
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

18/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ  මහතා,— පවාහන හා %&' (ව� ෙසේවා අමාත+�මාෙග� 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) මහ3වර 4ස5්කෙ6 ඇ7 8 ලංකා ගමනාගමන ම;ඩල =ෙපෝ සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම =ෙපෝවල නE කවෙFද; 

 (iii) එම එ එ =ෙපෝෙව� දැනට ධාවනය කර3 ලබන බසර්ථ සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම =ෙපෝ අතL� ලාභ හා පාN ලබන =ෙපෝ ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙFද; 

 (v) එම එ එ =ෙපෝෙP පව7න Qර�පාN කවෙFද; 

 (vi) යහපාලන රජය බලයට ප�Sෙම� අන�	ව, ෙE දවා =ෙපෝවල ලබා T 
ඇ7 UVයා සංඛ+ාව සහ එම  UVයා ලැW QXගලය�ෙ  නE කවෙFද; 

 (vii) මහ3වර 4ස5්කෙ6 ලංගම =ෙපෝවල බස ් ඇYය වැ= 4Z[ V\මට 
අමාත+ාංශය ග3 ලබන �යවර කවෙFද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

2. 
60/’18 

ග	 (ආචාFය) බ�cල (ණවFධන මහතා,— කෘeකFම අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 211ට අ3ව, fප' gපF ෙපොසේ�h (T.S.P.) 
lෂප්ාදනය සඳහා ෙපෞXගoක අංශය 4Lගැ�Sමට අ3ගමනය කරන ලද 
pයාමාFග කවෙFද; 

 (ii) 8 ලංකාෙP ෙපොසේ�h lqෙය], ශක+තා අධ+යනය ��බඳ සකසා ඇ7 
වාFතාව ඉ4Lප� කර�ෙ�ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

 (iv) 1990 %ට ෙE දවා රාජ+ අංශය &%� ෙපොසේ�h lෂප්ාදනය සඳහා ලබාc� 
දායක�වය වFෂය අ3ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙFද; 

 (v) රාජ+ අංශය මt� ෙපොසේ�h lෂප්ාදනය සඳහා ලබා c� දායක�වය මt�  
ෙපොෙහොර ආනයනයට යන &යදම (වාFeකව) කවර පමාණයV� අNකර ග3 
ලැuෙPද;  

 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 36.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
2018 සැ%තැබ
 19 වැ� බදාදා අ.භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 (vi) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාෙව� ෙE වන&ට අ�ප� කරෙගන ඇ7 ප7ලාභ 
කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

3. 
144/’18 

ග	 ෙරෝ]x yමාL &ෙzර�න මහ�{ය,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙX|ය ෛවද+ 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ද~'ල 4සා ෙරෝහෙ' බා]ර ප7කාර අංශයට ෛවද+ ප7කාර ලබාගැ�ම 
සඳහා 4නපතා &ශාල ෙරෝ�� �Lස පැ{ෙණන බව�; 

 (ii) එම ෙරෝ��ට පමාණව� වැ%V� පහgකE ෙමම ෙරෝහෙ' ෙනොමැ7 බව�; 

 එ�මා ද�ෙන]ද? 

(ආ) එෙසේ නE, ද~'ල ෙරෝහෙ' පහgකE ඉහළ නැංSම සඳහා අමාත+ාංශය ග3 ලබන 
�යවර කවෙFද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

4. 
177/’18 

ග	 (ෛවද+) නo�ද ජය7ස්ස මහතා,— සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර 
ෙවළඳ අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෂැං�ලා ෙහෝට' ව+ාපෘ7ය සඳහා �න රජය, 8 ලංකා රජය සමඟ 
�&gම අ�ස� කර 7ෙ�ද; 

 (ii) ඒ අ3ව �නය හා 8 ලංකාව යන පාFශව්වo� �&gමට අ�ස� කර ඇ�ෙ� 
ක�	�ද;  

 (iii) �&gම අ�ස� කර ඇ7 4නය කවෙFද; 
 (iv) එම �&gම සභාගත කර�ෙ�ද; 
 (v) එම ව+ාපෘ7ය සඳහා ලබා T ඇ7 ඉඩෙE පමාණය ෙකොපමණද; 
 (vi) එම ඉඩම ලබාT ඇ7 පදනම කවෙFද;  
 (vii) %�නකර පදන{� ලබා T ඇ�නE, එම %�නකර ඔ�QෙP අංකය එ] 

�දා තබා ඇ7 4නය හා සථ්ානය කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

5. 
211/’18 

ග	 උදය පභා� ගEම��ල මහතා,— අභ+�තර කටZ� හා වයඹ සංවFධන 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) යE QXගලෙයy රාජ+ තා�5ක ගම� බලපතයකට ]{කE ලබ�ෙ� දැ� 
�රණය කර3 ලබන ෙතොර�	 අඩං( චකෙ'ඛය, ෙර(ලා%ය ෙහෝ 
අමාත+ ම;ඩල �රණය 7ෙ� නE, ඒ කවරද; 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

 (ii) ජනාqප7වරයා, ව+වසථ්ාදායක සභාෙP සාමා�කය�, ව+වසථ්ාදායක සභාව 
&%� ප� කර3 ලබන ෙකො{ෂ� සභා සාමා�කය�, ආ;Nකාරවරය�, 
පධාන අමාත+වරය�, &lg	වරය�, පාFoෙE�� ම��වරය�, පළා� 
අමාත+වරය�, අමාත+ාංශ ෙ'කEවරය� සහ එම තන�රට සමාන තන�	 
දර�න� ෙහෝ රාජ+ තා�5ක ෙසේවෙ6 ෙයT %�න lලධාL� හැර රාජ+ 
තා�5ක ගම� බලපතය ලබා ගැ�මට ]{කE ඇ7 ෙවන� තන�	 
කවෙFද; 

 (iii) ඉහත තන�	වලට අය� ෙනොවන QXගලය�ට රාජ+ තා�5ක ගම� බලපත 
ly� කර 7ෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ නE, ඊට බලපෑ ෙහේ� කවෙFද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

6. 
228/’18 

ග	 ඩ ලස ් ෙXවාන�ද මහතා,— මහාමාFග හා මාFග සංවFධන අමාත+�මාෙග� 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ‘පාලE දහස සංවFධනය V\ෙE වැඩසටහන’ යටෙ� මාFග සංවFධන 
අqකාLය &%� V�ෙනො��ය 4ස5්කෙ6 �]� ඌh	�QලE, 
ව'�වFප�ෙන� ගEමානය කරා 4ෙවන පධාන මාFගෙ6 �]ටා 7ෙබන 
පාලෙම] ඉ4V\E කටZ�,  2016 අෙගෝස�් 25 4න ආරEභ කරන ලද බව�; 

 (ii)  ෙම] ෙකො�තා� කාලය 2017 මැ� 21 4න අවස� � බව�; 

 (iii) එෙහ�, ඉහත පාලෙම] ඉ4V\E කටZ� ෙE දවා සE�Fණ කර ෙනොමැ7 
බව�; 

එ�මා ද�ෙන]ද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාලෙම] ඉ4V\E කටZ� සE�Fණ V\ම සඳහා V%යE 
pයාමාFගය ෙගන 7ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නE, එම ඉ4V\E කටZ� සE�Fණ කර3 ලබන 4නය කවෙFද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

7. 
259/’18 

ග	 ෙහේෂා &තානෙ  මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ)    (i) y	&ට, ] ගසව්�ත පාථ{ක &ද+ාලය න{� &ද+ාලය 7ෙබන බව  
ද�ෙ�ද; 

 (ii) දැනට එම &ද+ාලෙ6 ඉෙග3ම ලබන �ෂ+ සංඛ+ාව හා ෙසේවය කරන (	ව	 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම &ද+ාල �{ ෙ6 මා�මක එ ෙකොටසක දැ= නායයෑෙE තFජනයකට ල 
S 7ෙබන බව ද�ෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ නE, ෙE සEබ�ධෙය� අමාත+ාංශය ග3  ලබන �යවර කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

 



( 4 ) 

 

8. 
473/’18 

ග	 ච{�ද & ෙz%L මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත+�මාෙග� 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව �ළ %c S ඇ7 සහ %cෙව{� පව7න අක{කතා 
සEබ�ධෙය� &ගණකාqප7වරයා &%� අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 4නැ7 &මFශන වාFතාව ඌව පළා� පධාන ෙ'කE ෙවත යවා 
ඇ7 අතර එම වාFතාෙP ෙපර පාස' සඳහා බෑ  ලබාTම සඳහා ¦ල+ 
අ3ගහය ලබා ගැ�ම සEබ�ධෙය� අනාවරණය කර ඇ7 ෙ¨ද අංක 5 (අ) 
(i) %ට (v) දවා ක	[ ඉ4Lප� කර�ෙ�ද; 

 (ii) එම අනාවරණය�ට අදාළව (ආ) (i) %ට (iii) දවා %c කර ඇ7 l\ෂණ 
ඉ4Lප� කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

9. 
566/’18 

ග	 අෙශෝක ©ය�ත මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන පළා� පාස'වල පව7න (	 
Qර�පාN සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම (	 Qර�පාN �රSමට පළා� සභාව ෙගන ඇ7 �යවර කවෙFද; 

 (iii) අද වන&ට වයඹ පළාෙ� (	ව	� බඳවා ගැ�ම සඳහා &භාගය පැවැ�Sම 
සEබ�ධෙය� පළා� අධ+ාපන අමාත+වරයා හා පළා� රාජ+ ෙසේවා 
ෙකො{ෂ� සභාව අතර මතෙªදය ම� S 7ෙබන බව ද�ෙ�ද; 

 (iv) එම මතෙªදය &සඳා පළාෙ� (	 Qර�පාN �රSම සඳහා අදාළ &භාගය 
පැවැ�Sමට අමාත+ාංශය ග3 ලබන �යවර කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

10. 
586/’18 

ග	 �ෂාර ඉ«l' අමරෙසේන මහතා,— &coබල හා QනFජන�ය බලශ7 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා &coබල ම;ඩලය ස�ව ආපදා කළමනාකරණ සැලැසම් 7ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැ7 නE, එයට ෙහේ�ව කවෙFද; 

 (iii) ලංකා &coබල ම;ඩලයට හ4% ත��වයකT කටZ� අඛ;ඩව ෙගන යාම 
සඳහා � සැලැසම් (Business Continuity Plan) 7ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැ7 නE, එයට ෙහේ�ව කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 
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11. 
595/’18 

ග	 gස�ත Qං�lලෙE මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙX|ය ෛවද+ 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 මැද, නැෙගන]ර පළා�වල ව+ා�තව පව7න වyගN ෙරෝ� ත��වය 
හ«නාගැ�ම සEබ�ධෙය� ෙE වන&ට %cෙකෙර{� පව7න පFෙ6ෂණ 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පFෙ6ෂණ %c කර3 ලබන ආයතන සහ පFෙ6ෂකය�ෙ  නE කවෙFද; 
 (iii) එම පFෙ6ෂණවල lගමන ලැ¶මට lය{තව ඇ7 4නය කවෙFද; 
 (iv) එම පFෙ6ෂණ සඳහා ෙව� කර ඇ7 �දල ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ආ) (i) වyගN ෙරෝගයට ෙගොc	�ව�ට ලබා ෙදන ප7කාරවලට අමතරව එම ෙරෝ� 
ත��වයට ප�Sම වැළැSම සඳහා ෙගන ඇ7  �යවර කවෙFද; 

 (ii) ආසැත ජලය lෂප්ාදනය කර3 ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව 
¼තාන+ෙ6  IOCN LIFE SAVER නමැ7 ආයතනෙ6 lෂප්ාදනය බව 
Vයන LIFE SAVER නමැ7 ජල ෙපරණය ෙමරටට හ«�වාT 7ෙ�ද; 

 (iii) එය වyගN ෙරෝග ව+ා�7ය පාලනය V\ම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැෙ 
ම�ද ය�න පැහැ4o කර�ෙ�ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

12. 
968/’18 

ග	 ඉෂා රÁමා� මහතා,— රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) මැ'%LQර ව� සමාගම යටෙ� පව7න අකර 1000 පමණ � කලාවැව, 
ධා�ෙසේන ව�ත ෙE වන&ට ව' Â]S පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැV �N 
ඉඩම බවට ප�S ඇ7 බව�; 

 (ii) එය නSකරණය කර රජයට ආදායම ලබා ගත හැV අZL� ප7සංසක්රණය 
කළ හැV බව�; 

  එ�මා ද�ෙන]ද? 

(ආ) එෙසේ නE, එම කාFයය ආරEභ කර3 ලබන 4නය කවෙFද ය�න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙන]ද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

13. 
993/’18 

ග	 පXම උදයශා�ත (ණෙසේකර මහතා,— රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර 
සංවFධන අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල -l කFමා�තශාලාව ආරEභ කරන ලද වFෂය කවෙFද; 

 (ii) එම කFමා�තශාලාව සඳහා ෙව� කරන ලද ඉඩE අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කFමා�තශාලාව සඳහා උ වැSමට ෙව� කළ ඉඩE අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 



( 6 ) 

 

(ආ) පg�ය වFෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උ වගාව සඳහා ෙව� කළ ඉඩE පමාණෙය�, උ වගා කරන ලද ඉඩE 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද �Ã ඉඩE පමාණෙය�, ලබා ග� �Ã උ ෙටො� පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො� පමාණය; 

 (iv) lෂප්ාදනය කළ �Ã -l පමාණය; 

 (v) -l අෙල&ෙය� ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ වFෂය අ3ව ෙව� ෙව� වශෙය�   ෙකොපමණද ය�න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙන]ද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

14. 
1108/’18 

ග	 &�ත ෙහේර� මහතා,— රාජ+ පLපාලන හා කළමනාකරණ සහ �7ය හා සාමය 
��බඳ අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 1998 වFෂෙ6T 8 ලංකා පLපාලන ෙසේවෙ6, ෙදවන පං7ෙ6, II වැl 
ෙශේYයට yසලතා පදනම මත උසස ් කර Qර�පාN �රSෙET lලධා\� 
දසෙදෙනyට පමණ අසාධාරණය %cS ඇ7 බව�; 

 (ii) ආයතන සංගහෙ6 &q&ධාන සහ රාජ+ පLපාලන චකෙ'ඛ ෙනොසලකා 
හL{� ෙසේවා ව+වසථ්ාෙP උසසS්E කමෙPදයට සE�Fණෙය�ම පLබා]රව 
X&�ව උසසS්E ෙලස තන�	 Qර�පාN ඇ7Sෙම� වසර හත පමණ පමාද 
කර &භාගය පව�වා උසසS්E ලබාTම ෙහේ�ෙව� ඔ��ට අසාධාරණය 
%c S ඇ7 බව�; 

 එ�මා ද�ෙන]ද? 

(ආ) (i) V%යE lලධාLෙයyෙ  ෙසේවෙ6 අවස� කාලය වන&ට ෙහෝ &ශාම �ය පg 
ෙමම උසසS්ම ලබා ෙදන බැ&� අදාළ lලධාL� ඒ සඳහා ෙයො� ෙනොකෙළේ 
ම�ද; 

 (ii) එෙසේ අසාධාරණයට ල � lලධා\�ට සාධාරණය ඉÅ V\ම සඳහා ග3 
ලබන pයාමාFග කවෙFද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

15. 
1115/’18 

ග	 දයා%L ජයෙසේකර මහතා,— වැ&o කFමා�ත අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 8 ලංකාව වාFeකව අපනයන කර3 ලබන ෙ� ෙමf ෙටො� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii) 8 ලංකාෙව� ෙ� {ලT ග�නා රටව' කවෙFද; 

  (iii) ෙ� අපනයනය V\ෙET ෙ� ෙතොග 8 ලංකා ෙ� ම;ඩලය &%� &qම� 
ප\ෂණය�ට යට� කර l% අÆෂණය යටෙ� අපනයනය කර3 
ලබ�ෙ�ද; 

  (iv) ෙනොඑෙසේ නE, අපනයනය කර3 ලබන ෙ�වල (ණා�මකභාවය ��බඳව 
වගÇම දර3 ලබ�ෙ� ක�	� &%�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 



( 7 ) 

 

 (ආ) (i) ෙ� දÃ &යÈෙET ෙහෝ ෙ� බවට ප� V\ෙE pයාවoෙ6T කFමා�ත ශාලා 
�ළ T -l ෙහෝ ෙවන� රසකාරක, වFණ කාරක එ V\E පg�ය            
කාල-මාෙPT %c කර 7ෙ�ද; 

  (ii) ඒ ��බඳව ප\ෂණ මt� තහ�	 කරෙගන 7ෙ�ද; 

   (iii) ෙ�වල -l සා�දණය මැ�ෙE {3E ඒකකය පව�ද; 

   (iv) ෙ�වල (ණා�මකභාවයට හාlකර අ�ද{� කටZ� කර�න�ට එෙර]ව 
ග3 ලබන pයාමාFග කවෙFද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නE, ඒ ම�ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ3ETම සහ 4නට lය{ත කටZ� 

*1. 
වැ&o කලාපය සඳහා � නව ගEමාන සංවFධන අqකාLය පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර 

VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*2. 
පාෙX|ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*3. 

8 ලංකා ෙසේවා �Lස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — 
ෙදවැlවර VයSම.  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*4.  

�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— වරාය හා (ව� ෙතොÅපළ සංවFධන බc පනත 
යටෙ� lෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා (ව� ෙතොÅපළ සංවFධන බc පනෙ�     
3(3) වග�7ය යටෙ� වරාය හා (ව� ෙතොÅපළ සංවFධන බc සEබ�ධෙය� �ද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 2018 අෙපේ' 06 4නැ7 අංක 2065/42  දරන අ7 
&ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.08.23 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙයෝගය අ3මත 
කළ Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*5. 

�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— gරාබc ආඥාපනත යටෙ� lෙPදනය (අංක 1),— 
gරාබc ආඥාපනෙ� (52 අqකාරය �)  32 වග�7ය සමඟ Vය&ය Z� 2, 12, 22  සහ 25 
වග�7 යටෙ� gරාබc සEබ�ධෙය� �ද' හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 
2018 Ël 13 4නැ7 අංක 2075/23 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.09.04 
4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙPදනය අ3මත කළ Z� ය. 
(අංක 10/2018 දරන gරාබc lෙPදනය)  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
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*6. 

�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— gරාබc ආඥාපනත යටෙ� lෙPදනය (අංක 2),—  
gරාබc ආඥාපනෙ� (52 අqකාරය �) 32 වග�7ය යටෙ� gරාබc සEබ�ධෙය� �ද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 2018 Ël 13 4නැ7 අංක 2075/24 දරන අ7 
&ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.09.04 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙPදනය අ3මත 
කළ Z� ය. 

(අංක 11/2018 දරන gරාබc lෙPදනය)  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*7. 
ආFÌක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*8.  
�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— එක� කළ අගය මත බc (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ� lෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බc (සංෙශෝධන) පනත 
මt� අවස� වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බc පනෙ� 5(15) වග�7ය යටෙ� එක� කළ අගය මත බc  සEබ�ධෙය� �ද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 2018  Ío 02 4නැ7 2078/6 දරන අ7 
&ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.08.10 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙයෝගය 
අ3මත කළ Z� ය. 

 (අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*9.  

සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� lෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� මt� 
සංෙශෝqත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�7ය සහ 14 
වග�7ය සමඟ Vය&ය Z� එÇ පනෙ� 20 වග�7ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
lෙයෝග සEබ�ධෙය� සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+වරයා &%� 
සාදන ලcව, 2018 Ël 18 4නැ7 අංක 2076/4 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 
2018.07.17 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙයෝග අ3මත කළ Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*10.  

සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා අපනයන 
සංවFධන පනත යටෙ� lෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන 8 ලංකා අපනයන සංවFධන 
පනෙ� 14(1) වග�7ය යටෙ� ෙසස් බc සEබ�ධෙය� සංවFධන උපාය මාFග හා 
ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+වරයා &%� සාදන ලcව, 2018 Ío 24 4නැ7 අංක 2081/10 
දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.08.23 4න ඉ4Lප� කරන ලද 
lෙයෝගය අ3මත කළ Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*11. 

�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— gරාබc ආඥාපනත යටෙ� lෙPදනය (අංක 1),— 
gරාබc ආඥාපනෙ� (52 අqකාරය �) 25 වග�7ය යටෙ� gරාබc සEබ�ධෙය� �ද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 2018 ජනවාL 18 4නැ7 අංක 2054/42 දරන අ7 
&ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.05.22 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙPදනය අ3මත 
කළ Z� ය. 

(අංක 04/2018 දරන gරාබc lෙPදනය)  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
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*12. 
�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— gරාබc ආඥාපනත යටෙ� l ෙPදනය (අංක 2),— 

gරාබc ආඥාපනෙ� (52 අqකාරය �) 32 වග�7ය සමඟ Vය&ය Z� 25 
වග�7ය යටෙ� වාFeක ම�පැ� බලපත ගාස්� සEබ�ධෙය� �ද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලcව, 2017 ෙදසැEබF 11 4නැ7 අංක 
2049/4 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.03.20 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද lෙPදනය අ3මත කළ Z� ය. 

(අංක 1004 දරන gරාබc lෙPදනය)  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*13.  
&ෙXශ කටZ� අමාත+�මා,— තානාප7 වරපසාද පනත යටෙ� lෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප7 වරපසාද පනෙ� 4 වග�7ය යටෙ� &ෙXශ කටZ� අමාත+වරයා 
&%� සාදන ලcව, 2018  Ël 05 4නැ7 2074/13 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ 
කර3 ලැබ, 2018.08.10 4න ඉ4Lප� කරන ලද lෙයෝග අ3මත කළ   Z� ය. 

 (අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*14. 
ෙකොළඹ ව+ාපාර වස්� &lමය ස්ථානය අසා�]කරණය V\ෙE පන� ෙකÅEපත — 

කාරක සභාව. 

*15. 
ෙබෞXධ &හාර ෙXවාලගE (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*16. 
ෙථේරවාT ÎÏ ක7කාව� (oයාප4ං� V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර 

VයSම. 
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*17. 
8 ලංකා වාYජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර 

VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*18.  
gUyEප� &lමය පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*19. 

කාලාවෙරෝධ (&ෙශේෂ &q&ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*20. 

ප\ෂණ ෙකො{ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*21. 

හාl�රණය සඳහා වන කාFයාලය පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*22. 
�ද' පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*23. 

8 ලංකා &coබල (සංෙශෝධන) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  
(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
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*24. 

අගාමාත+�මා සහ ජා7ක ප7ප�7 හා ආFÌක කටZ� අමාත+�මා,— උදFපන පනත 
යටෙ� lයමය,— ජා7ක රාජ+ සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උදFපන පනෙ� 3 වග�7ය 
යටෙ� 8 ලංකා පජාතා�5ක සමාජවාT ජනරජය සහ �FV ජනරජය අතර උදFපන �&gම 
සEබ�ධෙය� ජනාqප7වරයා &%� සාදන ලcව, 2018 Ío 13 4නැ7 අංක 2079/77 දරන අ7 
&ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.09.04 4න ඉ4Lප� කරන ලද lයමය අ3මත කළ 
Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 

*25. 

අගාමාත+�මා සහ ජා7ක ප7ප�7 හා ආFÌක කටZ� අමාත+�මා,— ෙපෞXගoක 
ආරෂක lෙයෝජ+ායතන &qම� V\ෙE පනත යටෙ� lෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞXගoක ආරෂක lෙයෝජ+ායතන &qම� V\ෙE පනෙ� 18 වග�7ය යටෙ�  ගාස�් 
අයV\ම සංෙශෝධනය සEබ�ධෙය� ආරෂක අමාත+වරයා &%� සාදන ලcව, 2018 Ël 07 
4නැ7 අංක 2074/34 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ,  2018.09.04 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද lෙයෝග අ3මත කළ Z� ය. 

*26.  
අගාමාත+�මා සහ ජා7ක ප7ප�7 හා ආFÌක කටZ� අමාත+�මා,— ආ;Nකම 

ව+වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 8 ලංකා පජාතා�5ක සමාජවාT ජනරජෙ6 ආ;Nකම 
ව+වසථ්ාෙP 104ආ (5) (අ) ව+වසථ්ාව පකාරව මැ7වරණ ෙකො{ෂ� සභාව &%� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැEබF 04 4නැ7 අංක 2048/1 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කරන ලcව, 
2018.01.23 4න ඉ4Lප� කරන ලද ජනමත&චාරණයකT ෙහෝ ඡ�ද &ම-මකට අදාළ 
කාල-මාව �ළ &දÑ� හා �Òත ජනමාධ+ &%� ��පැ4ය Z�, මාධ+ උපමාන අ3මත කළ   
Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*27.  
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත+�මා,— �ඩා පනත යටෙ� lෙයෝගය,—

ජා7ක රාජ+ සභාෙP 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ� 41 වග�7ය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත+වරයා &%� සාදන ලcව, 2018 මැ� 31 4නැ7 අංක 
2073/15  දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ කර3 ලැබ, 2018.08.24 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද lෙයෝගය අ3මත කළ Z� ය. 

(අමාත+ ම;ඩලෙ6 අ3ම7ය ද�වා 7ෙ�.) 
*28. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— මහජන බැංyෙP වාFeක 

වාFතාව හා ඒකාබXධ ¦ල+ පකාශන (2016),— �ද' �7 පනෙ� 35(3) වග�7ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය යටෙ� 2017.11.16 වැl 4න ඉ4Lප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� මහජන බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ඒකාබXධ 
¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*29. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— 8 ලංකා කË සංසථ්ාෙP 

වාFeක වාFතාව හා ඒකාබXධ ¦ල+ පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ�       
14(3) වග�7ය යටෙ� 2017.11.24 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� 
අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 8 
ලංකා කË සංසථ්ාෙP වාFeක වාFතාව හා ඒකාබXධ ¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 
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*30. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— ලංකා බැංyෙP වාFeක 

වාFතාව හා ඒකාබXධ ¦ල+ පකාශන (2016),— �ද' �7 පනෙ� 35(3) වග�7ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැl 4න ඉ4Lප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ඒකාබXධ 
¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*31. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— පාෙX|ය සංවFධන බැංyෙP 
වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන (2015),— �ද' �7 පනෙ� 35(3) වග�7ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැl 4න ඉ4Lප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� පාෙX|ය සංවFධන බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා 
¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*32. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද'  පනෙ�     
14(3) වග�7ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� 
අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� රාජ+ 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2017.09.21 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*33. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද'  පනෙ�     
14(3) වග�7ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� 
අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� රාජ+ 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 
*34. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— 8 ලංකා ඉ7LV\ෙE බැංyෙP 

වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද'  පනෙ� 14(3) 
වග�7ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � 
වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÆන &ගණකව	�ෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා 
ඉ7LV\ෙE බැංyෙP වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2017.09.21 4න සලකා 

බලන ලT.) 
*35. 
සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආFÌක 
ෙකො{සම පනෙ� 31 වැl වග�7ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 
2012.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  
l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා ආෙයෝජන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ 
Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2017.11.10 4න සලකා 

බලන ලT.) 
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*36. 
සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආFÌක 
ෙකො{සම පනෙ� 31 වැl වග�7ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 
2013.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  
l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා ආෙයෝජන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ 
Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*37. 
සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආFÌක 
ෙකො{සම පනෙ� 31 වැl වග�7ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 
2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  
l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා ආෙයෝජන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ 
Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*38. 
සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා අපනයන සංවFධන 

ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1979 අංක 40 දරන 8 ලංකා අපනයන 
සංවFධන පනෙ� 16 වැl වග�7ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� II වැl වග�7ය  
අ3ව 2017.10.20 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා අපනයන සංවFධන 
ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.02.20 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*39. 

�ද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— 8 ලංකා gUyEප� හා &lමය ෙකො{ෂ� සභාෙP 
වාFeක වාFතාව හා �[E (2016),— 1987 අංක 36 දරන 8 ලංකා gUyEප� හා &lමය 
ෙකො{ෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�7ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 13(1) 
වග�7ය අ3ව, 2017.12.07 වන 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2016.12.31 4ෙන� අවස� 
� වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� 8 ලංකා 
gUyEප� හා &lමය ෙකො{ෂ� සභාෙP වාFeක වාFතාව හා �[ම අ3මත කළ Z� ය. 

(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.02.20 4න 
සලකා බලන ලT.) 

*40. 
&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— අ3Óලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන ම;ඩලෙ6 
වාFeක වාFතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ3Óලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා 
ප�තන ම;ඩල පනෙ� 29(5) වග�7ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) 
වග�7ය යටෙ�, 2016.08.12 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � 
වFෂය සඳහා &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� අ3Óලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 
ලංකා ප�තන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
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*41. 
&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— ජා7ක &ද+ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙP වාFeක 
වාFතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන &ද+ාව හා තාෂණය වැ= 4Z[ V\ෙE පනෙ� 
40(3) වග�7ය සහ ආ;Nකම ව+වස්ථාෙP 154(6) ව+වසථ්ාව යටෙ�, 2016.06.09 වැl 
4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ජා7ක &ද+ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙP 
වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 

*42. 
&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— ජා7ක &ද+ා පදනෙE වාFeක වාFතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන &ද+ාව හා තාෂණය වැ= 4Z[ V\ෙE පනෙ� 40(3) වග�7ය සහ 
ආ;Nකම ව+වස්ථාෙP 154(6) ව+වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැl 4න ඉ4Lප� කරන 
ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� �  වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ජා7ක &ද+ා පදනෙE වාFeක වාFතාව 
අ3මත  කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
*43. 

&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— ජා7ක &ද+ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙP වාFeක 
වාFතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන &ද+ාව හා තාෂණය වැ= 4Z[ V\ෙE පනෙ� 
40(3) වග�7ය සහ ආ;Nකම ව+වස්ථාෙP 154(6) ව+වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැl 
4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ජා7ක &ද+ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙP 
වාFeක වාFතාව අ3මත  කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
*44. 

&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— කාF{ක තාෂණ ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන &ද+ාව හා තාෂණය වැ= 4Z[ V\ෙE පනෙ� 40(3) වග�7ය සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය යටෙ�, 2017.01.24 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� කාF{ක තාෂණ ආයතනෙ6 වාFeක 
වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
*45. 

&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— කාF{ක තාෂණ ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන &ද+ාව හා තාෂණය වැ= 4Z[ V\ෙE පනෙ� 40(3) වග�7ය සහ 
1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය යටෙ�, 2016.01.29 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� කාF{ක තාෂණ ආයතනෙ6 වාFeක 
වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
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*46. 
&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— 8 ලංකා ප{7 ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන 8 ලංකා ප{7 ආයතන පනෙ� 37(3) වග�7ය සහ ආ;Nකම 
ව+වසථ්ාෙP 154(6) ව+වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2014. 
12. 31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� 8 ලංකා ප{7 ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
*47. 

&ද+ා, තාෂණ, පFෙ6ෂණ, lQණතා සංවFධන හා වෘ��ය QÁ[ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත+�මා,— අ3Óලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන ම;ඩලෙ6  
වාFeක වාFතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ3Óලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා 
ප�තන ම;ඩල පනෙ� 29(5) වග�7ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) 
වග�7ය යටෙ�, 2017.06.22 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2015.12.31 4ෙන� අවස� 
� වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� අ3Óලතා 
තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.11 4න සලකා බලන ලT.) 
*48. 

උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— 8 ලංකා සබරග�ව 
&ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2017.10.17 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� 8 ලංකා සබරග�ව &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*49. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— 8 ලංකා සබරග�ව 

&ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2017.10.17 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� 8 ලංකා සබරග�ව &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*50. 

උසස් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— 8 ජයවFධනQර 
&ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2015),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2017.10.17 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2015.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� 8 ජයවFධනQර &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 
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*51. 
උසස් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ඌව ෙව'ලසස් 

&ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2017.03.23 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව'ලස්ස &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*52. 
උසස් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ඌව ෙව'ලසස් 

&ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.08.10 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව'ලස්ස &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*53. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� xiii වැl 
පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2016.10.26 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 
2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ     
Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.05.03 4න සලකා බලන ලT.) 

*54. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� xiii වැl 
පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2017.01.24 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 
2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ     
Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.05.03 4න සලකා බලන ලT.) 

*55. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2015),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� xiii වැl 
පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 2018.02.21 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 
2015.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ     
Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2018.05.23 4න සලකා බලන ලT.) 
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*56. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 

පLගණක අධ+යනායතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
&ශ්ව&ද+ාල පනෙ� 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2016.07.20 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 
2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 පLගණක අධ+යනායතනෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.05.03 4න සලකා බලන ලT.) 

*57. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 

පLගණක අධ+යනායතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
&ශ්ව&ද+ාල පනෙ� 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ4Lප� කරන ලද, 
2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  
l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 පLගණක අධ+යනායතනෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.05.03 4න සලකා බලන ලT.) 

*58. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2012),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� 110 වැl 
වග�7ය හා 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 4න 
ඉ4Lප� කරන ලද, 2012.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව 
හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.11.20 4න සලකා බලන ලT.) 

*59. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� 110 වැl 
වග�7ය හා 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 4න 
ඉ4Lප� කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව 
හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.11.20 4න සලකා බලන ලT.) 

*60. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 

වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල පනෙ� 110 වැl 
වග�7ය හා 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 4න 
ඉ4Lප� කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදYය &ශ්ව&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව 
හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.11.20 4න සලකා බලන ලT.) 
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*61. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ගEපහ &කමාර�� ආZFෙPද 

&ද+ායතනය, කැළYය &ශ්ව&ද+ාලය] වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 
16 දරන &ශව්&ද+ාල පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ�, 
2017.01.24 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණය ඇ�ළ�, ගEපහ &කමාර�� ආZFෙPද 
&ද+ායතනය, කැළYය &ශව්&ද+ාලය] වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*62. 
උසස ් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව් &ද+ාලÕය 

කෘeතාÖYක හා ගා×ය &ද+ා ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 
අංක 16 දරන &ශව්&ද+ාල පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 
2017.08.11 4න ඉ4Lප� කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, &ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ &ශව් &ද+ාලÕය 
කෘeතාÖYක හා ගා×ය &ද+ා ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*63. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාq ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.03.23 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2013.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාq ආයතනෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*64. 
උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාq ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශ්ව&ද+ාල 
පනෙ� xiii වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.03.23 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද, 2014.12.31 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
&ගණකාqප7වර යාෙ  l\ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාq ආයතනෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය. 

(අධ+ාපනය හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව 
&%� 2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*65. 

සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා ,— 8 ලංකා අපනයන 
සංවFධන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2015),— 1979 අංක 40 දරන 8 ලංකා 
අපනයන සංවFධන පනෙ� 16 වැl වග�7ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  �ද'  පනෙ�  
II වැl වග�7ය අ3ව 2018.02.21 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� 
අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 8 
ලංකා අපනයන සංවFධන ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  

(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 4න සලකා 
බලන ලT.) 

 

 



( 18 ) 

 

*66. 

වැ&o කFමා�ත අමාත+�මා ,—   yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාLෙ6 වාFeක වාFතාව 
හා �[E (2013),— 1975 අංක 35 දරන yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාL පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන �ද'  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග�7ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාLෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  

(කෘeකFමය හා ඉඩE ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.05.23 4න සලකා 
බලන ලT.) 

*67. 

වැ&o කFමා�ත අමාත+�මා,—   yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාLෙ6 වාFeක වාFතාව හා 
�[E (2014),— 1975 අංක 35 දරන yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාL පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන �ද' පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග�7ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� yඩා ෙ� ව� සංවFධන අqකාLෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  

(කෘeකFමය හා ඉඩE ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.05.23 4න සලකා 
බලන ලT.) 

*68. 

කEක	 හා වෘ��ය ස{7 සබඳතා අමාත+�මා,— ජා7ක වෘ�7ය gරeතතා හා ෙසෞඛ+ 
ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා7ක වෘ�7ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ+ ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැl වග�7ය සහ ආ;Nකම ව+වසථ්ාෙP 154(6) 
ව+වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � 
වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ජා7ක වෘ�7ය 
gරeතතා හා ෙසෞඛ+ ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය.  

(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 
2018.06.05 4න සලකා බලන ලT.) 

*69. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ3වර නගර සංවFධන අමාත+�මා,— -/ස y	ණෑගල වැ&o 
සමාගෙE වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14 
(3) වග�7ය ය ටෙ� 2018.01.24 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� අවස� 
� වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල�                       
-/ස y	ණෑගල වැ&o සමාගෙE වාFeක වාFතාව හා ¦ල+ පකාශන අ3මත කළ Z� ය.  

(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 4න සලකා 
බලන ලT.) 

*70. 
අගාමාත+�මා සහ ජා7ක ප7ප�7 හා ආFÌක කටZ� අමාත+�මා ,— 8 ලංකා ප7ප�7 

අධ+යන ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන 8 ලංකා ප7ප�7 
අධ+යන ආයතන පනෙ� 18 වැl වග�7ය අ3ව 2017.11.11 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 
2013.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  
l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා ප7ප�7 අධ+යන ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත 
කළ Z� ය.  
(ආFÌක සංවFධන ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 4න සලකා 

බලන ලT.) 
 
 
 
 



( 19 ) 

 

*71. 
කFමා�ත හා වාYජ කටZ� අමාත+�මා,— 8 ලංකා හසත් කFමා�ත ම;ඩලෙ6 

වාFeක වාFතාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(3) වග�7ය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 8 ලංකා හසත් කFමා�ත 
ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව අ3මත කළ Z� ය.  
(lෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.06.06 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*72. 
කෘeකFම අමාත+�මා,— කෘeකාF{ක හා ෙගො&ජන රෂණ ම;ඩලෙ6 වාFeක 

වාFතාව හා �[E (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘeකාF{ක හා ෙගො&ජන රෂණ පනෙ� 
27 වග�7ය ය ටෙ� 2017.03.21 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� 
� වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� කෘeකාF{ක 
හා ෙගො&ජන රෂණ ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(කෘeකFමය හා ඉඩE ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2017.12.08 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*73. 
උසස ් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙමොරÅව &ශව්&ද+ාÈය 

තාෂYක ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශව්&ද+ාල 
පනෙ� XIII වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2016.10.26 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ෙමොරÅව &ශව්&ද+ාÈය තාෂYක ආයතනෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 

2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*74. 
උසස ් අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙමොරÅව &ශව්&ද+ාÈය 

තාෂYක ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශව්&ද+ාල 
පනෙ� XIII වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.01.24 වැl 4න ඉ4Lප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ෙමොරÅව &ශව්&ද+ාÈය තාෂYක ආයතනෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 

2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*75. 

උසස ්අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 ෛවද+ 
&ද+ා පශච්ා� උපාq ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
&ශව්&ද+ාල පනෙ� XIII වැl පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.08.11 වැl 4න 
ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ &ශව්&ද+ාලෙ6 ෛවද+ &ද+ා පශච්ා� 
උපාq ආයතනෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 

2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

*76. 

උසස ්අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— 8 ලංකා අ l4ග &ශව්&ද+ාලෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E (2014),— 1978 අංක 16 දරන &ශව්&ද+ාල පනෙ� XIII වැl 
පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.08.10 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2014.12.31 
වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ 
ඇ�ල� 8 ලංකා අ l4ග &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 

2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 
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*77. 

උසස ්අධ+ාපන හා සංසක්ෘ7ක කටZ� අමාත+�මා,— 8 ලංකා අ l4ග &ශව්&ද+ාලෙ6 
වාFeක වාFතාව හා �[E (2013),— 1978 අංක 16 දරන &ශව්&ද+ාල පනෙ� XIII වැl 
පL�ෙ¨දෙ6 110 වැl වග�7ය යටෙ� 2017.02.22 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2013.12.31 
වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ 
ඇ�ල� 8 ලංකා අ l4ග &ශව්&ද+ාලෙ6 වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(අධ+ාපන හා මානව සEප� සංවFධනය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 

2017.12.08 4න සලකා බලන ලT.) 

 *78. 

ඛlජ ෙත' සEප� සංවFධන අමාත+�මා,— ලංකා ඛlජ ෙත' �7ගත සංසථ්ාෙP 
වාFeක වාFතාව හා �[E (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛlජ ෙත' �7ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග�7ය යටෙ� 2018.05.23 වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 
4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛlජ ෙත' �7ගත සංසථ්ාෙP වාFeක වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(බලශ7ය ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2018.06.06 4න සලකා බලන 

ලT.) 

*79. 

වැ&o කFමා�ත අමාත+�මා,— ෙපො' වගාV\ෙE ම;ඩලෙ6 වාFeක වාFතාව හා 
�[E (2015),— 1971 අංක 38 දරන �ද' පනෙ� 14(2)(ඇ) වග�7ය යටෙ� 2017.10.09 
වැl 4න ඉ4Lප� කරන ලද 2015.12.31 වැl 4ෙන� අවස� � වFෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද &ගණකාqප7වරයාෙ  l\ෂණ ඇ�ල� ෙපො' වගාV\ෙE ම;ඩලෙ6 වාFeක 
වාFතාව හා �[E අ3මත කළ Z� ය.  
(කෘeකFමය හා ඉඩE ��බඳ ආං�ක අÆෂණ කාරක සභාව &%� 2017.12.08 4න සලකා 

බලන ලT.) 

*80. 
ආ;Nකම ව+වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— &වාදය  ක' තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Íl 22),— “8 ලංකා පජාතා�5ක සමාජවාT ජනරජෙ6 ආ;Nකම 
ව+වස්ථාෙP 104ආ (5)(අ) ව+වස්ථාෙP &q&ධාන පකාරව මැ7වරණ ෙකො{ෂ� සභාව 
&%� 2016 ෙපබරවාL 25 4නැ7 අංක 1955/19 දරන අ7 &ෙශේෂ ගැසh පතෙ6 පළ 
කර3 ලැබ, 2016.05.06 4න ඉ4Lප� කරන ලද, ජනමත&චාරණයකT ෙහෝ ඡ�ද 
&ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ &දÑ� හා �Òත ජනමාධ+ &%� ��පැ4ය Z� 
උපමාන ෙහව� මාFෙගෝපෙXශ/ ෙමෙහZE ප7ප�7 අ3මත කළ Z� ය.” ය3ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල4�, පශ්නය සභාÎ�ඛ කරන ලT.  

81. 

ළමා Qන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

82. 

8 ලංකා එස� pස7්යාl සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — 
ෙදවැlවර VයSම.  

83. 

8 ලංකා කා�තා සEෙEලනය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර 
VයSම.  

84. 

ෙමොනරාගල 4ස5් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — 
ෙදවැlවර VයSම.  

85. 

ලසාoය� සමාජÕය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — 
ෙදවැlවර VයSම.  
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86. 

ජාත+�තර කා�තා සහ ළමා අ��� gUÇෙE සභාව (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� 
ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

87. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර 
VයSම.  

88. 

ද ඉ�ස�්�Zh ඔෆ ්සF�ෆ�Ý ප�o එක��ට�hස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත V\ෙE) 
පන� ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

89. 

8 ශාක+%ංහාරාම &හාරසථ් කාFයය සාධක සං&ධානය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� 
ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

 

90. 

8 ලංකා ෙගොඩනැ�o ෙසේවා ඉං�ෙ�	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත V\ෙE) පන� 
ෙකÅEපත — ෙදවැlවර VයSම.  

 
* සල+ෙණ� හ.�ව/ ලබ�ෙ� ආ12ෙ� කට3� ය. 

 

 


