
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

23/’18 

ග	 ආන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— 'වර හා ජලජ ස+ප  සංව.ධන සහ ගා1ය 
ආ.3කය ��බඳ අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව.ෂෙ> ?ට අද දවා මහ@වර AසB්කය �ළ සථ්ා�ත කර ඇE ලංකා 
'වර සංසථ්ා අෙලFසැH සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවා �NO සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (iii) එ එ අෙලFසැල මQ� වා.Rකව ඉපැT ආදායම හා Fයදම ෙව� ෙව� 
වශෙය� කවෙ.ද; 

 (iv) මහ@වර AසB්කය �ළ 'වර අෙලFසැH පමාණය වැU VWමට අමාත6ාංශය 
ග@ ලබන �යවර කවෙ.ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

2. 
50/’18 

ග	 (ආචා.ය) බ�]ල ^ණව.ධන මහතා,— F]_ සංෙ`ශ, UaටH යOතල පහbක+ 
හා Fෙ`ශ cVයා අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයN අංක 189 ෙයෝජනාවට අ@ව, Fෙශේෂ අරgh සඳහා වන 
සමාගම (Special Purpose Company) �Nටව@ ලැxෙyද; 

 (ii)  එෙසේ න+, එම සමාගම කවෙ.ද;  

 (iii) උත සමාගෙමN සාංග{ක සංසථ්ා පතෙයN සඳහ� වන අරgh කවෙ.ද; 

 (iv) එම සමාගෙමN සාංග{ක ව6වසථ්ාව_ෙයN පධාන ~යමය� කවෙ.ද; 

 (v) උත සමාගෙමN අධ6ෂව	�ෙ" න+ කවෙ.ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

3. 
137/’18 

ග	 ෙරෝN� �මා� Fෙ�ර න මහ {ය,— සමාජ bබසාධන හා පාථ{ක ක.මා�ත 
අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ගෙHවල පෙ`ශෙ> ඉහළ _"ගල න{� ගම Eෙබන බව ; 

 (ii) ෙමම ගෙ+ බ�තර ප�H සංඛ6ාව ග  ෙඩොH කපා �ව වන බව ; 

 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 24.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
2018 $� 20 වැ� %&රාදා '.භා. 10.00 ට 



( 2 ) 

 

 (iii) පවEන දැU ~යඟය, අgදව6 {ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව� ෙ+ වනFට එම ග+මානෙ> ජනතාවම ක.මා�තය කරෙගන 
යාෙ+� දැU ]ෂක්රතාව�ට ල� ?Oන බව ; 

 එ�මා ද�ෙනNද? 

(ආ) එෙසේ න+, එම ග+මානෙ> �ව වන ජනතාවෙ" ගැට� Fස�මට අමාත6ාංශය ග@ 
ලබන �යවර කවෙ.ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

4. 
166/’18 

ග	 (ෛවද6) න_�ද ජයEස්ස මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජාEක පEප E හා 
ආ.3ක කට�� අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) නාFක හgදා �Eන� ව�. ෙ. රාජපෂ මහතාට (NRX 2431) එෙරNව 
නාFක හgදාව F?� අභ6�තර පWෂණය ?] කර@ ලැxෙyද;  

 (ii) එෙසේ න+, ඒ කවර කාලවකවා@වක�ද; 

 (iii) ඔ�ට එHල � ඇE ෙචෝදනා කවෙ.ද; 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙහේ�ෙව� ඔ� නාFක හgදා ෙසේවෙය� ෙනරප@ ලැxෙyද; 
නැතෙහො , ෙසේවය අ N�ව@ ලැxෙyද; 

 (v) ෙසේවෙය� ෙනරප@ ලැ� ෙහෝ ෙසේවය අ Nටව@ ලැ� Aනය කවෙ.ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද?  

5. 
203/’18 

ග	 උදය පභා  ග+ම��ල මහතා,— වා�මා.ග සහ ජල ස+ප  හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ)  2016 ව.ෂෙ>� කෑගHල AසB්කෙ> අරනායක පෙ`ශෙ> ඇE � නායයෑෙම�, 

 (i) {ය�ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත � සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Fපතට ප  �`ගලය� ෙව@ෙව� රජය ෙගවන ලද g� ව�A gදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) {ය�ය �`ගලෙය� ෙව@ෙව� රජය ෙගවන ලද  ව�A gදල ෙකොපමණද; 

 (v) හා~යට ප  ~වාස ෙව@ෙව� ෙගවන ලද උප�ම සහ අවම ව�A gදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ� � ?ය�ම ෙදනාට ස3්ර ~වාස ලබා � Eෙ�ද; 

 (vii) අවතැ� � ප�ලකට ස3්ර ~වාසය ලබා ]� ආස�නතම Aනය කවෙ.ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

6. 
248/’18 

ග	 ෙහේෂා Fතානෙ" මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගgව පළා  සභාව යටෙ  පාලනය වන ර න�ර AසB්කෙ> පාසH 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (ii) එම පාසHවල න+ කවෙ.ද; 

 (iii) සබරගgව පළා  සභාෙy ව ම� පධාන අමාත6වරයා එම �රයට ප �ෙම� 
අන�	ව අ�E� ආර+භ කර@ ලැ� පාසH Eෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න+, එම පාසHවල න+ හා දැනට ෙසේවෙ> ~�� ^	ව	� සහ 
ඉෙග@ම ලබන �ෂ6ය� සංඛ6ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (v) සබරගgව පළා  සභාෙy ව ම� පධාන අමාත6වරයා එම �රයට ප �ෙම� 
පbව AසB්කය �ළ වැ8�ය පාසH Eෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න+, එම පාසHවල න+ කවෙ.ද; 

 (vii) එෙසේ වසා දම@ ලැ� පාසHවල ස+ප ව_� පෙයෝජන ගැ ම සඳහා 
අමාත6ාංශය ෙගන ඇE �යවර කවෙ.ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

7. 
421/’18 

ග	 ප`ම උදයශා�ත ^ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� 
අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය AසB්කෙ> �Nටා ඇE �රාFද6ා මක වOනාකමV� �  සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත�� දැනට සංරෂණ කට�� ?]කර@ ලබන සථ්ාන කවෙ.ද; 

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

 (iv) එH. ¢. ¢. ඊ. තසත්වා�� F?� Fනාශ කරන ලද �රාFද6ා මක 
වOනාකමV� �  සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (v) එම Fනාශය� ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ න+, තෙසේ	 වOනාකම 
ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Fනාශය� ස+බ�ධෙය�  Eමය �යවර ෙගන Eෙ�ද; 

 (vii) ඉහත ?යHෙලNම ¤.ණ වා.තාව ඉA�ප  කර�ෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාව ට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

8. 
430/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— කෘRක.ම අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) අ@රාධ�ර AසB්කෙ> �ව වන,  

 (i) ෙබොෙහෝ ෙදෙන ව.ෂෙ> වැU කාලය ෙගොFතැ� කට��වල ~රත වන 
අය බව ; 

 (ii) ෙගොFතැ� සඳහා ජලය සපයා ගැ මට වගා �ං පෙයෝජනයට ග�නා බව ; 

 (iii) එම වගා �ං �.ඝ කාලය පEසංසක්රණය ෙනොVWම ෙහේ�ෙව� කඩා 
වැ¢මට ෙහෝ ජලය Nඟ �මට g�ණපා ඇE බව ; 

 එ�මා ද�ෙනNද?  

(ආ) (i) ෙමම වගා �ං පEසංසක්රණය VWමට ය+V? වැඩ��ෙවළ සකස ් කර 
Eෙ�ද; 

 



( 4 ) 

 

  (ii) එෙසේ න+, එම වැඩ��ෙවළ ¦යා මක කර@ ලබන Aනය කවෙ.ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

9. 
444/’18 

ග	 ජය�ත සමර�ර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජාEක පEප E හා ආ.3ක 
කට�� අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 Aනට සහ 2017.06.30 Aනට, 

 (i) යාපනය AසB්කෙ> සථ්ා�ත කර E� § ලංකා නාFක හgදා කඳ�	 
සංඛ6ාව; 

 (ii)  එම කඳ�	වලට අ@�තව ෙසේවය කළ g� ~ලධා�� සංඛ6ාව හා 
ෙසබ�� සංඛ6ාව; 

 (iii) එ එ කඳ�ෙරN නම, �Nටා E� පාෙ`¨ය ෙHක+ ෙකො©ඨාසය සහ 
අ@�තව ?O ~ලධා�� සහ ෙසබ�� සංඛ6ාව ෙව� ෙව� වශෙය�; 

 ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) 2015.01.09 Aන ?ට 2017.06.30 Aන දවා යාපනය AසB්ක ෙය�, 

 (i) ඉව  කර ඇE නාFක හgදා කඳ�	 සංඛ6ාව;  

 (ii) නාFක හgදා කඳ�	ව_� ඉව  කර ඇE ~ලධා�� හා ෙසබ�� සංඛ6ාව;  

 ෙකොපමණද ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනNද? 

(ඇ) යාපනය AසB්කෙය� නාFක හgදා කඳ�	 හා ඒවාෙ> ෙසේවෙ> ~�� ~ලධා�� 
හා ෙසබ�� ඉව  කර හgදාව ].වල VWම ජාEක ආරෂාවට බලව  ත.ජනය 
බව ��ග�ෙ�ද ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

10. 
456/’18 

ග	 ¬මH ර නායක මහතා,— F]_ සංෙ`ශ, UaටH යOතල පහbක+ හා Fෙ`ශ 
cVයා අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) F]_ සංෙ`ශ, UaටH යOතල පහbක+ හා Fෙ`ශ cVයා අමාත6�මාෙ" ෙපෞ`ග_ක 
කා.ය ම®ඩලයට අ@�ත ~ල වාහන සපයා ඇE එ එ ~ලධා�යාෙ" නම, 
තන�ර, ෙව�කර ඇE වාහනෙ> ව.ගය, _යාපAං� අංකය සහ එම ෙව� VWම 
සඳහා අ@මEය ලබා ]�ෙ� ක�	� F?�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා 
ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

11. 
480/’18 

ග	 ¯. �. චානක මහතා,— වරාය හා නාFක කට�� අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) හ+බ�ෙතොට වරාය ෙපෞ`ග°කරණය සඳහා සමාග+ ෙද කV� ෙයෝජනා 
ඉA�ප  කර Exෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම සමාග+ව_� එ සමාගම ෙතෝරා ග�නා ලද පදනම 
කවෙ.ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ ම සඳහා තාෂ±ක ඇග²+ ක{�ව සහ අමාත6 
ම®ඩල පස+පාදන ක{�ව මQ� ලබා]� ~.ෙ`ශ කවෙ.ද; 

 (iv) ෙතෝරාග  සමාගම සමඟ අ ස� කරන �Fb+ ෙදක කවෙ.ද; 



( 5 ) 

 

 (v) එම �Fb+ මQ� සථ්ාපනය කරන සමාග+ ෙදෙකN ෙකොටස ් ෙබ�යන 
ආකාරය කවෙ.ද; 

 (vi) එම සමාග+ ෙදකට පැවෙරන කා.යය� ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ.ද; 

 (vii) එම සමාග+වලට ලැෙබන ආදාය+ මා.ග කවෙ.ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකය�ෙ" cVයා bරRතතාවය ස+බ�ධෙය� 
ග@ ලබන �යවර කවෙ.ද; 

 (ix) වරාෙ> නඩ � කට�� පැවෙරන සමාගම කවෙ.ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞ`ග°කරණය හරහා රජයට හා § ලංකා වරාය අ�කා�යට ලැෙබන 
ආදාය+ පභවය� කවෙ.ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

12. 
497/’18 

ග	 ච{�ද F ෙ�?� මහතා,— පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ´ඩා අමාත6�මාෙග� 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව.ෂවලට අදාළව, ඌව පළා  අධ6ාපන ෙදපා.තෙ+��ව 
සඳහා 2016.10.18 AනැE Fගණන Fමbම ~�  � Eෙබන බව එ�මා 
ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම Fගණන Fමbෙ+ පාසH පාදක කළමනාකරණ හා පාසH 
පාදක ^	 සංව.ධනය ��බඳව තා�ල�තෙ> හා �_¶නෙ> පැවE ^	 
��h වැඩg�වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග�Eවල 
දැෙවන ක	h සහ අංක 3 ෙ·දෙ> දැෙවන ක	h ෙමම සභාවට 
ඉA�ප   කර�ෙ�ද; 

 (iii) එN� ?] � ඇE ය+ අක{කතා, ¹ෂණ හා  EFෙරෝ' ¦යාව�ට ස+බ�ධ 
~ලධා��ට එෙරNව �යවර ග�ෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න+, එම �යවර කවෙ.ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

13. 
1127/’18 

ග	 ~හාH ගල�ප E මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව.ෂෙ>� පහ වසර �ෂ6 ව Fභාගය සම  � ?ය�ම �ෂ6ය�ට 
�ෂ6ාධාර gදH ලබාෙද�ෙ�ද; 

 (ii) එ �ෂ6ෙය�ට මසකට ලබාෙදන �ෂ6ාධාර gදල ෙකොපමණද; 

 (iii) �ෂ6ාධාර ලබා�ම සඳහා මසකට වැයවන g� gදල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 ව.ෂයට අදාළ �ෂ6ාධාර gදH ෙගවා Eෙ�ද; 

 (v) 2017 ව.ෂෙ> කවර මාසය දවා �ෂ6ාධාර gදH ෙගවා Eෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) (i) �ෂ6ාධාර gදH ලබාගැ ම සඳහා පහ වසර �ෂ6 ව Fභාගය සම �මට 
අමතරව ෙවන  b]bක+ අවශ6 ව�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම b]bක+ කවෙ.ද; 

 (iii) එම b]bක+වලට අදාළ ~.ණායක සකස ්කර ඇE ව.ෂය කවෙ.ද; 



( 6 ) 

 

 (iv) අEෙ.ක b]bක+ ෙනොසළකා පහ වසර �ෂ6 ව Fභාගය සම  �ෂ6ය� 
?ය� ෙදනාට �ෂ6ාධාර gදH ලබා�මට කට�� කර�ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න+, එම Aනය කවෙ.ද; 

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

14. 
1128/’18 

ග	 එස.් §තර� මහතා,— පවාහන හා ?FH ̂ ව� ෙසේවා අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) ව.ෂ 2012 ?ට 2016 දවා § ලංකා ]+�ය ෙදපා.තෙ+��ව, 

 (i) ලැ�  g� ආදායම; 

 (ii) උ�	 සහ නැෙගනNර පළා ව_� ලැ� ආදායම;  

ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ.ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ)  (i)  උ�	 සහ නැෙගනNර පළා වල �NO පධාන සහ උප ]+�ය සථ්ාන සංඛ6ාව 
ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�	 පළාෙ  ව�~යාෙy ?ට ක�කස��ෛර දවා �NO පධාන හා උප 
]+�ය සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මැදවº� ෙ> ?ට තෛලම�නාරම දවා �NO පධාන හා උප ]+�ය සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) උ�	 පළාෙ  ]+�ය සථ්ානවල ෙසේවෙ> ~�� ]+�ය සථ්ානා�පEව	 හා 
ෙසේවකය� අත�� ?ංහල හා ෙදමළ මාධ6ෙය� ෙසේවය කර@  ලබන 
සංඛ6ාව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ.ද; 

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ඇ) (i) පළgවැ~ ප�Eෙ> ~දන මැA� සNතව ධාවනය වන ]+�ය ගමනා�තය� 
කවෙ.ද; 

 (ii) යාපනය දවා ගම� කරන ]+�යවල පළgවැ~ ප�Eෙ> ~දන මැA� 
ෙනොමැE �මට ෙහේ�ව කවෙ.ද;  

ය�න තව]රට  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 

15. 
1129/’18 

ග	 (මහාචා.ය) ආ» මාර?ංහ මහතා,— F]_බල හා �න.ජන ය බලශE 
අමාත6�මාෙග� ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකරවල�Oය පෙ`ශෙ> ඉAකර ඇE බර ඉ�ධන (HFO) මQ� දැනට 
¦යා මක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ ද�කෘත සව්භාFක වා� 
(LNG) මQ� ¦යා මක කර�ම සඳහා එකඟතාවය Exෙ�ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ � Eෙ�ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩ�ම ෙහේ�ෙව� ලංකා F]_බල ම®ඩලයට ?]� ඇE 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එÁ බලාගාරය මQ� ලංකා F]_බල ම®ඩලයට ලබා ෙදන F]_ ඒකකයක 

{ල ~යම VWමට අදාළව ඇEකර ග�නා ලද එකඟතාවය�ට පටහැ~ව 
කට�� ?]වන බව ද�ෙ�ද; 

 (v) �Fb+ පකාරව F]_ සැප�+කාර සමාගම ¦යා VWම තහ�	  VWම සඳහා 
ග�නා ¦යාමා.ග කවෙ.ද; 



( 7 ) 

 

 (vi) එම එකඟතාවය ප�A කට�� ෙනොVWම ~සා ලංකා F]_බල ම®ඩලයට ?] 
� ඇE පාÂව ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනNද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම�ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ@+�ම සහ Aනට ~ය{ත කට�� 
 

*1. 
අHලස් (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*2. 
සාපරා' කාරණාවල � අෙන6ෝන6 සහෙයෝÄතාව දැ�ෙ+ (සංෙශෝධන) පන  

ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 

*3. 

ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ`¨ය ෛවද6 අමාත6�මා,—  ජාEක ඖෂධ ~යාමන 
අ�කා�ය පනත යටෙ  ~ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාEක ඖෂධ ~යාමන 
අ�කා�ය පනෙ  59 සහ 63 වග�E සමඟ VයFය ��, 142(2) වග�Eෙ> (ද) ෙ·දය 
යටෙ  2017 අංක 2 දරන ඖෂධ _යාපAං� VWම (ගාස්�) ~ෙයෝග ස+බ�ධෙය� 
ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ`¨ය ෛවද6 අමාත6වරයා F?� සාදන ල]ව, 2018 ජනවා� 05 
AනැE අංක 2052/33 දරන අE Fෙශේෂ ගැස© පතෙ> පළ කර@ ලැබ, 2018.04.03 Aන 
ඉA�ප  කරන ලද ~ෙයෝග අ@මත කළ �� ය.  

*4. 

gදH හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— bරාබ] ආඥාපනත යටෙ  ~ෙyදනය (අංක 1),— 
bරාබ] ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය �) 25 වග�Eය යටෙ  bරාබ] ස+බ�ධෙය� gදH හා 
ජනමාධ6 අමාත6වරයා F?� පනවන ල]ව, 2018 ජනවා� 18 AනැE අංක 2054/42 දරන අE 
Fෙශේෂ ගැස© පතෙ> පළ කර@ ලැබ, 2018.05.22 Aන ඉA�ප  කරන ලද ~ෙyදනය අ@මත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන bරාබ] ~ෙyදනය)  
(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 

*5. 
gදH හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— bරාබ] ආඥාපනත යටෙ  ~ ෙyදනය (අංක 2),— 

bරාබ] ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය �) 32 වග�Eය සමඟ VයFය �� 25 
වග�Eය යටෙ  වා.Rක ම පැ� බලපත ගාස්� ස+බ�ධෙය� gදH හා 
ජනමාධ6 අමාත6වරයා F?� පනවන ල]ව, 2017 ෙදසැ+බ. 11 AනැE අංක 
2049/4 දරන අE Fෙශේෂ ගැස© පතෙ> පළ කර@ ලැබ, 2018.03.20 Aන ඉA�ප  
කරන ලද ~ෙyදනය අ@මත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන bරාබ] ~ෙyදනය)  
(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 

*6. 
තැපැH, තැපැH ෙසේවා හා gස_්+ ආග{ක කට�� අමාත6�මා,— තැපැH කා.යාල 

ආඥාපනත යටෙ  ව6වසථ්ා,— (190 වැ~ අ�කාරය �) තැපැH කා.යාල ආඥාපනෙ            
7 වැ~ වග�Eය යටෙ  තැපැH ගාස�් ස+බ�ධෙය� gදH හා ජනමාධ6 අමාත6වරයාෙ" 
එකඟතාවය ඇEව තැපැH තැපැH ෙසේවා හා gස_්+ ආග{ක කට�� අමාත6වරයා F?� 
සාදන ල]ව, 2018 Ç~ 07 AනැE අංක 2074/32 දරන අE Fෙශේෂ ගැස© පතෙ> පළ කර@ ලැබ, 
2018.06.20 Aන ඉA�ප  කරන ලද ව6වසථ්ා අ@මත කළ �� ය. 

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 



( 8 ) 

 

*7. 
අගාමාත6�මා සහ ජාEක පEප E හා ආ.3ක කට�� අමාත6�මා,— ආ®Âකම 

ව6වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— දහනව වැ~ ආ®Âක ම ව6වස්ථා සංෙශෝධනෙය� 
සංෙශෝ�ත § ලංකා ප ජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ®Âක ම ව6වස්ථාෙy 41ආ 
ව6වසථ්ාෙy උපෙHඛනෙ> සඳහ� සව්ා'න ෙකො{ෂ� සභා නවෙයN සභාපEවරය� හා 
සාමාaකය� ෙවත දැනට ෙගව@ ලබන පා�ශ {කය� හා ෙවන  �මනා 2018.06.01 Aන 
?ට පහත සඳහ� ප�A සංෙශෝධනය කර ෙග�මට අමාත6 ම®ඩල අ@මEය ලබා � ඇE 
ෙහ��ද:— 

 

(අ) ~ල බලෙය� ප වන සභාපEවරය� හැර අෙන�  සභාපEවරය� සඳහා දැනට 
ෙගව@ ලබන 	. 100,000/- ක මා?ක �මනාව 	.135,000/- දවා වැU VWම හා 
ෙමම �මනාවට අමතරව දැනට ෙගව@ ලබන අෙන�  ?ය� �මනා සංෙශෝධනය 
VWමV� ෙතොරව ඒ අ���ම ෙග�මටද; 

(ආ) ~ල බලෙය� ප වන සව්ා'න ෙකො{ෂ� සභා සභාපEවරය� සඳහා තම 
~ත6 තන�ෙ. වැ�� හා �මනාවලට අEෙ.කව, සව්ා'න ෙකො{ෂ� සභාව� N 
සභාපEවරය�ෙ" මා?ක �මනාෙව� 50%ක මා?ක �මනාව ෙග�මටද; 

(ඇ) අHලස ් ෙහෝ ¹ෂණ ෙචෝදනා Fම.ශන ෙකො{ෂ� සභාෙy හැර අෙන�  සව්ා'න 
ෙකො{ෂ� සභාවල ~ල බලෙය� ප  ෙනොවන සාමාaකය� සඳහා දැනට ෙගව@ 
ලබන 	. 75,000/-ක මා?ක �මනාව 	. 90,000/- දවා වැU VWම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගව@ ලබන අෙන�  �මනා ඒ අ��� ම තව]රට  ෙග�මටද; 

(ඈ) 2015.06.17 AනැE රාජ6 ව6ාපාර චකෙHඛ 3/2015 F�Fධාන ප�A  ~ල බලෙය� 
ප වන සාමාaකය� සඳහා එ cස�්+ වාරයකට සහභා� �ම ෙව@ෙව�  
	.10,000/- ක �මනාව එෙලසම ෙග�මටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අHලස ්ෙහෝ ¹ෂණ ෙචෝදනා Fම.ශන ෙකො{ෂ� සභා පනෙ  8 
වග�Eයට අ@ව එම ෙකො{ෂ� සභාෙy සභාපEවරයාට හා සමානව සාමාaකය�ට 
ද බලතල පවරා ඇE බැF�, එම සාමාaකය�ට දැනට ෙගව@ ලබන 	. 95,000/-ක 
මා?ක �මනාව 	. 130,000/- දවා වැU VWම හා දැනට ෙගව@ ලබන අෙන�  
�මනා තව]රට  ඒ අ��� ම ෙග�මට; සහ  

(ඊ) මැEවරණ ෙකො{ෂ� සභාෙy සභාපEවරයා හා සාමාaකය� ෙවත, මැEවරණය 
ප කාශයට ප  කළ Aන ?ට ප Eඵල ~�  කරන Aන දවා � කාල 8මාව සඳහා 
ඔ��ෙ" මා?ක �මනාෙව� ¾ක Fෙශේෂ �මනාව ෙග�මටද 

ඊට අ@Îලව,  ආ®Âක ම ව6වසථ්ාෙy 41ආ ව6වසථ්ාෙy උපෙHඛනෙ> සඳහ� සව්ා'න 
ෙකො{ෂ� සභා නවෙයN සභාපEවරය�ට හා සාමාaකය�ට ඉහත සඳහ�  පා�ශ {කය� 
හා ෙවන  �මනා ෙග�මට ෙමම පා._ෙ+��ව ෙයෝජනා ස+මත කර�.  

*8. 
ෙකොළඹ ව6ාපාර වස්� F~මය ස්ථානය අසාgNකරණය VWෙ+ පන  ෙක�+පත — 

කාරක සභාව. 

*9. 
ෙබෞ`ධ Fහාර ෙ`වාලග+ (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම. 

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*10. 
ෙථේරවා� ÐÑ කEකාව  (_යාපAං� VWෙ+) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර 

Vය�ම. 
(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 

*11. 
§ ලංකා වා±ජ සමථ මධ6ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර 

Vය�ම.  
(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
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*12.  
bc�+ප  F~මය පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*13. 
පාෙ`¨ය සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*14. 
කාලාවෙරෝධ (Fෙශේෂ F�Fධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*15. 
පWෂණ ෙකො{ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*16. 
බ`ධ ~වාස අ�Eක+ (Fෙශේෂ F�Fධාන) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 

*17. 

පළා  සභා, පළා  පාලන සහ ´ඩා අමාත6�මා,—  පළා  සභා මැEවරණ ෙකො©ඨාස 
8මා ~.ණය VWෙ+ ක{� වා.තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනE� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා  සභා ඡ�ද Fම8+ පනෙ  3අ. (11) වග�Eය පකාරව 8මා ~.ණය ක{�ව F?� 
අමාත6වරයා ෙවත ඉA�ප  කරන ල]ව 2018.03.06 Aන පා._ෙ+��ෙy� සභාගත කරන ලද 
එÁ ක{�ෙy වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

*18.  
අගාමාත6�මා සහ ජාEක පEප E හා ආ.3ක කට�� අමාත6�මා,— ආ®Âකම 

ව6වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— § ලංකා පජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> 
ආ®Âකම ව6වස්ථාෙy 104ආ (5) (අ) ව6වස්ථාව පකාරව මැEවරණ ෙකො{ෂ� සභාව 
F?� සාදන ලද, 2017 ෙදසැ+බ. 04 AනැE අංක 2048/1 දරන අE Fෙශේෂ ගැස© 
පතෙ> පළ කරන ල]ව, 2018.01.23 Aන ඉA�ප  කරන ලද ජනමතFචාරණයක� ෙහෝ 
ඡ�ද Fම8මකට අදාළ කාල8මාව �ළ FදÓ  හා gÔත ජනමාධ6 F?� ��පැAය ��, 
මාධ6 උපමාන අ@මත කළ   �� ය. 

(අමාත6 ම®ඩලෙ> අ@මEය ද�වා Eෙ�.) 
*19. 
අගාමාත6�මා සහ ජාEක පEප E හා ආ.3ක කට�� අමාත6�මා,— ආ®Âකම 

ව6වසථ්ාව යටෙ  Õරණය,— § ලංකා ප ජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ®Âක ම 
ව6වසථ්ාෙy 153 ව6වස්ථාව පකාරව ජනා�පEවරයා F?� ආ®Âකම ව6වසථ්ා සභාෙy 
අ@මEයට යට ව 2015.11.27 වැ~ Aන ?ට බලපැවැ ෙවන ප�A එº. එ+. ගා{� 
Fෙ�?ංහ මහතා Fගණකා�පEවරයා වශෙය� ප කර ඇE ෙහ��ද; 

 

Fගණකා�පEවරයාෙ"  වැ�ප  §  ලංකා ප ජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ®Âක ම 
ව6වසථ්ාෙy 153 (2) ව6වසථ්ාව පකාරව පා._ෙ+��ව F?� ~ශ්චය කර@ ලැ¬ය �� 
අතර රජෙ> ඒකාබ`ධ අරgදලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
ජනා�පEවරයා F?� 2017.11.14 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද අමාත6 ම®ඩල 
සංෙ`ශයට අදාළව 2017.12.05 AනැE අමාත6 ම®ඩල Õරණය අ@ව Fගණකා�පE,   
එº. එ+. ගා{� Fෙ�?ංහ මහතාට පහත ප�A වැ�� හා �මනා ෙග�මට අ@මEය ලබා � 
ඇE ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ~ Aන ?ට රාජ6 ප�පාලන චකෙHඛ අංක 6/2006 අ@ව  
SL - 4 වැ�� ප�මාණෙ> 08 වැ~ වැ�� �යවෙ. �N�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට N{ අෙන�  �මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ6 ප�පාලන චකෙHඛ අංක 3/2016 අ@ව 2016.01.01 වැ~ Aන ?ට 
වැ�ප ප�ව.තනය VWෙ+ � SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ  එම 
චකෙHඛෙ> උපෙදස් ප�A වැ�� ප�ව.තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එÁ වැ�� ප�මාණයට අදාළ වා.Rක වැ�� ව.ධක ෙග�මට. 
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ඊට අ@Îලව, § ලංකා ප ජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ®Âක ම ව6වස්ථාෙy 
153 (2) ව6වස්ථාව පකාරව, Fගණකා�පE, එº. එ+. ගා{� Fෙ�?ංහ මහතා ෙවත 
රජෙ> ඒකාබ`ධ අරgදලට වැය බර වන ප�A ඉහත සඳහ� මා?ක වැ�ප හා �මනා 
ෙග�ම කළ �� යැ� ෙමම පා._ෙ+��ව ~ශ්චය කර�.  

*20. 
රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— මහජන බැං�ෙy වා.Rක 

වා.තාව හා ඒකාබ`ධ ×ල6 පකාශන (2016),— gදH  E පනෙ  35(3) වග�Eය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) වග�Eය යටෙ  2017.11.16 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  මහජන බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ඒකාබ`ධ 
×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.06 Aන සලකා 

බලන ල�.) 
*21. 
රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— § ලංකා කÇ සංසථ්ාෙy 

වා.Rක වා.තාව හා ඒකාබ`ධ ×ල6 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ        
14(3) වග�Eය යටෙ  2017.11.24 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 2015.12.31 වැ~ Aෙන� 
අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  § 
ලංකා කÇ සංසථ්ාෙy වා.Rක වා.තාව හා ඒකාබ`ධ ×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.06 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*22. 
රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— ලංකා බැං�ෙy වා.Rක 

වා.තාව හා ඒකාබ`ධ ×ල6 පකාශන (2016),— gදH  E පනෙ  35(3) වග�Eය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) වග�Eය ය ටෙ  2017.12.04 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  ලංකා බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ඒකාබ`ධ 
×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.06 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*23. 

රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— පාෙ`¨ය සංව.ධන බැං�ෙy 
වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන (2015),— gදH  E පනෙ  35(3) වග�Eය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) වග�Eය ය ටෙ  2017.11.07 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන 
ලද 2015.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  පාෙ`¨ය සංව.ධන බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා 
×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.06 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*24. 

රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— රාජ6 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන gදH  පනෙ      
14(3) වග�Eය ය ටෙ  2017.06.23 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 2014.12.31 වැ~ Aෙන� 
අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  රාජ6 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2017.09.21 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

 

 

 



( 11 ) 

 

*25. 

රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— රාජ6 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන gදH  පනෙ      
14(3) වග�Eය ය ටෙ  2017.11.11 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 2015.12.31 වැ~ Aෙන� 
අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  රාජ6 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.06 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*26. 

රාජ6 ව6වසාය හා මහ@වර නගර සංව.ධන අමාත6�මා,— § ලංකා ඉE�VWෙ+ බැං�ෙy 
වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන gදH  පනෙ  14(3) 
වග�Eය ය ටෙ  2017.08.08 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 2014.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � 
ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා'න Fගණකව	�ෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  § ලංකා 
ඉE�VWෙ+ බැං�ෙy වා.Rක වා.තාව හා ×ල6 පකාශන අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2017.09.21 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*27. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත6�තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— § ලංකා ආෙයෝජන 
ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ.3ක 
ෙකො{සම පනෙ  31 වැ~ වග�Eය ය ටෙ  2017.10.19 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 
2012.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ල  § ලංකා ආෙයෝජන ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ 
�� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2017.11.10 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*28. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත6�තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— § ලංකා ආෙයෝජන 
ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ.3ක 
ෙකො{සම පනෙ  31 වැ~ වග�Eය ය ටෙ  2017.12.07 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 
2013.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ල  § ලංකා ආෙයෝජන ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ 
�� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.20 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*29. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත6�තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— § ලංකා ආෙයෝජන 
ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ.3ක 
ෙකො{සම පනෙ  31 වැ~ වග�Eය ය ටෙ  2017.12.07 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 
2014.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ල  § ලංකා ආෙයෝජන ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ 
�� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.03.20 Aන සලකා 

බලන ල�.) 

*30. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත6�තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— § ලංකා අපනයන සංව.ධන 
ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1979 අංක 40 දරන § ලංකා අපනයන 
සංව.ධන පනෙ  16 වැ~ වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  වග�E II ට අ@ව 
2017.10.20 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද 2014.12.31 වැ~ Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ල  § ලංකා අපනයන සංව.ධන 
ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය.  
(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.02.20 Aන සලකා 

බලන ල�.) 
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*31. 
gදH හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— § ලංකා bc�+ප  හා F~මය ෙකො{ෂ� සභාෙy 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2016),— 1987 අංක 36 දරන § ලංකා bc�+ප  හා F~මය 
ෙකො{ෂ� සභා පනෙ  37(2) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  13(1) 
වග�Eය අ@ව, 2017.12.07 වන Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2016.12.31 Aෙන� අවස� 
� ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  § ලංකා 
bc�+ප  හා F~මය ෙකො{ෂ� සභාෙy වා.Rක වා.තාව හා �hම අ@මත කළ �� ය. 

(ආ.3ක සංව.ධන ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව F?� 2018.02.20 Aන 
සලකා බලන ල�.) 

*32. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— අ@Îලතා තෙසේ	 ��බඳ § ලංකා පÕතන ම®ඩලෙ> 
වා.Rක වා.තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ@Îලතා තෙසේ	 ��බඳ § ලංකා 
පÕතන ම®ඩල පනෙ  29(5) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) 
වග�Eය යටෙ , 2016.08.12 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � 
ව.ෂය සඳහා Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  අ@Îලතා තෙසේ	 ��බඳ § 
ලංකා පÕතන ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*33. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— ජාEක Fද6ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙy වා.Rක 
වා.තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Fද6ාව හා තාෂණය වැU A�h VWෙ+ පනෙ  
40(3) වග�Eය සහ ආ®Âකම ව6වස්ථාෙy 154(6) ව6වස්ථාව යටෙ , 2016.06.09 වැ~ 
Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ජාEක Fද6ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙy 
වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*34. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— ජාEක Fද6ා පදනෙ+ වා.Rක වා.තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Fද6ාව හා තාෂණය වැU A�h VWෙ+ පනෙ  40(3) වග�Eය සහ 
ආ®Âකම ව6වස්ථාෙy 154(6) ව6වසථ්ාව යටෙ , 2016.07.05 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන 
ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� �  ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ජාEක Fද6ා පදනෙ+ වා.Rක වා.තාව අ@මත  
කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*35. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— ජාEක Fද6ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙy වා.Rක 
වා.තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Fද6ාව හා තාෂණය වැU A�h VWෙ+ පනෙ  
40(3) වග�Eය සහ ආ®Âකම ව6වස්ථාෙy 154(6) ව6වස්ථාව යටෙ , 2017.03.22 වැ~ 
Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ජාEක Fද6ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ� සභාෙy 
වා.Rක වා.තාව අ@මත  කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 
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*36. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— කා.{ක තාෂණ ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන Fද6ාව හා තාෂණය වැU A�h VWෙ+ පනෙ  40(3) 
වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) වග�Eය යටෙ , 2017.01.24 
වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2014. 12. 31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  කා.{ක තාෂණ ආයතනෙ> 
වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*37. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— කා.{ක තාෂණ ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන Fද6ාව හා තාෂණය වැU A�h VWෙ+ පනෙ  40(3) 
වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) වග�Eය යටෙ , 2016.01.29 
වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2013. 12. 31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  කා.{ක තාෂණ ආයතනෙ> 
වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*38. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— § ලංකා ප{E ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන § ලංකා ප{E ආයතන පනෙ  37(3) වග�Eය සහ ආ®Âකම 
ව6වසථ්ාෙy 154(6) ව6වස්ථාව යටෙ , 2016.12.02 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද,     
2014. 12. 31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  § ලංකා ප{E ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*39. 
Fද6ා, තාෂණ, ප.ෙ>ෂණ, ~�ණතා සංව.ධන හා වෘ Õය ��h සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත6�මා,— අ@Îලතා තෙසේ	 ��බඳ § ලංකා පÕතන ම®ඩලෙ>  
වා.Rක වා.තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ@Îලතා තෙසේ	 ��බඳ § ලංකා 
පÕතන ම®ඩල පනෙ  29(5) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  14(3) 
වග�Eය යටෙ , 2017.06.22 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2015.12.31 Aෙන� අවස� 
� ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Fගණකා�පEවරයාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  අ@Îලතා 
තෙසේ	 ��බඳ § ලංකා පÕතන ම®ඩලෙ> වා.Rක වා.තාව අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.11 Aන සලකා බලන ල�.) 

*40. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— § ලංකා සබරගgව 

Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2017.10.17 වැ~ Aන ඉA�ප  
කරන ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  § ලංකා සබරගgව Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 
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*41. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— § ලංකා සබරගgව 

Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2017.10.17 වැ~ Aන ඉA�ප  
කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  § ලංකා සබරගgව Fශව්Fද6ාලෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*42. 
උසස් අධ6ාපන හා සංසක්ෘEක කට�� අමාත6�මා,— § ජයව.ධන�ර 

Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2015),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2017.10.17 වැ~ Aන ඉA�ප  
කරන ලද, 2015.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  § ජයව.ධන�ර Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*43. 
උසස් අධ6ාපන හා සංසක්ෘEක කට�� අමාත6�මා,— ඌව ෙවHලස්ස 

Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2017.03.23 වැ~ Aන ඉA�ප  
කරන ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවHලස්ස Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*44. 
උසස් අධ6ාපන හා සංසක්ෘEක කට�� අමාත6�මා,— ඌව ෙවHලස්ස 

Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ  2017.08.10 වැ~ Aන ඉA�ප  
කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවHලස්ස Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*45. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  xiii වැ~ 
ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2016.10.26 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 
2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ     
�� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.05.03 Aන සලකා බලන ල�.) 
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*46. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  xiii වැ~ 
ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2017.01.24 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 
2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ     
�� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.05.03 Aන සලකා බලන ල�.) 

*47. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2015),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  xiii වැ~ 
ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ , 2018.02.21 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 
2015.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ     
�� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2018.05.23 Aන සලකා බලන ල�.) 

*48. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> 

ප�ගණක අධ6යනායතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Fශ්වFද6ාල පනෙ  110 වැ~ වග�Eය යටෙ  2016.07.20 වැ~ Aන ඉA�ප  කරන ලද, 
2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> ප�ගණක අධ6යනායතනෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.05.03 Aන සලකා බලන ල�.) 

*49. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> 

ප�ගණක අධ6යනායතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Fශ්වFද6ාල පනෙ  110 වැ~ වග�Eය යටෙ  2017.02.22 ඉA�ප  කරන ලද, 
2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" 
~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශව්Fද6ාලෙ> ප�ගණක අධ6යනායතනෙ> වා.Rක 
වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.05.03 Aන සලකා බලන ල�.) 

*50. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙ�රාෙද±ය Fශව්Fද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2012),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  110 වැ~ 
වග�Eය හා 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2015.11.21 Aන 
ඉA�ප  කරන ලද, 2012.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද±ය Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව 
හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.11.20 Aන සලකා බලන ල�.) 
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*51. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙ�රාෙද±ය Fශ්වFද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  110 වැ~ 
වග�Eය හා 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  II ෙකොටස යටෙ  2017.01.24 Aන 
ඉA�ප  කරන ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද±ය Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව 
හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.11.20 Aන සලකා බලන ල�.) 

*52. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙ�රාෙද±ය Fශ්වFද6ාලෙ> 

වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  110 වැ~ 
වග�Eය හා 1971 අංක 38 දරන gදH පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2017.02.22 Aන 
ඉA�ප  කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙද±ය Fශ්වFද6ාලෙ> වා.Rක වා.තාව 
හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.11.20 Aන සලකා බලන ල�.) 

*53. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ග+පහ Fකමාරº� ආ�.ෙyද 

Fද6ායතනය, කැළ±ය Fශ්වFද6ාලයN වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),—           
1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය 
යටෙ , 2017.01.24 Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණය ඇ�ළ , ග+පහ Fකමාරº� 
ආ�.ෙyද Fද6ායතනය, කැළ±ය Fශව්Fද6ාලයN වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ 
�� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*54. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— ෙකොළඹ Fශව් Fද6ාල²ය 

කෘRතාÙ±ක හා ගා1ය Fද6ා ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ  
2017.08.11 Aන ඉA�ප  කරන ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Fශ්ව Fද6ාල²ය 
කෘRතාÙ±ක හා ගා1ය Fද6ා ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ      
�� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපා� ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ  2017.03.23 Aන ඉA�ප  කරන 
ලද, 2013.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපා� ආයතනෙ> 
වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 
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*56. 
උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘEක කට�� අමාත6�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපා� ආයතනෙ> වා.Rක වා.තාව හා �h+ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Fශ්වFද6ාල 
පනෙ  xiii වැ~ ප�ºෙ·දෙ> 110 වැ~ වග�Eය යටෙ  2017.03.23 Aන ඉA�ප  කරන 
ලද, 2014.12.31 Aෙන� අවස� � ව.ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Fගණකා�පEවර යාෙ" ~Wෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශ්චා  උපා� ආයතනෙ> 
වා.Rක වා.තාව හා �h+ අ@මත කළ �� ය. 

(අධ6ාපනය හා මානව ස+ප  සංව.ධනය ��බඳ ආං�ක අ'ෂණ කාරක සභාව 
F?� 2017.12.08 Aන සලකා බලන ල�.) 
*57. 
ආ®Âකම ව6වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— Fවාදය  කH තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Ú~ 22),— “§ ලංකා පජාතා�Bක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ®Âකම 
ව6වස්ථාෙy 104ආ (5)(අ) ව6වස්ථාෙy F�Fධාන පකාරව මැEවරණ ෙකො{ෂ� සභාව 
F?� 2016 ෙපබරවා� 25 AනැE අංක 1955/19 දරන අE Fෙශේෂ ගැස© පතෙ> පළ 
කර@ ලැබ, 2016.05.06 Aන ඉA�ප  කරන ලද, ජනමතFචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 
Fම8මකට අදාළ කාල8මාව �ළ FදÓ  හා gÔත ජනමාධ6 F?� ��පැAය �� 
උපමාන ෙහව  මා.ෙගෝපෙ`ශ/ ෙමෙහ�+ පEප E අ@මත කළ �� ය.” ය@ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ලA�, පශ්නය සභාÐgඛ කරන ල�.  
58. 
§ ලංකා ෙසේවා ��ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක�+පත — 

ෙදවැ~වර Vය�ම.  

59. 
ළමා �න	 ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර 

Vය�ම.  

60. 
§ ලංකා එස  ¦සE්යා~ සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — 

ෙදවැ~වර Vය�ම.  

61. 

§ ලංකා කා�තා ස+ෙ+ලනය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර 
Vය�ම.  

62. 
ෙමොනරාගල AසB් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — 

ෙදවැ~වර Vය�ම.  

63. 
ලසා_ය� සමාජ²ය අධ6ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — 

ෙදවැ~වර Vය�ම.  

64. 
ජාත6�තර කා�තා සහ ළමා අ�Õ� bcÁෙ+ සභාව (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  

ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

65. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර 

Vය�ම.  

66. 
ද ඉ�සO්O�© ඔෆ ්ස.Oෆ�Þ ප�_ එක��ට�©ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත VWෙ+) 

පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  
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67. 

§ ශාක6?ංහාරාම Fහාරසථ් කා.යය සාධක සංFධානය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  
ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  
 

68. 

§  ලංකා ඖෂධ Fද6ා සංගමය (සංසථ්ාගත VWෙ+) පන  ෙක�+පත — ෙදවැ~වර Vය�ම.  

 
* සල&ෙණ� හ,�ව- ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 


