
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

32/’18 

ග	 ආන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— ඛ(ජ ෙත* ස,ප  සංව/ධන අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහ8වර 9ස:්කෙ; �<ටා =ෙබන ඉ�ධන �ර@,හ* සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ර@,හ*වල F�නය� කවෙ/ද; 

 (iii) එම �ර@,හ* අතH� ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත සංසථ්ාව ස� �ර@,හ* හා 
IOC සමාගම ස� �ර@,හ* ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ/ද; 

 (iv) 2010 ව/ෂෙ; Pට ෙ, දවා මහ8වර 9ස:්කය �ළ  ලබා R ඇ= ඉ�ධන 
�ර@,හ* බලපත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම බලප  ලබාග  TUගලය�ෙ" න, හා F�නය� කවෙ/ද;  

 (vi) එෙසේ බලපත ලබාRෙම� ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත සංසථ්ාව උපයාග  Xදල 

ෙකොපමණද; 

 (vii) එෙසේ ඉ�ධන �ර@,හ* බලපත ලබාRෙ, R ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත 
සංසථ්ාව සැලZ*ලට ග8 ලැ[ (/ණායක කවෙ/ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

2. 
61/’18 

ග	 (ආචා/ය) බ�aල bණව/ධන මහතා,— Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2016 ව/ෂෙ; අයවැය ෙයෝජනා මd�, ව/ෂ 2000 R 33.3% ව පැව= f ලංකාෙg 
ෙවළඳ භාiඩ අපනයනය, ව/ෂ 2014 R 14% දවා පහත වැlන බව ඉතා 
වගmෙම� අවධාරණය ෙකොට ඇ= බැn�, ව/ෂ 2000 - 2016 දවා එ එ ව/ෂය 
අවසානෙ;R වා/තා p,  

 (i) f ලංකාෙg භාiඩ අපනයන පමාණය හා ආදායම; 

 (ii) f ලංකාෙg භාiඩ ආනයන පමාණය හා nයදම; 

 (iii) ෙවළඳ ෙශේෂය;  

	�ය*වF� සහ ඇ.එ.ජ ෙඩොල/වF� ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ/ද ය�න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i), (ii) සහ (iii) < අගය� දළ ෙUqය (ෂප්ා9තෙ; ප=ශතය 
වශෙය� කවෙ/ද;  

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 37.] 
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( 2 ) 

 

 (ii) ව/ෂ 2000 Pට 2017 දවා ෙගෝsය අපනයන ෙවෙළඳෙපොෙළ< f ලංකාෙg 
දායක වය එ එ ව/ෂය අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ/ද; 

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

3. 
178/’18 

ග	 (ෛවද1) නF�ද ජය=සස් මහතා,— අuකරණ හා බ�ධනාගාර ප=සංස්කරණ 
අමාත1�vයෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) “House of Justices” ව1ාපෘ=ය යටෙ  අuකරණ හා බ�ධනාගාර 
ප=සංසක්රණ අමාත1ාංශය සඳහා ෙගොඩනැ�F සංm/ණය, 
n(ශච්යකාරව	� T�� Z�ෙ, ආයතනය හා අuකරණ කට�� සඳහා 
ෙගොඩනැ�F සංm/ණය ඉ9Z�මට ෙයෝජනා � =ෙ�ද; 

 (ii) එම ව1ාපෘ=ෙය< ඇසත්ෙ,��ගත nයදම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ9Z�, සඳහා ෙට�ඩ/ කැඳවා =ෙ�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ඉ9Hප  p සමාග, හා ඔ@� ඉ9Hප  කළ vල ගණ� කවෙ/ද; 

 (v) එම ඉ9Z�, Pa කරන ෙකො�තා  සමාගම කවෙ/ද; 

 (vi) එම ඉ9Z�, අවස� Z�මට අෙ��ත 9නය කවෙ/ද; 

 ය�න එ�vය ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

4. 
212/’18 

ග	 උදය පභා  ග,ම��ල මහතා,— මහානගර හා බස්නා<ර සංව/ධන 
අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 9ස:්කෙ;, පහ  �, ෙගොඩZ�ම, නාගHක සංව/ධන අuකාHය 
nP� තහන, කර =ෙ� න,, එම තහනම Pa කළ ව/ෂය කවෙ/ද; 

 (ii) ෙ, වනnට එම තහනම ඉව  කර =ෙ� න,, තහනම ඉව  කළ ව/ෂය සහ 
ඊට බලපෑ ෙහේ� කවෙ/ද; 

 (iii) 2015.01.10 9න Pට ෙ, දවා නාගHක සංව/ධන අuකාHය ෙහෝ f ලංකා 
ඉඩ, ෙගොඩZ�ෙ, සහ සංව/ධනය Z�ෙ, සංසථ්ාව nP� ෙකොළඹ 
9ස:්කෙ; පහ  �, ෙකොපමණ සංඛ1ාව ෙගොඩZ�ම සඳහා අ8ම=ය 
ලබා R =ෙ�ද; 

 (iv)  එම අ8ම�� ලබා R ඇ= TUගලය�ෙ" න, කවෙ/ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

5. 
260/’18 

ග	 ෙහේෂා nතානෙ" මහතා,— වැnF ක/මා�ත අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ර නTර 9ස:්කෙ; P�න �ඩා ෙ  ව� <vය�ෙ" සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ@�ෙ" න, හා F�නය� කවෙ/ද;  

 (iii) ප��යදා ඇ= p ආපදා ත  වෙ; බලපෑමට ල p �ඩා ෙ  ව� <vය� 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 



( 3 ) 

 

 (iv) එම �ඩා ෙ  ව� <vය� ය� නඟා Pl�මට අමාත1ාංශය nP� ෙමෙත 
ෙගන ඇ= සහ ඉ9Hෙ;R ග8 ලබන �යවර කවෙ/ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

6. 
402/’18 

ග	 �. රං�  ද ෙසො�සා මහතා,— මහාමා/ග හා මා/ග සංව/ධන අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ද�ණ අuෙg� මා/ගෙය� ලැෙබන සාමාන1 මාPක ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම තැ�ප  Z�ම සඳහා, අuෙg� මා/ගය සඳහාම p ��ම 
පව වාෙගන ය�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න,, එම ��ෙ, X� ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017 ව/ෂෙ; අෙගෝස�් මස ෙහෝ ආස�න කාලෙ;R එම ��ෙම� ය, 
Xද* පමාණය රජය nP� ලබා ෙගන =ෙ�ද;  

 (v) එෙසේ න,, එම Xද* පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) තැ�ප  XදF� ෙමපමණ Xද* පමාණය ලබා ගැIමට ෙහේ�ව කවෙ/ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

7. 
503/’18 

ග	 චv�ද n ෙ�PH මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ �ඩා අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) බa*ල 9ස:්කය �ළ �යා මක ෙපර පාස* සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ෙපර පාසෙ* නම හා F�නය ෙව� ෙව� වශෙය� කව ෙ/ද; 

 (iii) ව ම� ඌව පළා  පධාන අමාත1වරයා nP� ෙපර පාස* සඳහා පාස* 
බෑ" ලබාRෙ, ව1ාපෘ=ය යටෙ  ෙ, දවා එම ප=ලාභය ලබාෙගන ඇ= 
ෙපර පාස* �ෂ1 සංඛ1ාව හා ඔ@�ෙ" න, කවෙ/ද; 

 (iv)  ෙ, සඳහා වැය p Xද* පමාණය හා Xද* සපයාග   ලාශ කවෙ/ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

8. 
542/’18 

ග	 වා�ෙUව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නාnක කට�� අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �¢මැ�ඩ* වරාය �n�ම ෙදපස £vය f ලංකා වරාය අuකාHයට පවරාෙගන 
බහා�, ප�ෂා Z�මට භාnතා කර�ෙ� න,, දැනට බහා�, ප�ෂා කරන 
අංශ �<ටා ඇ= 8ෙ" පාර යන සථ්ානය ෙවත ගම� Z�ෙ,R ඇ=වන      
පැය 6 - 10 අතර nශාල පමාදය වළවා ගත හැZ බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) සමහර ආනයනක	ව� ඔ@�ෙ" ගබඩා <සව්න�	 ආනයනය කර ඇ= 
භාiඩ (දහස ්කර ගැIම පමාද කරv� පමාද ගාස�් ෙග�මට කට�� Z�ම 
ඔ@�ට ලාභය බව ද�ෙ�ද; 

 



( 4 ) 

 

 (iii) එෙසේ න,, ඉහත (i) සහ (ii) ස,බ�ධෙය� ග8 ලබන ඉ9H �යාමා/ග 
කවෙ/ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

9. 
567/’18 

ග	 අෙශෝක ¥ය�ත මහතා,— ¦වර හා ජලජ ස,ප  සංව/ධන සහ ගා¨ය ආ/©කය 
��බඳ අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) f ලංකාෙg ඇ= ¦වර වරාය� සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ; න, කවෙ/ද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප �ෙම� ප�ව, ෙමම එ එ ¦වර වරාය 
සංව/ධනය Z�ම සඳහා අමාත1ාංශය ග8 ලැ[ �යවර කවෙ/ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

10. 
969/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ �ඩා අමාත1�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) කැ�=ෙගො*ලෑව පාෙUqය ෙ*ක, ෙකොªඨාසෙ;, කැ�=ෙගො*ලෑව 
නගරෙ; �<ටා ඇ= �ඩාංගණය ඉතාම  අබල� ත  වෙ; පව=න බව 
ද�ෙ�ද; 

 (ii) පෙUශෙ; පාස*වල ද	ව�ෙ" �ඩා ෙකෞශල1ය� වැ9�� කරගැIමට 
අවශ1 ෙමම �ඩාංගණය න�කරණය Z�මට අදහස ්කර�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න,, එම �ඩාංගණෙ; න�කරණ කට�� ආර,භ කර8 ලබන 9නය 
කවෙ/ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

11. 
994/’18 

ග	 පUම උදයශා�ත bණෙසේකර මහතා,— රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර 
සංව/ධන අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පැ*ව ත 3( ක/මා�තශාලාව ආර,භ කරන ලද ව/ෂය කවෙ/ද; 

 (ii) එම ක/මා�තශාලාව සඳහා ෙව� කරන ලද ඉඩ, අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක/මා�තශාලාව සඳහා උ වැ�මට ෙව� කළ ඉඩ, අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ප��ය ව/ෂ 5ක කාලය �ළ, 

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

 (ii) වගා කරන ලද X� ඉඩ, පමාණෙය� ලබා ග  X� උ ෙටො� පමාණය; 



( 5 ) 

 

 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො� පමාණය; 

 (iv) (ෂප්ාදනය කළ X� 3( පමාණය; 

 (v) 3( අෙලnෙය� ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ ව/ෂය අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය�   ෙකොපමණද ය�න  එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙන<ද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

12. 
1109/’18 

ග	 n�ත ෙහේර  මහතා,— සව්ෙUශ කට�� අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i)  ව තල පාෙUqය ෙ*ක,වරයා nP� ව තල පාෙUqය ෙ*ක, 
ෙකොªඨාසෙ; ඉ9කරන ලද ග*උ®�ට රජෙ; ෙගොඩනැ�*ල සඳහා වැය කළ 
Xදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැ�*ල ඉ9කරන ලUෙU �මන කට� ත සඳහාද;  

 (iii) එම පෙUශෙ; ද	ව� �ඩා��ය ෙලස භාnතා කරන ලද අදාළ £vෙය< 
ෙගොඩනැ�*ල  ඉ9Z�ම nද1ා මක පදනම මත  (මකර =ෙ�ද; 

 (iv) ෙ, වනnට අදාළ ෙගොඩනැ�*ල එ පැ තකට ඇල�මට ල� ඇ= බව , 
ෙදොර ජෙන* හා අෙන�  ව�නා දෑ ගලවා ෙගන ෙගොස ්ඇ= බව   ද�ෙ�ද; 

 (v) එm ෙගොඩනැ�*ෙ* වැඩ කට��  ෙ, වනnට (ම කර ඇත , ZPa 
පෙයෝජනය ෙනොගැIම ස,බ�ධෙය� වගZව �� TUගලය�ට එෙර<ව 
ග8 ලබන �යාමා/ග කවෙ/ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැ�*ල ෙ, වනnට ව* �< � ඇ= ත  වයට ප �ම 
ස,බ�ධෙය� ග8 ලබන �යාමා/ග කවෙ/ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

13. 
1116/’18 

ග	 දයාPH ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� 
අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මධ1ම සංසක්ෘ=ක අරXදල මd� පාලනය වන Tරාnද1ා සථ්ාන සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම සථ්ානවල න, එ එ 9ස:්කය අ8ව සඳහ� කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) එම සථ්ාන සඳහා 2015 ව/ෂෙ; Pට බඳවා ග , 

 (i) ස්̄ ර ෙසේවකය� සංඛ1ාව; 

 (ii) අ(ය, ෙසේවකය� සංඛ1ාව; 

 (iii) ෙකො�තා  පදනමට අය  ෙසේවකය� සංඛ1ාව; 

 (iv) අ(ය, ෙසේවකය�ෙග� ස්̄ ර ෙසේවයට ඇ�ළ  කරග�නා ලද ෙසේවකය� 
සංඛ1ාව; 

 (v) ෙකො�තා  පදනමට අය  ෙසේවකය�ෙග� ස්̄ ර ෙසේවයට ඇ�ළ  කර 
ග�නා ලද  ෙසේවකය� සංඛ1ාව; 

 එ එ 9ස:්කය අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද ය�න  එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 



( 6 ) 

 

(ඇ) (i) ෙමම බඳවාගැI, රජය nP� ��ග  කමෙgදය�ට අ8ව  Paකර =ෙ�ද; 

 (ii) ෙ, වනnට පව=න ෙසේවක Tර�පා® සංඛ1ාව එ එ 9ස:්කය අ8ව 
ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ/ද; 

 ය�න තවaරට   එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 

14. 
1179/’18 

ග	 �ම* ර නායක මහතා,— ජා=ක ඒකාබUධතා, සං<²යා සහ රාජ1 භාෂා 
අමාත1�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) ජා=ක ඒකාබUධතා, සං<²යා සහ රාජ1 භාෂා අමාත1�මාෙ" ෙපෞUගFක කා/ය 
මiඩලයට අ8�ත (ල වාහන සපයා ඇ= එ එ (ලධාHයාෙ" නම, තන�ර, 
ෙව�කර ඇ= වාහනෙ; ව/ගය, Fයාප9ං� අංකය සහ එම ෙව� Z�ම සඳහා 
අ8ම=ය ලබා a�ෙ� ක@	� nP�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න,, ඒ ම�ද? 
 

 

පධාන කට�� ආර,භෙ; R 
ෙය-ජනා /0බඳ දැ23ම 

1. 

පා/Fෙ,��ෙg සභානායක�මා,— පා/Fෙ,��ෙg ³ස�්,,— පා/Fෙ,��ෙg සථ්ාවර 
(ෙයෝග අංක 8< nunධානවල සහ 2018.06.20 වැ( 9න පා/Fෙ,��ව nP� ස,මත කරන 
ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ�ව =´ණද, අද 9න ³ස�්, පැවැ ෙවන කාල ෙgලාව            
µ.භා. 10.00 Pට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 Pට අ.භා. 7.30 දවා nය �� ය. අ.භා. 5.30 ට 
පා/Fෙ,��ෙg සථ්ාවර (ෙයෝග අංක 8(5) �යා මක nය �� ය. අ.භා.7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොnමසා පා/Fෙ,��ව ක* තැ�ය �� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ8,Rම සහ 9නට (යvත කට�� 
 

*1.  

Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— වරාය හා bව� ෙතොlපළ සංව/ධන බa පනත 
යටෙ  (ෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා bව� ෙතොlපළ සංව/ධන බa පනෙ      
3(3) වග�=ය යටෙ  වරාය හා bව� ෙතොlපළ සංව/ධන බa ස,බ�ධෙය� Xද* හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 2018 අෙපේ* 06 9නැ= අංක 2065/42  දරන අ= 
nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.08.23 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙයෝගය අ8මත 
කළ �� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
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*2. 

Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— �රාබa ආඥාපනත යටෙ  (ෙgදනය (අංක 1),— 
�රාබa ආඥාපනෙ  (52 අuකාරය p)  32 වග�=ය සමඟ Zයnය �� 2, 12, 22  සහ 25 
වග�= යටෙ  �රාබa ස,බ�ධෙය� Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 
2018 ¸( 13 9නැ= අංක 2075/23 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.09.04 
9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙgදනය අ8මත කළ �� ය. 

(අංක 10/2018 දරන �රාබa (ෙgදනය)  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*3. 

Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— �රාබa ආඥාපනත යටෙ  (ෙgදනය (අංක 2),—  
�රාබa ආඥාපනෙ  (52 අuකාරය p) 32 වග�=ය යටෙ  �රාබa ස,බ�ධෙය� Xද* හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 2018 ¸( 13 9නැ= අංක 2075/24 දරන අ= 
nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.09.04 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙgදනය අ8මත 
කළ �� ය. 

(අංක 11/2018 දරන �රාබa (ෙgදනය)  

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*4. 
ආ/©ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
*5.  
Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— එක� කළ අගය මත බa (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ  (ෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බa (සංෙශෝධන) පනත 
මd� අවස� වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බa පනෙ  5(15) වග�=ය යටෙ  එක� කළ අගය මත බa  ස,බ�ධෙය� Xද* හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 2018  ¹F 02 9නැ= 2078/6 දරන අ= 
nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.08.10 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙයෝගය 
අ8මත කළ �� ය. 

 (අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*6.  

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ  (ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන  මd� 
සංෙශෝuත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ  4(3) වග�=ය සහ 14 
වග�=ය සමඟ Zයnය �� එm පනෙ  20 වග�=ය යටෙ  ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
(ෙයෝග ස,බ�ධෙය� සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1වරයා nP� 
සාදන ලaව, 2018 ¸( 18 9නැ= අංක 2076/4 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 
2018.07.17 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙයෝග අ8මත කළ �� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*7.  

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— f ලංකා අපනයන 
සංව/ධන පනත යටෙ  (ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන f ලංකා අපනයන සංව/ධන 
පනෙ  14(1) වග�=ය යටෙ  ෙසස් බa ස,බ�ධෙය� සංව/ධන උපාය මා/ග හා 
ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1වරයා nP� සාදන ලaව, 2018 ¹F 24 9නැ= අංක 2081/10 
දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.08.23 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
(ෙයෝගය අ8මත කළ �� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
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*8. 

Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— �රාබa ආඥාපනත යටෙ  (ෙgදනය (අංක 1),— 
�රාබa ආඥාපනෙ  (52 අuකාරය p) 25 වග�=ය යටෙ  �රාබa ස,බ�ධෙය� Xද* හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 2018 ජනවාH 18 9නැ= අංක 2054/42 දරන අ= 
nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.05.22 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙgදනය අ8මත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබa (ෙgදනය)  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*9. 
Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— �රාබa ආඥාපනත යටෙ  ( ෙgදනය (අංක 2),— 

�රාබa ආඥාපනෙ  (52 අuකාරය p) 32 වග�=ය සමඟ Zයnය �� 25 
වග�=ය යටෙ  වා/�ක ම පැ� බලපත ගාස්� ස,බ�ධෙය� Xද* හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා nP� පනවන ලaව, 2017 ෙදසැ,බ/ 11 9නැ= අංක 
2049/4 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.03.20 9න ඉ9Hප  
කරන ලද (ෙgදනය අ8මත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබa (ෙgදනය)  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*10.  
nෙUශ කට�� අමාත1�මා,— තානාප= වරපසාද පනත යටෙ  (ෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප= වරපසාද පනෙ  4 වග�=ය යටෙ  nෙUශ කට�� අමාත1වරයා 
nP� සාදන ලaව, 2018  ¸( 05 9නැ= 2074/13 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ 
කර8 ලැබ, 2018.08.10 9න ඉ9Hප  කරන ලද (ෙයෝග අ8මත කළ   �� ය. 

 (අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*11. 
ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්� n(මය ස්ථානය අසාX<කරණය Z�ෙ, පන  ෙකl,පත — 

කාරක සභාව. 

*12. 
ෙබෞUධ nහාර ෙUවාලග, (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
*13. 
ෙථේරවාR º» ක=කාව  (Fයාප9ං� Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර 

Zය�ම. 
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*14. 
f ලංකා වා¼ජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර 

Zය�ම.  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*15.  
�³�,ප  n(මය පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
*16. 

කාලාවෙරෝධ (nෙශේෂ nunධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*17. 

ප�ෂණ ෙකොvෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
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* 18. 

හා(µරණය සඳහා වන කා/යාලය පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*19. 
Xද* පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*20. 

f ලංකා naFබල (සංෙශෝධන) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  
(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*21. 

අගාමාත1�මා සහ ජා=ක ප=ප = හා ආ/©ක කට�� අමාත1�මා,— උද/පන පනත 
යටෙ  (යමය,— ජා=ක රාජ1 සභාෙg 1977 අංක 8 දරන උද/පන පනෙ  3 වග�=ය 
යටෙ  f ලංකා පජාතා�:ක සමාජවාR ජනරජය සහ �/Z ජනරජය අතර උද/පන �n�ම 
ස,බ�ධෙය� ජනාuප=වරයා nP� සාදන ලaව, 2018 ¹F 13 9නැ= අංක 2079/77 දරන අ= 
nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.09.04 9න ඉ9Hප  කරන ලද (යමය අ8මත කළ 
�� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 

*22. 

අගාමාත1�මා සහ ජා=ක ප=ප = හා ආ/©ක කට�� අමාත1�මා,— ෙපෞUගFක 
ආරෂක (ෙයෝජ1ායතන nuම  Z�ෙ, පනත යටෙ  (ෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞUගFක ආරෂක (ෙයෝජ1ායතන nuම  Z�ෙ, පනෙ  18 වග�=ය යටෙ   ගාස�් 
අයZ�ම සංෙශෝධනය ස,බ�ධෙය� ආරෂක අමාත1වරයා nP� සාදන ලaව, 2018 ¸( 07 
9නැ= අංක 2074/34 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ,  2018.09.04 9න ඉ9Hප  
කරන ලද (ෙයෝග අ8මත කළ �� ය. 

*23.  
අගාමාත1�මා සහ ජා=ක ප=ප = හා ආ/©ක කට�� අමාත1�මා,— ආi®කම 

ව1වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— f ලංකා පජාතා�:ක සමාජවාR ජනරජෙ; ආi®කම 
ව1වසථ්ාෙg 104ආ (5) (අ) ව1වසථ්ාව පකාරව මැ=වරණ ෙකොvෂ� සභාව nP� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ,බ/ 04 9නැ= අංක 2048/1 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කරන ලaව, 
2018.01.23 9න ඉ9Hප  කරන ලද ජනමතnචාරණයකR ෙහෝ ඡ�ද nම3මකට අදාළ 
කාල3මාව �ළ nද¾  හා X¿ත ජනමාධ1 nP� ��පැ9ය ��, මාධ1 උපමාන අ8මත කළ   
�� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
*24.  
පළා  සභා, පළා  පාලන සහ �ඩා අමාත1�මා,— �ඩා පනත යටෙ  (ෙයෝගය,—

ජා=ක රාජ1 සභාෙg 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ  41 වග�=ය  පළා  සභා, 
පළා  පාලන සහ �ඩා අමාත1වරයා nP� සාදන ලaව, 2018 මැ� 31 9නැ= අංක 
2073/15  දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.08.24 9න ඉ9Hප  
කරන ලද (ෙයෝගය අ8මත කළ �� ය. 

(අමාත1 මiඩලෙ; අ8ම=ය ද�වා =ෙ�.) 
*25. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— මහජන බැං�ෙg වා/�ක 

වා/තාව හා ඒකාබUධ  ල1 පකාශන (2016),— Xද* I= පනෙ  35(3) වග�=ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය යටෙ  2017.11.16 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  මහජන බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා ඒකාබUධ 
 ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 
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*26. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— f ලංකා ක¸ සංසථ්ාෙg 

වා/�ක වා/තාව හා ඒකාබUධ  ල1 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ        
14(3) වග�=ය යටෙ  2017.11.24 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  f 
ලංකා ක¸ සංසථ්ාෙg වා/�ක වා/තාව හා ඒකාබUධ  ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*27. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැං�ෙg වා/�ක 

වා/තාව හා ඒකාබUධ  ල1 පකාශන (2016),— Xද* I= පනෙ  35(3) වග�=ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය ය ටෙ  2017.12.04 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  ලංකා බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා ඒකාබUධ 
 ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*28. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— පාෙUqය සංව/ධන බැං�ෙg 
වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන (2015),— Xද* I= පනෙ  35(3) වග�=ය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය ය ටෙ  2017.11.07 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  පාෙUqය සංව/ධන බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා 
 ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*29. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Xද*  පනෙ      
14(3) වග�=ය ය ටෙ  2017.06.23 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  රාජ1 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2017.09.21 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*30. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Xද*  පනෙ      
14(3) වග�=ය ය ටෙ  2017.11.11 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  රාජ1 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 
*31. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— f ලංකා ඉ=HZ�ෙ, බැං�ෙg 

වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Xද*  පනෙ  14(3) 
වග�=ය ය ටෙ  2017.08.08 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p 
ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¦න nගණකව	�ෙ" (�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා 
ඉ=HZ�ෙ, බැං�ෙg වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2017.09.21 9න සලකා 

බලන ලR.) 
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*32. 
සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— f ලංකා ආෙයෝජන 

මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ/©ක 
ෙකොvසම පනෙ  31 වැ( වග�=ය ය ටෙ  2017.10.19 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2012.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා ආෙයෝජන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ 
�� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2017.11.10 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*33. 

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— f ලංකා ආෙයෝජන 
මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ/©ක 
ෙකොvසම පනෙ  31 වැ( වග�=ය ය ටෙ  2017.12.07 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2013.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා ආෙයෝජන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ 
�� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.20 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*34. 

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— f ලංකා ආෙයෝජන 
මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ/©ක 
ෙකොvසම පනෙ  31 වැ( වග�=ය ය ටෙ  2017.12.07 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා ආෙයෝජන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ 
�� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.20 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*35. 

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— f ලංකා අපනයන සංව/ධන 
මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1979 අංක 40 දරන f ලංකා අපනයන 
සංව/ධන පනෙ  16 වැ( වග�=ය සහ 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  II වැ( වග�=ය  
අ8ව 2017.10.20 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා අපනයන සංව/ධන 
මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.02.20 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*36. 

Xද* හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— f ලංකා �³�,ප  හා n(මය ෙකොvෂ� සභාෙg 
වා/�ක වා/තාව හා ��, (2016),— 1987 අංක 36 දරන f ලංකා �³�,ප  හා n(මය 
ෙකොvෂ� සභා පනෙ  37(2) වග�=ය සහ 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  13(1) 
වග�=ය අ8ව, 2017.12.07 වන 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2016.12.31 9ෙන� අවස� 
p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  f ලංකා 
�³�,ප  හා n(මය ෙකොvෂ� සභාෙg වා/�ක වා/තාව හා ��ම අ8මත කළ �� ය. 

(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.02.20 9න 
සලකා බලන ලR.) 

*37. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අ8Àලතා තෙසේ	 ��බඳ f ලංකා ප�තන මiඩලෙ; 
වා/�ක වා/තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ8Àලතා තෙසේ	 ��බඳ f ලංකා 
ප�තන මiඩල පනෙ  29(5) වග�=ය සහ 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) 
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වග�=ය යටෙ , 2016.08.12 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p 
ව/ෂය සඳහා nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  අ8Àලතා තෙසේ	 ��බඳ f 
ලංකා ප�තන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 

*38. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජා=ක nද1ා හා තාෂණ ෙකොvෂ� සභාෙg වා/�ක 
වා/තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන nද1ාව හා තාෂණය වැ 9�� Z�ෙ, පනෙ  
40(3) වග�=ය සහ ආi®කම ව1වස්ථාෙg 154(6) ව1වස්ථාව යටෙ , 2016.06.09 වැ( 
9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ජා=ක nද1ා හා තාෂණ ෙකොvෂ� සභාෙg 
වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 

*39. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජා=ක nද1ා පදනෙ, වා/�ක වා/තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන nද1ාව හා තාෂණය වැ 9�� Z�ෙ, පනෙ  40(3) වග�=ය සහ 
ආi®කම ව1වස්ථාෙg 154(6) ව1වසථ්ාව යටෙ , 2016.07.05 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p  ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ජා=ක nද1ා පදනෙ, වා/�ක වා/තාව අ8මත  
කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 

*40. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජා=ක nද1ා හා තාෂණ ෙකොvෂ� සභාෙg වා/�ක 
වා/තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන nද1ාව හා තාෂණය වැ 9�� Z�ෙ, පනෙ  
40(3) වග�=ය සහ ආi®කම ව1වස්ථාෙg 154(6) ව1වස්ථාව යටෙ , 2017.03.22 වැ( 
9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ජා=ක nද1ා හා තාෂණ ෙකොvෂ� සභාෙg 
වා/�ක වා/තාව අ8මත  කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 

*41. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා/vක තාෂණ ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන nද1ාව හා තාෂණය වැ 9�� Z�ෙ, පනෙ  40(3) වග�=ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය යටෙ , 2017.01.24 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2014. 12. 31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  කා/vක තාෂණ ආයතනෙ; වා/�ක 
වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 
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*42. 
nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා/vක තාෂණ ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන nද1ාව හා තාෂණය වැ 9�� Z�ෙ, පනෙ  40(3) වග�=ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය යටෙ , 2016.01.29 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2013. 12. 31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  කා/vක තාෂණ ආයතනෙ; වා/�ක 
වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 
*43. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— f ලංකා පv= ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන f ලංකා පv= ආයතන පනෙ  37(3) වග�=ය සහ ආi®කම 
ව1වසථ්ාෙg 154(6) ව1වස්ථාව යටෙ , 2016.12.02 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2014. 
12. 31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  f ලංකා පv= ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 
*44. 

nද1ා, තාෂණ, ප/ෙ;ෂණ, (Tණතා සංව/ධන හා වෘ �ය T�� සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අ8Àලතා තෙසේ	 ��බඳ f ලංකා ප�තන මiඩලෙ;  
වා/�ක වා/තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ8Àලතා තෙසේ	 ��බඳ f ලංකා 
ප�තන මiඩල පනෙ  29(5) වග�=ය සහ 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) 
වග�=ය යටෙ , 2017.06.22 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2015.12.31 9ෙන� අවස� 
p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  අ8Àලතා 
තෙසේ	 ��බඳ f ලංකා ප�තන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලR.) 
*45. 

උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— f ලංකා සබරගXව 
nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2017.10.17 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  f ලංකා සබරගXව nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*46. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— f ලංකා සබරගXව 

nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2017.10.17 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  f ලංකා සබරගXව nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 
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*47. 

උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— f ජයව/ධනTර 
nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2015),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2017.10.17 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2015.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  f ජයව/ධනTර nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*48. 
උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ඌව ෙව*ලස්ස 

nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2017.03.23 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙව*ලස්ස nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*49. 
උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ඌව ෙව*ලස්ස 

nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.08.10 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙව*ලස්ස nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*50. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  xiii වැ( 
පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2016.10.26 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 
2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලR.) 

*51. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  xiii වැ( 
පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2017.01.24 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 
2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලR.) 
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*52. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2015),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  xiii වැ( 
පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 2018.02.21 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 
2015.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2018.05.23 9න සලකා බලන ලR.) 

*53. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; 

පHගණක අධ1යනායතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
nශ්වnද1ාල පනෙ  110 වැ( වග�=ය යටෙ  2016.07.20 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 
2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; පHගණක අධ1යනායතනෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලR.) 

*54. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; 

පHගණක අධ1යනායතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
nශ්වnද1ාල පනෙ  110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.02.22 ඉ9Hප  කරන ලද, 
2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; පHගණක අධ1යනායතනෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලR.) 

*55. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද¼ය nශව්nද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2012),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  110 වැ( 
වග�=ය හා 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2015.11.21 9න 
ඉ9Hප  කරන ලද, 2012.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද¼ය nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව 
හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලR.) 

*56. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද¼ය nශව්nද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  110 වැ( 
වග�=ය හා 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  II ෙකොටස යටෙ  2017.01.24 9න 
ඉ9Hප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද¼ය nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව 
හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලR.) 
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*57. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද¼ය nශ්වnද1ාලෙ; 

වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල පනෙ  110 වැ( 
වග�=ය හා 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2017.02.22 9න 
ඉ9Hප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද¼ය nශ්වnද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව 
හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලR.) 

*58. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ග,පහ nකමාරÂ� ආ�/ෙgද 

nද1ායතනය, කැළ¼ය nශව්nද1ාලය< වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 
16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ , 
2017.01.24 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණය ඇ�ළ , ග,පහ nකමාරÂ� ආ�/ෙgද 
nද1ායතනය, කැළ¼ය nශව්nද1ාලය< වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*59. 
උසස ් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව් nද1ාලÄය 

කෘ�තාÅ¼ක හා ගා¨ය nද1ා ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 
අංක 16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  
2017.08.11 9න ඉ9Hප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ nශව් nද1ාලÄය 
කෘ�තාÅ¼ක හා ගා¨ය nද1ා ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*60. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපාu ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.03.23 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපාu ආයතනෙ; 
වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*61. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපාu ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශ්වnද1ාල 
පනෙ  xiii වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.03.23 9න ඉ9Hප  කරන 
ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
nගණකාuප=වර යාෙ" (�ෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපාu ආයතනෙ; 
වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව 
nP� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 
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*62. 

සංව/ධන උපාය මා/ග හා ජාත1�තර ෙවළඳ අමාත1�මා ,— f ලංකා අපනයන 
සංව/ධන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2015),— 1979 අංක 40 දරන f ලංකා 
අපනයන සංව/ධන පනෙ  16 වැ( වග�=ය යටෙ  සහ 1971 අංක 38 දරන  Xද*  පනෙ   
II වැ( වග�=ය අ8ව 2018.02.21 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  f 
ලංකා අපනයන සංව/ධන මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  

(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.20 9න සලකා 
බලන ලR.) 

*63. 

වැnF ක/මා�ත අමාත1�මා ,—   �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාHෙ; වා/�ක වා/තාව 
හා ��, (2013),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාH පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Xද*  පනෙ  II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග�=ය ය ටෙ  2017.07.25 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද 2013.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාHෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  

(කෘ�ක/මය හා ඉඩ, ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.05.23 9න 
සලකා බලන ලR.) 

*64. 

වැnF ක/මා�ත අමාත1�මා,—   �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාHෙ; වා/�ක වා/තාව 
හා ��, (2014),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාH පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Xද* පනෙ   II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග�=ය ය ටෙ  2017.07.25 වැ( 9න ඉ9Hප  
කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  �ඩා ෙ  ව� සංව/ධන අuකාHෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  

(කෘ�ක/මය හා ඉඩ, ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.05.23 9න 
සලකා බලන ලR.) 

*65. 

ක,ක	 හා වෘ �ය සv= සබඳතා අමාත1�මා,— ජා=ක වෘ =ය �ර�තතා හා 
ෙසෞඛ1 ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා=ක වෘ =ය 
ආරෂණ සහ ෙසෞඛ1 ��බඳ ආයතන පනෙ  18 වැ( වග�=ය සහ ආi®කම ව1වසථ්ාෙg 
154(6) ව1වසථ්ාව ය ටෙ  2017.09.20 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  ජා=ක 
වෘ =ය �ර�තතා හා ෙසෞඛ1 ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 
2018.06.05 9න සලකා බලන ලR.) 

*66. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ8වර නගර සංව/ධන අමාත1�මා,— 3/ස �	ණෑගල වැnF 
සමාගෙ, වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14 
(3) වග�=ය ය ටෙ  2018.01.24 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� 
අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල                        
3/ස �	ණෑගල වැnF සමාගෙ, වා/�ක වා/තාව හා  ල1 පකාශන අ8මත කළ �� ය.  

(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.06 9න සලකා 
බලන ලR.) 
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*67. 
අගාමාත1�මා සහ ජා=ක ප=ප = හා ආ/©ක කට�� අමාත1�මා ,— f ලංකා ප=ප = 

අධ1යන ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන f ලංකා ප=ප = 
අධ1යන ආයතන පනෙ  18 වැ( වග�=ය අ8ව 2017.11.11 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2013.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා ප=ප = අධ1යන ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත 
කළ �� ය.  
(ආ/©ක සංව/ධන ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.03.20 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*68. 
ක/මා�ත හා වා¼ජ කට�� අමාත1�මා,— f ලංකා හසත් ක/මා�ත මiඩලෙ; 

වා/�ක වා/තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(3) වග�=ය ය ටෙ  
2017.08.22 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  f ලංකා හසත් ක/මා�ත 
මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව අ8මත කළ �� ය.  
((ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.06.06 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*69. 
කෘ�ක/ම අමාත1�මා,— කෘ�කා/vක හා ෙගොnජන රෂණ මiඩලෙ; වා/�ක 

වා/තාව හා ��, (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ�කා/vක හා ෙගොnජන රෂණ පනෙ  
27 වග�=ය ය ටෙ  2017.03.21 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� 
p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  කෘ�කා/vක 
හා ෙගොnජන රෂණ මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(කෘ�ක/මය හා ඉඩ, ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2017.12.08 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*70. 
උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙමොරlව nශව්nද1ාsය තාෂ¼ක 

ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  
XIII වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2016.10.26 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2013.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  ෙමොරlව nශව්nද1ාsය තාෂ¼ක ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, 
අ8මත කළ �� ය.  
(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 

2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*71. 
උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙමොරlව nශව්nද1ාsය තාෂ¼ක 

ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  
XIII වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.01.24 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 
2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" 
(�ෂණ ඇ�ල  ෙමොරlව nශව්nද1ාsය තාෂ¼ක ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, 
අ8මත කළ �� ය.  
(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 

2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*72. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; ෛවද1 
nද1ා පශච්ා  උපාu ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
nශව්nද1ාල පනෙ  XIII වැ( පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.08.11 වැ( 9න 
ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  ෙකොළඹ nශව්nද1ාලෙ; ෛවද1 nද1ා පශච්ා  
උපාu ආයතනෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 

2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 
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*73. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— f ලංකා අ"(9ග nශව්nද1ාලෙ; 
වා/�ක වා/තාව හා ��, (2014),— 1978 අංක 16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  XIII වැ( 
පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.08.10 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2014.12.31 
වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ 
ඇ�ල  f ලංකා අ"(9ග nශව්nද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 

2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

*74. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘ=ක කට�� අමාත1�මා,— f ලංකා අ"(9ග nශව්nද1ාලෙ; 
වා/�ක වා/තාව හා ��, (2013),— 1978 අංක 16 දරන nශව්nද1ාල පනෙ  XIII වැ( 
පHÂෙÃදෙ; 110 වැ( වග�=ය යටෙ  2017.02.22 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2013.12.31 
වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ 
ඇ�ල  f ලංකා අ"(9ග nශව්nද1ාලෙ; වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(අධ1ාපන හා මානව ස,ප  සංව/ධනය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 

2017.12.08 9න සලකා බලන ලR.) 

 *75. 

ඛ(ජ ෙත* ස,ප  සංව/ධන අමාත1�මා,— ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත සංසථ්ාෙg 
වා/�ක වා/තාව හා ��, (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත සංසථ්ා 
පනෙ  32(3) වග�=ය යටෙ  2018.05.23 වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 
9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  
ලංකා ඛ(ජ ෙත* I=ගත සංසථ්ාෙg වා/�ක වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(බලශ=ය ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2018.06.06 9න සලකා බලන 

ලR.) 

*76. 

වැnF ක/මා�ත අමාත1�මා,— ෙපො* වගාZ�ෙ, මiඩලෙ; වා/�ක වා/තාව හා 
��, (2015),— 1971 අංක 38 දරන Xද* පනෙ  14(2)(ඇ) වග�=ය යටෙ  2017.10.09 
වැ( 9න ඉ9Hප  කරන ලද 2015.12.31 වැ( 9ෙන� අවස� p ව/ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද nගණකාuප=වරයාෙ" (�ෂණ ඇ�ල  ෙපො* වගාZ�ෙ, මiඩලෙ; වා/�ක 
වා/තාව හා ��, අ8මත කළ �� ය.  
(කෘ�ක/මය හා ඉඩ, ��බඳ ආං�ක අ¦ෂණ කාරක සභාව nP� 2017.12.08 9න සලකා 

බලන ලR.) 

*77. 
ආi®කම ව1වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— nවාදය  ක* තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¹( 22),— “f ලංකා පජාතා�:ක සමාජවාR ජනරජෙ; ආi®කම 
ව1වස්ථාෙg 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙg nunධාන පකාරව මැ=වරණ ෙකොvෂ� සභාව 
nP� 2016 ෙපබරවාH 25 9නැ= අංක 1955/19 දරන අ= nෙශේෂ ගැසª පතෙ; පළ 
කර8 ලැබ, 2016.05.06 9න ඉ9Hප  කරන ලද, ජනමතnචාරණයකR ෙහෝ ඡ�ද 
nම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ nද¾  හා X¿ත ජනමාධ1 nP� ��පැ9ය �� 
උපමාන ෙහව  මා/ෙගෝපෙUශ/ ෙමෙහ�, ප=ප = අ8මත කළ �� ය.” ය8ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල9�, පශ්නය සභාºXඛ කරන ලR.  

78. 

ළමා Tන	 ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර 
Zය�ම.  

79. 

f ලංකා එස  �ස=්යා( සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — 
ෙදවැ(වර Zය�ම.  
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80. 

f ලංකා කා�තා ස,ෙ,ලනය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර 
Zය�ම.  

81. 

ෙමොනරාගල 9ස:් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — 
ෙදවැ(වර Zය�ම.  

82. 

ලසාFය� සමාජÄය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — 
ෙදවැ(වර Zය�ම.  

83. 

ජාත1�තර කා�තා සහ ළමා අ��� �³mෙ, සභාව (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  
ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

84. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර 
Zය�ම.  

85. 

ද ඉ�ස�්��ª ඔෆ ්ස/�ෆ�Ë ප�F එක@�ට�ªස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) 
පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

86. 

f ශාක1Pංහාරාම nහාරසථ් කා/යය සාධක සංnධානය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  
ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

 

87. 

f ලංකා ෙගොඩනැ�F ෙසේවා ඉං�ෙ�	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  
ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.  

 

88. 

ෛවද1 එස.් එස.් bණව/ධන ෙUqය ආ�/ෙgද සංව/ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත Z�ෙ,) පන  ෙකl,පත — ෙදවැ(වර Zය�ම.   

 
* සල7ෙණ� හ9�ව2 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 

 

 


