
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

13/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— වා"මා#ග සහ ජල ස'ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැ9 මාසෙ: ඇ; < අයහප� කාල>?ක ත��වය ෙහේ�ෙව. 
කෑගAල BසC්කෙ: DE < නාය යෑෙම. අවතැ. < ව� පFA සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ' වනKට අවතැ. < ව� පFA සඳහා Mවාස ලබා O ;ෙPද; 

 (iii) එෙසේ න', Mවාස ලබා O ඇ; පFA සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙත Mවාස ෙනොලැST ව� පFA සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම Mවාස ලබා Oම පමාද Uමට ෙහේ� කවෙ#ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

2. 
181/’18 

ග	 (ෛවද-) න[.ද ජය;ස්ස මහතා,— රාජ- ප"පාලන හා කළමනාකරණ සහ 
\;ය හා සාමය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) 2010 ව#ෂෙ:  Dට ෙ' දවා අ�අඩං>වට ග�,  

 (i) ෙරල ගංජා; 

  (ii)  ෙහෙරො9.; 

    (iii) ෙකොෙ.; 

ඇ�^ ම�දව- පමාණය, එ එ ව#ෂය අ`ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද 
ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) (i) අ�අඩං>වට ග� එම ම�දව- ස'බ.ධෙය. ග` ලැS �යවර කවෙ#ද; 

 (ii) එම ම�දව- සමඟ අ�අඩං>වට ග� cdගලය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතර Deන Kෙdfකය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 
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3. 
214/’18 

ග	 උදය පභා� ග'ම.�ල මහතා,— Kෙdශ කටi� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30 Bනට රාජ-තා.Cක ප�U' ලබා Deන l ලංකාෙm cරවැDය. 
 ෙනොවන cdගලය. කF	.ද; 

 (ii)  2017.09.30 Bනට රාජ-තා.Cක ප�U' ලබා Deන dK�ව cරවැDය.  වන 
cdගලය. කF	.ද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

4. 
222/’18 

ග	 ඩnලස් ෙdවාන.ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05 Bනැ; අංක 1130/22 දරන ගැසp Mෙmදනය මq. එස� 
ජාr.ෙn සංKධානෙ:, ෙකො.ෙdD සWතව නකAස ් කs වැeය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම ත��වය ලැST බව�; 

 (ii) ඉහත ෙකො.ෙdDවල පධාන ෙකො.ෙdDය පකාරව, නකAස ්කsවැeයට ඉතා 
ආස.නව �We vMෙ�, ප.Kල, පාතE'බර, ලnගල, KAගwව, ර�ෙතොට, 
උxෙවල හා මාතෙA යන පාෙdyය ෙAක' ෙකොpඨාස 8ට අය� අකර 
2000ක Kශාල�වෙය. i� {v පමාණය උත කsවැeය සමඟ ඒකාබdධ 
කර ෙනොමැ; බව�; 

 (iii) එබැK., නකAස ් කsවැeය ෙලෝක උ	ම ත��වෙය. ඉව�|}ෙ' 
අවදානමකට ලU ඇ; බව�;  

එ�මා ද.ෙනWද? 

(ආ) (i) නකAස ් කsවැeය ෙලෝක උ	ම ත��වෙය. ඉව�|}ම වළවා ගැ\ම 
සඳහා ඉහත සඳහ. අකර 2000ක {v පමාණය නකAස ්කs වැeය සමඟ 
ඒකාබdධ |}ම සඳහා �යවර ග.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ න', එW ව#තමාන ත��වය කවෙ#ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

5. 
261/’18 

ග	 ෙහේෂා Kතානෙn මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක 
කටi� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) { Kද-ා ස�ෂණ හා පතA කා#යාංශය මq. බලපත Mx� කර ඇ; 
ෙගොඩකෙවල, වැ[ෙගෙපොල සහ ඕපනායක යන පාෙdyය ෙAක' 
ෙකොpඨාසවල KKධ < ව-ාපෘ; හා අදාළ බලපතලා�. ෙව. ෙව. වශෙය. 
කවෙ#ද; 

 (ii) වංචMක ෙලස සැක� බලපත ෙයොදාගMv. KKධ < අනවසර වැ[ හැ}ම, 
ගA කැ�' වැM �යාකාරක' DEවන බව ද.ෙ.ද; 

 (iii) ෙමවැM ව-ාපෘ; හා �යාකාරක' නවතා�මට ග` ලබන  �යවර කවෙ#ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 
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6. 
496/’18 

ග	 චv.ද K ෙ�D" මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව KD. ඉඩ' ඔ�c ලබාOෙ' වැඩසටහන Bය� කර 
;ෙPද; 

 (ii) එෙසේ න', ව�ම. ඌව පළා� පධාන අමත-ාවරයා එම �රයට ප�Uෙම. 
අන�	ව ෙ' දවා ලබා O ඇ; ඔ�c සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�c ලබා O ඇ; cdගලය.ෙn න', [�නය. සහ ඔF. පBං� ගාම Mලධා" 
වස' කවෙ#ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ' ඔ�c ලබාOමට පළා� සභාව අ`ගමනය කළ කමෙmදය කවෙ#ද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

7. 
544/’18 

ග	 වා�ෙdව නානායකාර මහතා,— KE[බල හා cන#ජන\ය බලශ; 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා KE[බල ම�ඩලෙ:, මධ-ම, වයඹ, උ�	, උ�	 මැද හා නැෙගනWර 
ඇම�' මධ-සථ්ාන �ළ vMසබ්ල ෙසේවකය. 83 ෙදෙනx ඇම�' 
Mලධා". ෙලස වසර 03කට අ�ක කාලය පැය 24 cරා ෙසේවා wර 03 
යටෙ� මහජන ෙසේවෙ: ෙයO Deන බව�; 

 (ii) vMස ්බල සමාග' හරහා ෙකො.තා� පදනම මත ෙසේවය කළ 6700කට වැ� 
�"ස ලංකා KE[බල ම�ඩලෙ: ස�්ර හා අMය' කා#ය ම�ඩලයට 
2016.01.01 Bන හා 2016.10.18 යන Bනය.WO  බඳවා ග�තද, ඉහත 83 
ෙදනාෙn ෙසේවෙ:  ස�්ර |}ම ෙනොමැ;ව තවම� vMස ් බල සමාග' 
හරහා අඛ�ඩව ෙසේවය කරන බව�; 

 (iii) ලංකා KE[බල ම�ඩල පාලන අ�කා"ය KD. ඔF. ෙසේවෙය. ඉව� 
|}මට කටi� කරන බව�; 

එ�මා ද.ෙනWද?  

(ආ) ඔF.ෙn ෙසේවය ��බඳව සලකා බලා ඔF. ලංකා KE[බල ම�ඩලෙ: ස�්ර ෙහෝ 
තාවකා[ක ෙසේවයට අ.ත#ගහණය |}මට �යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

8. 
569/’18 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) ව#ෂ 2010 Dට අද දවා, 

 (i) වයඹ පළා� සභාවට ආදාය' ලැST  �ලාශ කවෙ#ද; 

 (ii) වයඹ පළා� සභාෙm ආදායම හා Kයදම එ එ ව#ෂය අ`ව ෙව. ෙව. 
වශෙය. කවෙ#ද; 
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 (iii) වයඹ පළා� සභාෙm වා#�ක cනරාව#තන හා පාnධන Kයදම ෙව. ෙව. 
වශෙය. කවෙ#ද; 

 (iv) cනරාව#තන Kයදම හා පාnධන Kයදම යටෙ� wදA වැය කර` ලැ� ෙෂේත 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙ#ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) යහපාලන රජෙ: යහප� �ල- කළමණාකරණ ප;ප�; අ`ව වයඹ පළා� සභාව 
ෙමෙහයUමට අමාත-ාංශය ග` ලබන �යවර කවෙ#ද ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

9. 
588/’18 

ග	 �ෂාර ඉsMA අමරෙසේන මහතා,— KE[බල හා cන#ජන\ය බලශ; 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමගාෙවොp 1 (1 MW) බැ�. < �#ය බලාගාර 90  ඉB|}ම සඳහා 
ෙට.ඩ# කැඳUමට �යවර ෙගන ;ෙPද; 

 (ii) එම ව-ාපෘ;ය යටෙ� ජා;ක පdධ;යට එක� කර ඇ; KE[ ධා"තාවය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) තරඟකා} vල ගණ. කැඳUම ෙහේ�ෙව. ව-ාපෘ; පමාද වන බවට නැෙගන 
  ෙචෝදනාව ��ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

10. 
609/’18 

ග	 දයාD" ජයෙසේකර මහතා,— wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) 2015 ව#ෂෙ: Dට ෙ' දවා, 

 (i) l ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල වeනාකම;  

 (ii) එම රතංව[. ආභරණ MපදUම සඳහා ෙdyය Mෂප්ාදකය. ෙවත ලබාO ඇ; 
පමාණය;    

      (iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;  

     (iv) වා#�ක අපනයන වeනාකම; 

එ එ ව#ෂය අ`ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙනWද?  

(ආ) (i) ෙ' වනKට හsනාෙගන ඇ; රතං ක#මා.තෙ: ෙයදන ෙdyය 
ව-වසායකය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව#ෂෙ: Dට ෙ' දවා රතං මත පන වා ඇ; බE ව#ග කවෙ#ද;  

 (iii) එෙසේ පනවා ඇ; ආනයන බEවල වා#�ක ප;ශතය. කවෙ#ද;  

 (iv) ෙdyය ර. ක#මා.තය ආර�ා |}ම සඳහා රජය ෙගන ඇ; �යාමා#ග 
සඳහ. කර.ෙ.ද;  

 ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 
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11. 
971/’18 

ග	 ඉෂා ර මා. මහතා,— නැවත පBං� |}ම, cන	�ථාපන, උ�	 සංව#ධන සහ 
W.E ආගvක කටi� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) idධය Mමාකර දැනට වසර ගණනාව ගත U ඇත�, idධෙය. අවතැ. 
< අසරණ cdගලය. ෙ' වනKට� අ`රාධcර BසC්කෙ: Deන බව  
ද.ෙ.ද;  

 (ii) එෙසේ න', ෙ' ��බඳව ෙසොයා බලා MවැරB සංඛ-ා  ෙAඛන මත ෙමම 
අවතැ.<ව.ට ස�්ර පBං� සථ්ාන ෙහෝ Mවාස ලබා ෙද` ලබන Bනය 
කවෙ#ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

12. 
1107/’18 

ග	 K¡ත ෙහේර� මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 වසර සඳහා 0/ස l ල.ක. එයා#ල9.  >ව. සමාගෙ' >ව. යානා 
ඉං¡ෙ.	 තන�ර සඳහා ඉA¢' ප� කැ ඳව` ලැSෙmද; 

 (ii) එෙසේ න', එම තන�ර සඳහා ලද ඉA¢'ප� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ තන�ර සඳහා ෙතෝරාග� cdගලය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) (i) ඒ සඳහා ඉB"ප� < 35 ෙදනාෙග. l ලංකා >ව. හwදාෙව. පැvණ දැනට  
l ල.ක. >ව. සමාගෙ' ෙසේවය කර` ලබන අයE'ක	ව. ;ෙදනාම 
අසම� කරන ලද පදනම කවෙ#ද;  

 (ii) එම තන�ර ලබා E. cdගලය.ෙn ෙසේවා පළc	dද ෙකොපමණද;  

 (iii) අF	E පහකට� වඩා අ£ ෙසේවා කාලය ඇ; `c T cdගලය.ට එම 
තන�ර ලබා Oෙම. අF	E 20 කට වැ� ෙසේවා කාලය හා පළc	dද ඇ; 
cdගලය. හට  ආසාධාරණය DE U ඇ; බව ��ග.ෙ.ද;  

 (iv) ෙමම ආසාධාරණයට ල<ව.ට සාධාරණ පදනම මත උසසU්' ලබා Oමට 
කටi� කර.ෙ.ද; 

 ය.න� එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

13. 
1130/’18 

ග	 එස්. එ'. ම"කා# මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක 
කටi� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ' වනKට වසර 106 සcරන l ලංකා බාලදෂ ව-ාපාරයට 75000 කට 
අ�ක බාලදෂ ද	 දැ"ය. අය� වන බව�; 

 (ii) බාලදෂය.  “වැඩ ස;ෙ:” O වා#�කව උපයා බාලදෂ �ලසථ්ානයට ලබා 
ෙදන 	�යA v[යන 8ක wදල ප��ය පස ් වසරක කාලෙ:O MD 
කමෙmදය|. ෙතොරව Kයද' කර ඇ; බව�; 
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 (iii) �ලසථ්ාන ෙගොඩනැ�Aල ඉB|}ෙ'O බාලදෂ කv¦ සාමා¡ක�වෙ: 
අවසරය|. ෙතොරව,  Wටc පධාන බාලදෂ  ෙකොමසා"ස ්MමA ද DAවා 
මහතාෙn Wතව� සමාගමකට උපෙdශක ගාස�් ෙලස 	�යA v[යන 8ද, 
MD ප"B ඉB|}' ෙනොකළ ෙගොඩනැ�Aල ෙව`ෙව.  	�යA v[යන 
14ද ෙගවා ඇ; බව�; 

 (iv) බාලදෂ “වැඩ ස;ෙ:” උපයන ලද wදA භාKතා කරv. වන 
සංරෂණ ෙදපා#තෙ'.�ෙm MD අවසර|. ෙතොරව `වරඑ�ය පෙdශෙ: 
බාලදෂ කඳFර සඳහා ඉBකරන ලද Dෙම.; xe තහන' |}ම 
ෙහේ�ෙව. Kශාල �ල- පා£ව DEU ඇ; බව�;  

එ�මා ද.ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙ' වනKට ෙමම wදA අවභාKතාව ස'බ.ධෙය. K�ම� Kම#ශනය 
ආර'භ කර ;ෙPද; 

 (ii) එW පග;ය කවෙ#ද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ න', ඉB" කාලෙ:O  ෙමම කාරණය ස'බ.ධෙය. §#ණ 

Kම#ශනය DE කර.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

14. 
1143/’18 

 ග	 wහ'මE න0# මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක   
කටi�   අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) l ලංකා මහවැ[ අ�කා"ෙ:, “0” කලාපෙ:, සs.cර ෙකොpඨාසයට අය� 
අංක 142-1 මාවනාගම ගාම Mලධා" වසෙ', මා9' ගAදwෙගොඩ නමැ;  
ඉඩෙ' වසර ගණනාව Dට ස�්ර ෙලස පBං� U Deන පFAවල 
ගෘහ�[කය. ��බඳ ස�ෂණය කර ;ෙPද; 

 (ii)  එම ඉඩ'වල ©වෙනෝපාය මා#ග ෙලස ෙගොKතැ. කරv. Deන 
පBං�ක	ව. සඳහා l ලංකා මහවැ[ අ�කා"ෙය. \ත-ා`ªල ෙලස ඉඩ' 
බලපත පදානය |}මට අෙ�ෂා කර` ලබන Mශ�්ත Bනය කවෙ#ද;   

 (iii) අංක 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275, 
366, 302, 390, 281, 292, 318 හා 289 යන ඉඩ' ෙකොටස ්ඇ�^ව අMx� 
ඉඩ' ෙකොටසව්ල O#ඝ කාලය පBං� U ෙගොKතැ. කරv. Deන �"සට 
ඉඩ' බලපත ක�නv. Mx� |}මට �යවර ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 

15. 
1181/’18 

ග	 ¬මA ර�නායක මහතා,— ඛMජ ෙතA ස'ප� සංව#ධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) ඛMජ ෙතA ස'ප� සංව#ධන අමාත-�මාෙn ෙපෞdග[ක කා#ය ම�ඩලයට 
අ`iත Mල වාහන සපයා ඇ; එ එ අ`iත Mලධා"යාෙn නම, තන�ර, 
ෙව.කර ඇ; වාහනෙ: ව#ගය, [යාපBං� අංකය සහ එම ෙව. |}ම සඳහා 
අ`ම;ය ලබා E.ෙ. කF	. KD.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම 
සභාවට ද.ව.ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න', ඒ ම.ද? 
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පධාන කටi� ආර'භෙ: O 
පන. ෙක/ප. 01ගැ�3ම 01බඳ දැ67ම 

 

1. 

අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා,— රසායMක අK 
ස'w;ය ��බඳ (සංෙශෝධන),— 2007 අංක 58 දරන රසායMක අK ස'w;ය ��බඳ 
පනත සංෙශෝධනය |}ම සඳහා < පන� ෙක¦'පත|. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

ෙය'ජනා 01බඳ දැ67ම 

2. 
පා#[ෙ'.�ෙm සභානායක�මා,— පා#[ෙ'.�ෙm කටi�,— න-ාය පතෙ: පධාන 

කටi�වල අංක 1 දරන Kෂය ��බඳ වැඩ අද Bන ®සU්ෙ'O අංක 27 දරන පා#[ෙ'.�ෙm 
ස්ථාවර MෙයෝගෙයW K�Kධානය.ෙග. Mදහස් Kය i� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ`'Oම සහ Bනට Mයvත කටi� 

*1. 

අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා 
පජාතා.Cක සමාජවාO ජනරජෙ: ආ�£කම ව-වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— l ලංකා 
පජාතා.Cක සමාජවාO ජනරජෙ: ආ�£කම ව-වසථ්ාෙm 41අ ව-වසථ්ාෙm (1) අ` 
ව-වසථ්ාෙm (ඉ) ෙ°දය සහ (4) සහ (5) අ` ව-වසථ්ා යටෙ� ආ�£කම ව-වසථ්ා සභාවට 
අගාමාත-වරයා සහ K	dධ පා#ශව්ෙ: නායකවරයා යන ෙදෙදනාෙnම නාම ෙයෝජනා |}ම 
මත පා#[ෙ'.� ම.±වරය. ෙනොව.නා < පහත සඳහ. තැනැ�ත. න' කර` ලැ²ම  
ආ�£කම ව-වසථ්ාෙm 41අ ව-වසථ්ාෙm (5) අ` ව-වසථ්ාව යටෙ�  පා#[ෙ'.�ව KD. 
අ`මත කළ i�යැ9 ෙමම පා#[ෙ'.�ව ෙයෝජනා ස'මත කර9:— 

1. ආචා#ය ජය.ත ධනපාල මහතා  
  

2. අහම´ ජාK´ µ�ෆ ්මහතා  
 

3. නාගනාද. ෙසAවxමාර. මහතා 

*2.  

සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Mෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� 
මq. සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග.;ය සහ 
14 වග.;ය සමඟ |යKය i� එ· පනෙ� 20 වග.;ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Mෙයෝග ස'බ.ධෙය. සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-වරයා KD. 
සාදන ලEව, 2018 ¸M 18 Bනැ; අංක 2076/4 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 
2018.07.17 Bන ඉB"ප� කරන ලද Mෙයෝග අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
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*3.  

සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Mෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� 
මq. සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග.;ය සහ          
14 වග.;ය සමඟ |යKය i�  එ· පනෙ� 20 වග.;ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) Mෙයෝග ස'බ.ධෙය. සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-වරයා 
KD. සාදන ලEව, 2018 අෙගෝස�් 10 Bනැ; අංක 2083/37 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ 
කර` ලැබ,  2018.09.18 Bන ඉB"ප� කරන ලද Mෙයෝග අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*4.  

සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— l ලංකා අපනයන 
සංව#ධන පනත යටෙ� Mෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන l ලංකා අපනයන සංව#ධන 
පනෙ� 14(1) වග.;ය යටෙ� ෙසස් බE ස'බ.ධෙය. සංව#ධන උපාය මා#ග හා 
ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 ¹[ 24 Bනැ; අංක 2081/10 
දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.08.23 Bන ඉB"ප� කරන ලද 
Mෙයෝගය අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*5. 

ප}ෂණ ෙකොvෂ. සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*6. 
wදA පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*7. 
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා,— උද#පන පනත 

යටෙ� Mයමය,— ජා;ක රාජ- සභාෙm 1977 අංක 8 දරන උද#පන පනෙ� 3 වග.;ය යටෙ� 
l ලංකා පජාතා.Cක සමාජවාO ජනරජය සහ �#| ජනරජය අතර උද#පන �K�ම 
ස'බ.ධෙය. ජනා�ප;වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 ¹[ 13 Bනැ; අංක 2079/77 දරන අ; 
Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.09.04 Bන ඉB"ප� කරන ලද Mයමය අ`මත කළ 
i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*8. 

අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා,— ෙපෞdග[ක 
ආරෂක Mෙයෝජ-ායතන K�ම� |}ෙ' පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞdග[ක ආරෂක Mෙයෝජ-ායතන K�ම� |}ෙ' පනෙ� 18 වග.;ය යටෙ�  ගාස�් 
අය|}ම සංෙශෝධනය ස'බ.ධෙය. ආරෂක අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 ¸M 07 
Bනැ; අංක 2074/34 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ,  2018.09.04 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mෙයෝග අ`මත කළ i� ය. 

*9. 
wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනත යටෙ� Mයමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනෙ� 3 වග.;ය යටෙ� 
Mෂප්ාදන බE ස'බ.ධෙය. wදA හා ජනමාධ- අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 මැ9 31 
Bනැ; අංක 2073/41 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.09.21 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mයමය අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
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*10. 
wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනත යටෙ� Mයමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනෙ� 3 වග.;ය යටෙ� 
Mෂප්ාදන බE ස'බ.ධෙය. wදA හා ජනමාධ- අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 ¸M 08 
Bනැ; අංක 2074/39 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.09.21 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mයමය අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*11. 
wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනත යටෙ� Mයමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Mෂප්ාදන බE (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනෙ� 3 වග.;ය යටෙ� 
Mෂප්ාදන බE ස'බ.ධෙය. wදA හා ජනමාධ- අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 ¸M 14 
Bනැ; අංක 2075/51 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.09.21 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mයමය අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*12. 

wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබE ආඥාපනත යටෙ� Mෙmදනය (අංක 1),— 
�රාබE ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය <) 25 වග.;ය යටෙ� �රාබE ස'බ.ධෙය. wදA හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා KD. පනවන ලEව, 2018 ජනවා" 18 Bනැ; අංක 2054/42 දරන අ; 
Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.05.22 Bන ඉB"ප� කරන ලද Mෙmදනය අ`මත 
කළ i� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබE Mෙmදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*13. 
wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබE ආඥාපනත යටෙ� M ෙmදනය (අංක 2),— 

�රාබE ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය <) 32 වග.;ය සමඟ |යKය i� 25 
වග.;ය යටෙ� වා#�ක ම�පැ. බලපත ගාස්� ස'බ.ධෙය. wදA හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා KD. පනවන ලEව, 2017 ෙදසැ'බ# 11 Bනැ; අංක 
2049/4 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.03.20 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mෙmදනය අ`මත කළ i� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබE Mෙmදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*14.  
Kෙdශ කටi� අමාත-�මා,— තානාප; වරපසාද පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප; වරපසාද පනෙ� 4 වග.;ය යටෙ� Kෙdශ කටi� අමාත-වරයා 
KD. සාදන ලEව, 2018  ¸M 05 Bනැ; අංක 2074/13 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ 
කර` ලැබ, 2018.08.10 Bන ඉB"ප� කරන ලද Mෙයෝග අ`මත කළ   i� ය. 

 (අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*15.  
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත-�මා,— �ඩා පනත යටෙ� Mෙයෝගය,—

ජා;ක රාජ- සභාෙm 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ� 41 වග.;ය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත-වරයා KD. සාදන ලEව, 2018 මැ9 31 Bනැ; අංක 
2073/15  දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කර` ලැබ, 2018.08.24 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද Mෙයෝගය අ`මත කළ i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
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*16.  
අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා,— ආ�£කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— l ලංකා පජාතා.Cක සමාජවාO ජනරජෙ: ආ�£කම 
ව-වසථ්ාෙm 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ;වරණ ෙකොvෂ. සභාව KD. සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ'බ# 04 Bනැ; අංක 2048/1 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ කරන ලEව, 
2018.01.23 Bන ඉB"ප� කරන ලද ජනමතKචාරණයකO ෙහෝ ඡ.ද Kම0මකට අදාළ 
කාල0මාව �ළ Kද¼� හා w½ත ජනමාධ- KD. ��පැBය i�, මාධ- උපමාන අ`මත කළ   
i� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
*17. 

ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� KMමය ස්ථානය අසාwWකරණය |}ෙ' පන� ෙක¦'පත — 
කාරක සභාව. 

*18. 
ෙබෞdධ Kහාර ෙdවාලග' (සංෙශෝධන) පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
*19. 

ෙථේරවාO ¾¿ ක;කාව� ([යාපBං� |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර 
|යUම. 

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
*20. 

l ලංකා වා?ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර 
|යUම.  

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
*21.  

�®x'ප� KMමය පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*22. 
කාලාවෙරෝධ (Kෙශේෂ K�Kධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 
*23. 

l ලංකා KE[බල (සංෙශෝධන) පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  
(අමාත- ම�ඩලෙ: අ`ම;ය ද.වා ;ෙP.) 

*24. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— මහජන බැංxෙm වා#�ක 

වා#තාව හා ඒකාබdධ �ල- පකාශන (2016),— wදA \; පනෙ� 35(3) වග.;ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය යටෙ� 2017.11.16 වැM Bන ඉB"ප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� මහජන බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා ඒකාබdධ 
�ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*25. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— l ලංකා ක¸ සංසථ්ාෙm 

වා#�ක වා#තාව හා ඒකාබdධ �ල- පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ�       
14(3) වග.;ය යටෙ� 2017.11.24 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. 
අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� l 
ලංකා ක¸ සංසථ්ාෙm වා#�ක වා#තාව හා ඒකාබdධ �ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 
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*26. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— ලංකා බැංxෙm වා#�ක 

වා#තාව හා ඒකාබdධ �ල- පකාශන (2016),— wදA \; පනෙ� 35(3) වග.;ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැM Bන ඉB"ප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා ඒකාබdධ 
�ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*27. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— පාෙdyය සංව#ධන බැංxෙm 

වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන (2015),— wදA \; පනෙ� 35(3) වග.;ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැM Bන ඉB"ප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� පාෙdyය සංව#ධන බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා 
�ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*28. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන wදA  පනෙ�     
14(3) වග.;ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. 
අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2017.09.21 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*29. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදA  පනෙ�     
14(3) වග.;ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. 
අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*30. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— l ලංකා ඉ;"|}ෙ' බැංxෙm 
වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන wදA  පනෙ� 14(3) 
වග.;ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < 
ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÀන Kගණකව	.ෙn M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා 
ඉ;"|}ෙ' බැංxෙm වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2017.09.21 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*31. 
සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— l ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ#�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැM වග.;ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2012.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ 
i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2017.11.10 Bන සලකා 
බලන ලO.) 
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*32. 
සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— l ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ#�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැM වග.;ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ 
i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.20 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*33. 
සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— l ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ#�ක 
ෙකොvසම පනෙ� 31 වැM වග.;ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ 
i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.20 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*34. 

සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— l ලංකා අපනයන සංව#ධන 
ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1979 අංක 40 දරන l ලංකා අපනයන 
සංව#ධන පනෙ� 16 වැM වග.;ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� II වැM වග.;ය  
අ`ව 2017.10.20 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා අපනයන සංව#ධන 
ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.02.20 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*35. 

wදA හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— l ලංකා �®x'ප� හා KMමය ෙකොvෂ. සභාෙm 
වා#�ක වා#තාව හා �T' (2016),— 1987 අංක 36 දරන l ලංකා �®x'ප� හා KMමය 
ෙකොvෂ. සභා පනෙ� 37(2) වග.;ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 13(1) 
වග.;ය අ`ව, 2017.12.07 වන Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2016.12.31 Bෙන. අවස. 
< ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� l ලංකා 
�®x'ප� හා KMමය ෙකොvෂ. සභාෙm වා#�ක වා#තාව හා �Tම අ`මත කළ i� ය. 

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.02.20 Bන 
සලකා බලන ලO.) 

*36. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ`ªලතා තෙසේ	 ��බඳ l ලංකා පrතන ම�ඩලෙ: 
වා#�ක වා#තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ`ªලතා තෙසේ	 ��බඳ l ලංකා 
පrතන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග.;ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) 
වග.;ය යටෙ�, 2016.08.12 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < 
ව#ෂය සඳහා Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� අ`ªලතා තෙසේ	 ��බඳ l 
ලංකා පrතන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*37. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා;ක Kද-ා හා තාෂණ ෙකොvෂ. සභාෙm වා#�ක 
වා#තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Kද-ාව හා තාෂණය වැ� BiT |}ෙ' පනෙ� 
40(3) වග.;ය සහ ආ�£කම ව-වස්ථාෙm 154(6) ව-වසථ්ාව යටෙ�, 2016.06.09 වැM 
Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ජා;ක Kද-ා හා තාෂණ ෙකොvෂ. සභාෙm 
වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*38. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා;ක Kද-ා පදනෙ' වා#�ක වා#තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Kද-ාව හා තාෂණය වැ� BiT |}ෙ' පනෙ� 40(3) වග.;ය සහ 
ආ�£කම ව-වස්ථාෙm 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැM Bන ඉB"ප� කරන 
ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. <  ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ජා;ක Kද-ා පදනෙ' වා#�ක වා#තාව 
අ`මත  කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*39. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා;ක Kද-ා හා තාෂණ ෙකොvෂ. සභාෙm වා#�ක 
වා#තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Kද-ාව හා තාෂණය වැ� BiT |}ෙ' පනෙ� 
40(3) වග.;ය සහ ආ�£කම ව-වස්ථාෙm 154(6) ව-වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැM 
Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ජා;ක Kද-ා හා තාෂණ ෙකොvෂ. සභාෙm 
වා#�ක වා#තාව අ`මත  කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*40. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කා#vක තාෂණ ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Kද-ාව හා තාෂණය වැ� BiT |}ෙ' පනෙ� 40(3) වග.;ය සහ 
1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය යටෙ�, 2017.01.24 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� කා#vක තාෂණ ආයතනෙ: වා#�ක 
වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*41. 

Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කා#vක තාෂණ ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Kද-ාව හා තාෂණය වැ� BiT |}ෙ' පනෙ� 40(3) වග.;ය සහ 
1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය යටෙ�, 2016.01.29 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� කා#vක තාෂණ ආයතනෙ: වා#�ක 
වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*42. 
Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— l ලංකා පv; ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන l ලංකා පv; ආයතන පනෙ� 37(3) වග.;ය සහ ආ�£කම 
ව-වසථ්ාෙm 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2014. 
12. 31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� l ලංකා පv; ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*43. 
Kද-ා, තාෂණ, ප#ෙ:ෂණ, Mcණතා සංව#ධන හා වෘ�rය c T සහ ක.ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ`ªලතා තෙසේ	 ��බඳ l ලංකා පrතන ම�ඩලෙ:  
වා#�ක වා#තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ`ªලතා තෙසේ	 ��බඳ l ලංකා 
පrතන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග.;ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) 
වග.;ය යටෙ�, 2017.06.22 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2015.12.31 Bෙන. අවස. 
< ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� අ`ªලතා 
තෙසේ	 ��බඳ l ලංකා පrතන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.11 Bන සලකා බලන ලO.) 

*44. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා සබරගwව 

Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2017.10.17 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� l ලංකා සබරගwව Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*45. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා සබරගwව 

Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2017.10.17 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� l ලංකා සබරගwව Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*46. 

උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— l ජයව#ධනcර 
Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2015),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2017.10.17 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2015.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� l ජයව#ධනcර Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*47. 

උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ඌව ෙවAලසස් 
Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2017.03.23 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවAලස්ස Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*48. 

උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ඌව ෙවAලසස් 
Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.08.10 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවAලස්ස Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*49. 

උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: 
වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� xiii වැM 
ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2016.10.26 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 
2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ     
i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.05.03 Bන සලකා බලන ලO.) 

*50. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: 

වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� xiii වැM 
ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2017.01.24 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 
2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ     
i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.05.03 Bන සලකා බලන ලO.) 

*51. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: 

වා#�ක වා#තාව හා �T' (2015),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� xiii වැM 
ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 2018.02.21 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 
2015.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ     
i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2018.05.23 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*52. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: 

ප"ගණක අධ-යනායතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Kශ්වKද-ාල පනෙ� 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2016.07.20 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද, 
2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: ප"ගණක අධ-යනායතනෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.05.03 Bන සලකා බලන ලO.) 

*53. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: 

ප"ගණක අධ-යනායතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Kශ්වKද-ාල පනෙ� 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.02.22 ඉB"ප� කරන ලද, 
2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn 
M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: ප"ගණක අධ-යනායතනෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.05.03 Bන සලකා බලන ලO.) 

*54. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: 

වා#�ක වා#තාව හා �T' (2012),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� 110 වැM 
වග.;ය හා 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 Bන 
ඉB"ප� කරන ලද, 2012.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව 
හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.11.20 Bන සලකා බලන ලO.) 

*55. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: 

වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� 110 වැM 
වග.;ය හා 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 Bන 
ඉB"ප� කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව 
හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.11.20 Bන සලකා බලන ලO.) 

*56. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: 

වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල පනෙ� 110 වැM 
වග.;ය හා 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 Bන 
ඉB"ප� කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද?ය Kශ්වKද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව 
හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.11.20 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*57. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ග'පහ KකමාරÃ� ආi#ෙmද 

Kද-ායතනය, කැළ?ය Kශ්වKද-ාලයW වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ�, 
2017.01.24 Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණය ඇ�ළ�, ග'පහ KකමාරÃ� ආi#ෙmද 
Kද-ායතනය, කැළ?ය Kශව්Kද-ාලයW වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*58. 
උසස ් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව් Kද-ාලÄය 

කෘ�තා�?ක හා ගා�ය Kද-ා ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 
2017.08.11 Bන ඉB"ප� කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Kශව් Kද-ාලÄය 
කෘ�තා�?ක හා ගා�ය Kද-ා ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*59. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— කළමනාකරණ පශච්ා� 

උපා� ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.03.23 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙ: 
වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*60. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— කළමනාකරණ පශච්ා� 

උපා� ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශ්වKද-ාල 
පනෙ� xiii වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.03.23 Bන ඉB"ප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Kගණකා�ප;වර යාෙn M}ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙ: 
වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව 
KD. 2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*61. 

සංව#ධන උපාය මා#ග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා ,— l ලංකා අපනයන 
සංව#ධන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2015),— 1979 අංක 40 දරන l ලංකා 
අපනයන සංව#ධන පනෙ� 16 වැM වග.;ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  wදA  පනෙ�  
II වැM වග.;ය අ`ව 2018.02.21 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. 
අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� l 
ලංකා අපනයන සංව#ධන ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.20 Bන සලකා 
බලන ලO.) 
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*62. 

වැK[ ක#මා.ත අමාත-�මා ,—   xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා"ෙ: වා#�ක වා#තාව 
හා �T' (2013),— 1975 අංක 35 දරන xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා" පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන wදA  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග.;ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා"ෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(කෘ�ක#මය හා ඉඩ' ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.05.23 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*63. 

වැK[ ක#මා.ත අමාත-�මා,—   xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා"ෙ: වා#�ක වා#තාව හා 
�T' (2014),— 1975 අංක 35 දරන xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා" පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන wදA පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග.;ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM Bන ඉB"ප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� xඩා ෙ� ව� සංව#ධන අ�කා"ෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(කෘ�ක#මය හා ඉඩ' ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.05.23 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*64. 

ක'ක	 හා වෘ�rය සv; සබඳතා අමාත-�මා,— ජා;ක වෘ�;ය �ර�තතා හා ෙසෞඛ- 
ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා;ක වෘ�;ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ- ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැM වග.;ය සහ ආ�£කම ව-වසථ්ාෙm 154(6) 
ව-වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < 
ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� ජා;ක වෘ�;ය 
�ර�තතා හා ෙසෞඛ- ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2018.06.05 Bන සලකා බලන ලO.) 

*65. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ`වර නගර සංව#ධන අමාත-�මා,— 0/ස x	ණෑගල වැK[ 
සමාගෙ' වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14 
(3) වග.;ය ය ටෙ� 2018.01.24 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. අවස. 
< ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල�                       
0/ස x	ණෑගල වැK[ සමාගෙ' වා#�ක වා#තාව හා �ල- පකාශන අ`මත කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*66. 

අගාමාත-�මා සහ ජා;ක ප;ප�; හා ආ#�ක කටi� අමාත-�මා ,— l ලංකා ප;ප�; 
අධ-යන ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන l ලංකා ප;ප�; 
අධ-යන ආයතන පනෙ� 18 වැM වග.;ය අ`ව 2017.11.11 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා ප;ප�; අධ-යන ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත 
කළ i� ය.  

(ආ#�ක සංව#ධන ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.03.20 Bන සලකා 
බලන ලO.) 
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*67. 

ක#මා.ත හා වා?ජ කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා හසත් ක#මා.ත ම�ඩලෙ: 
වා#�ක වා#තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(3) වග.;ය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� l ලංකා හසත් ක#මා.ත 
ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව අ`මත කළ i� ය.  

(Mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.06.06 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*68. 

කෘ�ක#ම අමාත-�මා,— කෘ�කා#vක හා ෙගොKජන රෂණ ම�ඩලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ�කා#vක හා ෙගොKජන රෂණ පනෙ� 
27 වග.;ය ය ටෙ� 2017.03.21 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. 
< ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� කෘ�කා#vක 
හා ෙගොKජන රෂණ ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(කෘ�ක#මය හා ඉඩ' ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2017.12.08 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*69. 

උසස ්අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙමොර¦ව Kශව්Kද-ා�ය තාෂ?ක 
ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� 
XIII වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2016.10.26 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� ෙමොර¦ව Kශව්Kද-ා�ය තාෂ?ක ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' 
අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*70. 

උසස ්අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙමොර¦ව Kශව්Kද-ා�ය තාෂ?ක 
ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� 
XIII වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.01.24 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 
2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn 
M}ෂණ ඇ�ල� ෙමොර¦ව Kශව්Kද-ා�ය තාෂ?ක ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' 
අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*71. 

උසස ්අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: ෛවද- 
Kද-ා පශච්ා� උපා� ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Kශව්Kද-ාල පනෙ� XIII වැM ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.08.11 වැM Bන 
ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ Kශව්Kද-ාලෙ: ෛවද- Kද-ා පශච්ා� 
උපා� ආයතනෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 
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*72. 

උසස ්අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා අnMBග Kශව්Kද-ාලෙ: 
වා#�ක වා#තාව හා �T' (2014),— 1978 අංක 16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� XIII වැM 
ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.08.10 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2014.12.31 
වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ 
ඇ�ල� l ලංකා අnMBග Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

*73. 

උසස ්අධ-ාපන හා සංසක්ෘ;ක කටi� අමාත-�මා,— l ලංකා අnMBග Kශව්Kද-ාලෙ: 
වා#�ක වා#තාව හා �T' (2013),— 1978 අංක 16 දරන Kශව්Kද-ාල පනෙ� XIII වැM 
ප"Ãෙ°දෙ: 110 වැM වග.;ය යටෙ� 2017.02.22 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2013.12.31 
වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ 
ඇ�ල� l ලංකා අnMBග Kශව්Kද-ාලෙ: වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(අධ-ාපන හා මානව ස'ප� සංව#ධනය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 
2017.12.08 Bන සලකා බලන ලO.) 

 *74. 

ඛMජ ෙතA ස'ප� සංව#ධන අමාත-�මා,— ලංකා ඛMජ ෙතA \;ගත සංසථ්ාෙm 
වා#�ක වා#තාව හා �T' (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛMජ ෙතA \;ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග.;ය යටෙ� 2018.05.23 වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM 
Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛMජ ෙතA \;ගත සංසථ්ාෙm වා#�ක වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(බලශ;ය ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2018.06.06 Bන සලකා බලන 
ලO.) 

*75. 

වැK[ ක#මා.ත අමාත-�මා,— ෙපොA වගා|}ෙ' ම�ඩලෙ: වා#�ක වා#තාව හා 
�T' (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදA පනෙ� 14(2)(ඇ) වග.;ය යටෙ� 2017.10.09 
වැM Bන ඉB"ප� කරන ලද 2015.12.31 වැM Bෙන. අවස. < ව#ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Kගණකා�ප;වරයාෙn M}ෂණ ඇ�ල� ෙපොA වගා|}ෙ' ම�ඩලෙ: වා#�ක 
වා#තාව හා �T' අ`මත කළ i� ය.  

(කෘ�ක#මය හා ඉඩ' ��බඳ ආංfක අÀෂණ කාරක සභාව KD. 2017.12.08 Bන සලකා 
බලන ලO.) 

*76. 
ආ�£කම ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Kවාදය  කA තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¹M 22),— “l ලංකා පජාතා.Cක සමාජවාO ජනරජෙ: ආ�£කම 
ව-වස්ථාෙm 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙm K�Kධාන පකාරව මැ;වරණ ෙකොvෂ. සභාව 
KD. 2016 ෙපබරවා" 25 Bනැ; අංක 1955/19 දරන අ; Kෙශේෂ ගැසp පතෙ: පළ 
කර` ලැබ, 2016.05.06 Bන ඉB"ප� කරන ලද, ජනමතKචාරණයකO ෙහෝ ඡ.ද 
Kම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ Kද¼� හා w½ත ජනමාධ- KD. ��පැBය i� 
උපමාන ෙහව� මා#ෙගෝපෙdශ/ ෙමෙහi' ප;ප�; අ`මත කළ i� ය.” ය`ෙව. 
ෙයෝජනා කරන ලB., පශ්නය සභා¾wඛ කරන ලO.  

77. 

ළමා cන	�ථාපන ෙ.දය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර 
|යUම.  

78. 

l ලංකා එස� �ස;්යාM සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — 
ෙදවැMවර |යUම.  
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79. 

l ලංකා කා.තා ස'ෙ'ලනය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර 
|යUම.  

80. 

ෙමොනරාගල BසC් කා.තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — 
ෙදවැMවර |යUම.  

81. 

ලසා[ය. සමාජÄය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — 
ෙදවැMවර |යUම.  

82. 

ජාත-.තර කා.තා සහ ළමා අ9r. �®·ෙ' සභාව (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� 
ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

83. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර 
|යUම.  

84. 

ද ඉ.සe්eip ඔෆ ් ස#eෆ9´ පP[ එකF.ට.pස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත |}ෙ') 
පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

85. 

l ශාක-Dංහාරාම Kහාරසථ් කා#යය සාධක සංKධානය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� 
ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

 

86. 

l ලංකා ෙගොඩනැ�[ ෙසේවා ඉං¡ෙ.	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� 
ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.  

87. 

ෛවද- එස.් එස.් >ණව#ධන ෙdyය ආi#ෙmද සංව#ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත |}ෙ') පන� ෙක¦'පත — ෙදවැMවර |යUම.   

 
* සල;ෙණ� හ=�ව6 ලබ�ෙ� ආ?@ෙ� කටA� ය. 

 

 


