
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 

1. 
10/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— "#$ සංෙ'ශ, ()ට+ ය-තල පහ0ක1 හා "ෙ'ශ 23යා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මැදෙපර=ග ගෘහ ෙසේවය ඇ�? "ෙ'ශ 23යාවල ෙයෙදන @ ලාං3ක 
ශBකය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔH5 මාIකව @ ලංකාවට එවK ලබන "ෙ'ශ "Mමය පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) "ෙ'ශ 23යාවල ෙයෙදන @ ලාං3කය5 ලබා ග5නා වැNෙප5 @ ලංකාවට 
එවK ලබන Oද+ සඳහා රජය "I5 බ# අය කර5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම මාIක බ# පRශතය ෙකොපමණද; 

 (v) ""ධ #ෂ්කරතා මධ4ෙU තම ශමය වැය කර ලබා ග5නා වැNෙප5 රජය බ# 
අය 3Vම සාධාරණ ව5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
29/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU, ගඟ ඉහළ ෙගො"ජන බලපෙ'ශෙU, fgඋ+ල 
"හාරසථ්ානයට අය� ජ1jගහOලෙදMය නමැR klර MI අවසරය35 
ෙතොරව mරවා ෙපෞ'ග$ක මාaගය ඉ=කර ඇR බව�; 

 (ii) ෙ1 සඳහා oඨ ෙ+ඛන සකස ්3Vමට රජ ෙU Oද+ "යද1 කර ඇR බව�; 

 (iii) ඉහත මාaගය ඉ=කර ඇ�ෙ� කෘ`කaම පaෙUෂණ Mෂ්පාදන 
සහායකවරෙයkෙ_ Mවස සඳහා පෙqශ මාaගය වශෙය5 බව�; 

 (iv) ඉහත මාaගෙU ආර1භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉ=කර ඇR බව�; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙU අ(පාර ෙහෝ ෙනොRjK බව�; පාෙ'sය සභාවට අය� 
ෙනොවන බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) මහජන Oද+ අවභා"තා කරන ෙමවැM Mලධාg5 ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන �යවර 
කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 
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( 2 ) 

 

3. 
57/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල xණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අKව, ආරෂණ ආෙයෝජන fz1 කමය 
අෙහෝI කරK ලැjෙqද;  

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද;  

 (iii) උත ෙයෝජනාෙව5 @ ලංකාෙව5 බැහැරව සව්|ය Oද+ තබාෙගන I-න 
@ ලාං3කය5ට එම Oද+ මq}මට 2ෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉ+~මට 
ෙමෙත ලැ� ඇR පRචාර කවෙaද; 

 (iv) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අKව, බැංk fz1 කමය හරහා �ටරට තබාෙගන 
Rෙබන Oද+ ෙමරටට ෙපේෂණය කරන 3Iම m'ගලෙයkට එෙරXව රජය 
"I5 ෛනRක �යවර ෙනොග5නා බව Mශ�්තව සඳහ5 3Vමට Oද+ 
අමාත4වරයා ෛනRක බලය ලබාග� ආකාරය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
142/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— Mවාස හා ඉ=3V1 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) එස.් 7. �. ෙසෙන"ර�න මහතා (m'ග$ක  $�  ෙගොK අංක 3/2/3/3/1/18/ -11 
ෙව?ම) ජාRක Mවාස සංවaධන අ�කාgෙU ෙසේවෙය5 ඉව� � =නය 
කවෙaද; 

 (ii) 23යාෙව5 ඉව�වන "ට ඔ� දැ� තන�ර කවෙaද; 

 (iii) ෙසෙන"ර�න මහතා සව්|ය අ�RවාIක1 කඩ�ම ��බඳව ජාRක Mවාස 
සංවaධන අ�කාgයට එෙරXව @ ලංකා මානව XBක1 ෙකොBෂ5 සභාවට 
පැB�$කර Rෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) එ| ප$ගැ�ම ��බඳ පැB�+ල, එම පැB�+ල ස1බ5ධෙය5 මානව 
XBක1 ෙකොBසෙ1 MVෂණ සහ Mk� කළ Mෙයෝගය සභාගත 
කර5ෙ5ද; 

 (ii) ඔ�ට ලබා#5 සහන සහ එම සහන ලැjz =නය කවෙaද; 

 (iii) ඔ�ට ව5= Oද+ �gනමා Rෙ�ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 



( 3 ) 

 

5. 

174/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRසස් මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ක5තෙ+ 7M කaමා5තශාලාෙq ඇR යකඩ "3�ම සඳහා ෙට5ඩa 
කැඳවK ලැjෙqද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 (iii) ෙට5ඩරය සඳහා ඉ=gප� � සමාග1 හා ඔH5ෙ_ Bල ගණ5 කවෙaද; 

 (iv) එම ෙට5ඩරය ලබාග� සමාගම කවෙaද; 

 (v) ෙමම කaමා5තශාලාව සඳහා ඉ5=යාK සමාගම සමඟ ආෙයෝජන 
ව4ාපෘRය සැල01 කර Rjෙ5ද; 

 (vi) එෙසේ න1, එම සමාගම කවෙaද; 

 (vii) එම ආෙයෝජන f"0ම සභාගත කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 

209/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ)  2015.09.01 =න Iට 2017.07.31 =න දවා ජනා�පRවරයා, අගාමාත4වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත4ව	5 සමඟ ෙය#K "ෙ'ශ සංචාර ද ඇ�?ව එ එ 
පාa$ෙ15� ම5�වරයා ෙය#z Mල "ෙ'ශ සංචාර සංඛ4ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කර5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 

226/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන 
සහ X5# ආගBක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) OලRq =සb්කෙU, m#k(�	�m පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU  �Xටා 
Rෙබන ඉරෙන�යාෙල� සහ ආන5දmර1 පෙ'ශවල ජනතාව නැවත 
ප=ං�කර ඇR බව�; 

 (ii) එ| ජනතාව එම පෙ'ශවල ව� ඉඩ1 �'ධ ප"ත 3Vෙ1� "ශාල වශෙය5 
mmරන දව4 හO � ඇR අතර ඒ ස1බ5ධව MI බලධාg5ට ද5වා ඇR බව�; 

 (iii) එමMසා අදාළ පෙ'ශෙU mmරණ දව4 ඇR බවට දැ5�1 mව	 ස"කර 
Rෙබන බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 
 



( 4 ) 

 

(ආ) (i) ෙමම පෙ'ශෙU mmරණ දව4 ඉව� 3Vම සඳහා ෙ1 වන"ට �යවර ෙගන 
Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම mmරණ දව4 ස1�aණෙය5ම ඉව� 3Vමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 

254/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 2020 වන"ට @ ලංකාෙq "#$ ප'ධRය �ළ අෙ�`ත ඉ+^ම 
කවෙaද; 

 (ii) එම ඉ+^ම සmරා ගැ�ම සඳහා සහ "#$ Xඟය ඇR�ම වැළැ�ම සඳහා 
අමාත4ාංශය "I5 ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

 (iii) හ=I Mයඟ ත��වයකට O�ණ�ම සඳහා ලංකා "#$බල ම�ඩලය ස�ව 
වැඩ��ෙවළ Rෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1 , ඒ ම5ද? 

9. 
393/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq පළා� සංවaධනය සඳහා මධ4ම රජය ම�5 ලබා � ඇR නව 
අමාත4 �රය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත4ාංශ ෙව5 ෙව5 වශෙය5  කවෙaද; 

 (iii) එම අමාත4ාංශ සඳහා 2017 වaෂයට ෙව5 කර R� පRපාදනය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) සබරගO සංවaධන අමාත4ාංශය ම�5 ව4ාපෘR සංවaධනය සඳහා පRපාදන 

ෙව5කර Rjෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම පRපාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව4ාපෘR කවෙaද;  

  ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 



( 5 ) 

 

10. 
462/’18 

ග	 }ම+ ර�නායක මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා 
සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා සාමය ��බඳ 
අමාත4වරයාෙ_ අමාත4 කාaයාලවල $�නය5 කවෙaද; 

 (ii) එම කාaයාල ෙවKෙව5 k~ ෙහෝ බ# ෙගව5ෙ5 න1, එම මාIක k~/බ# 
Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට 2017 වaෂය දවා ෙගවා ඇR O? k~/බ# Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) අමාත4වරයාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලෙU Mලධාg5 සංඛ4ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලය සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 (iii) අමාත4වරයා සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
474/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව �ළ I# � ඇR සහ I#ෙවB5 පවRන අකBකතා 
ස1බ5ධෙය5 "ගණකා�පRවරයා "I5 අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 =නැR "මaශන වාaතාව ඌව පළා� පධාන ෙ+ක1 ෙවත යවා 
ඇR අතර එම වාaතාෙq පළා� පාලන ආයතන ම�5 පාස+ ෙපො� ෙබදා 
හැVම ස1බ5ධව අනාවරණය කර ඇR ෙ§ද අංක 6 (අ) (i) Iට (iii) දවා 
ක	z; 

 (ii) එම අනාවරණය5ට අදාළව (ආ) (i) Iට (vi) දවා I# කර ඇR MVෂණය 
කර ඇR ක	z;  

කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
526/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 වaෂෙU ඇR � ගංව�ර හා නායයා1ව$5 අගRයට ප� පH+වලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රෂණ ව5= Oදල එම පH+වලට ලැ� 
Rෙ�ද; 

 (ii) 2016 වaෂෙU ගංව�ර ඇR� අවසථ්ාෙq� හාM � Mවසකට උපgමය ලෂ 
25 දවා රෂණ ව5= Oද+ ලබාගත හැ3 බව අගාමාත4�මා "I5 
පාa$ෙ15�ෙq� පකාශ කළද, එ| ගංව�රට ල � ෙකොෙළො5නාව, 
අංෙගොඩ, වැ+ල1�-ය, ෙසේදව�ත, කැළ�O+ල, පෑ$යෙගොඩ, ක©ෙවල හා 
පහළ ෙබෝBgය යන පෙ'ශය5X �X- 3I# Mවසකට ෙ1 දවා එබª 
රෂණ ව5= Oදල ලැ� ෙනොමැR බව ��ග5ෙ5ද;  



( 6 ) 

 

 (iii) 2016 හා 2017 වaෂවල� "පතට ප��ව5ෙ_ හාM � Mවාස තෙසේ	 කර 
රෂණ ව5= Oදල ෙහෝ කවර ෙහෝ ව5= Oදල ෙග�මට �යවර ගK 
ලබන =නය කවෙaද; 

 (iv) හාM� Mවාස සඳහා ෙ1 වන"ට ය1 ව5= Oදල ෙගවා ඇ�න1, එෙසේ ව5= 
ලැ� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රෂණ Oද+ ෙගවා ඇR පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
562/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ� ෙසේවය කරන x	ව	 සංඛ4ාව, එ එ අධ4ාපන ෙකො�ඨාසය 
අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (ii) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1  දවා x	ව	5ට ආපදා ණය ෙග�ම සඳහා Mදහස ්
කර ඇR Oද+ පමාණය එ එ වaෂය අKව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට ෙ1 දවා ආපදා ණය ඉ+^1 කළ x	ව	5 සංඛ4ාව, එ එ 
අධ4ාපන ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ1 වන"ට ආපදා ණය ෙගවා ඇR x	ව	 සංඛ4ාව, එ එ අධ4ාපන 
ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැR x	ව	5ට එම ණය ෙග�මට අමාත4ාංශය 
ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 

991/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත xණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අ1පාර =සb්කෙU, ප=යතලාව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය �ළ  �X- 
හªනාග� mරා"ද4ා�මක සථ්ාන සංඛ4ාව හා ඒවාෙU න1 කවෙaද; 

 (ii) එම ෙකො�ඨාසය �ළ කැ�1 ෙනොකරන ලද එෙහ�, හªනාග� 
mරා"ද4ා�මක සථ්ාන �Xටා Rෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න1, ඒවා කවෙaද; 

 (iv) ඉහත ෙකො�ඨාසෙU �X- mරා"ද4ා�මක වැදග�කම සXත රජමහා "හාර 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v) ඉහත mරා"ද4ා�මක සථ්ානවල සංරෂණ කට�� ෙවKෙව5 ෙව5 කර ඇR 
පRපාදන ��බඳ ස1�aණ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 



( 7 ) 

 

 

පධාන කට�� ආර1භෙU � 
පන+ ෙක,ප+ -.ගැ�0ම -.බඳ දැ34ම 

 

1. 

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— Oද+,— 2003 අංක  25 දරන Oද+ පනත, 2005 අංක 5 
දරන Oද+ පනත, 2012 අංක 12 දරන Oද+ පනත, 1995 අංක 16 දරන Oද+ පනත සහ 2015 
අංක 10 දරන Oද+ පනත සංෙශෝධනය 3Vම ��ස ද; 0ෙඛෝපෙභෝ ෙමෝටa වාහන බ'ද, 
වාහන XBක1 අය බ'ද, වාa`ක සමාග1 $යාප=ං� 3Vෙ1 අය බ'ද, ණය ආප0 ෙග�ෙ1 අය 
බ'ද, කාබ5 බ'ද, #රකථන ස5Mෙqදන k?z අය බ'ද, ජංගම #රකතන ෙක- ප�Hඩ 
ෙසේවා මත අය බ'ද පැන�ම සඳහා "�"ධාන සැලැස�්ම �ණස ද; ඊට ස1බ5ධ හා ආKෂංfක 
ක	z සඳහා "�"ධාන සැලැස�්ම ��ස ද � පන� ෙකN1පත3. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැK1�ම සහ =නට MයBත කට�� 
*1.  

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම�5 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග5Rය සහ 14 
වග5Rය සමඟ 3ය"ය �� එ| පනෙ� 20 වග5Rය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4වරයා "I5 
සාදන ල#ව, 2018 °M 18 =නැR අංක 2076/4 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 
2018.07.17 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*2.  

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන පනත යටෙ� Mෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා අපනයන සංවaධන 
පනෙ� 14(1) වග5Rය යටෙ� ෙසස් බ# ස1බ5ධෙය5 සංවaධන උපාය මාaග හා 
ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 ±$ 24 =නැR අංක 2081/10 
දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද 
Mෙයෝගය අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*3. 

අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— අ�	දහ5 
� තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලෙU සාමා)කය5 සඳහා පාgශ Bකය5 ෙග�ම,— 2016 
අංක 14 දරන අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලය (�XN�ම, පgපාලනය 
3Vම සහ කaතව4 ඉN 3Vම) පනත යටෙ� ස්ථාපනය කරන ලද අ�	දහ5 �ව5 
��බඳ කාaයාලය සඳහා එම පනෙ� "�"ධාන අKව ආ�©කම ව4වස්ථා සභාෙq 
Maෙ'ශය මත සභාපRවරෙයk ඇ�? සාමා)කය5 හ� ෙදෙනk ප� කරන ලද අතර, 
එම පනෙ� 20 වැM වග5Rය ප කාරව එම කාaයාලෙU සාමා)කය5ෙ_ වැN� 
පාa$ෙ15�ව "I5 ²රණය කළ �� අතර එය ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන 
ෙහ�5ද;  
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අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ෙස�ම, ඔH5 I-න සථ්ානය ෙසොයා ගැ�ම හා ඔH5ෙ_ 
ත��වය පැහැ=$ කර ගැ�ම සහ අ�	දහ5 �ව5ෙ_ පH+වල සාමා)කය5 හට ව5=, 
මෙනෝ සමා³ය සහාය හා ෙවන� උපකාර ලබා �ම හා අ�	දහ5 �ව5 ��බඳ I'´5 අවම 
කර ගැ�ම සඳහා අදාළ බලධාV5 ෙවත Maෙ'ශ ලබා�ම සඳහා ෙමම කාaයාලයට බලය පැවV 
ඇR ෙහ�5ද;  

ඒ අKව, ජනා�පRවරයා "I5 ෙමම කාaයාලයට අදාළව 2018 මාa� 22 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සංෙ'ශයට 2018 ±M 05 =න පැවR අමාත4 ම�ඩල 2ස�්ෙ1 � 
²රණය කළ පg= සාමා)කය5ෙ_ පාgශ Bකය5 පහත සඳහ5 පg= ෙග�මට අමාත4 ම�ඩල 
අKමRය ලබා � ඇR ෙහ�5ද:—     

(අ) ෙමම කාaයාලෙU සභාපRවරයා සඳහා 	.100,000/-ක මාIක �මනාව, 
	.10,000/-ක මාIක #රකථන �මනාව හා මාIකව ඉ5ධන ~ටa 225   
සXතව Mල වාහනය ලබා �මට; සහ 

(ආ) අෙනk� සාමා)කය5 සඳහා 	.75,000/-ක මාIක �මනාව, 	. 8,000/-ක 
මාIක #රකථන �මනාව හා Mවෙසේ Iට කාaයාලය ෙවත ඇR #ර ප මාණය 

මත පදන1ව 3.¶. 350ක 7මාව දවා 	.25,000/-ක ප වාහන �මනාව 

ෙහෝ 3.¶. 350ක ෙහෝ ඊට වැ( #ර ප මණය සඳහා 	.50,000/-ක ප වාහන 
�මනාව ෙග�ම. 

ඒ අKව, 2016 අංක 14 දරන අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලය 

(�XN�ම, පgපාලනය 3Vම සහ කaතව4 ඉN 3Vම) පනෙ� 20 වැM වග5Rය ප කාරව එම 
කාaයාලෙU සාමා)කය5 සඳහා ඉහත සඳහ5 පg= පාgශ Bකය5 හා ෙවන� �මනා රජෙU 
ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන පg= ෙග�ම කළ �� යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව Mශච්ය 
කර�.  

4. 

පා. 50/’18 

ග	 ෙ�. එ1. ආන5ද kමාරIg මහතා   

ග	 ලෂ්ම5 3gඇ+ල මහතා   

ග	 ගය5ත ක	ණාRලක මහතා  

ග	 තලතා අ�ෙකෝරල මහ�Bය    

ග	 	ව5 "ජයවaධන මහතා    

ග	 ෙq^ kමාa මහතා    

ග	 ආa. එ1. රං)� ම'#ම බ�ඩාර මහතා    

ග	 එ1. ඒ. 0ම5Rර5 මහතා    

ග	 ෙස+ව1 අෛඩකලනාද5 මහතා   

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා    

ග	 ·.එ1. සව්ාBනාද5 මහතා    

ග	 ල| ජයවaධන මහතා    

ග	 රHෆ් හ|1 මහතා   



( 9 ) 

 

ග	 (ආචාaය) "ජයදාස රාජප¹ මහතා   

ග	 මෙනෝ ගෙ5ස5 මහතා   

ග	 රාජවෙරෝදය1 ස1ප5ද5 මහතා  

ග	 ඒ. ·. 0I+ ෙපේමජය5ත මහතා  

ග	 ෙජෝ5 අමර�ංග මහතා,— @ ලංකාෙq ජාRක හා ආගBක සහ³වනය සහRක 

3Vම ��ස ඒ ��බඳව අධ4යනය කර Iය Maෙ'ශ පාa$ෙ15�වට වාaතා 3Vම සඳහා 

වන පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව,— ෙමම වසෙa මාa� මාසෙU O+ කාලෙU � 

මහKවර =ස්bකෙU ""ධ පෙ'ශව$5 අවාසනාව5ත I#�1 වාaතා � ඇR ෙහ�5ද; 

 2014 ±M මාසෙU� ෙ�	වල මැRවරණ ෙකො�ඨාසෙය5 ද, 2018 ෙපබරවාg මාසෙU 
� අ1පාර =සb්කෙය5 ද, අවාසනාව5ත I#�1 වාaතා � ඇR ෙහ�5 ද; 

 මෑතකා~න ඉRහාසය �ළ ""ධ ජනවාafක පජා අතෙa වaගවා� ෛවරය කමෙය5 
උග අතට හැV ඇR බව MVෂණය වන ෙහ�5 ද; 

 එව5 ත��ව ��බඳ ෙසොයාබැ~ම සඳහා අනාගතෙU� පජාව5 අතර එවැM වැර= 
වැටº1 ය� I#�ම වැළැ�මට� "�ම� ය5තණය ඇR3Vෙ1 අවශ4තාවය 
පැනනැග ඇR ෙහ�5 ද; 

 2018 මාa� 10 වැM =න, මහKවර පෙ'ශෙU ෙමම I#�1 I# � පෙ'ශවල 
චාgකාවක Mරත� I#කළ ෙතොර�	 ෙස�ෙ1 ෙමෙහ�ම සඳහා ආ�©ෙq ෙම5ම 
"පෂෙU ද ම5�වරය5ෙ_ �aණ උපකාරය සහ සහෙයෝගය ඇRව පාa$ෙ15�ෙq  
ග	 කථානායක�මා "I5 OලmරK ලැ� ෙහ�5 ද; 

 එ| චාgකාෙව5 අන�	ව Iය?ම නායක ස්වා¶5වහ5ෙසේලා ද, අෙනk� ආග1වල 
ග	තර නායක �ජක�ම5වහ5ෙසේලා ද, පාa$ෙ15�ෙq ෙ'ශපාලන පෂවල 
නායකය5/ Mෙයෝ)තය5 ද අදාළ රාජ4 ආයතනවල පධා�5 ද, I"+ සමාජ 
සං"ධානවල Mෙයෝ)තය5 ද රජෙU හා ෙපෞ'ග$ක මාධ4 ආයතන ද, ආරෂක අංශ 
පධා�5 ද යන Iය?ෙදනා Mෙයෝජනය ව5නා � සO?ව කැඳ�මට කථානායකවරයා 
"I5 ග� �යවර අKව 2018 අෙපේ+ 19 වැM =න සහ 2018 ±M 29 වැM =න එ| සO?ව 
2ස් � ෙහ�5 ද; 

 Iය?ම ජනවාafක ක�ඩාය1 Mෙයෝජනය වන පg'ෙද5 පාa$ෙ15�ෙq ආ�© 
පෂ / "පෂ ම5�ව	5ෙග5 සම5"ත වන, කථානායකවරයා "I5 සභාපR�වය 
දරන 'පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව' සථ්ා�ත 3Vමට ඇR හැ3යාව ��බඳ 
ෙසොයාබැ$ය �� බව  2018 ±M 29 වැM =න පැවැ�� සO?ෙq� ඒකමRකව ²රණය � 
ෙහ�5 ද; 

 2018 ±$ මස 05 වැM =න පැවැ�� පාa$ෙ15� කට�� ��බඳ කාරක සභාෙq� 
එවැM "ෙශේෂ පාa$ෙ15� කාරක සභාව ඇR 3Vෙ1 Maෙ'ශය අKමත කර ඇR 
ෙහ�5 ද; 

 පහත අවස්ථාවල� @ ලංකාෙq ජාRක හා ආගBක සහ³වනය සහRක 3Vම ��ස ඒ 
��බඳව අධ4යනය කර Iය Maෙ'ශ පාa$ෙ15�වට වාaතා 3Vම සඳහා වන 
පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව ප� 3Vමට ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා 
ස1මතකර  I-�:— 

(අ) MගහකාV මතවාද/ ජාRක සමfයට හාM කර5නා � මතවාද පචාරණය ෙහෝ එව5 

¼යාකාරක1වල Mරත�ම වැළැ�ම සහ එව5 ¼යාකාරක1වල Mරතව5න5ට 

එෙරXව දැ( �Rමය ¼යාමාaග ගැ�ෙ1 අවශ4තාවය;  



( 10 ) 

 

 එන1, ෛවV සහගත කථා අපරාධමය වරද ෙලස ද�ඩ �R සංගහය �ළට ඇ�ළ� 
3Vම 0#0 ද ය5න ��බඳව සාක½ඡා කර ²රණය 3Vම; 

(ආ) අ²තෙU පැවR "ෂමතා සහ එ��5 Maමාණය � අMN පR"පාක අනාගත 
පර1පරාවට දායක�ම වැළැ�ම සහ ඒ ��බඳ ඔH5 දැKව� 3Vම; 

(ඇ) ආගBක සහ ජාRක සංX¿යාව සහRක කරලK වස ් අදාළ Iය^ම පාaශව "I5 
I#කරන සෘ° හා අවංක මැ=හ��1 සහ දායක�වය අගය 3Vම; 

(ඈ) වාafක-ෙනොවන හා ආගBක-ෙනොවන පදනම35 පාස+ ප'ධRය වaකරණය 
3Vම; 

(ඉ) උ�	 හා නැෙගනXර පළා�වල ෙම5ම රෙ� අෙනk� පෙ'ශවල ද වාසය කර5නා 
� 0?තර ජනවාafක ක�ඩාය1 O�ණ ෙදන ගැට^ හා පශන් ස1බ5ධෙය5 
පැB�$ භාරගැ�මට� සාක½ඡා මාaගෙය5 එම ගැට^ හා පශන් "සÁමට� බලය 
ඇR පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව ඇR 3Vම; 

(ඊ) ඉgදා දහ1 පාස+ පැවැ��මට බාධා ඇR කරB5 ඉ	 =න උදය ව	ෙq පව�වන 
අමතර ප5R තහන1 3Vම; 

(උ) ආගBක සථ්ාන ඇR 3Vෙ1� සහ �ප/පRමා යනා=ය ස" 3Vෙ1� �Rය ෙපො#ෙq 
¼යා�මක 3Vම සඳහා අවශ4 කරන අදාළ ෛනRක "�"ධාන සකස ්3Vම සහ ඒ 
සඳහා ෙපො# �R සංගහය පැව²ෙ1 අවශ4තාවය;  

(ඌ) වාafක සමfය ස1බ5ධෙය5 ඔH5ෙ_ I� Âෂ4 කර ඇR බව ද	ව5ට අවෙබෝධ 
කර � ජාRක පRස5ධානය ඇR 3Vමට� ජන වaග අතර සහෙයෝගය 
ෙගොඩනැං�මට� පාස+ "ෂයයමාලාවට අ?R5 "ෂයය එ 3Vම; 

(එ) ෙමම ජාRක හා ආගBක පRස5ධාන වැඩ��ෙවළ සඳහා  ශාස�්ය අංශෙU උග�5, 
"'ව�5 හා මහජනතාව අතර ��ගැ�මට සහ ෙගෞරවයට පාත� I-න අෙනk� 
m'ගලය5ෙ_ දායක�වය ලබාගැ�ම; 

(ඒ) Iය^ම ආග1 Mෙයෝජනය වන අ5දB5 ජාRක ම�ටB5 "'ව� මÃ+ල සථ්ා�ත 
3Vම සහ ශාස�්ය අංශෙU උග�5, "'ව�5 හා මහජනතාව අතර ��ගැ�මට සහ 
ෙගෞරවයට පාත� I-න අෙනk� m'ගලය5 ඊට ඒකරාs කරගැ�ෙ1 වැදග�කම; 

(ඔ) පාෙ'sය ම�ටB5 පවRන පශන් Mරාකරණය කරගැ�මට� අවම වශෙය5 මාස 
�නකට වරව� පාෙ'sය ම�ටB5 2ස�් සාක½ඡා 3Vමට� අමාත4ව	5ෙ_ හා 
පාa$ෙ15� ම5�ව	5ෙ_ ස1බ5´කරණය ඇRව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙහෝ 
=සb් ෙ+ක1 යටෙ� ආරෂක අංශවල, ෙපො$IෙU සහ ආගBක සථ්ානවල 
දායක�වය ලබාගැ�මට හැ3 ය5තණය සථ්ා�ත 3Vම; 

(ඕ) සමාජ මාධ4 ෙව� අඩ", ""ධ මාධ4, OÅත/ ඉෙලෙටොMක මාධ4 යනා=ය හරහා 
අදහස ්පළ3Vෙ1� අKගමනය කළ�� ස1මත Maමාණය 3Vම; 

(ක) ජාRක සමfයට බාධා කර5නා� mව� පළ3Vම තහන1 3Vම සහ ඒ ස1බ5ධෙය5 
�R ස1පාදනය 3Vම; 

(ග) OÅත හා ඉෙලෙටොMක යන මාධ4 ෙදක හරහා තම අදහස ්පළ3Vම සඳහා සෑම 
ආගමම හා සෑම ජනවාafක ක�ඩායමම සමාන අ�RවාIක1 ÇR "¿න බව 
සහRක කරගැ�ම; 

(ජ) අසත4 හා ෛවV පකාශ හරහා ජාRක සමfය }ඳෙහ~ම වැළැ�ම සහ ආගBක 
නායකය5, "'ව�5 සහ ඉහළ ��ගැ�ම ඇR ෙවන� |aRධර m'ගලය5ෙ_ 
සහභා�වෙය5 පව�වන මාධ4 වැඩසටහ5 හරහා එවැM I#�1 ඇR�ම 
වැළැ�මට මාධ4 ආයතන සඳහා උපමාන ස1පාදනය 3Vම; 

(ත) ජාRක භාෂා පRප�Rය ස1බ5ධෙය5 වන ගැට^ Mරාකරණය; 



( 11 ) 

 

(ද) ජාRක සමfය ඇR 3Vම ස1බ5ධෙය5 මහජනතාවෙ_ මානIක�වය සඵලදාÉ 
අ5දB5 ෙවනස ්3Vමට සහ එX වැදග�කම ��බඳව� අදාළ අමාත4ාංශ සහ ජාRක 
ත	ණ ෙසේවා සභාව වැM ��ග� ආයතන ම�5 යා5තණය ඇRකර එය රජය 
ම�5 පgපාලනය 3Vම; 

(න) ජනවාafක ක	z මත ඇR � ෛවරය ෙහේ�ෙව5 I# කරK ලබන ¼යා ම�5 
Êඩාවට ප�ව, සහන අෙ�¹ා කරK ලබන ජන සමාජෙU 3Iය1 m'ගලයk "I5 
ඉ=gප� කරK ලබන පැB�$ භාරෙගන කට�� 3Vම සඳහා  අවශ4 බලතල, Oද+ 
පRපාදන සහ ²රණ ගැ�ෙ1 බලය සXත “ජනවාafක ස1බ5ධතා ම�ඩලය” 
සථ්ාපනය 3Vම සඳහා අවශ4 �R ස1පාදනය 3Vම; 

(ප) @ ලංකා ෙපො$ස ් ෙදපාaතෙ15�ව ��බඳව මහජනතාව �ළ වඩා� ෙහොඳ 
"ශව්ාසය ෙගොඩනැම තහH	 3Vම සඳහා ෙපො$ස ් ආඥාපනතට සහ ෙපො#ෙq 
ෙපො$ස ්රාජකාg සඳහා හª5වා=ය �� ෙවනසක්1 පV¹ා 3Vම සහ Maෙ'ශ 3Vම. 

(2) (අ) කථානායකවරයා "I5 කාරක සභාව සහ එX සභාපRවරයා ප�කළ �� ය. 

(ආ) පාa$ෙ15�ෙq ස්ථාවර Mෙයෝගවල අංක 101X kම සඳහ5ව Rjණද කාරක 
සභාව සාමා)කය5 "I පස් (25) ෙදෙනkට ෙනොවැ( සංඛ4ාව35 සම5"ත "ය 
�� ය. 

(3) එම කාරක සභාවට, 
  (අ) Iය ගණ�රණය Mයම කර ගැ�මට ද; 

(ආ) m'ගලය5, $� ෙ+ඛන හා වාaතා ෙග5වා ගැ�මටද, පාa$ෙ15�ව ෙහෝ එබª 
කාරක සභාව ඉ=gෙU ෙප� I-න ෙලස ඕනෑම m'ගලෙයkට Mයම 3Vමට ද, 
එබª m'ගලය5ෙ_ ස5තකෙU ෙහෝ පාලනය යටෙ� පවRන ය1 $�ය, 
ෙපොත, වාaතාව ෙහෝ ෙ+ඛනය ඉ=gප� කරන ෙලස Mයම 3Vමට ද; 

(ඇ) සාෂ4ක	ව5 වා�කව "භාග 3Vෙම5 සත4 අසත4තාව "මසා බැ~මට ෙහෝ 
අන4ාකාරෙය5 තහH	 කර ගැ�මට ද, කාරක සභාෙq සභාපR ෙහෝ එම 
කාaයය සඳහා "ෙශේෂෙය5 බලය පවරK ලැ� තැනැ�ෙතk "I5 පRඥා ෙහෝ 
=HරවK ලැ� සාෂ4ක	ව5 "භාග 3Vමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය ��ස අදාළ ෙෂේතය5X "ෙශේෂඥ දැKම ඇR 
m'ගලය5ෙ_ සහ ප�ණය5ෙ_ සහාය ලබා ගැ�මට; සහ 

(ඉ) ක$5 කල අ5තaවාර වාaතා ඉ=gප� 3Vමටද, පාa$ෙ15�ව ක+තබන 
ල'ෙ' Hවද 2ස්�1 පව�වාෙගන යාමට ද; 

 බලය R}ය ��ය.  

(4) Iය පළOවැM 2ස්�1 =නෙU Iට මාස හයක (06) කාලය �ළ ෙහෝ පාa$ෙ15�ව 
"I5 වැ(#රට� ලබාෙදන අ5 කවර කාල 7මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Iය 
වාaතාව ඉ=gප� කළ ��ය. 

5. 

@  ලංකා ඖෂධ "ද4ා සංගමය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

*6. 
තැපැ+, තැපැ+ ෙසේවා හා Oස$්1 ආගBක කට�� අමාත4�මා,— තැපැ+ කාaයාල 

ආඥාපනත යටෙ� ව4වසථ්ා,— (190 වැM අ�කාරය �) තැපැ+ කාaයාල ආඥාපනෙ�  7 වැM 
වග5Rය යටෙ� තැපැ+ ගාස�් ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4වරයාෙ_ 
එකඟතාවය ඇRව තැපැ+ තැපැ+ ෙසේවා හා Oස$්1 ආගBක කට�� අමාත4වරයා "I5 සාදන 
ල#ව, 2018 °M 07 =නැR අංක 2074/32 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 
2018.06.20 =න ඉ=gප� කරන ලද ව4වසථ්ා අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*7. 

ආa�ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*8.  
Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ� Mෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 
ම�5 අවස5 වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ# පනෙ� 5(15) වග5Rය යටෙ� එක� කළ අගය මත බ#  ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018  ±$ 02 =නැR 2078/6 දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.10 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝගය 
අKමත කළ �� ය. 

 (අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*9. 

ෛවද4 (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*10. 
ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මා,—  ජාRක ඖෂධ Mයාමන 

අ�කාgය පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාRක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාgය පනෙ� 59 සහ 63 වග5R සමඟ 3ය"ය ��, 142(2) වග5RෙU (ද) ෙ§දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ $යාප=ං� 3Vම (ගාස්�) Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 
ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 ජනවාg 05 
=නැR අංක 2052/33 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.04.03 =න 
ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ �� ය.  

*11. 

අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— ආ�©කම 
ව4වසථ්ාව යටෙ� ²රණය,— @ ලංකා ප ජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©ක ම 
ව4වසථ්ාෙq 153 වැM ව4වසථ්ාවට අKව, ජනා�පRවරයා "I5 ආ�©කම ව4වසථ්ා සභාෙq 
අKමතයට යට�ව 2015.11.27 =න එ½. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතා "ගණකා�පR ෙලස ප� 
කර ඇත.  ඔ�ෙ_ වැNප 153(2) ව4වසථ්ාව අKව පාa$ෙ15�ව "I5 Mශච්ය කරK ලැ}ය 
�� අතර එය ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන ෙහ�5ද; 

උත ක	ණට අදාළව 2017.12.19 =න මා "I5 පාa$ෙ15�වට ඉ=gප� කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙම�5 ඉව� කර ගැ�මට කට�� කරන අතර ජනා�පRවරයා "I5 2017.03.03 
=න ඉ=gප� කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සංෙ'ශයට අදාළ 2017.03.14 =නැR අමාත4 ම�ඩල 
²රණය සහ 2017.11.14 =න ඉ=gප� කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05 
=නැR අමාත4 ම�ඩල ²රණය අKව "ගණකා�පR එ½. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතාට පහත 
පg= වැN� හා �මනා ෙග�මට අKමRය ලබා � ඇR ෙහ�5ද:— 

(අ) 2015.11.27 =න Iට රාජ4 පgපාලන චකෙ+ඛ 6/2006 අKව SL – 4 වැN� 
පgමාණෙU 08 වැM වැN� �යවෙa �XNවා වැN� ෙග�ම හා තන�රට XB 
අෙනk� �මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ4 පgපාලන චකෙ+ඛ 3/2016 අKව 2016.01.01 =න Iට වැNප 
පgවaතනය 3Vෙ1 � SL – 4 වැN� ක මය යටෙ� එම චකෙ+ඛෙU උපෙදස ්
පg= වැN� පgවaතනය කර ෙග�මට සහ එම වැN� පgමාණයට අදාළ වාa`ක 
වැN� වaධක ෙග�මට; සහ 

(ඇ) එ½. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතාෙ_ අධ4ාපන 0#0ක1, අ�දැ|1, ෙසේවා 
පළm	'ද ෙම5ම �aව ෙසේවාෙq වැNප ද "ෙශේෂ අවධානයට ල කර            
ඒ මහතාට 2017.03.14 =නැR අමාත4 ම�ඩල ²රණය ප කාරව ඔ�ට පමණ 
ෙපෞ'ග$ක වන ෙසේ, "ගණකා�පR තන�රට අදාළ වැN� හා �මනාවලට 
අමතරව මාIකව 	. 50,000/- ක "ෙශේෂ �මනාව ලබා �ම. 

ඒ අKව, @ ලංකා ප ජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©ක ම ව4වසථ්ාෙq 153(2) 
ව4වසථ්ාව අKව, "ගණකා�පR එ½. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතා ෙවත රජෙU 
ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන පg= ඉහත සඳහ5 මාIක වැNප හා �මනා ෙග�ම කළ �� 
යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව Mශච්ය කර�.  
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*12. 

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— 0රාබ# ආඥාපනත යටෙ� Mෙqදනය (අංක 1),— 
0රාබ# ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 25 වග5Rය යටෙ� 0රාබ# ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018 ජනවාg 18 =නැR අංක 2054/42 දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.05.22 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙqදනය අKමත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන 0රාබ# Mෙqදනය)  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*13. 
Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— 0රාබ# ආඥාපනත යටෙ� M ෙqදනය (අංක 2),— 

0රාබ# ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග5Rය සමඟ 3ය"ය �� 25 
වග5Rය යටෙ� වාa`ක ම�පැ5 බලපත ගාස්� ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2017 ෙදසැ1බa 11 =නැR අංක 
2049/4 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 =න ඉ=gප� 
කරන ලද Mෙqදනය අKමත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන 0රාබ# Mෙqදනය)  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*14.  
"ෙ'ශ කට�� අමාත4�මා,— තානාපR වරපසාද පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපR වරපසාද පනෙ� 4 වග5Rය යටෙ� "ෙ'ශ කට�� අමාත4වරයා 
"I5 සාදන ල#ව, 2018  °M 05 =නැR 2074/13 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ 
කරK ලැබ, 2018.08.10 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ   �� ය. 

 (අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*15. 
ෙකොළඹ ව4ාපාර වස්� "Mමය ස්ථානය අසාOXකරණය 3Vෙ1 පන� ෙකN1පත — 

කාරක සභාව. 

*16. 
ෙබෞ'ධ "හාර ෙ'වාලග1 (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*17. 

ෙථේරවා� ÑÒ කRකාව� ($යාප=ං� 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*18. 

@ ලංකා වා�ජ සමථ මධ4ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*19.  

02k1ප� "Mමය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*20. 
පාෙ'sය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*21. 

කාලාවෙරෝධ ("ෙශේෂ "�"ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*22. 

පVෂණ ෙකොBෂ5 සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*23. 

හාM�රණය සඳහා වන කාaයාලය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*24. 

වැ"$ කලාපය සඳහා � නව ග1මාන සංවaධන අ�කාgය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*25. 

xව5 පවාහන පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*26. 

@  ලංකා ෙසේවා �gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — 
ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*27.  
අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— ආ�©කම 

ව4වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— @ ලංකා පජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©කම 
ව4වසථ්ාෙq 104ආ (5) (අ) ව4වසථ්ාව පකාරව මැRවරණ ෙකොBෂ5 සභාව "I5 සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ1බa 04 =නැR අංක 2048/1 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරන ල#ව, 
2018.01.23 =න ඉ=gප� කරන ලද ජනමත"චාරණයක� ෙහෝ ඡ5ද "ම7මකට අදාළ 
කාල7මාව �ළ "දÓ� හා OÅත ජනමාධ4 "I5 ��පැ=ය ��, මාධ4 උපමාන අKමත කළ   
�� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*28.  

පවාහන හා I"+ xව5 ෙසේවා අමාත4�මා,— xව5 ෙසේවා පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන I"+ xව5 ෙසේවා පනෙ� 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) 
සහ (ඌ) වග5R සමඟ 3ය"ය �� එ| පනෙ� 117(2)(එ) වග5Rය යටෙ� I"+ xව5 
ෙසේවා M	පÅතතා කළමනාකරණ Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 පවාහන හා I"+ xව5 ෙසේවා 
අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 අෙපේ+ 05 =නැR අංක 2065/38 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� 
පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ      �� ය. 

 

 

*29.  

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— වරාය හා xව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# පනත 
යටෙ� Mෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා xව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# පනෙ�    3
(3) වග5Rය යටෙ� වරාය හා xව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018 අෙපේ+ 06 =නැR අංක 2065/42  දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝගය අKමත 
කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*30.  

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මා,— �ඩා පනත යටෙ� Mෙයෝගය,—
ජාRක රාජ4 සභාෙq 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ� 41 වග5Rය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 මැ� 31 =නැR අංක 
2073/15  දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.24 =න ඉ=gප� 
කරන ලද Mෙයෝගය අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*31. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— මහජන බැංkෙq වාa`ක 

වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2016),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ� 2017.11.16 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� මහජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*32. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— @ ලංකා ක° සංසථ්ාෙq 

වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ�       
14(3) වග5Rය යටෙ� 2017.11.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ 
ලංකා ක° සංසථ්ාෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*33. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— ලංකා බැංkෙq වාa`ක 
වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2016),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.04 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*34. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— පාෙ'sය සංවaධන බැංkෙq 
වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2015),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.11.07 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� පාෙ'sය සංවaධන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*35. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ�     
14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.06.23 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� රාජ4 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*36. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ�     
14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.11.11 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� රාජ4 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*37. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— @ ලංකා ඉRg3Vෙ1 

බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ� 14
(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.08.08 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා´න "ගණකව	5ෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා 
ඉRg3Vෙ1 බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*38. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.10.19 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2012.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.11.10 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*39. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*40. 
සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*41. 
සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා අපනයන සංවaධන 

ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන පනෙ� 16 වැM වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II වැM වග5Rය  
අKව 2017.10.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.02.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*42. 
Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— @ ලංකා 02k1ප� හා "Mමය ෙකොBෂ5 සභාෙq 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2016),— 1987 අංක 36 දරන @ ලංකා 02k1ප� හා "Mමය 
ෙකොBෂ5 සභා පනෙ� 37(2) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 13(1) 
වග5Rය අKව, 2017.12.07 වන =න ඉ=gප� කරන ලද, 2016.12.31 =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා 
02k1ප� හා "Mමය ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක වාaතාව හා fzම අKමත කළ �� ය. 

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.02.20 =න 
සලකා බලන ල�.) 



( 17 ) 

 

*43. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 

උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප²තන 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ 
@ ලංකා ප²තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 
14(3) වග5Rය යටෙ�, 2016.08.12 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� අKoලතා තෙසේ	 
��බඳ @ ලංකා ප²තන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*44. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq 
වාa`ක වාaතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�z 3Vෙ1 
පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වස්ථාෙq 154(6) ව4වස්ථාව යටෙ�, 
2016.06.09 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා හා තාෂණ 
ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*45. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා පදනෙ1 වාa`ක වාaතාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�z 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ 
ආ�©කම ව4වසථ්ාෙq 154(6) ව4වසථ්ාව යටෙ�, 2016.07.05 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 �  වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා පදනෙ1 වාa`ක වාaතාව 
අKමත  කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*46. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq 
වාa`ක වාaතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�z 3Vෙ1 
පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වස්ථාෙq 154(6) ව4වස්ථාව යටෙ�, 
2017.03.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා හා තාෂණ 
ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක වාaතාව අKමත  කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*47. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�z 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ�, 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක 
වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
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*48. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 

උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව 
(2013),— 1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�z 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) 
වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ�, 2016.01.29 
වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2013. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කාaBක තාෂණ ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*49. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා පBR ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව 
(2014),— 1984 අංක 06 දරන @ ලංකා පBR ආයතන පනෙ� 37(3) වග5Rය සහ 
ආ�©කම ව4වසථ්ාෙq 154(6) ව4වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද, 2014. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා පBR ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව 
අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*50. 

"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�²ය m�z සහ ක5ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප²තන 
ම�ඩලෙU  වාa`ක වාaතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ 
@ ලංකා ප²තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 
14(3) වග5Rය යටෙ�, 2017.06.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� 
අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප²තන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ 
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*51. 

උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා සබරගOව 
"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා සබරගOව "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*52. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා සබරගOව 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා සබරගOව "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*53. 

උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ජයවaධනmර 
"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ජයවaධනmර "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*54. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.03.23 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව+ලසස් "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.10 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව+ලසස් "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*56. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2016.10.26 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

 

*57. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 
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*58. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2018.02.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2015.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2018.05.23 =න සලකා බලන ල�.) 

*59. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU 

පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2016.07.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*60. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU 

පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.02.22 ඉ=gප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*61. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2012),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2012.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*62. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 
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*63. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*64. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ග1පහ "කමාර½� ආ�aෙqද 

"ද4ායතනය, කැළ�ය "ශ්ව"ද4ාලයX වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 
16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 
2017.01.24 =න ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණය ඇ�ළ�, ග1පහ "කමාර½� ආ�aෙqද 
"ද4ායතනය, කැළ�ය "ශ්ව"ද4ාලයX වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*65. 
උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව් "ද4ාලÉය 

කෘ`තා¹�ක හා ගා¶ය "ද4ා ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 
අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 
2017.08.11 =න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශව් "ද4ාලÉය 
කෘ`තා¹�ක හා ගා¶ය "ද4ා ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*66. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා� ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*67. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා� ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*68. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා ,— @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2015),— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා 
අපනයන සංවaධන පනෙ� 16 වැM වග5Rය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  Oද+  පනෙ�  
II වැM වග5Rය අKව 2018.02.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ 
ලංකා අපනයන සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*69. 

වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා ,—   kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක වාaතාව 
හා fz1 (2013),— 1975 අංක 35 දරන kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාg පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Oද+  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග5Rය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.05.23 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*70. 

වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා,—   kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක වාaතාව 
හා fz1 (2014),— 1975 අංක 35 දරන kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාg පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Oද+ පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග5Rය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.05.23 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*71. 

ක1ක	 හා වෘ�²ය සBR සබඳතා අමාත4�මා,— ජාRක වෘ�Rය 0ර`තතා හා 
ෙසෞඛ4 ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාRක වෘ�Rය 
ආරෂණ සහ ෙසෞඛ4 ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැM වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වසථ්ාෙq 
154(6) ව4වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ජාRක 
වෘ�Rය 0ර`තතා හා ෙසෞඛ4 ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2018.06.05 =න සලකා බලන ල�.) 

*72. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— 7/ස k	ණෑගල වැ"$ 

සමාගෙ1 වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14 

(3) වග5Rය ය ටෙ� 2018.01.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 

අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල�                       

7/ස k	ණෑගල වැ"$ සමාගෙ1 වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 

බලන ල�.) 
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*73. 
අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා ,— @ ලංකා පRප�R 

අධ4යන ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන @ ලංකා පRප�R 
අධ4යන ආයතන පනෙ� 18 වැM වග5Rය අKව 2017.11.11 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා පRප�R අධ4යන ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත 
කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*74. 
කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා හසත් කaමා5ත ම�ඩලෙU 

වාa`ක වාaතාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා හසත් කaමා5ත 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය.  

(Mෂ්පාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.06.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*75. 
කෘ`කaම අමාත4�මා,— කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන රෂණ ම�ඩලෙU වාa`ක 

වාaතාව හා fz1 (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන රෂණ පනෙ� 
27 වග5Rය ය ටෙ� 2017.03.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� 
කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන රෂණ ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� 
ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.12.08 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*76. 
උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙමොරNව "ශව්"ද4ා~ය 

තාෂ�ක ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල 
පනෙ� XIII වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2016.10.26 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙමොරNව "ශව්"ද4ා~ය තාෂ�ක ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*77. 
උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙමොරNව "ශව්"ද4ා~ය 

තාෂ�ක ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල 
පනෙ� XIII වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙමොරNව "ශව්"ද4ා~ය තාෂ�ක ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*78. 
උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU ෛවද4 

"ද4ා පශච්ා� උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.11 වැM =න 
ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU ෛවද4 "ද4ා පශච්ා� 
උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*79. 

උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU 
වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM 
පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.10 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 
වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ 
ඇ�ල� @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*80. 
උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM 
පg½ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.02.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2013.12.31 
වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ 
ඇ�ල� @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

 *81. 
ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මා,— ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාෙq 

වාa`ක වාaතාව හා fz1 (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග5Rය යටෙ� 2018.05.23 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM 
=ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ 
ඇ�ල� ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාෙq වාa`ක වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(බලශRය ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.06.06 =න සලකා බලන 
ල�.) 

*82. 
වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා,— ෙපො+ වගා3Vෙ1 ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා 

fz1 (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(2)(ඇ) වග5Rය යටෙ� 2017.10.09 
වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙපො+ වගා3Vෙ1 ම�ඩලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා fz1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ´ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.12.08 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*83. 
ආ�©කම ව4වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— "වාදය  ක+ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ±M 22),— “@ ලංකා පජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©කම 
ව4වස්ථාෙq 104ආ (5)(අ) ව4වස්ථාෙq "�"ධාන පකාරව මැRවරණ ෙකොBෂ5 
සභාව "I5 2016 ෙපබරවාg 25 =නැR අංක 1955/19 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU 
පළ කරK ලැබ, 2016.05.06 =න ඉ=gප� කරන ලද, ජනමත"චාරණයක� ෙහෝ ඡ5ද 
"ම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ "දÓ� හා OÅත ජනමාධ4 "I5 ��පැ=ය �� 
උපමාන ෙහව� මාaෙගෝපෙ'ශ/ ෙමෙහ�1 පRප�R අKමත කළ �� ය.” යKෙව5 
ෙයෝජනා කරන ල=5, පශ්නය සභාÑOඛ කරන ල�.  

84. 

ළමා mන	�ථාපන ෙ5දය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

85. 

@ ලංකා එස� ¼සR්යාM සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 
ෙදවැMවර 3ය�ම.  
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86. 

@ ලංකා කා5තා ස1ෙ1ලනය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

87. 

ෙමොනරාගල =සb් කා5තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 
ෙදවැMවර 3ය�ම.  

88. 

ලසා$ය5 සමාජÉය අධ4ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 
ෙදවැMවර 3ය�ම.  

89. 

ජාත45තර කා5තා සහ ළමා අ�²5 02|ෙ1 සභාව (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� 
ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

90. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

91. 

ද ඉ5ස-්-�� ඔෆ ් සa-ෆ�Ø ප�$ එකH5ට5�ස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) 
පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

92. 

@ ශාක4Iංහාරාම "හාරසථ් කාaයය සාධක සං"ධානය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� 
ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

 

 
 
* සල7ෙණ� හ9�ව3 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 


