙහවQ මා�ෙගෝපෙ2ශ/ ෙමෙහ�: ප_පQ_ අLමත කළ �� ය.” යLෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලO#, පශ්නය සභා�pඛ කරන ලJ.  

77. 

ළමා Xන	Qථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර 
<යsම.  

78. 

� ලංකා එසQ ]ස_්යාT සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — 
ෙදවැTවර <යsම.  

79. 

� ලංකා කා#තා ස:ෙ:ලනය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර 
<යsම.  

80. 

ෙමොනරාගල Oස±් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — 
ෙදවැTවර <යsම.  

81. 

ලසා/ය# සමාජ¿ය අධ=ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — 
ෙදවැTවර <යsම.  

82. 

ජාත=#තර කා#තා සහ ළමා අw�# 9;¨ෙ: සභාව (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ 
ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

83. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර 
<යsම.  
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84. 

ද ඉ#ස7්7�® ඔෆ ්ස�7ෆwÉ ප�/ එකW#ට#®ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) 
පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

85. 

� ශාක=Yංහාරාම .හාරසථ් කා�යය සාධක සං.ධානය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ 
ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

 

86. 

� ලංකා ෙගොඩනැ}/ ෙසේවා ඉං4ෙ#	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ 
ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.  

87. 

ෛවද= එස.් එස.් &ණව�ධන ෙ2�ය ආ��ෙ�ද සංව�ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක«:පත — ෙදවැTවර <යsම.   

 
* සල+ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

 


