
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

11/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,—  අධ"ාපන අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) + ලංකාව �ළ අවම පහ/ක0 යටෙ� පව�වාෙගන ය2 ලබන තව4රට� 
සංව6ධනය කළ 7� පාසැ9 සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස9 සංව6ධනය @Aම සඳහා රජය DE$ ෙගන ඇF Gයාමා6ග 
කවෙ6ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) (i) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ� ආර0භ කරන ලද ව"ාපෘF   
 සංඛ"ාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඒවා අතR$ ෙ0 වනDට අවස$ කර ඇF ව"ාපෘF සංඛ"ාව ෙකොපමණද;   
 (iii) ෙ0 වනDට අවස$ ෙනොකළ ව"ාපෘF සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ව"ාපෘT$ අවස$ ෙනො@Aමට ෙහේ� කවෙ6ද;  
 (v) ඉහත EයV ව"ාපෘF කWනX$ අවස$ @Aමට කට7� කර$ෙ$ද; 
 (vi) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;     

ය$න� එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

2. 
17/’18 

ග	 ආන$ද අV�ගමෙ[ මහතා,— ක6මා$ත හා වා\ජ කට7� අමාත"�මාෙග$ 
ඇ&මට,— (2) 

(අ) (i) මහ2වර ]ස්̂ කය �ළ ඇF &මාසIත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ"ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල _�නය$ කවෙ6ද; 
 (iii) 2010 ව6ෂෙa Eට ෙ0 දවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග� 

bcගලය$ෙ[ න0, _�නය$ හා තන�	 නාම කවෙ6ද; 
 (iv) එම බඳවා ගැd0 සඳහා අ2ගමනය කළ කමෙfදය කවෙ6ද;  
 (v) මහ2වර ]ස්̂ කෙa ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය bg9 @Aමට අමාත"ාංශය 

ග2 ලබන �යවර කවෙ6ද; 
ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 
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( 2 ) 

 

3. 
59/’18 

ග	 (ආචා6ය) බ$4ල lණව6ධන මහතා,— ඉඩ0 සහ පා6_ෙ0$� පFසංස්කරණ  
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ2ව, නැf සෑpෙ0 හා ෙකොටස ්@Aෙ0 
ක6මා$තය සහ නැf අV�වැWයාව ]Rගැ$qමට හ0බ $ෙතොට සහ 
^rණාමල පෙcශෙa රජෙa ඉඩ0 ලබාpමට ෙයෝජනා කළ බව ��ග$ෙ$ද; 

 (ii) ]ස්̂ ක ෙ9ක0වරයා DE$ සකස ් කර ඇF රජෙa sල වා6තා අ2ව, 
හ0බ$ෙතොට සහ ^rණාමල ]ස්̂ කය$I පවFන රජෙa ඉඩ0 පමාණය 
ෙහටයාර ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය DE$ හtනාෙගන ඇF, රජය ස� එu ඉඩ0ව_$ ඵලදාw ෙලස 
උපෙයෝජනය කළ සහ ෙනොකළ ඉඩ0 පමාණය ෙව$ ෙව$ වශෙය$ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ2ව, ෙබදා 4$ ඉඩ0 පමාණය සහ ඒවා 
ෙබදා 4$ bcගලය$ කy	$ද; rමන ෙකො$ෙcE යටෙ�ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

4. 
143/’18 

ග	 ෙරෝI{ rමාR Dෙ|ර�න මහ�Xය,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ }ඩා 
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i)  + ලංකාෙf ෙහොu }ඩාෙf sජ~ම ෙලස මාතෙ9 ]ස්̂ කය හැ�$ෙවන 
බව ද$ෙ$ද; 

 (ii) මාතෙ9 ෙහොu }ඩකය$ට }ඩා @Aමට ඇF න$]Xත ඒකනායක 
}ඩාංගණය වසර uපයක Eට @E4 සංව6ධනයකට ල q ෙනොමැF බව  
��ග$ෙ$ද; 

 (iii) මාත ෙ9 ]ස්̂ කය ස�ව F� ෙහොu }ඩාෙf අ�මානය ය� ලබා ගැdමට 
හා මාතෙ9 ]ස්̂ කෙa  ෙහොu }ඩාව ]7� @Aමට අමාත"ාංශය ග2 ලබන 
�යවර කවෙ6ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

5. 
176/’18 

ග	 (ෛවද") න_$ද ජයFස්ස මහතා,— අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා 
ආ6�ක කට7� අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) බරපතල වංචා, �ෂණ, රාජ" ස0ප� වරපසාද බලය සහ අ�කාRය අsE ෙලස 
භාDතා @Aම ස0බ$ධෙය$ Dම6ශනය @Aෙ0 ජනා�පF පAෂණ 
ෙකොXෂ$ සභාව �Iට� ]නය කවෙ6ද; 

 (ii) 2017.09.01 ]න වනDට එයට ලැ� ඇF පැX\_ සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ0 වනDට එම ෙකොXෂ$ සභාව DE$ පAෂණ අවස$ කර භාරp ඇF 
Dම6ශන කවෙ6ද; 

 

 



( 3 ) 

 

 (iv) එම ෙකොXෂ$ සභාෙf s6ෙcශ අ2ව ෙ0 වනDට ග2 ලැ� Gයාමා6ග 
කවෙ6ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

6. 
210/’18 

ග	 උදය පභා� ග0ම$�ල මහතා,— රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන 
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) &මාසIත +ල$ක$ එයා6 ල�$ ��බඳ වැ_අ�ණ වා6තාව සැක� කX�ෙf 
සාමා�කය$ කy	$ද; 

 (ii)  එu වා6තාව සැක&ම සඳහා කX� සාමා�කය$ට ෙග� �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එu කX� වා6තාෙf සඳහ$ s6ෙcශ සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එu s6ෙcශ අතR$ ෙ0 වනDට Gයා�මක කර ඇF s6ෙcශ කවෙ6ද; 

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

7. 
258/’18 

ග	 ෙහේෂා Dතානෙ[ මහතා,— ඛsජ ෙත9 ස0ප� සංව6ධන අමාත"�මාෙග$ 
ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව6ෂෙa Eට ර�නbර ]ස්̂ කය සඳහා ලබා p ඇF ඉ$ධන �රy0හ9 
බලපත සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග� bcගලය$ෙ[ න0 හා _�නය$ කවෙ6ද; 

 (iii) එම බලපත ලබාpෙ0p අ2ගමනය කළ කමෙfදය කවෙ6ද; 

  ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

8. 
401/’18 

ග	 �. රං�� ද ෙසො�සා මහතා,— �වර හා ජලජ ස0ප� සංව6ධන සහ ගා�ය 
ආ6�කය ��බඳ අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) ව6ෂ 2013, 2014 ෙහෝ ඊට ආස$න ව6ෂයකp ලංකා �වර වරාය dFගත 
සංසථ්ාවට ඉ$ධන ෙපො0ප (ම2 කඩන) ෙතොගය Xලp ග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න0, එම සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉ$ධන ෙපො0පවල sෂප්ා]ත රට, sෂප්ා]ත ව6ෂය හා ව6ගය කවෙ6ද; 

 (iv) එ ඉ$ධන ෙපො0පයක Xල ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා වැය කළ �g �දල ෙකොපමණද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) (i) එම ඉ$ධන ෙපො0ප ව6ගය ලංකා ඛsජ ෙත9 dFගත සංසථ්ාෙf පXF 
පAෂණෙය$ අ2මත � ඒවාද; 

 (ii) එම ෙපො0ප ෙ0 වනDට භාDතෙa පවTද; නැතෙහො�, භාDතෙය$ ඉව� කර 
Fෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 (iii) භාDතෙය$ ඉව�කර Fෙ� න0, එයට ෙහේ�ව කවෙ6ද;  

 (iv) භාDතෙය$ ඉව� කර Fෙ� න0, එම ෙපො0ප Xලp ග� sලධාR$ට එෙරIව 
ග$නා �යවර කවෙ6ද; 

 (v) ෙමම Xලp ගැdම ෙහේ�ෙව$ රජයට E4 � �ල" පා�ව ෙකොපමණද; 

 ය$න� එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

9. 
412/’18 

ග	 පcම උදයශා$ත lණෙසේකර මහතා,— නගර සැල/0 හා ජල ස0පාදන 
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව6ෂය වනDට යාපනය ]ස්̂ කය �ළ ජාFක ජල ස0පාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�$ �RE4 පාdය ජලය සපයන ලද sවාස සංඛ"ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ0 වනDට �RE4 පාdය ජලය සපය2 ලබන sවාස සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව6ෂෙය$ ප/ව 7දමය ත��වය sමවන �	 පාdය ජලය ලබාpම 
ෙව2ෙව$ එ එ  ව6ෂය සඳහා රජය DE$ ෙව$ කරන ලද �g �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 7දමය ත��වය sමqෙම$ ප/ 2015 ව6ෂය වනෙත පාdය ජලය 
ලබාpෙ0 ව"ාපෘF ෙව2ෙව$ රජය ෙව$ කරන ලද �g �දල එ එ ව6ෂය 
අ2ව ෙව$ ෙව$ වශෙය$ ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Eය9ෙලIම පගF වා6තාව ඉ]Rප� කර$ෙ$ද;  

 ය$න එ�මා ෙමම සභාව ට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

10. 
442/’18 

ග	 ජය$ත සමරqර මහතා,— මහාමා6ග හා මා6ග සංව6ධන අමාත"�මාෙග$ 
ඇ&මට,— (2) 

(අ) (i) 2017.05.27 ]න ඇF� ගංව�ර හා නායයෑෙම$, �ල�Eංහල පාෙc�ය 
 ෙ9ක0 ෙකො�ඨාසෙa, ෙපොෙ9ෙගොඩ Eට ඉහළ ෙව9ගම දවා ]ෙවන 
මා6ගෙa 1 ක�ව නමැF පෙcශය නායයෑෙම$ ෙ0 වනDට එම මා6ගය 
භාDතා කළ ෙනොහැ@ ත��වයට ප�q ඇF බව�; 

 (ii) ෙමම ත��වය ෙහේ�ෙව$ එu මා6ගය පRහරණය කළ අංක 819G �4න, 
819H ගමෙ[ ව�ත, 824 තැ$නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙව9ගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසවල �I  ඕම�ත ජනපදය, ඕම�ත ෙකොළ\ය, 
ග0පලක$ද, වyලාක$ද, �4න, බෙ�ග9ල, තැ$ෙහේන, සම�bර, ඉහල 
ෙව9ගම, ග9ලන�9ල, ෙහේ$යාය සහ අටහy9ෙහේන යන පෙcශවල  
10,000 - 15,000  අතර ජනතාව බරපතල £ඩාවකට ප�q ඇF බව�; 

 (iii) ෙමම මා6ගය යථාව� @Aමට දැනට @E4 Gයාමා6ගය ෙගන ෙනොමැF 
බව�; 

එ�මා ද$ෙනIද? 

(ආ) (i) භාDතා කළ ෙනොහැ@ ෙසේ Dනාශ q ඇF උත මා6ගය කWනX$ 
පFසංසක්රණය @Aමට �යවර ග$ෙ$ද; 

 
 



( 5 ) 

 

 (ii) එෙසේ න0, පFසංසක්රණ කට7� ආර0භ කරන ]න වකවා2 හා අවස$ 
කරන ]න වකවා2 කවෙ6ද; 

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

11. 
464/’18 

ග	 ~ම9 ර�නායක මහතා,— අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා ආ6¤ක 
කට7� අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ_ සංව6ධන රාජ" අමාත"වරයාෙ[ අමාත" කා6යාලවල _�නය$ 
කවෙ6ද; 

 (ii) එම කා6යාල ෙව2ෙව$ r¥ ෙහෝ බ4 ෙගව$ෙ$ න0, එම මාEක r¥/බ4 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Eට 2017 ව6ෂය දවා ෙගවා ඇF �g r¥/බ4 �දල ෙකොපමණද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) (i) රාජ" අමාත"වරයාෙ[ ෙපෞcග_ක කා6යය ම�ඩලෙa sලධාR$ සංඛ"ාව; 

 (ii) එම ෙපෞcග_ක කා6යය ම�ඩලය සඳහා ෙව$කර ඇF වාහන සංඛ"ාව; 

 (iii) රාජ" අමාත"වරයා සඳහා ෙව$කර ඇF වාහන සංඛ"ාව; 

 ෙකොපමණද ය$න� එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

12. 
470/’18 

ග	 චX$ද D ෙ|ER මහතා,— D4_බල හා bන6ජනdය බලශF අමාත"�මාෙග$ 
ඇ&මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව6ෂෙa Eට ෙ0 දවා ලංකාව �ළ Gයා�මක වන ෙපෞcග_ක 
D4_බල ජනන සමාග0 සංඛ"ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග0වල න0, _�නය$ හා අධ"ෂ ම�ඩල සාමා�කය$ෙ[ න0 
කවෙ6ද; 

 (iii) 2010 ව6ෂෙa Eට එම එ එ සමාගම DE$ ලංකා D4_බල ම�ඩලයට 
ලබා 4$ D4_ ඒකක සංඛ"ාව සහ එම එ සමාගමකට ලංකා D4_බල 
ම�ඩලය DE$ ෙගවන ලද �දල, එ එ ව6ෂය අ2ව ෙව$ ෙව$ 
වශෙය$ ෙකොපමණද; 

 (iv) යහපාලන රජය යටෙ� ලංකා D4_බල ම�ඩලය ම�$ E4 කර2 ලබන D4_ 
ජනනය වැW @Aමට ග2 ලබන �යවර කවෙ6ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

13. 
540/’18 

ග	 වා/ෙcව නානායකාර මහතා,— මහාමා6ග හා මා6ග සංව6ධන 
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) වැ9ල0� ය, අDසස්ාෙf9ල පාෙ6, අංක 137 දරන _� නෙa ප]ං� ෙ. §. 
ෙපේමER මහතාට මා6ග සංව6ධනය සඳහා ඉඩ0 අ�කර ගැdෙ0p E4 � 
අසාධාරණය ෙව2ෙව$ ඔ© DE$ එවකට උසස ්අධ"ාපන හා මහාමා6ග 
අමාත"ාංශෙa ෙ9ක0වරයා ෙවත ඉ]Rප� කළ අ�යාචනය භාර ෙනොෙගන 
ආප/ හරවා එවා ඇF බව ද$ෙ$ද; 



( 6 ) 

 

 (ii) E4 � ය0 අසාධාරණය ��බඳව ය0 bcගලෙයr අ�යාචනය ඉ]Rප� 
කළDට, එය භාරගැdම සාමාන" ස0පදාය yවද, එය පFෙෂේප කර ආප/ 
එqම රාජ" ෙසේවකෙයr DE$ ෙනොකළ 7�ත බව ��ග$ෙ$ද; 

 (iii) එෙසේ න0, එම අ�යාචනය භාරෙගන ඒ සඳහා සාධාරණ Gයාමා6ගය ෙගන 
ඒ ��බඳව අ�යාචනාක	ට දැ20 ෙද$ෙ$ද;  

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

14. 
565/’18 

ග	 අෙශෝක ªය$ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ }ඩා අමාත"�මාෙග$ 
ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) b�තල0 ]ස්̂ කය �ළ අVF$ සථ්ාපනය @Aමට ෙයෝජනා කර ඇF පළා� 
පාලන ආයතන සථ්ාපනය @Aෙ0p සලකා බලන ක	� කවෙ6ද;  

 (ii) එම පළා� පාලන ආයතනවලට අය� වන පාෙc�ය ෙ9ක0 ෙකො�ඨාස සහ 
ගාම sලධාR වස0 කවෙ6ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

15. 
585/’18 

ග	 �ෂාර ඉts9 අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ", ෙපෝෂණ හා ෙc�ය ෛවද" 
අමාත"�මාෙග$ ඇ&මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� ආ76ෙfද ෙකොමසාRසව්රයාෙ[ නම කවෙ6ද; 

 (ii) ඔ©ෙ[ අධ"ාපන හා වෘ�Tය /4/ක0 කවෙ6ද; 

 (iii) වයඹ පළා� ආ76ෙfද ෙදපා6තෙ0$�ව �ළ වෘ�Tය හා ෙවන� /4/ක0 
ෙනොසලකX$ වැඩබැ¥ෙ0 පදනම මත ලබාp ඇF තන�	 කවෙ6ද; 

 (iv) වයඹ පළා� ආ76ෙfද ෙදපා6තෙ0$�ව �ළ /4/ක0 අ2ව උසස ්q0 ලබා 
pමට අමාත"ාංශය ග2 ලබන �යවර කවෙ6ද;  

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම$ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ20pම සහ ]නට sයXත කට7� 
*1. 

lව$ පවාහන පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*2.  

පවාහන හා ED9 lව$ ෙසේවා අමාත"�මා,— lව$ ෙසේවා පනත යටෙ� sෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන ED9 lව$ ෙසේවා පනෙ� 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) සහ 
(ඌ) වග$F සමඟ @යDය 7� එu පනෙ� 117(2)(එ) වග$Fය යටෙ� ED9 lව$ ෙසේවා 
s	ප¯තතා කළමනාකරණ sෙයෝග ස0බ$ධෙය$ පවාහන හා ED9 lව$ ෙසේවා 
අමාත"වරයා DE$ සාදන ල4ව, 2018 අෙපේ9 05 ]නැF අංක 2065/38 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� 
පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.08.23 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙයෝග අ2මත කළ 7� ය. 
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*3. 
වැD_ කලාපය සඳහා � නව ග0මාන සංව6ධන අ�කාRය පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර 

@යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*4. 
පාෙc�ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*5. 

+ ලංකා ෙසේවා �Rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — 
ෙදවැsවර @යqම.  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*6.  

�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— වරාය හා lව$ ෙතො�පළ සංව6ධන බ4 පනත 
යටෙ� sෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා lව$ ෙතො�පළ සංව6ධන බ4 පනෙ�     
3(3) වග$Fය යටෙ� වරාය හා lව$ ෙතො�පළ සංව6ධන බ4 ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා 
ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 2018 අෙපේ9 06 ]නැF අංක 2065/42  දරන අF 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.08.23 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙයෝගය අ2මත 
කළ 7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*7. 

�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— /රාබ4 ආඥාපනත යටෙ� sෙfදනය (අංක 1),— 
/රාබ4 ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �)  32 වග$Fය සමඟ @යDය 7� 2, 12, 22  සහ 25 
වග$F යටෙ� /රාබ4 ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 
2018 ±s 13 ]නැF අංක 2075/23 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.09.04 
]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙfදනය අ2මත කළ 7� ය. 
(අංක 10/2018 දරන /රාබ4 sෙfදනය)  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*8. 

�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— /රාබ4 ආඥාපනත යටෙ� sෙfදනය (අංක 2),—  
/රාබ4 ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග$Fය යටෙ� /රාබ4 ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා 
ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 2018 ±s 13 ]නැF අංක 2075/24 දරන අF 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.09.04 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙfදනය අ2මත 
කළ 7� ය. 

(අංක 11/2018 දරන /රාබ4 sෙfදනය)  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*9. 
ආ6�ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*10.  
�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— එක� කළ අගය මත බ4 (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ� sෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ4 (සංෙශෝධන) පනත 
ම�$ අවස$ වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ4 පනෙ� 5(15) වග$Fය යටෙ� එක� කළ අගය මත බ4  ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා 
ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 2018  ²_ 02 ]නැF 2078/6 දරන අF 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.08.10 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙයෝගය 
අ2මත කළ 7� ය. 

 (අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
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*11.  

සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� sෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම�$ 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග$Fය සහ 14 
වග$Fය සමඟ @යDය 7� එu පනෙ� 20 වග$Fය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
sෙයෝග ස0බ$ධෙය$ සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"වරයා DE$ 
සාදන ල4ව, 2018 ±s 18 ]නැF අංක 2076/4 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 
2018.07.17 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙයෝග අ2මත කළ 7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*12.  

සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— + ලංකා අපනයන 
සංව6ධන පනත යටෙ� sෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන + ලංකා අපනයන සංව6ධන 
පනෙ� 14(1) වග$Fය යටෙ� ෙසස් බ4 ස0බ$ධෙය$ සංව6ධන උපාය මා6ග හා 
ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"වරයා DE$ සාදන ල4ව, 2018 ²_ 24 ]නැF අංක 2081/10 
දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.08.23 ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
sෙයෝගය අ2මත කළ 7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*13. 

�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— /රාබ4 ආඥාපනත යටෙ� sෙfදනය (අංක 1),— 
/රාබ4 ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 25 වග$Fය යටෙ� /රාබ4 ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා 
ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 2018 ජනවාR 18 ]නැF අංක 2054/42 දරන අF 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.05.22 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙfදනය අ2මත 
කළ 7� ය. 
(අංක 04/2018 දරන /රාබ4 sෙfදනය)  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*14. 
�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— /රාබ4 ආඥාපනත යටෙ� s ෙfදනය (අංක 2),— 

/රාබ4 ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග$Fය සමඟ @යDය 7� 25 
වග$Fය යටෙ� වා6³ක ම�පැ$ බලපත ගාස්� ස0බ$ධෙය$ �ද9 හා 
ජනමාධ" අමාත"වරයා DE$ පනවන ල4ව, 2017 ෙදසැ0බ6 11 ]නැF අංක 
2049/4 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.03.20 ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද sෙfදනය අ2මත කළ 7� ය. 
(අංක 1004 දරන /රාබ4 sෙfදනය)  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*15.  
Dෙcශ කට7� අමාත"�මා,— තානාපF වරපසාද පනත යටෙ� sෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපF වරපසාද පනෙ� 4 වග$Fය යටෙ� Dෙcශ කට7� අමාත"වරයා 
DE$ සාදන ල4ව, 2018  ±s 05 ]නැF 2074/13 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ 
කර2 ලැබ, 2018.08.10 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sෙයෝග අ2මත කළ   7� ය. 

 (අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*16. 
ෙකොළඹ ව"ාපාර වස්� Dsමය ස්ථානය අසා�Iකරණය @Aෙ0 පන� ෙක�0පත — 

කාරක සභාව. 

*17. 
ෙබෞcධ Dහාර ෙcවාලග0 (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
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*18. 
ෙථේරවාp �´ කFකාව� (_යාප]ං� @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර 

@යqම. 
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*19. 
+ ලංකා වා\ජ සමථ මධ"ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර 

@යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*20.  
/µr0ප� Dsමය පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*21. 

කාලාවෙරෝධ (Dෙශේෂ D�Dධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*22. 

පAෂණ ෙකොXෂ$ සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*23. 

හාs¶රණය සඳහා වන කා6යාලය පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*24. 

�ද9 පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*25. 

+ ලංකා D4_බල (සංෙශෝධන) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  
(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*26. 

අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා ආ6�ක කට7� අමාත"�මා,— උද6පන පනත 
යටෙ� sයමය,— ජාFක රාජ" සභාෙf 1977 අංක 8 දරන උද6පන පනෙ� 3 වග$Fය 
යටෙ� + ලංකා පජාතා$^ක සමාජවාp ජනරජය සහ �6@ ජනරජය අතර උද6පන ·D/ම 
ස0බ$ධෙය$ ජනා�පFවරයා DE$ සාදන ල4ව, 2018 ²_ 13 ]නැF අංක 2079/77 දරන අF 
Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.09.04 ]න ඉ]Rප� කරන ලද sයමය අ2මත කළ 
7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 

*27. 

අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා ආ6�ක කට7� අමාත"�මා,— ෙපෞcග_ක 
ආරෂක sෙයෝජ"ායතන D�ම� @Aෙ0 පනත යටෙ� sෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞcග_ක ආරෂක sෙයෝජ"ායතන D�ම� @Aෙ0 පනෙ� 18 වග$Fය යටෙ�  ගාස�් 
අය@Aම සංෙශෝධනය ස0බ$ධෙය$ ආරෂක අමාත"වරයා DE$ සාදන ල4ව, 2018 ±s 07 
]නැF අංක 2074/34 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ,  2018.09.04 ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද sෙයෝග අ2මත කළ 7� ය. 
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*28.  
අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා ආ6�ක කට7� අමාත"�මා,— ආ��කම 

ව"වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— + ලංකා පජාතා$^ක සමාජවාp ජනරජෙa ආ��කම 
ව"වසථ්ාෙf 104ආ (5) (අ) ව"වසථ්ාව පකාරව මැFවරණ ෙකොXෂ$ සභාව DE$ සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ0බ6 04 ]නැF අංක 2048/1 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කරන ල4ව, 
2018.01.23 ]න ඉ]Rප� කරන ලද ජනමතDචාරණයකp ෙහෝ ඡ$ද Dම&මකට අදාළ 
කාල&මාව �ළ Dද¹� හා �¯ත ජනමාධ" DE$ ��පැ]ය 7�, මාධ" උපමාන අ2මත කළ   
7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*29.  
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ }ඩා අමාත"�මා,— }ඩා පනත යටෙ� sෙයෝගය,—

ජාFක රාජ" සභාෙf 1973 අංක 25 දරන }ඩා පනෙ� 41 වග$Fය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ }ඩා අමාත"වරයා DE$ සාදන ල4ව, 2018 මැ� 31 ]නැF අංක 
2073/15  දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ කර2 ලැබ, 2018.08.24 ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද sෙයෝගය අ2මත කළ 7� ය. 

(අමාත" ම�ඩලෙa අ2මFය ද$වා Fෙ�.) 
*30. 
රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— මහජන බැංrෙf වා6³ක 

වා6තාව හා ඒකාබcධ �ල" පකාශන (2016),— �ද9 dF පනෙ� 35(3) වග$Fය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය යටෙ� 2017.11.16 වැs ]න ඉ]Rප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� මහජන බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා ඒකාබcධ 
�ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*31. 
රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— + ලංකා ක± සංසථ්ාෙf 

වා6³ක වා6තාව හා ඒකාබcධ �ල" පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ�       
14(3) වග$Fය යටෙ� 2017.11.24 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ 
අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� + 
ලංකා ක± සංසථ්ාෙf වා6³ක වා6තාව හා ඒකාබcධ �ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*32. 
රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— ලංකා බැංrෙf වා6³ක 

වා6තාව හා ඒකාබcධ �ල" පකාශන (2016),— �ද9 dF පනෙ� 35(3) වග$Fය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය ය ටෙ� 2017.12.04 වැs ]න ඉ]Rප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා ඒකාබcධ 
�ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*33. 

රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— පාෙc�ය සංව6ධන බැංrෙf 
වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන (2015),— �ද9 dF පනෙ� 35(3) වග$Fය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය ය ටෙ� 2017.11.07 වැs ]න ඉ]Rප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� පාෙc�ය සංව6ධන බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා 
�ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
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*34. 

රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— රාජ" උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද9  පනෙ�     
14(3) වග$Fය ය ටෙ� 2017.06.23 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ 
අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� රාජ" 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2017.09.21 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*35. 
රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— රාජ" උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද9  පනෙ�     
14(3) වග$Fය ය ටෙ� 2017.11.11 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ 
අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� රාජ" 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
*36. 
රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— + ලංකා ඉFR@Aෙ0 බැංrෙf 

වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද9  පනෙ� 14(3) 
වග$Fය ය ටෙ� 2017.08.08 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � 
ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න Dගණකව	$ෙ[ sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා 
ඉFR@Aෙ0 බැංrෙf වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2017.09.21 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
*37. 
සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— + ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ6�ක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැs වග$Fය ය ටෙ� 2017.10.19 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
2012.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 
7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2017.11.10 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
*38. 
සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— + ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ6�ක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැs වග$Fය ය ටෙ� 2017.12.07 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
2013.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 
7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.20 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*39. 
සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— + ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ6�ක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැs වග$Fය ය ටෙ� 2017.12.07 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 
7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.20 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
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*40. 
සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා,— + ලංකා අපනයන සංව6ධන 

ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1979 අංක 40 දරන + ලංකා අපනයන 
සංව6ධන පනෙ� 16 වැs වග$Fය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� II වැs වග$Fය  
අ2ව 2017.10.20 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා අපනයන සංව6ධන 
ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.02.20 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*41. 

�ද9 හා ජනමාධ" අමාත"�මා,— + ලංකා /µr0ප� හා Dsමය ෙකොXෂ$ සභාෙf 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2016),— 1987 අංක 36 දරන + ලංකා /µr0ප� හා Dsමය 
ෙකොXෂ$ සභා පනෙ� 37(2) වග$Fය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 13(1) 
වග$Fය අ2ව, 2017.12.07 වන ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2016.12.31 ]ෙන$ අවස$ 
� ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� + ලංකා 
/µr0ප� හා Dsමය ෙකොXෂ$ සභාෙf වා6³ක වා6තාව හා ·�ම අ2මත කළ 7� ය. 
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.02.20 ]න 

සලකා බලන ලp.) 

*42. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— අ2¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ + ලංකා පTතන ම�ඩලෙa 
වා6³ක වා6තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ2¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ + ලංකා 
පTතන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග$Fය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) 
වග$Fය යටෙ�, 2016.08.12 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � 
ව6ෂය සඳහා Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� අ2¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ + 
ලංකා පTතන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 

*43. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— ජාFක Dද"ා හා තාෂණ ෙකොXෂ$ සභාෙf වා6³ක 
වා6තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Dද"ාව හා තාෂණය වැW ]7� @Aෙ0 පනෙ� 
40(3) වග$Fය සහ ආ��කම ව"වස්ථාෙf 154(6) ව"වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැs 
]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ජාFක Dද"ා හා තාෂණ ෙකොXෂ$ සභාෙf 
වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 

*44. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— ජාFක Dද"ා පදනෙ0 වා6³ක වා6තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Dද"ාව හා තාෂණය වැW ]7� @Aෙ0 පනෙ� 40(3) වග$Fය සහ 
ආ��කම ව"වස්ථාෙf 154(6) ව"වසථ්ාව යටෙ�, 2016.07.05 වැs ]න ඉ]Rප� කරන 
ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ �  ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ජාFක Dද"ා පදනෙ0 වා6³ක වා6තාව අ2මත  
කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*45. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— ජාFක Dද"ා හා තාෂණ ෙකොXෂ$ සභාෙf වා6³ක 
වා6තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Dද"ාව හා තාෂණය වැW ]7� @Aෙ0 පනෙ� 
40(3) වග$Fය සහ ආ��කම ව"වස්ථාෙf 154(6) ව"වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැs 
]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ජාFක Dද"ා හා තාෂණ ෙකොXෂ$ සභාෙf 
වා6³ක වා6තාව අ2මත  කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
*46. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— කා6Xක තාෂණ ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Dද"ාව හා තාෂණය වැW ]7� @Aෙ0 පනෙ� 40(3) වග$Fය සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය යටෙ�, 2017.01.24 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� කා6Xක තාෂණ ආයතනෙa වා6³ක 
වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
*47. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— කා6Xක තාෂණ ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Dද"ාව හා තාෂණය වැW ]7� @Aෙ0 පනෙ� 40(3) වග$Fය සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය යටෙ�, 2016.01.29 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� කා6Xක තාෂණ ආයතනෙa වා6³ක 
වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
*48. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— + ලංකා පXF ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන + ලංකා පXF ආයතන පනෙ� 37(3) වග$Fය සහ ආ��කම 
ව"වසථ්ාෙf 154(6) ව"වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2014. 
12. 31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� + ලංකා පXF ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
*49. 
Dද"ා, තාෂණ, ප6ෙaෂණ, sbණතා සංව6ධන හා වෘ�Tය b©� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත"�මා,— අ2¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ + ලංකා පTතන ම�ඩලෙa  
වා6³ක වා6තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ2¼ලතා තෙසේ	 ��බඳ + ලංකා 
පTතන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග$Fය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) 
වග$Fය යටෙ�, 2017.06.22 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2015.12.31 ]ෙන$ අවස$ 
� ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� අ2¼ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ + ලංකා පTතන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.11 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*50. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— + ලංකා සබරග�ව 

Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2017.10.17 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� + ලංකා සබරග�ව Dශව්Dද"ාලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 
(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 

DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*51. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— + ලංකා සබරග�ව 

Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2017.10.17 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� + ලංකා සබරග�ව Dශව්Dද"ාලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*52. 

උසස් අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— + ජයව6ධනbර 
Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2015),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2017.10.17 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2015.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� + ජයව6ධනbර Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*53. 
උසස් අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ඌව ෙව9ලස්ස 

Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2017.03.23 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව9ලස්ස Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*54. 
උසස් අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ඌව ෙව9ලස්ස 

Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.08.10 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව9ලස්ස Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*55. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� xiii වැs 
පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2016.10.26 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 
2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ     
7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.05.03 ]න සලකා බලන ලp.) 

*56. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� xiii වැs 
පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2017.01.24 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 
2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ     
7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.05.03 ]න සලකා බලන ලp.) 

*57. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2015),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� xiii වැs 
පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 2018.02.21 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 
2015.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ     
7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2018.05.23 ]න සලකා බලන ලp.) 

*58. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa 

පRගණක අධ"යනායතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Dශ්වDද"ාල පනෙ� 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2016.07.20 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 
2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa පRගණක අධ"යනායතනෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.05.03 ]න සලකා බලන ලp.) 

*59. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa 

පRගණක අධ"යනායතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Dශ්වDද"ාල පනෙ� 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.02.22 ඉ]Rප� කරන ලද, 
2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa පRගණක අධ"යනායතනෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.05.03 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*60. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2012),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� 110 වැs 
වග$Fය හා 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 ]න 
ඉ]Rප� කරන ලද, 2012.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව 
හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.11.20 ]න සලකා බලන ලp.) 

*61. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� 110 වැs 
වග$Fය හා 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 ]න 
ඉ]Rප� කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව 
හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.11.20 ]න සලකා බලන ලp.) 

*62. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa 

වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල පනෙ� 110 වැs 
වග$Fය හා 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 ]න 
ඉ]Rප� කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද\ය Dශ්වDද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව 
හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.11.20 ]න සලකා බලන ලp.) 

*63. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— ග0පහ Dකමාර¾� ආ76ෙfද 

Dද"ායතනය, කැළ\ය Dශව්Dද"ාලයI වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Dශව්Dද"ාල පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ�, 
2017.01.24 ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණය ඇ�ළ�, ග0පහ Dකමාර¾� ආ76ෙfද 
Dද"ායතනය, කැළ\ය Dශව්Dද"ාලයI වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*64. 
උසස ් අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව් Dද"ාලwය 

කෘ³තාÀ\ක හා ගා�ය Dද"ා ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Dශව්Dද"ාල පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 
2017.08.11 ]න ඉ]Rප� කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Dශව් Dද"ාලwය 
කෘ³තාÀ\ක හා ගා�ය Dද"ා ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*65. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.03.23 ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2013.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙa 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*66. 
උසස් අධ"ාපන හා සංස්කෘFක කට7� අමාත"�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශ්වDද"ාල 
පනෙ� xiii වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.03.23 ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද, 2014.12.31 ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Dගණකා�පFවර යාෙ[ sAෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙa 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය. 

(අධ"ාපනය හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව 
DE$ 2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*67. 

සංව6ධන උපාය මා6ග හා ජාත"$තර ෙවළඳ අමාත"�මා ,— + ලංකා අපනයන 
සංව6ධන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2015),— 1979 අංක 40 දරන + ලංකා 
අපනයන සංව6ධන පනෙ� 16 වැs වග$Fය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  �ද9  පනෙ�  
II වැs වග$Fය අ2ව 2018.02.21 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ 
අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� + 
ලංකා අපනයන සංව6ධන ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  

(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.20 ]න සලකා 
බලන ලp.) 

*68. 

වැD_ ක6මා$ත අමාත"�මා ,—   rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාRෙa වා6³ක වා6තාව 
හා ·�0 (2013),— 1975 අංක 35 දරන rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාR පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන �ද9  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග$Fය ය ටෙ� 2017.07.25 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාRෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  

(කෘ³ක6මය හා ඉඩ0 ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.05.23 ]න 
සලකා බලන ලp.) 

*69. 

වැD_ ක6මා$ත අමාත"�මා,—   rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාRෙa වා6³ක වා6තාව 
හා ·�0 (2014),— 1975 අංක 35 දරන rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාR පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන �ද9 පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග$Fය ය ටෙ� 2017.07.25 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� rඩා ෙ� ව� සංව6ධන අ�කාRෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  

(කෘ³ක6මය හා ඉඩ0 ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.05.23 ]න 
සලකා බලන ලp.) 
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*70. 

ක0ක	 හා වෘ�Tය සXF සබඳතා අමාත"�මා,— ජාFක වෘ�Fය /ර³තතා හා ෙසෞඛ" 
ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාFක වෘ�Fය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ" ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැs වග$Fය සහ ආ��කම ව"වසථ්ාෙf 154(6) 
ව"වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � 
ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� ජාFක වෘ�Fය 
/ර³තතා හා ෙසෞඛ" ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය.  

(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 
2018.06.05 ]න සලකා බලන ලp.) 

*71. 

රාජ" ව"වසාය හා මහ2වර නගර සංව6ධන අමාත"�මා,— &/ස r	ණෑගල වැD_ 
සමාගෙ0 වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14 
(3) වග$Fය ය ටෙ� 2018.01.24 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ 
� ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල�                       
&/ස r	ණෑගල වැD_ සමාගෙ0 වා6³ක වා6තාව හා �ල" පකාශන අ2මත කළ 7� ය.  

(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.06 ]න සලකා 
බලන ලp.) 

*72. 
අගාමාත"�මා සහ ජාFක පFප�F හා ආ6�ක කට7� අමාත"�මා ,— + ලංකා පFප�F 

අධ"යන ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන + ලංකා පFප�F 
අධ"යන ආයතන පනෙ� 18 වැs වග$Fය අ2ව 2017.11.11 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
2013.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා පFප�F අධ"යන ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත 
කළ 7� ය.  
(ආ6�ක සංව6ධන ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.03.20 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*73. 
ක6මා$ත හා වා\ජ කට7� අමාත"�මා,— + ලංකා හසත් ක6මා$ත ම�ඩලෙa 

වා6³ක වා6තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(3) වග$Fය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� + ලංකා හසත් ක6මා$ත 
ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව අ2මත කළ 7� ය.  
(sෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.06.06 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*74. 
කෘ³ක6ම අමාත"�මා,— කෘ³කා6Xක හා ෙගොDජන රෂණ ම�ඩලෙa වා6³ක 

වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ³කා6Xක හා ෙගොDජන රෂණ පනෙ� 
27 වග$Fය ය ටෙ� 2017.03.21 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ 
� ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� කෘ³කා6Xක 
හා ෙගොDජන රෂණ ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(කෘ³ක6මය හා ඉඩ0 ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2017.12.08 ]න සලකා 

බලන ලp.) 

*75. 
උසස ්අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙමොර�ව Dශව්Dද"ා¥ය තාෂ\ක 

ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශව්Dද"ාල පනෙ� 
XIII වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2016.10.26 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 
2013.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ 
sAෂණ ඇ�ල� ෙමොර�ව Dශව්Dද"ා¥ය තාෂ\ක ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 
අ2මත කළ 7� ය.  
(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 

2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 
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*76. 
උසස ් අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙමොර�ව Dශව්Dද"ා¥ය 

තාෂ\ක ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශව්Dද"ාල 
පනෙ� XIII වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.01.24 වැs ]න ඉ]Rප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� ෙමොර�ව Dශව්Dද"ා¥ය තාෂ\ක ආයතනෙa 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 

2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*77. 

උසස ්අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa ෛවද" 
Dද"ා පශච්ා� උපා� ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Dශව්Dද"ාල පනෙ� XIII වැs පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.08.11 වැs ]න 
ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ Dශව්Dද"ාලෙa ෛවද" Dද"ා පශච්ා� 
උපා� ආයතනෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 

2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*78. 

උසස ්අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— + ලංකා අ[s]ග Dශව්Dද"ාලෙa 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2014),— 1978 අංක 16 දරන Dශව්Dද"ාල පනෙ� XIII වැs 
පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.08.10 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2014.12.31 
වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ 
ඇ�ල� + ලංකා අ[s]ග Dශව්Dද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 

2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

*79. 

උසස ්අධ"ාපන හා සංසක්ෘFක කට7� අමාත"�මා,— + ලංකා අ[s]ග Dශව්Dද"ාලෙa 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2013),— 1978 අංක 16 දරන Dශව්Dද"ාල පනෙ� XIII වැs 
පR¾ෙ¿දෙa 110 වැs වග$Fය යටෙ� 2017.02.22 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2013.12.31 
වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ 
ඇ�ල� + ලංකා අ[s]ග Dශව්Dද"ාලෙa වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(අධ"ාපන හා මානව ස0ප� සංව6ධනය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 

2017.12.08 ]න සලකා බලන ලp.) 

 *80. 

ඛsජ ෙත9 ස0ප� සංව6ධන අමාත"�මා,— ලංකා ඛsජ ෙත9 dFගත සංසථ්ාෙf 
වා6³ක වා6තාව හා ·�0 (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛsජ ෙත9 dFගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග$Fය යටෙ� 2018.05.23 වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs 
]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛsජ ෙත9 dFගත සංසථ්ාෙf වා6³ක වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(බලශFය ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2018.06.06 ]න සලකා බලන 

ලp.) 

*81. 

වැD_ ක6මා$ත අමාත"�මා,— ෙපො9 වගා@Aෙ0 ම�ඩලෙa වා6³ක වා6තාව හා 
·�0 (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද9 පනෙ� 14(2)(ඇ) වග$Fය යටෙ� 2017.10.09 
වැs ]න ඉ]Rප� කරන ලද 2015.12.31 වැs ]ෙන$ අවස$ � ව6ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Dගණකා�පFවරයාෙ[ sAෂණ ඇ�ල� ෙපො9 වගා@Aෙ0 ම�ඩලෙa වා6³ක 
වා6තාව හා ·�0 අ2මත කළ 7� ය.  
(කෘ³ක6මය හා ඉඩ0 ��බඳ ආංºක අ�ෂණ කාරක සභාව DE$ 2017.12.08 ]න සලකා 

බලන ලp.) 
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*82. 
ආ��කම ව"වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Dවාදය  ක9 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ²s 22),— “+ ලංකා පජාතා$^ක සමාජවාp ජනරජෙa ආ��කම 
ව"වස්ථාෙf 104ආ (5)(අ) ව"වස්ථාෙf D�Dධාන පකාරව මැFවරණ ෙකොXෂ$ සභාව 
DE$ 2016 ෙපබරවාR 25 ]නැF අංක 1955/19 දරන අF Dෙශේෂ ගැස� පතෙa පළ 
කර2 ලැබ, 2016.05.06 ]න ඉ]Rප� කරන ලද, ජනමතDචාරණයකp ෙහෝ ඡ$ද 
Dම&මකට අදාළ කාල&මාව �ළ Dද¹� හා �¯ත ජනමාධ" DE$ ��පැ]ය 7� 
උපමාන ෙහව� මා6ෙගෝපෙcශ/ ෙමෙහ70 පFප�F අ2මත කළ 7� ය.” ය2ෙව$ 
ෙයෝජනා කරන ල]$, පශ්නය සභා��ඛ කරන ලp.  

83. 

ළමා bන	�ථාපන ෙ$දය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

84. 

+ ලංකා එස� GසF්යාs සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — 
ෙදවැsවර @යqම.  

85. 

+ ලංකා කා$තා ස0ෙ0ලනය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර 
@යqම.  

86. 

ෙමොනරාගල ]ස්̂  කා$තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — 
ෙදවැsවර @යqම.  

87. 

ලසා_ය$ සමාජwය අධ"ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — 
ෙදවැsවර @යqම.  

88. 

ජාත"$තර කා$තා සහ ළමා අ�T$ /µuෙ0 සභාව (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� 
ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

89. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර 
@යqම.  

90. 

ද ඉ$ස ් 7� ඔෆ ්ස6 ෆ�Æ ප�_ එකy$ට$�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) 
පන� ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

91. 

+ ශාක"Eංහාරාම Dහාරසථ් කා6යය සාධක සංDධානය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� 
ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

 

92. 

+ ලංකා ෙගොඩනැ·_ ෙසේවා ඉං�ෙ$	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත @Aෙ0) පන� 
ෙක�0පත — ෙදවැsවර @යqම.  

 
* සල-ෙණ� හ/�ව0 ලබ�ෙ� ආ23ෙ� කට4� ය. 

 

 


