
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 

1. 
20/’18 

ග	 ආන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහ5වර 6ස7්කෙ8 ඇ9 පළා  පාලන ආයතන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ8 නA කවෙBද; 
 (iii) එම එ එ පළා  පාලන ආයතනයට අය  වන ගාම EලධාG වසA සංඛ.ාව 

හා පHI සංඛ.ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ5වර 6ස7්කය සඳහා අ�9� සථ්ා�ත LMමට ෙයෝOතව ඇ9 පළා  
පාලන ආයතන කවෙBද;  

 (v) මහ5වර 6ස7්කෙ8 පළා  පාලන ආයතන බලගැ�Sම සඳහා අමාත.ාංශය 
ග5 ලබන �යවර කවෙBද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

2. 
133/’18 

ග	 ෙරෝTX YමාG Zෙ[ර න මහ \ය,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i)  මාතෙI 6ස7්කෙ8 එ එ මැ9වරණ බලප ෙ]ශෙ8 ඇ9 ජා9ක පාසI 
සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා9ක පාසIවල නA කවෙBද; 

  (iii)  මාතෙI 6ස7්කෙ8 ජා9ක පාසI සංඛ.ාව වැ_ LMමට සහ දැනට ඇ9 
ජා9ක පාසI තව`රට  6ab LMම සඳහා අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර 
කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

3. 
198/’18 

ග	 උදය පභා  ගAම��ල මහතා,— රාජ. පGපාලන හා කළමනාකරණ සහ e9ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) වBෂ 2013 fට 2017 දවා ෙපොhස ්ෙදපාBතෙA��ෙi පාZj�ය සඳහා කkl ගෑස ්
\ලn ගැeමට වැය කරන ලද oදල, එ එ වBෂය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

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

 

4. 
256/’18 

ග	 ෙහේෂා Zතානෙ" මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ]tය ෛවද. අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගoව පළා  සභාව යටෙ  පාලනය වන ෙරෝහI සහ ෙ]tය ෛවද. 
මධ.සථ්ානවල නA හා h�නය� කවෙBද; 

 (ii) එම එ එ ෙරෝහෙI ෙසේවෙ8 Ea� ෙසේවක සංඛ.ාව, තන�	 නාමය 
අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

 (iii) 2010 වBෂෙ8 fට අද දවා ෙමම ෙරෝහI සංවBධනය LMමට පළා  සභාව 
ෙගන ඇ9 �යවර කවෙBද; 

 (iv) යහපාලන රජය යටෙ  ඉ6Gෙ8n ර නwර 6ස7්කෙ8 ෙරෝහI ප]ධ9ය 
6ab LMමට අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

5. 
384/’18 

ග	 මT�දාන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ]tය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ8 xව වන ලෂ 08කට ආස�න ජනතාවෙ" ෙසෞඛ. ත  වය 
නගා fySෙA අරoz� ව�කරෙ8 ෙරෝහI රජයට පවරා ගැeෙA 
වැඩ��ෙවළ ප{|ය රජය Zf� }යා මක කළ බව  ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ5ව, 2014 වBෂය අවස� වනZට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ9 ව� ෙරෝහI සංඛ.ාව, ෙරෝහෙI නම සහ පවරාග  
කාලවකවා5ව කවෙBද; 

 (iii) ෙA වනZට එම ව.ාපෘ9ය }යා මක ෙනොවන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iv) ෙමම ව.ාපෘ9ය සඳහා අමාත.ාංශය වාB�කව වැයකළ oදල ඉ6Gප  
කර�ෙ�ද; 

 (v) ව�ක රෙ8 ෙසෞඛ. ත  වය නඟාfySමට ෙමම ව.ාපෘ9ය ම�� Zශාල 
�yවහල � බැZ� එ ය ක_න\� නැවත ආරAභ කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

6. 
394/’18 

ග	 �. රංO  ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා fZI �ව� ෙසේවා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය ස� ම� පවාහන බස ්රථ අතG� අ�ෙi� 
මාBගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ9 බසර්ථ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 වBෂවලn රජය ම�� � ලංගම ෙවත ලබා`� බස ්රථ 
සංඛ.ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වBෂෙ8 fට ෙA දවා � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය ෙව9� ර ජය 
ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව5ෙව� f` කර ඇ9 Zයදම ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 (iv) 2014 වBෂෙ8 fට ෙA දවා අ�ෙi� මාBගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ9 
බසර්ථ ම�� රජය ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව5ෙව� f` කර ඇ9 Zයදම ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ)  (i) � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ8 ෙසේවෙ8 ෙයn f�න ol ෙසේවක සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ.ාව එ එ ෙශේzය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය�  ෙකොපමණද; 

 ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

7. 
441/’18 

ග	 ජය�ත සමරSර මහතා,— වාGමාBග සහ ජල සAප  හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැE 6න ඇ9� ගංව�ර හා නායයෑෙA ආපදාෙව� කlතර 
6ස7්කෙ8 �Bණ, අBධ  හා {l හාE f` � ව.ාපාර සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව.ාපාGක සථ්ාන සංඛ.ාව, පාෙ]tය ෙIකA  ෙකො�ඨාසය අ5ව ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව.ාපාර {l හා මධ. පGමාණ ව.ාපාර සහ  සව්යං �Lයා ෙලස ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව.ාපාර ස ව පාලන, කාB\ක, ෙවළඳ හා ෙවන  ෙලස ෙව� ෙව� 
වශෙය�  ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනTද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර� හා නායයෑෙම� Zනාශ � ව.ාපාර අ�9 w]ගලයාෙ" නම, 
h�නය, හාEෙ8 තෙසේ	ගත ව�නාකම, එම ව.ාපාරය �T� ගාම EලධාG 
ෙකො�ඨාසය හා පාෙ]tය ෙIකA ෙකො�ඨාසය ෙව� ෙව� වශෙය� 
ඉ6Gප  කර�ෙ�ද; 

 (ii) කlතර 6ස7්කෙ8 එෙසේ හාE� ව.ාපාර සඳහා ෙA වනZට රජෙය� ව�6 
ෙගවා 9ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ව�6 T\� ව.ාපාGකයාෙ" නම, h�නය, ව.ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව�6 oදල ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

 (iv)  කlතර 6ස7්කෙ8 ෙA වනZට ව�6 ෙගවා ඇ9 ව.ාපාර සංඛ.ාව සහ ol 
ව�6 oදල ෙකොපමණද;    

 ය�න  එ�මා සඳහ� කර�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

8. 
452/’18 

ග	 �මI ර නායක මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මාෙ" ෙපෞ]ගhක කාBය ම�ඩලයට 
අ5aත Eල වාහන සපයා ඇ9 එ එ EලධාGයාෙ" නම, තන�ර, ෙව�කර ඇ9 
වාහනෙ8 වBගය, hයාප6ං� අංකය සහ එම ෙව� LMම සඳහා අ5ම9ය ලබා `�ෙ� 
කH	� Zf�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 
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9. 
467/’18 

ග	 ච\�ද Z ෙ[fG මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) බ`Iල 6ස7්කය �ළ �T� අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාෂzක Zෂය ධාරාෙව� 
පං9 පැවැ ෙවන පාසI සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසIවල නA කවෙBද; 

 (iii) දැනට බ`Iල 6ස7්කය �ළ f�න තාෂzක Zෂය උග�වන �	වරය� 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔH�ෙ" නA හා දැනට ෙසේවෙ8 Eරතව f�න පාසI කවෙBද; 

 (v) ඉ6Gෙ8n බ`Iල 6ස7්කෙ8 f{� අතර තාෂzක Zෂය පචhත LMමට 
අමාත.ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

10. 
477/’18 

ග	 ZමලSර 6සානායක මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ]tය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ කංසා වැSම සඳහා රජය �රණය ෙගන 9ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම �රණය ගැeමට ෙහේ� � පදනම කවෙBද; 
 (iii) කංසා ම දව.ය බව ��ග�ෙ�ද;  

 (iv) කංසා භාZතය ෙහේ�ෙව� ශාMGක හා මානfක ෙසෞඛ. �Gෙහන බව 
��ග�ෙ�ද; 

 (v) දැනට කංසා වැSම සඳහා eත.ා5�ලව අවසර ලබාග  w]ගලය� හා 
ආයතන 9ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ නA, eත.ා5�ලව කංසා වගා කර ඇ9 සථ්ාන කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

11. 
479/’18 

ග	 එස.් 0. o�Yමාරණ මහතා,—    කෘ�කBම අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i)    � ලංකාව �ළ අපනයන කෘ�කාB\ක ෙභෝග වගා කර5 ලබන අකර 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)     අපනයනය කර5 ලබන ෙභෝග  වBග (එළවl/පල�	) කවෙBද; 

 (iii) එම අපනයනවh� රට �ළට ගලා එන වාB�ක Zෙ]ශ ZEමය පමාණය එ 
එ ෙභෝගය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv)    ෙමම අපනයන ෙභෝග වBග 6ab LMමට රජය ෙගන ඇ9 }යාමාBග 
කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 
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12. 
490/’18 

ග	 ZOත ෙහේර  මහතා,— කBමා�ත හා වාzජ කටa� අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 0මාසTත ලංකා සෙතොස සමාගෙA සාංග\ක ව.වසථ්ාවhය අ5ව එT 
අධ.�ක ම�ඩලයට }යාකාG අධ.�වරයY අය  ව�ෙ�ද; 

 (ii) එම සමාගෙA අ5මත කාBය ම�ඩලෙ8 }යාකාG අධ.� තන�ර 9ෙ�ද;  

 (iii) 2010.01.10 fට 2015.01.10 දවා කාල0මාව �ළ එම සමාගෙA }යාකාG 
අධ.�වරයY වශෙය� LfයA අෙයY කටa� කර 9ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) (i) 0මාසTත ලංකා සෙතොස සමාගම සථ්ාපනය කරන අවසථ්ාෙi එT ෙකොටස ්
T\ය�ෙ" නA කවෙBද; 

 (ii) එම සමාගෙA ආරAභෙ8 fට 2015.01.10 6න දවා කාලය �ළ මහා 
භා�ඩාගාරෙ8 ෙIකA Eෙයෝජනය කර\� අධ.� ම�ඩලෙ8 
සාමාOකය� ෙලස කටa� කළ EලධාG�ෙ" නA සහ තන�	 කවෙBද; 

ය�න   එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

13. 
1110/’18 

ග	 ගා\X ෙලොYෙ" මහතා,— පවාහන හා fZI �ව� ෙසේවා අමාත.�මාෙග� 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) 1978.12.01 6න � ලංකා මධ.ම ගමනාගමන ම�ඩලෙ8 ෙසේවයට බැk5 
ෙ. Zමලෙසේන මහතා 2016.11.24 6න ෙසේවෙය� Zශාම ග  බව ; 

  (ii) ඔ�ට T\ පාGෙතෝ�ක oදල හා අ�භාර එක�ව 	. 2,047,425.25  බව ; 
  (iii) එම oදල 2016.12.24 6නට ෙපර ෙගZය a�ව 9� බව ; 
  (iv) Zමලෙසේන මහතා ��කා ෙරෝගෙය� ෙපෙළන බැZ� ඔ� ඉතා අසරණ 

ත  වයට ප S ඇ9 බව ; 
  (v) ෙA දවා Zමලෙසේන මහතාට T\ පාGෙතෝ�ක oදල හා අ�භාර එක�ව 

ෙගවා ෙනොමැ9 බව ; 

 එ�මා ද�ෙනTද? 

(ආ) (i)  Zමලෙසේන මහතාට T\ පාGෙතෝ�ක oදල හා අ�භාර එක�ව ෙගව5 
ලබ�ෙ�ද; 

  (ii) එෙසේ නA,  එම 6නය කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

14. 
1113/’18 

ග	 දයාfG ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� 
අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අ5රාධwර 6ස7්කයට අය , ඉපෙලෝගම පාෙ]tය ෙIකA ෙකො�ඨාසෙ8 
�ෙගොIලාගම, බැ�Aගල පෙ]ශෙ8  ඓ9හාfක ව�නාකම සTත wරාZද.ා 
�\ය ය�ත �ත ෙයොදා ගE\� Zනාශ කර 9ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එයට ෙහේ� කවෙBද; 
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 (iii) අදාළ �\ය �ළ පැරz නෂඨ්ාව ෙශේෂ දනට ලැෙ�ද; 
 (iv) එම නෂඨ්ාව ෙශේෂ කවර කාලවකවා5වකට අය දැ� අ5මාන කර 9ෙ�ද; 
 (v) එම �\ෙ8 අ�9ක	ව� කH	�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) (i) එම කාBය සඳහා අවසර ලබා`� EලධාGයා කH	�ද; 

 (ii) එම කාBය f`LMම සඳහා wරාZද. ෙදපාBතෙA��ෙi අවසරය ලබා n   
9ෙ�ද; 

 (iii) ය�ත �ත ෙයොදා ගE\� ෙමම wරාZද.ා සථ්ානය Zනාශ LMමට දායක වය 
දැ�ව�ට එෙරTව ග5 ලබන }යාමාBග කවෙBද; 

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

15. 
1125/’18 

ග	 ZමI Sරවංශ මහතා,— oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග� ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) එ6Gfංහ ටස�් ඉ�ෙවස�්ම�� (ETI) න\� හැ¢�ෙවන £ල. සමාගම � 
ලංකා මහ බැංYෙi hයාප6ං�, එT අ¤ෂණය යටෙ  }යා මක � £ල. 
සමාගම ව�ෙ�ද; 

 (ii) එම £ල. සමාගම Zf� තැ�ප� oදI Ef පG6 ආප{ ෙනොෙගSෙA 
ෙහේ�ෙව� තැ�ප� T\ය� බලව  අපහ{තාවලට ලS ඇ9 බව ද�ෙ�ද; 

 (iii) � ලංකා මහ බැංYෙi අ¤ෂණය යටෙ   ෙනොමැ9 £ල. ආයතනවල oදI 
තැ�ප  ෙනොකරන ෙලස රජෙය� ලබා`� උපෙදස ්අ5ව ය\� � ලංකා 
මහ බැංYෙi අ¤ෂණය ය ටෙ  9� ආයතනයක oදI තැ�ප  කළ ETI 
තැ�ප ක	ව�ෙ"  oදI නැවත ලබාnම සඳහා ෙA වනZට }යා මක කර 
ඇ9 වැඩ��ෙවළ කවෙBද; 

 (iv) � ලංකා මහ බැංYෙi අ¤ෂණය යටෙ  ඇ9 අEY  £ල. ආයතන 
තැ�ප ක	ව�ට ෙමවැE ගැට� ඇ9Sම වැළැSම සඳහා ග5 ලබන 
}යාමාBග කවෙBද; 

 ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, එ ම�ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ5Anම සහ 6නට Eය\ත කටa� 
*1. 
ආB¦ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*2.  
oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— එක� කළ අගය මත බ` (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ  Eෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ` (සංෙශෝධන) පනත 
ම�� අවස� වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ` පනෙ  5(15) වග�9ය යටෙ  එක� කළ අගය මත බ`  සAබ�ධෙය� oදI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා Zf� පනවන ල`ව, 2018  §h 02 6නැ9 2078/6 දරන අ9 
Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.10 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝගය 
අ5මත කළ a� ය. 

 (අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*3. 
ෛවද. (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*4. 

ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ]tය ෛවද. අමාත.�මා,—  ජා9ක ඖෂධ Eයාමන 
අ�කාGය පනත යටෙ  Eෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා9ක ඖෂධ Eයාමන 
අ�කාGය පනෙ  59 සහ 63 වග�9 සමඟ LයZය a�, 142(2) වග�9ෙ8 (ද) ෙ©දය 
යටෙ  2017 අංක 2 දරන ඖෂධ hයාප6ං� LMම (ගාස්�) Eෙයෝග සAබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ]tය ෛවද. අමාත.වරයා Zf� සාදන ල`ව, 2018 ජනවාG 05 
6නැ9 අංක 2052/33 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.04.03 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝග අ5මත කළ a� ය.  

*5.  

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ  Eෙයෝග,— 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�9ය සහ 14 
වග�9ය සමඟ LයZය a� එª පනෙ  20 වග�9ය යටෙ  ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Eෙයෝග සAබ�ධෙය� සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.වරයා Zf� 
සාදන ල`ව, 2018 «E 18 6නැ9 අංක 2076/4 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 
2018.07.17 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝග අ5මත කළ a� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*6.  

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනත යටෙ  Eෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංවBධන 
පනෙ  14(1) වග�9ය යටෙ  ෙසස් බ` සAබ�ධෙය� සංවBධන උපාය මාBග හා 
ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.වරයා Zf� සාදන ල`ව, 2018 §h 24 6නැ9 අංක 2081/10 
දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.23 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
Eෙයෝගය අ5මත කළ a� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*7. 

අගාමාත.�මා සහ ජා9ක ප9ප 9 හා ආB¦ක කටa� අමාත.�මා,— ආ�¬කම 
ව.වසථ්ාව යටෙ  �රණය,— � ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාn ජනරජෙ8 ආ�¬ක ම 
ව.වසථ්ාෙi 153 වැE ව.වසථ්ාවට අ5ව, ජනා�ප9වරයා Zf� ආ�¬කම ව.වසථ්ා සභාෙi 
අ5මතයට යට ව 2015.11.27 6න එj. එA. ගා\X Zෙ[fංහ මහතා Zගණකා�ප9 ෙලස ප  
කර ඇත.  ඔ�ෙ" වැyප 153(2) ව.වසථ්ාව අ5ව පාBhෙA��ව Zf� Eශච්ය කර5 ලැ�ය 
a� අතර එය ඒකාබ]ධ අරoදලට වැය බර වන ෙහ��ද; 

උත ක	ණට අදාළව 2017.12.19 6න මා Zf� පාBhෙA��වට ඉ6Gප  කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙම�� ඉව  කර ගැeමට කටa� කරන අතර ජනා�ප9වරයා Zf� 2017.03.03 
6න ඉ6Gප  කරන ලද අමාත. ම�ඩල සංෙ]ශයට අදාළ 2017.03.14 6නැ9 අමාත. ම�ඩල 
�රණය සහ 2017.11.14 6න ඉ6Gප  කරන ලද අමාත. ම�ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05 
6නැ9 අමාත. ම�ඩල �රණය අ5ව Zගණකා�ප9 එj. එA. ගා\X Zෙ[fංහ මහතාට පහත 
පG6 වැy� හා nමනා ෙගSමට අ5ම9ය ලබා n ඇ9 ෙහ��ද:— 

(අ) 2015.11.27 6න fට රාජ. පGපාලන චකෙIඛ 6/2006 අ5ව SL – 4 වැy� 
පGමාණෙ8 08 වැE වැy� �යවෙB �Tyවා වැy� ෙගSම හා තන�රට T\ 
අෙනY  nමනා ෙගSමට; 

 



( 8 ) 

 

(ආ) රාජ. පGපාලන චකෙIඛ 3/2016 අ5ව 2016.01.01 6න fට වැyප 
පGවBතනය LMෙA n SL – 4 වැy� ක මය යටෙ  එම චකෙIඛෙ8 උපෙදස ්
පG6 වැy� පGවBතනය කර ෙගSමට සහ එම වැy� පGමාණයට අදාළ වාB�ක 
වැy� වBධක ෙගSමට; සහ 

(ඇ) එj. එA. ගා\X Zෙ[fංහ මහතාෙ" අධ.ාපන {`{කA, අ දැªA, ෙසේවා 
පළw	]ද ෙම�ම �Bව ෙසේවාෙi වැyප ද Zෙශේෂ අවධානයට ල කර            
ඒ මහතාට 2017.03.14 6නැ9 අමාත. ම�ඩල �රණය ප කාරව ඔ�ට පමණ 
ෙපෞ]ගhක වන ෙසේ, Zගණකා�ප9 තන�රට අදාළ වැy� හා nමනාවලට 
අමතරව මාfකව 	. 50,000/- ක Zෙශේෂ nමනාව ලබා nම. 

ඒ අ5ව, � ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාn ජනරජෙ8 ආ�¬ක ම ව.වසථ්ාෙi 153(2) 
ව.වසථ්ාව අ5ව, Zගණකා�ප9 එj. එA. ගා\X Zෙ[fංහ මහතා ෙවත රජෙ8 
ඒකාබ]ධ අරoදලට වැය බර වන පG6 ඉහත සඳහ� මාfක වැyප හා nමනා ෙගSම කළ a� 
යැ� ෙමම පාBhෙA��ව Eශච්ය කර�.  

*8. 

oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— {රාබ` ආඥාපනත යටෙ  Eෙiදනය (අංක 1),— 
{රාබ` ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය �) 25 වග�9ය යටෙ  {රාබ` සAබ�ධෙය� oදI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා Zf� පනවන ල`ව, 2018 ජනවාG 18 6නැ9 අංක 2054/42 දරන අ9 
Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙiදනය අ5මත 
කළ a� ය. 

(අංක 04/2018 දරන {රාබ` Eෙiදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*9. 
oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— {රාබ` ආඥාපනත යටෙ  E ෙiදනය (අංක 2),— 

{රාබ` ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය �) 32 වග�9ය සමඟ LයZය a� 25 
වග�9ය යටෙ  වාB�ක ම පැ� බලපත ගාස්� සAබ�ධෙය� oදI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා Zf� පනවන ල`ව, 2017 ෙදසැAබB 11 6නැ9 අංක 
2049/4 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Gප  
කරන ලද Eෙiදනය අ5මත කළ a� ය. 

(අංක 1004 දරන {රාබ` Eෙiදනය)  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*10.  
Zෙ]ශ කටa� අමාත.�මා,— තානාප9 වරපසාද පනත යටෙ  Eෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප9 වරපසාද පනෙ  4 වග�9ය යටෙ  Zෙ]ශ කටa� අමාත.වරයා 
Zf� සාදන ල`ව, 2018  «E 05 6නැ9 2074/13 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කර5 ලැබ, 2018.08.10 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝග අ5මත කළ   a� ය. 

 (අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*11. 
ෙකොළඹ ව.ාපාර වස්� ZEමය ස්ථානය අසාoTකරණය LMෙA පන  ෙකyAපත — 

කාරක සභාව. 

*12. 
ෙබෞ]ධ Zහාර ෙ]වාලගA (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*13. 
ෙථේරවාn µ¶ ක9කාව  (hයාප6ං� LMෙA) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර 

LයSම. 
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*14. 
� ලංකා වාzජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර 

LයSම.  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*15.  
{�YAප  ZEමය පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*16. 
පාෙ]tය සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*17. 

කාලාවෙරෝධ (Zෙශේෂ Z�Zධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*18. 

පMෂණ ෙකො\ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*19. 

හාE�රණය සඳහා වන කාBයාලය පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*20. 

වැZh කලාපය සඳහා � නව ගAමාන සංවBධන අ�කාGය පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර 
LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*21. 

�ව� පවාහන පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  
(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*22. 

�  ලංකා ෙසේවා �Gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙකyAපත — 
ෙදවැEවර LයSම.  

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*23.  
අගාමාත.�මා සහ ජා9ක ප9ප 9 හා ආB¦ක කටa� අමාත.�මා,— ආ�¬කම 

ව.වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාn ජනරජෙ8 ආ�¬කම 
ව.වසථ්ාෙi 104ආ (5) (අ) ව.වසථ්ාව පකාරව මැ9වරණ ෙකො\ෂ� සභාව Zf� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැAබB 04 6නැ9 අංක 2048/1 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කරන ල`ව, 
2018.01.23 6න ඉ6Gප  කරන ලද ජනමතZචාරණයකn ෙහෝ ඡ�ද Zම0මකට අදාළ 
කාල0මාව �ළ Zද¸  හා o¹ත ජනමාධ. Zf� ��පැ6ය a�, මාධ. උපමාන අ5මත කළ   
a� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*24.  

පවාහන හා fZI �ව� ෙසේවා අමාත.�මා,— �ව� ෙසේවා පනත යටෙ  Eෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන fZI �ව� ෙසේවා පනෙ  11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) 
සහ (ඌ) වග�9 සමඟ LයZය a� එª පනෙ  117(2)(එ) වග�9ය යටෙ  fZI �ව� 
ෙසේවා E	ප¹තතා කළමනාකරණ Eෙයෝග සAබ�ධෙය� පවාහන හා fZI �ව� ෙසේවා 
අමාත.වරයා Zf� සාදන ල`ව, 2018 අෙපේI 05 6නැ9 අංක 2065/38 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� 
පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.23 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝග අ5මත කළ      a� ය. 
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*25.  

oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— වරාය හා �ව� ෙතොyපළ සංවBධන බ` පනත 
යටෙ  Eෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා �ව� ෙතොyපළ සංවBධන බ` පනෙ     3
(3) වග�9ය යටෙ  වරාය හා �ව� ෙතොyපළ සංවBධන බ` සAබ�ධෙය� oදI හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා Zf� පනවන ල`ව, 2018 අෙපේI 06 6නැ9 අංක 2065/42  දරන අ9 
Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.23 6න ඉ6Gප  කරන ලද Eෙයෝගය අ5මත 
කළ a� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*26.  
පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.�මා,— ,ඩා පනත යටෙ  Eෙයෝගය,—

ජා9ක රාජ. සභාෙi 1973 අංක 25 දරන ,ඩා පනෙ  41 වග�9ය  පළා  සභා, 
පළා  පාලන සහ ,ඩා අමාත.වරයා Zf� සාදන ල`ව, 2018 මැ� 31 6නැ9 අංක 
2073/15  දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.24 6න ඉ6Gප  
කරන ලද Eෙයෝගය අ5මත කළ a� ය. 

(අමාත. ම�ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*27. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— මහජන බැංYෙi වාB�ක 

වාBතාව හා ඒකාබ]ධ £ල. පකාශන (2016),— oදI e9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය යටෙ  2017.11.16 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  මහජන බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ]ධ 
£ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*28. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— � ලංකා ක« සංසථ්ාෙi 

වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ]ධ £ල. පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ        
14(3) වග�9ය යටෙ  2017.11.24 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  � 
ලංකා ක« සංසථ්ාෙi වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ]ධ £ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*29. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— ලංකා බැංYෙi වාB�ක 

වාBතාව හා ඒකාබ]ධ £ල. පකාශන (2016),— oදI e9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.12.04 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  ලංකා බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබ]ධ 
£ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*30. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— පාෙ]tය සංවBධන බැංYෙi 
වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන (2015),— oදI e9 පනෙ  35(3) වග�9ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.11.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  පාෙ]tය සංවBධන බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා 
£ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 
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*31. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන oදI  පනෙ      
14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.06.23 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  රාජ. 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2017.09.21 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*32. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— රාජ. උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන oදI  පනෙ      
14(3) වග�9ය ය ටෙ  2017.11.11 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  රාජ. 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 
*33. 
රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— � ලංකා ඉ9GLMෙA බැංYෙi 

වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන oදI  පනෙ  14(3) 
වග�9ය ය ටෙ  2017.08.08 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¤න Zගණකව	�ෙ" EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා 
ඉ9GLMෙA බැංYෙi වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2017.09.21 6න සලකා 

බලන ලn.) 
*34. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB¦ක 
ෙකො\සම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.10.19 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2012.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ 
a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2017.11.10 6න සලකා 

බලන ලn.) 
*35. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB¦ක 
ෙකො\සම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.12.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2013.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ 
a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.20 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*36. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආB¦ක 
ෙකො\සම පනෙ  31 වැE වග�9ය ය ටෙ  2017.12.07 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ 
a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.20 6න සලකා 

බලන ලn.) 
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*37. 
සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— � ලංකා අපනයන සංවBධන 

ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ  16 වැE වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  II වැE වග�9ය  
අ5ව 2017.10.20 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා අපනයන සංවBධන 
ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.02.20 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*38. 

oදI හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— � ලංකා {�YAප  හා ZEමය ෙකො\ෂ� සභාෙi 
වාB�ක වාBතාව හා |bA (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා {�YAප  හා ZEමය 
ෙකො\ෂ� සභා පනෙ  37(2) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  13(1) 
වග�9ය අ5ව, 2017.12.07 වන 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2016.12.31 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  � ලංකා 
{�YAප  හා ZEමය ෙකො\ෂ� සභාෙi වාB�ක වාBතාව හා |bම අ5මත කළ a� ය. 

(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.02.20 6න 
සලකා බලන ලn.) 

*39. 
Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— අ5�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ8 
වාB�ක වාBතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ5�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ  29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) 
වග�9ය යටෙ , 2016.08.12 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � 
වBෂය සඳහා Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  අ5�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 

*40. 
Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— ජා9ක Zද.ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ� සභාෙi වාB�ක 
වාBතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Zද.ාව හා තාෂණය වැ_ 6ab LMෙA පනෙ  
40(3) වග�9ය සහ ආ�¬කම ව.වස්ථාෙi 154(6) ව.වස්ථාව යටෙ , 2016.06.09 වැE 
6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ජා9ක Zද.ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ� සභාෙi 
වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 

*41. 
Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— ජා9ක Zද.ා පදනෙA වාB�ක වාBතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Zද.ාව හා තාෂණය වැ_ 6ab LMෙA පනෙ  40(3) වග�9ය සහ 
ආ�¬කම ව.වස්ථාෙi 154(6) ව.වසථ්ාව යටෙ , 2016.07.05 වැE 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� �  වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ජා9ක Zද.ා පදනෙA වාB�ක වාBතාව අ5මත  
කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
 
 
 



( 13 ) 

 

*42. 
Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— ජා9ක Zද.ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ� සභාෙi වාB�ක 
වාBතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Zද.ාව හා තාෂණය වැ_ 6ab LMෙA පනෙ  
40(3) වග�9ය සහ ආ�¬කම ව.වස්ථාෙi 154(6) ව.වසථ්ාව යටෙ , 2017.03.22 වැE 
6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ජා9ක Zද.ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ� සභාෙi 
වාB�ක වාBතාව අ5මත  කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
*43. 

Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— කාB\ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Zද.ාව හා තාෂණය වැ_ 6ab LMෙA පනෙ  40(3) වග�9ය සහ 
1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය යටෙ , 2017.01.24 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2014. 12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  කාB\ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාB�ක 
වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
*44. 

Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— කාB\ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Zද.ාව හා තාෂණය වැ_ 6ab LMෙA පනෙ  40(3) වග�9ය සහ 
1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය යටෙ , 2016.01.29 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2013. 12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  කාB\ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාB�ක 
වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
*45. 

Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— � ලංකා ප\9 ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා ප\9 ආයතන පනෙ  37(3) වග�9ය සහ ආ�¬කම 
ව.වසථ්ාෙi 154(6) ව.වස්ථාව යටෙ , 2016.12.02 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2014. 
12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  � ලංකා ප\9 ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
*46. 

Zද.ා, තාෂණ, පBෙ8ෂණ, Ewණතා සංවBධන හා වෘ �ය w�b සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත.�මා,— අ5�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ8  
වාB�ක වාBතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ5�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ  29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) 
වග�9ය යටෙ , 2017.06.22 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  අ5�ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලn.) 
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*47. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— � ලංකා සබරගoව 

Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2017.10.17 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  � ලංකා සබරගoව Zශව්Zද.ාලෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*48. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— � ලංකා සබරගoව 

Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2017.10.17 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  � ලංකා සබරගoව Zශව්Zද.ාලෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*49. 

උසස් අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— � ජයවBධනwර 
Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2015),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2017.10.17 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  � ජයවBධනwර Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*50. 
උසස් අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ඌව ෙවIලස්ස 

Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2017.03.23 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවIලස්ස Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*51. 
උසස් අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ඌව ෙවIලස්ස 

Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.08.10 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවIලස්ස Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 
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*52. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  xiii වැE 
පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2016.10.26 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ     
a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලn.) 

*53. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  xiii වැE 
පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2017.01.24 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ     
a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලn.) 

*54. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2015),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  xiii වැE 
පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 2018.02.21 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 
2015.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ     
a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2018.05.23 6න සලකා බලන ලn.) 

*55. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 

පGගණක අධ.යනායතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Zශ්වZද.ාල පනෙ  110 වැE වග�9ය යටෙ  2016.07.20 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 පGගණක අධ.යනායතනෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලn.) 

*56. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 

පGගණක අධ.යනායතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Zශ්වZද.ාල පනෙ  110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.02.22 ඉ6Gප  කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" 
EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 පGගණක අධ.යනායතනෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලn.) 
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*57. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2012),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  110 වැE 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2015.11.21 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද, 2012.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව 
හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලn.) 

*58. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  110 වැE 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  II ෙකොටස යටෙ  2017.01.24 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව 
හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලn.) 

*59. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 

වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල පනෙ  110 වැE 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2017.02.22 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදzය Zශ්වZද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව 
හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලn.) 

*60. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ගAපහ Zකමාරj� ආaBෙiද 

Zද.ායතනය, කැළzය Zශව්Zද.ාලයT වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ , 
2017.01.24 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණය ඇ�ළ , ගAපහ Zකමාරj� ආaBෙiද 
Zද.ායතනය, කැළzය Zශව්Zද.ාලයT වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*61. 
උසස ් අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව් Zද.ාල¿ය 

කෘ�තා�zක හා ගාÀය Zද.ා ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  
2017.08.11 6න ඉ6Gප  කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Zශව් Zද.ාල¿ය 
කෘ�තා�zක හා ගාÀය Zද.ා ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 
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*62. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— කළමණාකරන පශච්ා  උපා� 

ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.03.23 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපා� ආයතනෙ8 
වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*63. 
උසස් අධ.ාපන හා සංස්කෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— කළමණාකරන පශච්ා  උපා� 

ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශ්වZද.ාල 
පනෙ  xiii වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.03.23 6න ඉ6Gප  කරන 
ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Zගණකා�ප9වර යාෙ" EMෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපා� ආයතනෙ8 
වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය. 

(අධ.ාපනය හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව 
Zf� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*64. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත.�තර ෙවළඳ අමාත.�මා ,— � ලංකා අපනයන 
සංවBධන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2015),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා 
අපනයන සංවBධන පනෙ  16 වැE වග�9ය යටෙ  සහ 1971 අංක 38 දරන  oදI  පනෙ   
II වැE වග�9ය අ5ව 2018.02.21 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  � 
ලංකා අපනයන සංවBධන ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  

(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.20 6න සලකා 
බලන ලn.) 

*65. 

වැZh කBමා�ත අමාත.�මා ,—   Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාGෙ8 වාB�ක වාBතාව 
හා |bA (2013),— 1975 අංක 35 දරන Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාG පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන oදI  පනෙ  II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග�9ය ය ටෙ  2017.07.25 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද 2013.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාGෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  

(කෘ�කBමය හා ඉඩA ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.05.23 6න සලකා 
බලන ලn.) 

*66. 

වැZh කBමා�ත අමාත.�මා,—   Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාGෙ8 වාB�ක වාBතාව හා 
|bA (2014),— 1975 අංක 35 දරන Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාG පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන oදI පනෙ   II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග�9ය ය ටෙ  2017.07.25 වැE 6න ඉ6Gප  
කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  Yඩා ෙ  ව� සංවBධන අ�කාGෙ8 වාB�ක 
වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  

(කෘ�කBමය හා ඉඩA ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.05.23 6න සලකා 
බලන ලn.) 
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*67. 

කAක	 හා වෘ �ය ස\9 සබඳතා අමාත.�මා,— ජා9ක වෘ 9ය {ර�තතා හා ෙසෞඛ. 
ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා9ක වෘ 9ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ. ��බඳ ආයතන පනෙ  18 වැE වග�9ය සහ ආ�¬කම ව.වසථ්ාෙi 154(6) 
ව.වසථ්ාව ය ටෙ  2017.09.20 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  ජා9ක වෘ 9ය 
{ර�තතා හා ෙසෞඛ. ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය.  

(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 
2018.06.05 6න සලකා බලන ලn.) 

*68. 

රාජ. ව.වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත.�මා,— 0/ස Y	ණෑගල වැZh 
සමාගෙA වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14 
(3) වග�9ය ය ටෙ  2018.01.24 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල                        
0/ස Y	ණෑගල වැZh සමාගෙA වාB�ක වාBතාව හා £ල. පකාශන අ5මත කළ a� ය.  

(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලn.) 

*69. 
අගාමාත.�මා සහ ජා9ක ප9ප 9 හා ආB¦ක කටa� අමාත.�මා ,— � ලංකා ප9ප 9 

අධ.යන ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන � ලංකා ප9ප 9 
අධ.යන ආයතන පනෙ  18 වැE වග�9ය අ5ව 2017.11.11 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2013.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා ප9ප 9 අධ.යන ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත 
කළ a� ය.  
(ආB¦ක සංවBධන ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.03.20 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*70. 
කBමා�ත හා වාzජ කටa� අමාත.�මා,— � ලංකා හසත් කBමා�ත ම�ඩලෙ8 

වාB�ක වාBතාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(3) වග�9ය ය ටෙ  
2017.08.22 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  � ලංකා හසත් කBමා�ත 
ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ a� ය.  
(Eෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.06.06 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*71. 
කෘ�කBම අමාත.�මා,— කෘ�කාB\ක හා ෙගොZජන රෂණ ම�ඩලෙ8 වාB�ක 

වාBතාව හා |bA (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ�කාB\ක හා ෙගොZජන රෂණ පනෙ  
27 වග�9ය ය ටෙ  2017.03.21 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  කෘ�කාB\ක 
හා ෙගොZජන රෂණ ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(කෘ�කBමය හා ඉඩA ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2017.12.08 6න සලකා 

බලන ලn.) 

*72. 
උසස ්අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙමොරyව Zශව්Zද.ාÂය තාෂzක 

ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  
XIII වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2016.10.26 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2013.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  ෙමොරyව Zශව්Zද.ාÂය තාෂzක ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA 
අ5මත කළ a� ය.  
(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 

2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 
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*73. 
උසස ්අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙමොරyව Zශව්Zද.ාÂය තාෂzක 

ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  XIII 
වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.01.24 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 
2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" 
EMෂණ ඇ�ල  ෙමොරyව Zශව්Zද.ාÂය තාෂzක ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA 
අ5මත කළ a� ය.  
(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 

2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*74. 

උසස ්අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 ෛවද. 
Zද.ා පශච්ා  උපා� ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Zශව්Zද.ාල පනෙ  XIII වැE පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.08.11 වැE 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  ෙකොළඹ Zශව්Zද.ාලෙ8 ෛවද. Zද.ා පශච්ා  
උපා� ආයතනෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 

2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*75. 

උසස ්අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— � ලංකා අ"E6ග Zශව්Zද.ාලෙ8 
වාB�ක වාBතාව හා |bA (2014),— 1978 අංක 16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  XIII වැE 
පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.08.10 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2014.12.31 
වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ 
ඇ�ල  � ලංකා අ"E6ග Zශව්Zද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 

2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

*76. 

උසස ්අධ.ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටa� අමාත.�මා,— � ලංකා අ"E6ග Zශව්Zද.ාලෙ8 
වාB�ක වාBතාව හා |bA (2013),— 1978 අංක 16 දරන Zශව්Zද.ාල පනෙ  XIII වැE 
පGjෙ©දෙ8 110 වැE වග�9ය යටෙ  2017.02.22 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2013.12.31 
වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ 
ඇ�ල  � ලංකා අ"E6ග Zශව්Zද.ාලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(අධ.ාපන හා මානව සAප  සංවBධනය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 

2017.12.08 6න සලකා බලන ලn.) 

 *77. 

ඛEජ ෙතI සAප  සංවBධන අමාත.�මා,— ලංකා ඛEජ ෙතI e9ගත සංසථ්ාෙi 
වාB�ක වාBතාව හා |bA (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛEජ ෙතI e9ගත සංසථ්ා 
පනෙ  32(3) වග�9ය යටෙ  2018.05.23 වැE 6න ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 
6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  
ලංකා ඛEජ ෙතI e9ගත සංසථ්ාෙi වාB�ක වාBතාව හා |bA අ5මත කළ a� ය.  
(බලශ9ය ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2018.06.06 6න සලකා බලන 

ලn.) 

*78. 

වැZh කBමා�ත අමාත.�මා,— ෙපොI වගාLMෙA ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා |bA 
(2015),— 1971 අංක 38 දරන oදI පනෙ  14(2)(ඇ) වග�9ය යටෙ  2017.10.09 වැE 6න 
ඉ6Gප  කරන ලද 2015.12.31 වැE 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Zගණකා�ප9වරයාෙ" EMෂණ ඇ�ල  ෙපොI වගාLMෙA ම�ඩලෙ8 වාB�ක වාBතාව හා 
|bA අ5මත කළ a� ය.  
(කෘ�කBමය හා ඉඩA ��බඳ ආං½ක අ¤ෂණ කාරක සභාව Zf� 2017.12.08 6න සලකා 

බලන ලn.) 
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*79. 
ආ�¬කම ව.වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— Zවාදය  කI තබන ලද පශ්නය                   

(2016 §E 22),— “� ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාn ජනරජෙ8 ආ�¬කම 
ව.වස්ථාෙi 104ආ (5)(අ) ව.වස්ථාෙi Z�Zධාන පකාරව මැ9වරණ ෙකො\ෂ� සභාව 
Zf� 2016 ෙපබරවාG 25 6නැ9 අංක 1955/19 දරන අ9 Zෙශේෂ ගැස� පතෙ8 පළ 
කර5 ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Gප  කරන ලද, ජනමතZචාරණයකn ෙහෝ ඡ�ද 
Zම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ Zද¸  හා o¹ත ජනමාධ. Zf� ��පැ6ය a� 
උපමාන ෙහව  මාBෙගෝපෙ]ශ/ ෙමෙහaA ප9ප 9 අ5මත කළ a� ය.” ය5ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල6�, පශ්නය සභාµoඛ කරන ලn.  

80. 

ළමා wන	 ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

81. 

� ලංකා එස  }ස9්යාE සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — 
ෙදවැEවර LයSම.  

82. 

� ලංකා කා�තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර 
LයSම.  

83. 

ෙමොනරාගල 6ස7් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — 
ෙදවැEවර LයSම.  

84. 

ලසාhය� සමාජ¿ය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — 
ෙදවැEවර LයSම.  

85. 

ජාත.�තර කා�තා සහ ළමා අ��� {�ªෙA සභාව (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  
ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

86. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර 
LයSම.  

87. 

ද ඉ�ස�්�a� ඔෆ ්සB�ෆ�Ç ප�h එකH�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත LMෙA) 
පන  ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

88. 

� ශාක.fංහාරාම Zහාරසථ් කාBයය සාධක සංZධානය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  
ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  

 

89. 

� ලංකා ෙගොඩනැ|h ෙසේවා ඉංOෙ�	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත LMෙA) පන  
ෙකyAපත — ෙදවැEවර LයSම.  
 
* සල/ෙණ� හ1�ව2 ලබ�ෙ� ආ45ෙ� කට6� ය. 

 

 
 

 
 


