
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

22/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) මහ/වර 0ස2්කෙ3 ඇ4 පළා� පාස6 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස6වල න> කවෙ?ද; 

 (iii) එම එ එ පාසෙ6 ෙසේවෙ3 AB� C	ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස6වල පව4න C	 Dර�පාE සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ/වර 0ස2්කෙ3 පව4න ඉහත (iv)H සඳහ� C	 Dර�පාE �රJමට 
අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර කවෙ?ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

2. 
136/’18 

ග	 ෙරෝHS TමාU VෙWර�න මහ�Xය,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Yඩා 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) මධ'ම පළා� සභාවට අය� මාතෙ6 0ස2්කෙ3 �H[ වාUමා?ග සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වාUමා?ගවල න> කවෙ?ද; 

 (iii) එම එ එ වාUමා?ග කමෙය� ප4ලාභ ලබන ප]6 සංඛ'ාව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ එ වාUමා?ග කම ම^� වගා කරන ඉඩ> අකර පමාණය ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව?ෂෙ3 `ට ෙ> දවා මධ'ම පළා� සභාව V`� මාතෙ6 
0ස2්කෙ3 වාUමා?ග සංව?ධන කටB� සඳහා වැය කළ bද6 පමාණය   
ව?ෂය අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද; 

  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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3. 
192/’18 

ග	 ඉ>රා� මහdෆ ් මහතා,— මහාමා?ග හා මා?ග සංව?ධන අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව?ෂෙ3 ෙදසැ>බ? මාසෙ3 2Tණාමලය 0ස2්කෙ3 ඇ4 g දැh 
ගංව�ර ත��වය ෙහේ�ෙව� i�Aයා පෙjශෙ3 TU�ජෙA පාලම 
Vනාශ g  බව�;  

(ii) ෙ> දවා එම පාලම ස>l?ණෙය� ප4සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකාmකව ප4සංසක්රණය කර ඇ4 බව�; 

 එ�මා ද�ෙනHද? 

(ආ) (i) ෛදAකව Vශාල ජනතාව V`� භාVතා කර/ ලබන ෙමම පාලම 
ප4සංසක්රණය ioම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත'ාංශය V`� ග/ 
ලැp �යවර කවෙ?ද; 

 (ii)  ෙ> දවා ෙමම පාලම ප4සංසක්රණය ෙනොioමට ෙහේ� කවෙ?ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැi ඉමA� ප4සංසක්රණය ioම සඳහා �යවර ග�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

4. 
236/’18 

ග	 එස්. එ>. මUකා? මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Yඩා 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) qෙතොටb6ලට අමතරව, පළා� පාලන ආයතන ම^� බැහැර කර ෙ> 
වනVට A?මාණය J ඇ4 කසළ කr කවෙ?ද; 

 (ii)  ඒවා අය�වන පළා� පාලන ආයතන කවෙ?ද; 

 (iii) ව?තමානෙ3 ෙමම කසළ කrවල ඇ4 කසල ප sමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ>වා අතර දැනට අවදාන> ත��වෙ3 පව4න කසළ කr 4ෙtද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) (i) ෙමවැA කසළ කrවලට තවuරට� කසළ බැහැර කරX� ඒවා ව?ධනය Jමට 
කටB� කර�ෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ සඳහා පළා� පාලන අමාත'ාංශය යටෙ� i`ය> 
වැඩ��ෙවළ  ආර>භ කර 4ෙtද; 

 (iii) ෙ> සඳහා ෙjvය හා Vෙjvය වශෙය� ආෙයෝජන ලබා ගැwෙ> 
වැඩසටහන 4ෙtද; 

 (iv)  එෙසේ න>,  ඒවා කවෙ?ද; 

 (v) ෙ> වනVට ය> වැඩසටහන ආර>භ කර 4ෙt න>, එH ප sග4ය කවෙ?ද; 

ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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5. 
385/’18 

ග	 මH�දාන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ග sාqය පාස6වල අධ'ාපනෙ3 සංව?ධනය `uJ ඇත�, ව�කරෙ3 
yව�වන ක>ක	 ජනතාවෙ! ද	ව�ෙ! අධ'ාපනෙ3 කඩා වැzම `uJ 
ඇ4 බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) 2010 ව?ෂෙ3 `ට 2014 දවා ව�කරෙ3 පාස6 නඟා`|Jම සඳහා ප}~ය 
රජය V`� ග/ ලැp �යවර කවෙ?ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ bදල වැයකර  4ෙtද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ4 C	ව	�  සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 ව?ෂෙ3 ජනවාU `ට ෙ> දවා ව�ක රෙ3 පාස6 සඳහා රජය V`� 
වැයකළ bදල හා බඳවාග� C	ව	� සංඛ'ාව මහ/වර, /වරඑ�ය, බu6ල 
සහ ර�නDර 0ස2්ක අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද ; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

6. 
419/’18 

ග	 පjම උදයශා�ත Cණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB�  
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) D�තලම 0ස2්කෙ3 �Hටා ඇ4 DරාVද'ා�මක ව[නාකමi� B� සථ්ාන 
සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතU� දැනට සංරෂණ කටB� `uකර/ ලබන සථ්ාන කවෙ?ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව?ෂවල� ෙව� කරන ලද bද6 පමාණය ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එ6. z. z. ඊ. තසත්වා�� V`� Vනාශ කරන ලද DරාVද'ා�මක 
ව[නාකමi� B� සථ්ාන කවෙ?ද; 

 (v) එම Vනාශය� ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ�න>, තෙසේ	 ව[නාකම 
ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Vනාශය� ස>බ�ධෙය� w4මය �යවර ෙගන 4ෙtද; 

 (vii) ඉහත `ය6ෙලHම l?ණ වා?තාව ඉ0Uප� කර�ෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාව ට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

7. 
443/’18 

ග	 ජය�ත සමරJර මහතා,— ඛAජ ෙත6 ස>ප� සංව?ධන අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) �Xෙත6 ෙමරටට ආනයනය ioෙ>� �Xෙත6 �ටරය ෙව/ෙව� රජය 
V`� අයකර/ ලබන ආනයන බjද ෙකොපමණද; 

 (ii) �Xෙත6 සඳහා රජය V`� ආනයන බjද හැර ෙවන� බu අය කර�ෙ�ද;   

 (iii) එෙසේ න>, එම බu ව?ග කවෙ?ද;  

 (iv)  එ �ටරය සඳහා අයකර/ ලබන බu පමාණය, එ එ බu  ව?ගය අ/ව 
ෙකොපමණද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 
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(ආ) (i) �Xෙත6 �ටරය සඳහා රජය V`� අයකර/ ලබන b� බu පමාණය, 
�Xෙත6 �ටරයක `6ලර X ෙලH කවර ප4ශතයද;   

 (ii) �Xෙත6 සඳහා රජය V`� අයකර/ ලබන `ය� බu ඉව� කළෙහො�, 
පාUෙභෝ~කයාට �Xෙත6 �ටරය ලබා 0ය හැi `6ලර Xල ෙකොපමණද;     

ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

8. 
476/’18 

ග	 VමලJර 0සානායක මහතා,— bද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන u>ෙකොළ හා මධ'සාර ��බඳ ජා4ක අ�කාUය පනතට අ/ව 
ම�පැ� හා u>පානය ioෙ> ද?ශන ඇ�ළ� ෙටmනාට', �තපට ෙහෝ දැ�J> 
පචාරය තහන> බව එ�මා ද�ෙනHද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න>, ජනමාධ' අමාත'ාංශය V`� පාලනය ෙකෙරන සව්ා�න 
dපවාHw නාmකාව 2017.02.11 වැA 0න ප.ව. 7.30� 8.00 � අතර Vකාශය 
කළ “සේ�ත ගං4ර” ෙටm නාට'ෙ3 ජවAකාවක, A�යක u>පානය කරන 
අB	 ඉතා පැහැ0m ෙලස පද?ශනය කළ බව�; 

 (ii) Vෙශේෂෙය� කා�තාව u>පානය කරන ද?ශන Vකාශය ioම ෙහේ�ෙව� 
u>පානය සඳහා උ�ෙ�ජනය ඇ4 Vයහැi බව�; 

 (iii)  පා?mෙ>��ව V`� ස>මත කරන ලද පනතක V�Vධාන රජෙ3 ජනමාධ' 
ආයතනය V`�ම කඩ කර ඇ4 බව�; 

 එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ඇ) එම Vකාශය ��බඳව V�ම� පoෂණය `uකර X� ඉ0Uයට එවැA `uJ> 
වැළැJම සඳහා �යවර ග�ෙ�ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

9. 
478/’18 

ග	 එස.් *. b�Tමාරණ මහතා,— කෘ�ක?ම අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i)    ව?ෂ 2018 යල ක�නෙ3 `ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා�ෙ>� එම 
සහනාධාරය, b6 අවසථ්ාෙ�� ලබා �ෙ>�  අ/ගමනය කරන ලද �යාමා?ගය 
නැවත අ/ගමනය කර�ෙ�ද; 

 (ii)     ඒ අ/ව, J ෙගොJ�ට අකරයට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ ෙගොVතැනට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය *මා කර�ෙ�ද;  

 (iv) එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවන� ෙබෝග සඳහා ලබා ෙද�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

10. 
495/’18 

ග	 චX�ද V ෙW`U මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Yඩා අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා� මා?ගසථ් ම� පවාහන අ�කාUෙ3 පාලනය යටෙ� ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 (ii) දැනට මා?ගසථ් ම� පවාහන අ�කාUෙ3 ෙසේවෙ3 AB� ෙසේවක සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එH දැනට ෙසේවෙ3 AB�  AලධාU�ෙ! න> හා m�නය� කවෙ?ද; 

 (iv) ඌව පළා� ව�ම� පධාන අමාත'වරයා එම �රයට ප�Jෙම� අන�	ව, 
ෙ> දවා එම අ�කාUෙ3 ලබා0 ඇ4 �iයා සංඛ'ාව හා එම 
�iයාලා��ෙ! න> හා m�නය� කවෙ?ද;  

 (v) ව�ම� පධාන අමාත'වරයා එම �රයට ප�Jෙම� අන�	ව ලබා� ඇ4 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප� ලබාu� මා?ග හා 
Djගලය�ෙ! න> ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ/ගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ?ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

11. 
555/’18 

ග	 අෙශෝක �ය�ත මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) D�තලම 0ස2්කෙ3 �H[ ෙදමළ මාධ' පාස6 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස6වල න> කවෙ?ද; 

 (iii) දැනට එ එ පාසෙ6 ෙසේවෙ3 AB� C	ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) D�තලම 0ස2්කෙ3 ෙදමළ මාධ' පාස6වල උග C	 Hඟය පව4න බව  
��ග�ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න>, එම C	 Hඟය අවම ioමට අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර 
කවෙ?ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

12. 
574/’18 

ග	 �ෂාර ඉrA6 අමරෙසේන මහතා,— Aවාස හා ඉ0io> අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) වTගE ෙරෝගය ව'ා�ත ෙවX� පව4න T	ණෑගල 0ස2්කෙ3, වTගE 
ෙරෝ��ට තම ඖෂධ සඳහා වැh bදල වැය ioමට `u J ඇ4 බැV�, 
ඔ]�ට Aවාස ඉ0කර�මට හා ඔ]� V`� ඉ0io> ආර>භ කර ඇ4  
Aවාසවල වැඩ කටB� Aම ioමට අමාත'ාංශය ය> වැඩසටහන 0ය�කර  
4ෙtද; 

 (ii) එෙසේ න>, ආධාර ලැp Djගලය�ෙ! න> හා m�නය� එ එ පාෙj¢ය 
ෙ6ක> ෙකො£ඨාසය අ/ව කවෙ?ද; 

 (iii) ඉ0Uෙ3� ෙමම වැඩසටහන 0ස2්කය Dරා ව'ා�ත ioමට අමාත'ාංශය ග/ 
ලබන �යවර කවෙ?ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

 

 

 



( 6 ) 

 

13. 
595/’18 

ග	 }ස�ත Dං�Aලෙ> මහතා,— ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙj¢ය ෛවද' 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 මැද, නැෙගනHර පළා�වල ව'ා�තව පව4න වTගE ෙරෝ� ත��වය 
හrනාගැwම ස>බ�ධෙය� ෙ> වනVට `uෙකෙරX� පව4න ප?ෙ3ෂණ 
සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප?ෙ3ෂණ `u කර/ ලබන ආයතන සහ ප?ෙ3ෂකය�ෙ! න> කවෙ?ද; 

 (iii) එම ප?ෙ3ෂණවල Aගමන ලැ¦මට AයXතව ඇ4 0නය කවෙ?ද; 

 (iv) එම ප?ෙ3ෂණ සඳහා ෙව� කර ඇ4 bදල ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) (i) වTගE ෙරෝගයට ෙගොu	gව�ට ලබා ෙදන ප4කාරවලට අමතරව එම ෙරෝ� 
ත��වයට ප�Jම වැළැJම සඳහා ෙගන ඇ4  �යවර කවෙ?ද; 

 (ii) ආසැත ජලය Aෂප්ාදනය කර/ ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව 
®තාන'ෙ3  IOCN LIFE SAVER නමැ4 ආයතනෙ3 Aෂප්ාදනය බව 
iයන LIFE SAVER නමැ4 ජල ෙපරණය ෙමරටට හr�වා� 4ෙtද; 

 (iii) එය වTගE ෙරෝග ව'ා�4ය පාලනය ioම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැෙ 
ම�ද ය�න පැහැ0m කර�ෙ�ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

14. 
608/’18 

ග	 දයා`U ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ සVබලගැ�J> අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) (i) අද වනVට සමෘj� බැංTව ස� ව�ක> පමාණය ෙකොපමණද; 

            (ii) 0ව¸න Dරා �H[ සමෘj� බැංT සංඛ'ාව සහ සමෘj� මහා සංග> සංඛ'ාව 
ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද;  

      (iii) `ය�ම සමෘj� සංග> ස�ව දැනට 4ෙබන ව�ක> පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) (i) 2018 මැ¸ 0න සැම	ෙ>� අගාමාත'වරයා සඳහ� කළ පU0 සමෘj� 
(0VනැCම) බැංTව, ¹ ලංකා මහ බැංTව යටතට පවරා ග�ෙ�ද; 

 (ii) 2013 අංක 1 දරන 0VනැCම පනතට අ/ව ¹ ලංකා මහ බැංTෙව� Aදහස ්
කර ඇ4 එම බැංTව ය� පවරා ගැwමට හැiයාව පවºද; 

 (iii) එෙසේ පවරා ග�ෙ� න>, එයට ෙහේ� කවෙ?ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
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15. 
960/’18 

ග	 මය�ත 0සානායක මහතා,— Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා 
වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (1) 

(අ) උඩරට පෙjශ සංව?ධනය ioම සඳහා ආර>භ කරන ලද උඩරට ගැX Dන	�ථාපන 
ෙදපා?තෙ>��ව ප}~ය රජය V`� අෙහෝ` ioම ෙහේ�ෙව� උඩරට පෙjශෙ3 
ජනතාවට අසාධාරණය `u g බව එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව?ධන අ�කාUෙය� උඩරට පෙjශයට HX g සංව?ධන ප4ලාභ 
කවෙ?ද; 

 (ii)  එම අ�කාUයට ෙව� කළ bදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ�කාUෙය� `u කළ කා?යය� සහ �යා�මක කළ ව'ාපෘ4 කවෙ?ද;  

 (iv) උඩරට සංව?ධන අ�කාUෙ3 සභාපº�වය සහ ආයතAක වග½> දරන ලද 
Djගලය� ක]	�ද; 

 (v) උඩරට සංව?ධන අ�කාUය ම^� උඩරට පෙjශෙ3 0�r ග>මානවල 
ජනතාවට ලබාu� �iයා සහ �iයා සංඛ'ාව කවෙ?ද; 

 (vi) උඩරට සංව?ධන අ�කාUය ම^� 0�r ග>මානවල ජනතාවෙ! yවන 
ත��වය නඟා `|Jම සඳහා ආර>භ කළ ව'ාපෘ4වල න> සහ ව'ාපෘ4 
සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැX Dන	�ථාපන ෙදපා?තෙ>��ව නැවත ආර>භ ioමට අදහස ්
කර�ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න>, එම 0නය කවෙ?ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
 

 

පධාන කටB� ආර>භෙ3 � 
පන% ෙක&ප% '(ගැ�*ම '(බඳ දැ-.ම 

1. 

bද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— අමරෙjව ෙසෞ�ද?ය හා ප?ෙ3ෂණ ෙ�දය,—              
¹ ලංකාෙ� }ප`jධ සං�ත ගා�ධ?වයාණ� ෙලස හr�වන නැ*~ය ප¿h� 
ව¿ණTව�තවEෙ! ෙදො� අමරෙjවය�ට කෘතඥතාව පළioම සඳහා “අමරෙjව 
ෙසෞ�ද?ය හා ප?ෙ3ෂණ ෙ�දය” ෙලස න> කර ඇ4 ෙසෞ�ද?ය හා ප?ෙ3ෂණ 
ෙ�දය �H|Jම �Áස ද; එ½ පරමා?ථ හා බලතල Aශ�්තව දැJම �Áස ද; ඒ හා 
ස>බ�ධ  ෙහෝ ආ/ෂං~ක ක	¼ සඳහා V�Vධාන සැලැසJ්ම �Áස ද g පන� ෙක|>පතi. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

2. 

කrරට නව ග>මාන, ය[තල පහ}ක> හා පජා සංව?ධන අමාත'�මා,— වැVm කලාපය 
සඳහා g නව ග>මාන සංව?ධන අ�කාUය,— ¹ ලංකාෙ� වැVm කලාපෙ3 නව ග>මාන 
සංව?ධනය උෙදසා වැVm කලාපය සඳහා g නව ග>මාන සංව?ධන අ�කාUය ය/ෙව� 
හr�ව/ ලබන අ�කාUය �H|Jම සඳහා සහ ඊට ස>බ�ධ ෙහෝ ආ/ෂං~ක කාරණා සඳහා 
V�Vධාන සැලැසJ්ම සඳහා g පන� ෙක|>පතi. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ/>�ම සහ 0නට AයXත කටB� 
 

*1. 
ජා4ය ෙගොඩනැ�ෙ> බu (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*2. 

ඉඩ> (ස�තකය පැවoම *මා ioෙ>) (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 
iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*3. 

ෙකොළඹ ව'ාපාර වස්� VAමය ස්ථානය අසාbHකරණය ioෙ> පන� ෙක|>පත — 
කාරක සභාව. 

*4. 
අ6ලස් (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*5. 

සාපරා� කාරණාවල � අෙන'ෝන' සහෙයෝ�තාව දැJෙ> (සංෙශෝධන) පන� 
ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*6. 

ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙj¢ය ෛවද' අමාත'�මා,—  ජා4ක ඖෂධ Aයාමන 
අ�කාUය පනත යටෙ� Aෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා4ක ඖෂධ Aයාමන 
අ�කාUය පනෙ� 59 සහ 63 වග�4 සමඟ iයVය B�, 142(2) වග�4ෙ3 (ද) ෙÄදය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ mයාප0ං� ioම (ගාස්�) Aෙයෝග ස>බ�ධෙය� 
ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙj¢ය ෛවද' අමාත'වරයා V`� සාදන ලuව, 2018 ජනවාU 05 
0නැ4 අංක 2052/33 දරන අ4 Vෙශේෂ ගැස£ පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.04.03 0න 
ඉ0Uප� කරන ලද Aෙයෝග අ/මත කළ B� ය.  

*7. 

bද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— }රාබu ආඥාපනත යටෙ� Aෙ�දනය (අංක 1),— 
}රාබu ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය g) 25 වග�4ය යටෙ� }රාබu ස>බ�ධෙය� bද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා V`� පනවන ලuව, 2018 ජනවාU 18 0නැ4 අංක 2054/42 දරන අ4 
Vෙශේෂ ගැස£ පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.05.22 0න ඉ0Uප� කරන ලද Aෙ�දනය අ/මත 
කළ B� ය. 

(අංක 04/2018 දරන }රාබu Aෙ�දනය)  
(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*8. 
bද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— }රාබu ආඥාපනත යටෙ� A ෙ�දනය (අංක 2),— 

}රාබu ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය g) 32 වග�4ය සමඟ iයVය B� 25 
වග�4ය යටෙ� වා?�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� ස>බ�ධෙය� bද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා V`� පනවන ලuව, 2017 ෙදසැ>බ? 11 0නැ4 අංක 
2049/4 දරන අ4 Vෙශේෂ ගැස£ පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.03.20 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද Aෙ�දනය අ/මත කළ B� ය. 

(අංක 1004 දරන }රාබu Aෙ�දනය)  
(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
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*9. 
තැපැ6, තැපැ6 ෙසේවා හා bසm්> ආගXක කටB� අමාත'�මා,— තැපැ6 කා?යාල 

ආඥාපනත යටෙ� ව'වසථ්ා,— (190 වැA අ�කාරය g) තැපැ6 කා?යාල ආඥාපනෙ�           
7 වැA වග�4ය යටෙ� තැපැ6 ගාස�් ස>බ�ධෙය� bද6 හා ජනමාධ' අමාත'වරයාෙ! 
එකඟතාවය ඇ4ව තැපැ6 තැපැ6 ෙසේවා හා bසm්> ආගXක කටB� අමාත'වරයා V`� 
සාදන ලuව, 2018 ÅA 07 0නැ4 අංක 2074/32 දරන අ4 Vෙශේෂ ගැස£ පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 
2018.06.20 0න ඉ0Uප� කරන ලද ව'වසථ්ා අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*10. 
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?Æක කටB� අමාත'�මා,— ආ¿Eකම 

ව'වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— දහනව වැA ආ¿Eක ම ව'වස්ථා සංෙශෝධනෙය� 
සංෙශෝ�ත ¹ ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ¿Eක ම ව'වස්ථාෙ� 41ආ 
ව'වසථ්ාෙ� උපෙ6ඛනෙ3 සඳහ� සව්ා�න ෙකොXෂ� සභා නවෙයH සභාප4වරය� හා 
සාමාÇකය� ෙවත දැනට ෙගව/ ලබන පාUශ Xකය� හා ෙවන� �මනා 2018.06.01 0න 
`ට පහත සඳහ� පU0 සංෙශෝධනය කර ෙගJමට අමාත' ම¿ඩල අ/ම4ය ලබා � ඇ4 
ෙහ¸�ද:— 

(අ) Aල බලෙය� ප�වන සභාප4වරය� හැර අෙනT� සභාප4වරය� සඳහා දැනට 
ෙගව/ ලබන 	. 100,000/- ක මා`ක �මනාව 	.135,000/- දවා වැh ioම හා 
ෙමම �මනාවට අමතරව දැනට ෙගව/ ලබන අෙනT� `ය� �මනා සංෙශෝධනය 
ioමi� ෙතොරව ඒ අBU�ම ෙගJමටද; 

(ආ) Aල බලෙය� ප�වන සව්ා�න ෙකොXෂ� සභා සභාප4වරය� සඳහා තම 
Aත' තන�ෙ? වැ|� හා �මනාවලට අ4ෙ?කව, සව්ා�න ෙකොXෂ� සභාව� H 
සභාප4වරයTෙ! මා`ක �මනාෙව� 50%ක මා`ක �මනාව ෙගJමටද; 

(ඇ) අ6ලස ් ෙහෝ Ìෂණ ෙචෝදනා Vම?ශන ෙකොXෂ� සභාෙ� හැර අෙනT� සව්ා�න 
ෙකොXෂ� සභාවල Aල බලෙය� ප� ෙනොවන සාමාÇකය� සඳහා දැනට ෙගව/ 
ලබන 	. 75,000/-ක මා`ක �මනාව 	. 90,000/- දවා වැh ioම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගව/ ලබන අෙනT� �මනා ඒ අBU� ම තවuරට� ෙගJමටද; 

(ඈ) 2015.06.17 0නැ4 රාජ' ව'ාපාර චකෙ6ඛ 3/2015 V�Vධාන පU0  Aල බලෙය� 
ප�වන සාමාÇකය� සඳහා එ �සJ්> වාරයකට සහභා~ Jම ෙව/ෙව�  
	.10,000/- ක �මනාව එෙලසම ෙගJමටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අ6ලස ්ෙහෝ Ìෂණ ෙචෝදනා Vම?ශන ෙකොXෂ� සභා පනෙ� 8 
වග�4යට අ/ව එම ෙකොXෂ� සභාෙ� සභාප4වරයාට හා සමානව සාමාÇකය�ට 
ද බලතල පවරා ඇ4 බැV�, එම සාමාÇකය�ට දැනට ෙගව/ ලබන 	. 95,000/-ක 
මා`ක �මනාව 	. 130,000/- දවා වැh ioම හා දැනට ෙගව/ ලබන අෙනT� 
�මනා තවuරට� ඒ අBU� ම ෙගJමට; සහ  

(ඊ) මැ4වරණ ෙකොXෂ� සභාෙ� සභාප4වරයා හා සාමාÇකය� ෙවත, මැ4වරණය 
ප කාශයට ප� කළ 0න `ට ප 4ඵල AT� කරන 0න දවා g කාල *මාව සඳහා 
ඔ]�ෙ! මා`ක �මනාෙව� ¾ක Vෙශේෂ �මනාව ෙගJමටද 

ඊට අ/Ïලව,  ආ¿Eක ම ව'වසථ්ාෙ� 41ආ ව'වසථ්ාෙ� උපෙ6ඛනෙ3 සඳහ� සව්ා�න 
ෙකොXෂ� සභා නවෙයH සභාප4වරය�ට හා සාමාÇකය�ට ඉහත සඳහ�  පාUශ Xකය� 
හා ෙවන� �මනා ෙගJමට ෙමම පා?mෙ>��ව ෙයෝජනා ස>මත කර¸.  

*11. 
ෙබෞjධ Vහාර ෙjවාලග> (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*12. 

ෙථේරවා� �Ð ක4කාව� (mයාප0ං� ioෙ>) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 
iයJම. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
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*13. 
¹ ලංකා වාÁජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 

iයJම.  
(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*14.  
}�T>ප� VAමය පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*15. 

පාෙj¢ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  
(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*16. 
කාලාවෙරෝධ (Vෙශේෂ V�Vධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 
*17. 

පoෂණ ෙකොXෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  
(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*18. 
බjධ Aවාස අ¸4ක> (Vෙශේෂ V�Vධාන) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*19. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ Yඩා අමාත'�මා,—  පළා� සභා මැ4වරණ ෙකො£ඨාස 
*මා A?ණය ioෙ> කX| වා?තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන4� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද Vම*> පනෙ� 3අ. (11) වග�4ය පකාරව *මා A?ණය කX|ව V`� 
අමාත'වරයා ෙවත ඉ0Uප� කරන ලuව 2018.03.06 0න පා?mෙ>��ෙ�� සභාගත කරන ලද 
එ½ කX|ෙ� වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

*20.  
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?Æක කටB� අමාත'�මා,— ආ¿Eකම 

ව'වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— ¹ ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 
ආ¿Eකම ව'වස්ථාෙ� 104ආ (5) (අ) ව'වස්ථාව පකාරව මැ4වරණ ෙකොXෂ� සභාව 
V`� සාදන ලද, 2017 ෙදසැ>බ? 04 0නැ4 අංක 2048/1 දරන අ4 Vෙශේෂ ගැස£ 
පතෙ3 පළ කරන ලuව, 2018.01.23 0න ඉ0Uප� කරන ලද ජනමතVචාරණයක� ෙහෝ 
ඡ�ද Vම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ VදÒ� හා bÓත ජනමාධ' V`� ��පැ0ය B�, 
මාධ' උපමාන අ/මත කළ   B� ය. 

(අමාත' ම¿ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙt.) 

*21. 
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?Æක කටB� අමාත'�මා,— ආ¿Eකම 

ව'වසථ්ාව යටෙ� ºරණය,— ¹ ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ¿Eක ම 
ව'වසථ්ාෙ� 153 ව'වස්ථාව පකාරව ජනා�ප4වරයා V`� ආ¿Eකම ව'වසථ්ා සභාෙ� 
අ/ම4යට යට�ව 2015.11.27 වැA 0න `ට බලපැවැ�ෙවන පU0 එÔ. එ>. ගාXS 
VෙW`ංහ මහතා Vගණකා�ප4වරයා වශෙය� ප�කර ඇ4 ෙහ¸�ද; 

 

Vගණකා�ප4වරයාෙ!  වැ|ප  ¹  ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ¿Eක ම 
ව'වසථ්ාෙ� 153 (2) ව'වසථ්ාව පකාරව පා?mෙ>��ව V`� Aශ්චය කර/ ලැÕය B� 
අතර රජෙ3 ඒකාබjධ අරbදලට වැය බර වන ෙහ¸�ද;  
ජනා�ප4වරයා V`� 2017.11.14 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද අමාත' ම¿ඩල 
සංෙjශයට අදාළව 2017.12.05 0නැ4 අමාත' ම¿ඩල ºරණය අ/ව Vගණකා�ප4,   
එÔ. එ>. ගාXS VෙW`ංහ මහතාට පහත පU0 වැ|� හා �මනා ෙගJමට අ/ම4ය ලබා � 
ඇ4 ෙහ¸�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැA 0න `ට රාජ' පUපාලන චකෙ6ඛ අංක 6/2006 අ/ව  
SL - 4 වැ|� පUමාණෙ3 08 වැA වැ|� �යවෙ? �H|වා වැ|� ෙගJම 
හා තන�රට HX අෙනT� �මනා ෙගJමට; 
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(ආ) රාජ' පUපාලන චකෙ6ඛ අංක 3/2016 අ/ව 2016.01.01 වැA 0න `ට 
වැ|ප පUව?තනය ioෙ> � SL – 4 වැ|� ක මය යටෙ� එම 
චකෙ6ඛෙ3 උපෙදස් පU0 වැ|� පUව?තනය කර ෙගJමට; සහ 

 (ඇ) එ½ වැ|� පUමාණයට අදාළ වා?�ක වැ|� ව?ධක ෙගJමට. 
 

ඊට අ/Ïලව, ¹ ලංකා ප ජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ¿Eක ම ව'වස්ථාෙ� 
153 (2) ව'වසථ්ාව පකාරව, Vගණකා�ප4, එÔ. එ>. ගාXS VෙW`ංහ මහතා ෙවත රජෙ3 
ඒකාබjධ අරbදලට වැය බර වන පU0 ඉහත සඳහ� මා`ක වැ|ප හා �මනා ෙගJම කළ 
B� යැ¸ ෙමම පා?mෙ>��ව Aශ්චය කර¸.  

*22. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— මහජන බැංTෙ� වා?�ක 

වා?තාව හා ඒකාබjධ ×ල' පකාශන (2016),— bද6 w4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.16 වැA 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� මහජන බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ඒකාබjධ 
×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 
*23. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— ¹ ලංකා කÅ සංසථ්ාෙ� 
වා?�ක වා?තාව හා ඒකාබjධ ×ල' පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ�       
14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.24 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා 
කÅ සංසථ්ාෙ� වා?�ක වා?තාව හා ඒකාබjධ ×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*24. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— ලංකා බැංTෙ� වා?�ක 

වා?තාව හා ඒකාබjධ ×ල' පකාශන (2016),— bද6 w4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැA 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ඒකාබjධ 
×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*25. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— පාෙj¢ය සංව?ධන බැංTෙ� 
වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන (2015),— bද6 w4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැA 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� පාෙj¢ය සංව?ධන බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා 
×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*26. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන bද6  පනෙ�     
14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� රාජ' 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල�.) 



( 12 ) 

 

*27. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන bද6  පනෙ�     
14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� රාජ' 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*28. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— ¹ ලංකා ඉ4Uioෙ> බැංTෙ� 
වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන bද6  පනෙ� 14(3) 
වග�4ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g 
ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න Vගණකව	�ෙ! Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා 
ඉ4Uioෙ> බැංTෙ� වා?�ක වා?තාව හා ×ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*29. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ¹ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?Æක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 
2012.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා ආෙයෝජන ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2017.11.10 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*30. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ¹ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?Æක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 
2013.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා ආෙයෝජන ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*31. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ¹ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?Æක 
ෙකොXසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 
2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා ආෙයෝජන ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*32. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ¹ ලංකා අපනයන සංව?ධන 
ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1979 අංක 40 දරන ¹ ලංකා අපනයන 
සංව?ධන පනෙ� 16 වැA වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� වග�4 II ට අ/ව 
2017.10.20 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ල� ¹ ලංකා අපනයන සංව?ධන 
ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.02.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 
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*33. 
bද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— ¹ ලංකා }�T>ප� හා VAමය ෙකොXෂ� 

සභාෙ� වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2016),— 1987 අංක 36 දරන ¹ ලංකා }�T>ප� හා 
VAමය ෙකොXෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 13
(1) වග�4ය අ/ව, 2017.12.07 වන 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2016.12.31 0ෙන� අවස� 
g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ¹ ලංකා 
}�T>ප� හා VAමය ෙකොXෂ� සභාෙ� වා?�ක වා?තාව හා ~¼ම අ/මත කළ B� ය. 

(ආ?Æක සංව?ධන ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව V`� 2018.02.20 0න 
සලකා බලන ල�.) 

*34. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— අ/Ïලතා තෙසේ	 ��බඳ ¹ ලංකා පºතන ම¿ඩලෙ3 
වා?�ක වා?තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ/Ïලතා තෙසේ	 ��බඳ ¹ ලංකා 
පºතන ම¿ඩල පනෙ� 29(5) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) 
වග�4ය යටෙ�, 2016.08.12 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� 
g ව?ෂය සඳහා Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� අ/Ïලතා තෙසේ	 ��බඳ 
¹ ලංකා පºතන ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*35. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක Vද'ා හා තාෂණ ෙකොXෂ� සභාෙ� වා?�ක 
වා?තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Vද'ාව හා තාෂණය වැh 0B¼ ioෙ> පනෙ� 
40(3) වග�4ය සහ ආ¿Eකම ව'වස්ථාෙ� 154(6) ව'වසථ්ාව යටෙ�, 2016.06.09 වැA 
0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ජා4ක Vද'ා හා තාෂණ ෙකොXෂ� සභාෙ� 
වා?�ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*36. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක Vද'ා පදනෙ> වා?�ක වා?තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Vද'ාව හා තාෂණය වැh 0B¼ ioෙ> පනෙ� 40(3) වග�4ය සහ 
ආ¿Eකම ව'වස්ථාෙ� 154(6) ව'වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැA 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g  ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ජා4ක Vද'ා පදනෙ> වා?�ක වා?තාව 
අ/මත  කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*37. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක Vද'ා හා තාෂණ ෙකොXෂ� සභාෙ� වා?�ක 
වා?තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Vද'ාව හා තාෂණය වැh 0B¼ ioෙ> පනෙ� 
40(3) වග�4ය සහ ආ¿Eකම ව'වස්ථාෙ� 154(6) ව'වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැA 
0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ජා4ක Vද'ා හා තාෂණ ෙකොXෂ� සභාෙ� 
වා?�ක වා?තාව අ/මත  කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 
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*38. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— කා?Xක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන Vද'ාව හා තාෂණය වැh 0B¼ ioෙ> පනෙ� 40(3) 
වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ�, 2017.01.24 වැA 
0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2014. 12. 31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� කා?Xක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?�ක 
වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*39. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— කා?Xක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන Vද'ාව හා තාෂණය වැh 0B¼ ioෙ> පනෙ� 40(3) 
වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ�, 2016.01.29 වැA 
0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2013. 12. 31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� කා?Xක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?�ක 
වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*40. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ¹ ලංකා පX4 ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන ¹ ලංකා පX4 ආයතන පනෙ� 37(3) වග�4ය සහ ආ¿Eකම 
ව'වසථ්ාෙ� 154(6) ව'වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ¹ ලංකා පX4 ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*41. 
Vද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�ºය D»¼ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— අ/Ïලතා තෙසේ	 ��බඳ ¹ ලංකා පºතන ම¿ඩලෙ3  
වා?�ක වා?තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ/Ïලතා තෙසේ	 ��බඳ ¹ ලංකා 
පºතන ම¿ඩල පනෙ� 29(5) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� 14(3) 
වග�4ය යටෙ�, 2017.06.22 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2015.12.31 0ෙන� අවස� 
g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Vගණකා�ප4වරයාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� අ/Ïලතා 
තෙසේ	 ��බඳ ¹ ලංකා පºතන ම¿ඩලෙ3 වා?�ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*42. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ¹ ලංකා සබරගbව 

Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ¹ ලංකා සබරගbව Vශව්Vද'ාලෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 
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*43. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ¹ ලංකා සබරගbව 

Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ¹ ලංකා සබරගbව Vශව්Vද'ාලෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*44. 
උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ¹ ජයව?ධනDර 

Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2015),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද, 2015.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ¹ ජයව?ධනDර Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*45. 
උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ඌව ෙව6ලසස් 

Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.03.23 වැA 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව6ලස්ස Vශව්Vද'ාලෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*46. 
උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ඌව ෙව6ලසස් 

Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.08.10 වැA 0න ඉ0Uප� 
කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව6ලස්ස Vශව්Vද'ාලෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*47. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2016.10.26 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 
2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 
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*48. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.01.24 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 
2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*49. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2015),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2018.02.21 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 
2015.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2018.05.23 0න සලකා බලන ල�.) 

*50. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 

පUගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Vශ්වVද'ාල පනෙ� 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2016.07.20 වැA 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 
2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 පUගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*51. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 

පUගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Vශ්වVද'ාල පනෙ� 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ0Uප� කරන ලද, 
2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! 
Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශව්Vද'ාලෙ3 පUගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?�ක 
වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*52. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2012),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 0න 
ඉ0Uප� කරන ලද, 2012.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව 
හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 
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*53. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 0න 
ඉ0Uප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව 
හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 

*54. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 

වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන bද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 0න 
ඉ0Uප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදÁය Vශ්වVද'ාලෙ3 වා?�ක වා?තාව 
හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ග>පහ VකමාරÔ� ආB?ෙ�ද 

Vද'ායතනය, කැළÁය Vශ්වVද'ාලයH වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),—           
1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය 
යටෙ�, 2017.01.24 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණය ඇ�ළ�, ග>පහ VකමාරÔ� 
ආB?ෙ�ද Vද'ායතනය, කැළÁය Vශව්Vද'ාලයH වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ 
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*56. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ Vශව් Vද'ාලÙය 

කෘ�තාÚÁක හා ගාqය Vද'ා ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 
2017.08.11 0න ඉ0Uප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Vශ්ව Vද'ාලÙය 
කෘ�තාÚÁක හා ගාqය Vද'ා ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ      
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*57. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2013),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.03.23 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා� ආයතනෙ3 
වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

 



( 18 ) 

 

*58. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙ3 වා?�ක වා?තාව හා ~¼> (2014),— 1978 අංක 16 දරන Vශ්වVද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පUÔෙÄදෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.03.23 0න ඉ0Uප� කරන 
ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� g ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Vගණකා�ප4වර යාෙ! Aoෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙ3 
වා?�ක වා?තාව හා ~¼> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආංvක අ�ෂණ කාරක සභාව 
V`� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 
*59. 

ආ¿Eකම ව'වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Vවාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   
(2016 ÛA 22),— “¹ ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ¿Eකම 
ව'වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව'වස්ථාෙ� V�Vධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකොXෂ� සභාව 
V`� 2016 ෙපබරවාU 25 0නැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 Vෙශේෂ ගැස£ පතෙ3 පළ 
කර/ ලැබ, 2016.05.06 0න ඉ0Uප� කරන ලද, ජනමතVචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 
Vම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ VදÒ� හා bÓත ජනමාධ' V`� ��පැ0ය B� 
උපමාන ෙහව� මා?ෙගෝපෙjශ/ ෙමෙහB> ප4ප�4 අ/මත කළ B� ය.” ය/ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල0�, පශ්නය සභා�bඛ කරන ල�.  
60. 

¹ ලංකා ෙසේවා �Uස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක|>පත — 
ෙදවැAවර iයJම.  

61. 
ළමා Dන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 

iයJම.  

62. 
¹ ලංකා එස� �ස4්යාA සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — 

ෙදවැAවර iයJම.  

63. 

¹ ලංකා කා�තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 
iයJම.  

64. 
ෙමොනරාගල 0ස2් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — 

ෙදවැAවර iයJම.  

65. 
ලසාmය� සමාජÙය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — 

ෙදවැAවර iයJම.  

66. 
ජාත'�තර කා�තා සහ ළමා අ¸º� }�½ෙ> සභාව (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� 

ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

67. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර 

iයJම.  

68. 
ද ඉ�ස[්[B£ ඔෆ ්ස?[ෆ¸Ü පtm එක]�ට�£ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ioෙ>) 

පන� ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  
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69. 

¹ ශාක'`ංහාරාම Vහාරසථ් කා?යය සාධක සංVධානය (සංසථ්ාගත ioෙ>) පන� 
ෙක|>පත — ෙදවැAවර iයJම.  

 
 

* සල1ෙණ� හ4�ව- ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 
 


