
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

25/’18 

ග	 ආන�ද අ� ගමෙ" මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහ8වර 9ස:්කෙ; �<=, මධ*ම පළා  සභාව යටෙ  පාලනය වන 
ෙරෝහB හා මධ*ම ෙබෙහ  ශාලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවාෙ; නH හා I�නය� කවෙJද; 

 (iii) එම එ එ ෙරෝහල �ළ දැනට ෙසේවෙ; NO� ෙසේවකය� සංඛ*ාව, 
තන�	 නාම අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙJද; 

 (iv) ව ම� යහපාලන රජය යටෙ  මහ8වර 9ස:්කෙ; ෙරෝහB හා මධ*ම 
ෙබෙහ  ශාලා සංවJධනයට ෙමෙත ග  හා ඉ9Rෙ;S ග8 ලබන �යවර 
කවෙJද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

2. 
53/’18 

ග	 (ආචාJය) බ�Wල XණවJධන මහතා,— වැYI කJමා�ත අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 159ට අ8ව, රබJ Nෂප්ාදන කJමා�තය ��බඳ 
පධාන සැලැසම් (Master Plan) සකස8 ලැgෙhද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම සැලැසම් ඉ9Rප  කර�ෙ�ද; 

 (iii) උත සැලැසම් jයා මක klම සඳහා, වැYI කJමා�ත අමාත*ාංශයට 
	�යB mIයන 100 ලබා W�ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නH, එම oල* පpලාභ උ පෙයෝජනය කර ග  ආකාරය  කවෙJද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

3. 
139/’18 

ග	 ෙරෝ<q rමාR Yෙsර න මහ mය,— tවර හා ජලජ සHප  සංවJධන සහ 
ගාvය ආJwකය ��බඳ අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) දxBල Yෙශේyත ආJwක මධ*සථ්ානය සථ්ා�ත කළ 9නය කවෙJද; 

 

(අටවැ� පා
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( 2 ) 

 

 (ii) දැනට ෙමම ආJwක මධ*සථ්ානෙ; කඩ කාමර පව වා ෙගන ය8 ලබන 
<mක	ව�ෙ" නH කවෙJද;  

 (iii) දැනට ෙමම ආJwක මධ*සථ්ානය ආ|තව ම� } ඇp ගැට� Yස~ම සඳහා  
ආJwක මධ*සථ්ානෙ; පRපාලන කටO� Y�ම  klම සඳහා  ඔබ 
අමාත*ාංශය ග8 ලබන  �යවර කවෙJද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

4. 
169/’18 

ග	 (ෛවද*) නI�ද ජයpස්ස මහතා,— වැYI කJමා�ත අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ෙ  ම�ඩලය ස� පාෙ./ය කාJයාල සංඛ*ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම කාJයාල �<ටා ඇp සථ්ාන කවෙJද;  

 (iii) එම කාJයාලවලට දැනට ප }H ලබා �=න සහකාර ෙ  
ෙකොමසාRසව්	�ෙ" �W�කH කවෙJද;  

 (iv) ඔ�� එම තන�ර සඳහා අවශ* �W�කH ස�රා pෙ�ද; 

 (v) ක�තර 9ස:්කෙ; පාෙ./ය කාJයාලය සඳහා සw්ර සහකාර ෙ  
ෙකොමසාRසව්රෙයr ප  ෙනොකර �=�ෙ� ම�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

5. 
206/’18 

ග	 උදය පභා  ගHම��ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජාpක පpප p හා ආJwක 
කටO� අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.07.31 9නට ආ��ෙh �kයා දස ලෂෙ; ව*ාපෘpය යටෙ  ලබා S 
ඇp �kයා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ*ාව, එ එ 9ස:්කය අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

6. 
224/’18 

ග	 ඩ"ලස් ෙ.වාන�ද මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර 9ස:්කෙ;, ම�ගම අධ*ාපන කලාපෙ; �<= කෛලමගB ෙදමළ 
Yද*ාලෙ; �ෂ*ය� හාර�යයකට අ�ක �Rස අධ*ාපන ෙපොW සහpක පත 
(සාමාන* ෙපළ) දවා අධ*ාපනය ලබm� �=න බව ; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ  සංවJධනය 
klම සඳහා �Bගල තැ� බව ; 

එ�මා ද�ෙන<ද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (ii)< සඳහ� සංවJධන කටO� ආරHභ කර8 ලබන 9නය කවෙJද; 

 (ii) ඉහත පාසෙල< අධ*යන ෙපොW සහpක පත (උසස ් ෙපළ) ප�p ආරHභ 
klමට සැල�H කර pෙ�ද; 



( 3 ) 

 

 (iii) එෙසේ නH, එම ප�p ආරHභ කර8 ලබන 9නය කවෙJද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

7. 
233/’18 

ග	 එස.් එH. මRකාJ මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළො�නාව අධ*ාපන ෙකො�ඨාසෙ; �<= එකම  බාIකා ජාpක පාසල 
ෙකොෙළො�නාව බාIකා Yද*ාලය බව ; 

 (ii)  ෙH වනYට එම Yද*ාලෙ; අ�පා� �ස පවpන බව ; 

 (iii) X	 �ර�පා� 18 සහ අනධ*යන කාJය ම�ඩල �ර�පා�  08 පවpන 
බව ; 

 එ�මා ද�ෙන<ද? 

(ආ) (i) ෙමම �ර�පා� පැව�ම Yද*ාලෙ; ඉ9R පගpයට හා �Jpයට බාධාව සහ 
හාNය බව ��ග�ෙ�ද;  

 (ii) ෙමම �ර�පා� �ර}ම සඳහා ඇp සැල�H කවෙJද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ග8 ලබන 9නය කවෙJද;  

 (iv) 2017 වJෂෙ;S ෙමම Yද*ාලෙ; ෙභෞpක හා මානව සHප  සංවJධනය 
සඳහා ලබාS ඇp පpපාදන ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙJද; 

 (v) එම පpපාදනවI� දැනට �W කර ඇp වැඩසටහ�වල පගpය කවෙJද; 

 (vi) 2018 වJෂෙ; ෙමම Yද*ාලෙ; ෙභෞpක හා මානව සHප  සංවJධනය සඳහා  
පpපාදන ලබා Sමට සැල�H කර pෙ�ද; 

 (vii) එෙසේ නH, එම පpපාදන කවෙJද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

8. 
251/’18 

ග	 ෙහේෂා Yතානෙ" මහතා,— සමාජ සYබලගැ�}H අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ර න�ර 9ස:්කය සඳහා අ8මත සමෘ.� සංවJධන NලධාR� සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ; NO� සමෘ.� සංවJධන NලධාR� සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සමෘ.� සංවJධන NලධාR �ර�පා� පවpන ගාම NලධාR වසH කවෙJද; 

 (iv) එම �ර�පා� �ර}මට අමාත*ාංශය ග8 ලබන �යවර කවෙJද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

9. 
398/’18 

ග	 �. රං�  ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථmක කJමා�ත 
අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙh r	� වගා කර ඇp �� �H පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙh වාJyක r	� Nෂප්ාදනය ෙම� ෙටො� ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (iii) ෙලෝක r	� අවශ*තාවෙය�  ෙකොපමණ පpශතය � ලංකාෙh 
Nෂප්ාදනය කර�ෙ�ද; 

 (iv) r	� අපනයනෙය� ලැෙබන වාJyක ආදායම  ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) (i) 2010 වJෂෙ; �ට ෙH දවා අ�p� වගාකර ඇp r	� වගා අකර 
පමාණය එ එ වJෂය අ8ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) r	� වගා �H පමාණය කමා8¡ලව අ�} pෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ වගා�H පමාණය අ�} ඇ නH, එයට බලපා ඇp ෙහේ� කවෙJද; 

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

10. 
432/’18 

ග	 ඉෂා ර¢මා� මහතා,— මහානගර හා බස්නා<ර සංවJධන අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ8රාධ�ර 9ස:්කෙ;, කැkරාව නගර 3මාෙh �<ටා ඇp නගර සභා 
ෙගොඩනැ£Bලට �¤පස ඇp පෙ.ශෙ; ප�B Yශාල සංඛ*ාව ¥ව  වන 
බව ; 

 (ii) ඔ�� N� පmpයk� ෙතොර පැBප  සහ Nවාස ඉ9කර ඒවාෙ; ප9ං� } 
�=න බව ; 

 එ�මා ද�ෙන<ද? 

(ආ) (i) නගර සංවJධනෙය<ලා වැදග  වන නගර 3මාෙh �<ටා ඇp ෙමම ෙකොටස 
N� ��ෙවළකට සකස ්klමට අවශ* �යවර ග�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම 9නය කවෙJද;   

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

11. 
458/’18 

ග	 �මB ර නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නා<ර සංවJධන අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2004.12.26 9න ඇp ¦ �නාm Yපතට �¢ණ W� හHබ�ෙතොට නගර සභා 
Nවාස පාෙJ අංක 3/19 දරන Nවෙසේ ප9ං�ව �= �. එ�. අvJ මහතා ඇ�� 
68 ෙදෙනrෙ" ඉඩH 2010.03.17 9න ෙවරළ උද*ානය ඉ9klම සඳහා 
පවරාග  බව ; 

 (ii) පවරා ග  ඉඩH සඳහා ඉහත සඳහ� �Rසට ෙමෙත ව�9 ෙගවා ෙනොමැp 
බව ;  

 එ�මා ද�ෙන<ද? 

(ආ) (i) ෙමම �Rසට ව�9 ෙග}මට කටO� කර�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම 9නය කවෙJද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

 



( 5 ) 

 

12. 
500/’18 

ග	 චm�ද Y ෙs�R මහතා,— රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන 
අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද වJෂය කවෙJද; 

 (ii) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගෙH ආරHභක අර�§ කවෙJද; 

 (iii) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගම සථ්ා�ත කළ 9න �ට අවස� අධ*¨ 
ම�ඩලය දවා එ< අධ*ෂ ම�ඩලවල �= �.ගලය�ෙ" නH, I�නය�, 
අධ*ාපන �W�කH සහ ලැ� වැ¤� හා අෙනr  පpලාභ ෙව� ෙව� 
වශෙය� කවෙJද; 

 (iv) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගම ආරHභෙ; �ට ලැ� අලාභය 
වාJyකව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙJද; 

 (v) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගම ණය, ලබාග  ණය ෙග}මට ඇp 
රාජ* ආයතන හා  එම ණය පමාණය� කවෙJද; 

 (vi) 3/ස m<� ලංකා (ෙපෞ.ගIක) සමාගෙH අනාගතය සHබ�ධෙය� රජය 
ගැ©මට බලාෙපොෙරො �වන �යවර කවෙJද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

13. 
522/’18 

ග	 ඉ�9ක අ8	.ධ ෙහේර  මහතා,— �දB හා ජනමාධ* අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වJෂෙ; � ලංකාෙh ෙවළඳ ෙශේෂෙ; <ඟය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඛNජ ෙතB හා රත� ආනයනයට වැය කර ඇp �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 වJෂෙ; ෙ  හා r�බ� අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ  හා r�බ� ආදායම වැªකර ගැ©ම සඳහා අදාළ ෙෂේත 9Rම  klමට 
රජය ග  jයාමාJග කවෙJද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද?  

(ආ) (i) ජංගම £§ෙH <ඟය 	�යB mIයන ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙසේවා £§ම හා .Y��ක ආදායH මත ¦ «.ධ ලැ¬H ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙසේවා £§ෙම< පවJධනය� සඳහා සංචාරක කJමා�තය 9Rගැ�}මට ලබා 
S ඇp පභවය� කවෙJද; 

 (iv)  Yෙ.ශ �kයාවල Nරත �Rස ් ෙවp� ලැෙබන ෙපේෂණ 9Rගැ�}ම සඳහා  
ෙයෝ�ත �යවර කවෙJද;  

ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

14. 
533/’18 

ග	 වා�ෙ.ව නානායකාර මහතා,— කJමා�ත හා වාජ කටO� 
අමාත*�මාෙග� ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහ8වර 9ස:්කෙ;, “©ලවල ගම” පාරHපRක සව්Jණාභරණ කJමා�තය 
ඉතාම  9O§ ෙලස පැවp පැර ගHමානය බව ද�ෙ�ද; 



( 6 ) 

 

 (ii)  ර�RS කJමා�තෙය� ¥ව  ¦ ෙමම ගෙH ප�B අතR� අද වනYට  
කJමා�තෙ; ෙයෙද�ෙ� ප�B 03  පමණ බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iii) ෙ./ය කJමා�තක	ව� නඟා �¤}ම ෙව8ෙව� එවකට ලසල 
මැ9හ }ම Nසා ©ලවල ගෙH ර�RS භා�ඩවලට Yශාල ඉB�ම p� 
න� , අද වනYට ලසල, ව*ාපාRකය�  k<පෙදෙනrෙ" ආයතනය 
බවට ප }ම ෙහේ�ෙව� ෙමම කJමා�තය ද	§ කඩා වැ�මකට ල} ඇp 
බව එම ගෙH කJමා�තක	ව� සළකන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iv) එබැY�, ©ලවල ගමට �Yෙශේ® ¦ පැර කැටයH ස<ත ර�RS කJමා�තය 
නඟා �¤}මට රජය මැ9හ  Y �යවර ග�ෙ�ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 

15. 
558/’18 

ග	 අෙශෝක ¯ය�ත මහතා,— පළා  සභා,  පළා  පාලන සහ °ඩා අමාත*�මාෙග� 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා  සභාව යටෙ  � තලම 9ස:්කය �ළ jයා මක වන පළා  
පාලන ආයතන Y�� අපදව* සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙJද; 

 (ii) ඝන අපදව* කළමනාකරණය සඳහා ව*ාපෘpය ෙමම පළා  පාලන ආයතන 
සඳහා හ��වා S pෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ නH, 2010 වJෂෙ; �ට ෙH දවා එම ව*ාපෘpය සඳහා එ එ පළා  
පාලන ආයතනයකට ලබා S ඇp පහ�කH හා �දB පමාණය ෙව� ෙව� 
වශෙය� කවෙJද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන<ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම�ද? 
 

 

පධාන කටO� ආරHභෙ; S 
ෙය%ජනා -.බඳ දැ12ම 

1.  

පාJIෙH��ෙh සභානායක�මා,— පාJIෙH��ෙh �ස}්H,— පාJIෙH��ෙh සථ්ාවර 
Nෙයෝග අංක 8< Y�Yධානවල rම සඳහ�ව pgණද, අද 9න �ස}්H පැවැ ෙවන කාල 
ෙhලාව ´. භා. 10.00 �ට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 �ට අ. භා. 7.30 දවා ද Yය O� ය. 
අ. භා. 5.30ට පාJIෙH��ෙh සථ්ාවර Nෙයෝග අංක 8(5) jයා මක Yය O� ය. අ. භා. 7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොYමසා පාJIෙH��ව කB තැ�ය O� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ8HSම සහ 9නට Nයmත කටO� 
 

*1. 
සාපරාt කාරණාවල S අෙන*ෝන* සහෙයෝ¶තාව දැ}ෙH (සංෙශෝධන) පන  

ෙක¤Hපත — Yවාදය කB තබන ලද පශන්ය  (2018 අ   ෙගෝස�් 07) [1]. 
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*2. 
අගාමාත*�මා සහ ජාpක පpප p හා ආJwක කටO� අමාත*�මා,— ආ��කම 

ව*වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— දහනව වැN ආ��ක ම ව*වස්ථා සංෙශෝධනෙය� 
සංෙශෝ�ත � ලංකා ප ජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; ආ��ක ම ව*වස්ථාෙh 41ආ 
ව*වසථ්ාෙh උපෙBඛනෙ; සඳහ� සව්ාtන ෙකොmෂ� සභා නවෙය< සභාපpවරය� හා 
සාමා�කය� ෙවත දැනට ෙගව8 ලබන පාRශ mකය� හා ෙවන  Sමනා 2018.06.01 9න 
�ට පහත සඳහ� පR9 සංෙශෝධනය කර ෙග}මට අමාත* ම�ඩල අ8මpය ලබා S ඇp 
ෙහ��ද:— 

 

(අ) Nල බලෙය� ප වන සභාපpවරය� හැර අෙනr  සභාපpවරය� සඳහා දැනට 
ෙගව8 ලබන 	. 100,000/- ක මා�ක Sමනාව 	.135,000/- දවා වැª klම හා 
ෙමම Sමනාවට අමතරව දැනට ෙගව8 ලබන අෙනr  �ය� Sමනා සංෙශෝධනය 
klමk� ෙතොරව ඒ අOR�ම ෙග}මටද; 

(ආ) Nල බලෙය� ප වන සව්ාtන ෙකොmෂ� සභා සභාපpවරය� සඳහා තම 
Nත* තන�ෙJ වැ¤� හා Sමනාවලට අpෙJකව, සව්ාtන ෙකොmෂ� සභාව� < 
සභාපpවරයrෙ" මා�ක Sමනාෙව� 50%ක මා�ක Sමනාව ෙග}මටද; 

(ඇ) අBලස ් ෙහෝ ¼ෂණ ෙචෝදනා YමJශන ෙකොmෂ� සභාෙh හැර අෙනr  සව්ාtන 
ෙකොmෂ� සභාවල Nල බලෙය� ප  ෙනොවන සාමා�කය� සඳහා දැනට ෙගව8 
ලබන 	. 75,000/-ක මා�ක Sමනාව 	. 90,000/- දවා වැª klම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගව8 ලබන අෙනr  Sමනා ඒ අOR� ම තවWරට  ෙග}මටද; 

(ඈ) 2015.06.17 9නැp රාජ* ව*ාපාර චකෙBඛ 3/2015 Y�Yධාන පR9  Nල බලෙය� 
ප වන සාමා�කය� සඳහා එ �ස}්H වාරයකට සහභා£ }ම ෙව8ෙව�  
	.10,000/- ක Sමනාව එෙලසම ෙග}මටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අBලස ්ෙහෝ ¼ෂණ ෙචෝදනා YමJශන ෙකොmෂ� සභා පනෙ  8 
වග�pයට අ8ව එම ෙකොmෂ� සභාෙh සභාපpවරයාට හා සමානව සාමා�කය�ට 
ද බලතල පවරා ඇp බැY�, එම සාමා�කය�ට දැනට ෙගව8 ලබන 	. 95,000/-ක 
මා�ක Sමනාව 	. 130,000/- දවා වැª klම හා දැනට ෙගව8 ලබන අෙනr  
Sමනා තවWරට  ඒ අOR� ම ෙග}මට; සහ  

(ඊ) මැpවරණ ෙකොmෂ� සභාෙh සභාපpවරයා හා සාමා�කය� ෙවත, මැpවරණය 
ප කාශයට ප  කළ 9න �ට ප pඵල Nr  කරන 9න දවා ¦ කාල 3මාව සඳහා 
ඔ��ෙ" මා�ක Sමනාෙව� ¾ක Yෙශේෂ Sමනාව ෙග}මටද 

ඊට අ8¡ලව,  ආ��ක ම ව*වසථ්ාෙh 41ආ ව*වසථ්ාෙh උපෙBඛනෙ; සඳහ� සව්ාtන 
ෙකොmෂ� සභා නවෙය< සභාපpවරය�ට හා සාමා�කය�ට ඉහත සඳහ�  පාRශ mකය� 
හා ෙවන  Sමනා ෙග}මට ෙමම පාJIෙH��ව ෙයෝජනා සHමත කර�.  

*3. 
එක� කළ අගය මත බW (සංෙශෝ ධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*4. 
තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා �සI්H ආගmක කටO� අමාත*�මා,— තැපැB කාJයාල 

ආඥාපනත යටෙ  ව*වසථ්ා,— (190 වැN අ�කාරය ¦) තැපැB කාJයාල ආඥාපනෙ            
7 වැN වග�pය යටෙ  තැපැB ගාස�් සHබ�ධෙය� �දB හා ජනමාධ* අමාත*වරයාෙ" 
එකඟතාවය ඇpව තැපැB තැපැB ෙසේවා හා �සI්H ආගmක කටO� අමාත*වරයා Y�� 
සාදන ලWව, 2018 ÂN 07 9නැp අංක 2074/32 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 
2018.06.20 9න ඉ9Rප  කරන ලද ව*වසථ්ා අ8මත කළ O� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
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*5. 

ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද* අමාත*�මා,—  ජාpක ඖෂධ Nයාමන 
අ�කාRය පනත යටෙ  Nෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාpක ඖෂධ Nයාමන 
අ�කාRය පනෙ  59 සහ 63 වග�p සමඟ kයYය O�, 142(2) වග�pෙ; (ද) ෙÄදය 
යටෙ  2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Iයාප9ං� klම (ගාස්�) Nෙයෝග සHබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද* අමාත*වරයා Y�� සාදන ලWව, 2018 ජනවාR 05 
9නැp අංක 2052/33 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.04.03 9න 
ඉ9Rප  කරන ලද Nෙයෝග අ8මත කළ O� ය.  

*6. 

�දB හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— �රාබW ආඥාපනත යටෙ  Nෙhදනය (අංක 1),— 
�රාබW ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය ¦) 25 වග�pය යටෙ  �රාබW සHබ�ධෙය� �දB හා 
ජනමාධ* අමාත*වරයා Y�� පනවන ලWව, 2018 ජනවාR 18 9නැp අංක 2054/42 දරන අp 
Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.05.22 9න ඉ9Rප  කරන ලද Nෙhදනය අ8මත 
කළ O� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබW Nෙhදනය)  
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 

*7. 
�දB හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— �රාබW ආඥාපනත යටෙ  N ෙhදනය (අංක 2),— 

�රාබW ආඥාපනෙ  (52 අ�කාරය ¦) 32 වග�pය සමඟ kයYය O� 25 
වග�pය යටෙ  වාJyක ම පැ� බලපත ගාස්� සHබ�ධෙය� �දB හා 
ජනමාධ* අමාත*වරයා Y�� පනවන ලWව, 2017 ෙදසැHබJ 11 9නැp අංක 
2049/4 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 2018.03.20 9න ඉ9Rප  
කරන ලද Nෙhදනය අ8මත කළ O� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබW Nෙhදනය)  
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 

*8.  

සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ  Nෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන  මÅ� 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ  4(3) වග�pය සහ 14 
වග�pය සමඟ kයYය O� එ� පනෙ  20 වග�pය යටෙ  ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Nෙයෝග සHබ�ධෙය� සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*වරයා Y�� 
සාදන ලWව, 2018 ÂN 18 9නැp අංක 2076/4 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර8 ලැබ, 
2018.07.17 9න ඉ9Rප  කරන ලද Nෙයෝග අ8මත කළ O� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*9. 
ෙකොළඹ ව*ාපාර වස්� YNමය ස්ථානය අසා�<කරණය klෙH පන  ෙක¤Hපත — 

කාරක සභාව. 

*10. 
ෙබෞ.ධ Yහාර ෙ.වාලගH (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම. 

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*11. 
ෙථේරවාS ÆÇ කpකාව  (Iයාප9ං� klෙH) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම. 
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 

*12. 
� ලංකා වාජ සමථ මධ*ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම.  
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
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*13.  
��rHප  YNමය පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*14. 
පාෙ./ය සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*15. 
කාලාවෙරෝධ (Yෙශේෂ Y�Yධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*16. 
පlෂණ ෙකොmෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*17. 
හාN´රණය සඳහා වන කාJයාලය පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
 
*18. 

අමරෙ.ව ෙසෞ�දJය හා පJෙ;ෂණ ෙ�දය පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 

*19.    
 �රාබW (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

 (අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*20. 
ෛවද* (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
*21. 
වැYI කලාපය සඳහා ¦ නව ගHමාන සංවJධන අ�කාRය පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම.  
(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 

*22. 

පළා  සභා, පළා  පාලන සහ °ඩා අමාත*�මා,—  පළා  සභා මැpවරණ ෙකො�ඨාස 
3මා NJණය klෙH කm¤ වාJතාව,— 2017 අංක 17 දරන පනp� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා  සභා ඡ�ද Yම3H පනෙ  3අ. (11) වග�pය පකාරව 3මා NJණය කm¤ව Y�� 
අමාත*වරයා ෙවත ඉ9Rප  කරන ලWව 2018.03.06 9න පාJIෙH��ෙhS සභාගත කරන ලද 
එ� කm¤ෙh වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

*23.  
අගාමාත*�මා සහ ජාpක පpප p හා ආJwක කටO� අමාත*�මා,— ආ��කම 

ව*වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; 
ආ��කම ව*වස්ථාෙh 104ආ (5) (අ) ව*වස්ථාව පකාරව මැpවරණ ෙකොmෂ� සභාව 
Y�� සාදන ලද, 2017 ෙදසැHබJ 04 9නැp අංක 2048/1 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� 
පතෙ; පළ කරන ලWව, 2018.01.23 9න ඉ9Rප  කරන ලද ජනමතYචාරණයකS ෙහෝ 
ඡ�ද Yම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ YදÉ  හා �Êත ජනමාධ* Y�� ��පැ9ය O�, 
මාධ* උපමාන අ8මත කළ   O� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙ; අ8මpය ද�වා pෙ�.) 
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*24. 
අගාමාත*�මා සහ ජාpක පpප p හා ආJwක කටO� අමාත*�මා,— ආ��කම 

ව*වසථ්ාව යටෙ  �රණය,— � ලංකා ප ජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; ආ��ක ම 
ව*වසථ්ාෙh 153 ව*වස්ථාව පකාරව ජනා�පpවරයා Y�� ආ��කම ව*වසථ්ා සභාෙh 
අ8මpයට යට ව 2015.11.27 වැN 9න �ට බලපැවැ ෙවන පR9 එË. එH. ගාmq 
Yෙs�ංහ මහතා Yගණකා�පpවරයා වශෙය� ප කර ඇp ෙහ��ද; 

 

Yගණකා�පpවරයාෙ"  වැ¤ප  �  ලංකා ප ජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; ආ��ක ම 
ව*වසථ්ාෙh 153 (2) ව*වසථ්ාව පකාරව පාJIෙH��ව Y�� Nශ්චය කර8 ලැ�ය O� 
අතර රජෙ; ඒකාබ.ධ අර�දලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
ජනා�පpවරයා Y�� 2017.11.14 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද අමාත* ම�ඩල 
සංෙ.ශයට අදාළව 2017.12.05 9නැp අමාත* ම�ඩල �රණය අ8ව Yගණකා�පp,   
එË. එH. ගාmq Yෙs�ංහ මහතාට පහත පR9 වැ¤� හා Sමනා ෙග}මට අ8මpය ලබා S 
ඇp ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැN 9න �ට රාජ* පRපාලන චකෙBඛ අංක 6/2006 අ8ව  
SL - 4 වැ¤� පRමාණෙ; 08 වැN වැ¤� �යවෙJ �<¤වා වැ¤� ෙග}ම 
හා තන�රට <m අෙනr  Sමනා ෙග}මට; 

(ආ) රාජ* පRපාලන චකෙBඛ අංක 3/2016 අ8ව 2016.01.01 වැN 9න �ට 
වැ¤ප පRවJතනය klෙH S SL – 4 වැ¤� ක මය යටෙ  එම 
චකෙBඛෙ; උපෙදස් පR9 වැ¤� පRවJතනය කර ෙග}මට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ¤� පRමාණයට අදාළ වාJyක වැ¤� වJධක ෙග}මට. 

ඊට අ8¡ලව, � ලංකා ප ජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; ආ��ක ම ව*වස්ථාෙh 
153 (2) ව*වස්ථාව පකාරව, Yගණකා�පp, එË. එH. ගාmq Yෙs�ංහ මහතා ෙවත 
රජෙ; ඒකාබ.ධ අර�දලට වැය බර වන පR9 ඉහත සඳහ� මා�ක වැ¤ප හා Sමනා 
ෙග}ම කළ O� යැ� ෙමම පාJIෙH��ව Nශ්චය කර�.  

*25. 
රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— මහජන බැංrෙh වාJyක 

වාJතාව හා ඒකාබ.ධ oල* පකාශන (2016),— �දB ©p පනෙ  35(3) වග�pය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) වග�pය යටෙ  2017.11.16 වැN 9න ඉ9Rප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  මහජන බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා ඒකාබ.ධ 
oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*26. 
රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— � ලංකා කÂ සංසථ්ාෙh 

වාJyක වාJතාව හා ඒකාබ.ධ oල* පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ        
14(3) වග�pය යටෙ  2017.11.24 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 2015.12.31 වැN 9ෙන� 
අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  � 
ලංකා කÂ සංසථ්ාෙh වාJyක වාJතාව හා ඒකාබ.ධ oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලS.) 
*27. 
රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— ලංකා බැංrෙh වාJyක 

වාJතාව හා ඒකාබ.ධ oල* පකාශන (2016),— �දB ©p පනෙ  35(3) වග�pය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) වග�pය ය ටෙ  2017.12.04 වැN 9න ඉ9Rප  කරන 
ලද 2016.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  ලංකා බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා ඒකාබ.ධ 
oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලS.) 



( 11 ) 

 

*28. 

රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— පාෙ./ය සංවJධන බැංrෙh 
වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන (2015),— �දB ©p පනෙ  35(3) වග�pය යටෙ  සහ 
1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) වග�pය ය ටෙ  2017.11.07 වැN 9න ඉ9Rප  කරන 
ලද 2015.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  පාෙ./ය සංවJධන බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා 
oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*29. 

රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— රාජ* උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දB  පනෙ      
14(3) වග�pය ය ටෙ  2017.06.23 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 2014.12.31 වැN 9ෙන� 
අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  රාජ* 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2017.09.21 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*30. 

රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— රාජ* උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන �දB  පනෙ      
14(3) වග�pය ය ටෙ  2017.11.11 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 2015.12.31 වැN 9ෙන� 
අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  රාජ* 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.06 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*31. 
රාජ* ව*වසාය හා මහ8වර නගර සංවJධන අමාත*�මා,— � ලංකා ඉpRklෙH බැංrෙh 

වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දB  පනෙ  14(3) 
වග�pය ය ටෙ  2017.08.08 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 2014.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ 
වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාtන Yගණකව	�ෙ" Nlෂණ ඇ�ල  � ලංකා 
ඉpRklෙH බැංrෙh වාJyක වාJතාව හා oල* පකාශන අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2017.09.21 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*32. 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආJwක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැN වග�pය ය ටෙ  2017.10.19 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 
2012.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ 
O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2017.11.10 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*33. 
සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආJwක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැN වග�pය ය ටෙ  2017.12.07 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 
2013.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ 
O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.20 9න සලකා 

බලන ලS.) 
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*34. 

සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආJwක 
ෙකොmසම පනෙ  31 වැN වග�pය ය ටෙ  2017.12.07 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 
2014.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ල  � ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ 
O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.03.20 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*35. 

සංවJධන උපාය මාJග හා ජාත*�තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— � ලංකා අපනයන සංවJධන 
ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවJධන පනෙ  16 වැN වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  වග�p II ට අ8ව 
2017.10.20 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද 2014.12.31 වැN 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ල  � ලංකා අපනයන සංවJධන 
ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය.  
(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.02.20 9න සලකා 

බලන ලS.) 

*36. 
�දB හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— � ලංකා ��rHප  හා YNමය ෙකොmෂ� සභාෙh 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා ��rHප  හා YNමය 
ෙකොmෂ� සභා පනෙ  37(2) වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  13(1) 
වග�pය අ8ව, 2017.12.07 වන 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2016.12.31 9ෙන� අවස� 
¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  � ලංකා 
��rHප  හා YNමය ෙකොmෂ� සභාෙh වාJyක වාJතාව හා £§ම අ8මත කළ O� ය. 

(ආJwක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව Y�� 2018.02.20 9න 
සලකා බලන ලS.) 

*37. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— අ8¡ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ; 
වාJyක වාJතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ8¡ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ  29(5) වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) 
වග�pය යටෙ , 2016.08.12 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ 
වJෂය සඳහා Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  අ8¡ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*38. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— ජාpක Yද*ා හා තාෂණ ෙකොmෂ� සභාෙh වාJyක 
වාJතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Yද*ාව හා තාෂණය වැª 9O§ klෙH පනෙ  
40(3) වග�pය සහ ආ��කම ව*වස්ථාෙh 154(6) ව*වස්ථාව යටෙ , 2016.06.09 වැN 
9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ජාpක Yද*ා හා තාෂණ ෙකොmෂ� සභාෙh 
වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 
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*39. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— ජාpක Yද*ා පදනෙH වාJyක වාJතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Yද*ාව හා තාෂණය වැª 9O§ klෙH පනෙ  40(3) වග�pය සහ 
ආ��කම ව*වස්ථාෙh 154(6) ව*වස්ථාව යටෙ , 2016.07.05 වැN 9න ඉ9Rප  කරන 
ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦  වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ජාpක Yද*ා පදනෙH වාJyක වාJතාව 
අ8මත  කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*40. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— ජාpක Yද*ා හා තාෂණ ෙකොmෂ� සභාෙh වාJyක 
වාJතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Yද*ාව හා තාෂණය වැª 9O§ klෙH පනෙ  
40(3) වග�pය සහ ආ��කම ව*වස්ථාෙh 154(6) ව*වසථ්ාව යටෙ , 2017.03.22 වැN 
9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ජාpක Yද*ා හා තාෂණ ෙකොmෂ� සභාෙh 
වාJyක වාJතාව අ8මත  කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*41. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— කාJmක තාෂණ ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන Yද*ාව හා තාෂණය වැª 9O§ klෙH පනෙ  40(3) 
වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) වග�pය යටෙ , 2017.01.24 
වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2014. 12. 31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  කාJmක තාෂණ ආයතනෙ; 
වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*42. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— කාJmක තාෂණ ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන Yද*ාව හා තාෂණය වැª 9O§ klෙH පනෙ  40(3) 
වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) වග�pය යටෙ , 2016.01.29 
වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2013. 12. 31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  කාJmක තාෂණ ආයතනෙ; 
වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*43. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— � ලංකා පmp ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා පmp ආයතන පනෙ  37(3) වග�pය සහ ආ��කම 
ව*වසථ්ාෙh 154(6) ව*වස්ථාව යටෙ , 2016.12.02 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද,     
2014. 12. 31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  � ලංකා පmp ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 
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*44. 
Yද*ා, තාෂණ, පJෙ;ෂණ, N�ණතා සංවJධන හා වෘ �ය �¢§ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත*�මා,— අ8¡ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ;  
වාJyක වාJතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ8¡ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ  29(5) වග�pය සහ 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  14(3) 
වග�pය යටෙ , 2017.06.22 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2015.12.31 9ෙන� අවස� 
¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Yගණකා�පpවරයාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  අ8¡ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ; වාJyක වාJතාව අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.11 9න සලකා බලන ලS.) 

*45. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— � ලංකා සබරග�ව 

Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2017.10.17 වැN 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  � ලංකා සබරග�ව Yශව්Yද*ාලෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*46. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— � ලංකා සබරග�ව 

Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2017.10.17 වැN 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  � ලංකා සබරග�ව Yශව්Yද*ාලෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*47. 

උසස් අධ*ාපන හා සංසක්ෘpක කටO� අමාත*�මා,— � ජයවJධන�ර 
Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2015),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2017.10.17 වැN 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2015.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  � ජයවJධන�ර Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*48. 
උසස් අධ*ාපන හා සංසක්ෘpක කටO� අමාත*�මා,— ඌව ෙවBලස්ස 

Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2017.03.23 වැN 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවBලස්ස Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 
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*49. 
උසස් අධ*ාපන හා සංසක්ෘpක කටO� අමාත*�මා,— ඌව ෙවBලසස් 

Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ  2017.08.10 වැN 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ඌව ෙවBලස්ස Yශව්Yද*ාලෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*50. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  xiii වැN 
පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2016.10.26 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 
2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ     
O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලS.) 

*51. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  xiii වැN 
පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2017.01.24 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 
2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ     
O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලS.) 

*52. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2015),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  xiii වැN 
පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ , 2018.02.21 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 
2015.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ     
O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2018.05.23 9න සලකා බලන ලS.) 

*53. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; 

පRගණක අධ*යනායතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Yශ්වYද*ාල පනෙ  110 වැN වග�pය යටෙ  2016.07.20 වැN 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 
2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; පRගණක අධ*යනායතනෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලS.) 
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*54. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; 

පRගණක අධ*යනායතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Yශ්වYද*ාල පනෙ  110 වැN වග�pය යටෙ  2017.02.22 ඉ9Rප  කරන ලද, 
2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" 
Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශව්Yද*ාලෙ; පRගණක අධ*යනායතනෙ; වාJyක 
වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.05.03 9න සලකා බලන ලS.) 

*55. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2012),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  110 වැN 
වග�pය හා 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2015.11.21 9න 
ඉ9Rප  කරන ලද, 2012.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව 
හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලS.) 

*56. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  110 වැN 
වග�pය හා 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  II ෙකොටස යටෙ  2017.01.24 9න 
ඉ9Rප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව 
හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලS.) 

*57. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; 

වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  110 වැN 
වග�pය හා 1971 අංක 38 දරන �දB පනෙ  II ෙකොටස යටෙ , 2017.02.22 9න 
ඉ9Rප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ෙ�රාෙදය Yශ්වYද*ාලෙ; වාJyක වාJතාව 
හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.11.20 9න සලකා බලන ලS.) 

*58. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ගHපහ YකමාරË� ආOJෙhද 

Yද*ායතනය, කැළය Yශ්වYද*ාලය< වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),—           
1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය 
යටෙ , 2017.01.24 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණය ඇ�ළ , ගHපහ YකමාරË� 
ආOJෙhද Yද*ායතනය, කැළය Yශව්Yද*ාලය< වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ 
O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 
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*59. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— ෙකොළඹ Yශ්ව Yද*ාලÒය 

කෘyතා¨ක හා ගාvය Yද*ා ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ  
2017.08.11 9න ඉ9Rප  කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  ෙකොළඹ Yශ්ව Yද*ාලÒය 
කෘyතා¨ක හා ගාvය Yද*ා ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ      
O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*60. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපා� ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2013),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ  2017.03.23 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2013.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශච්ා  උපා� ආයතනෙ; 
වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*61. 
උසස් අධ*ාපන හා සංස්කෘpක කටO� අමාත*�මා,— කළමණාකරන පශ්චා  

උපා� ආයතනෙ; වාJyක වාJතාව හා £§H (2014),— 1978 අංක 16 දරන Yශ්වYද*ාල 
පනෙ  xiii වැN පRËෙÄදෙ; 110 වැN වග�pය යටෙ  2017.03.23 9න ඉ9Rප  
කරන ලද, 2014.12.31 9ෙන� අවස� ¦ වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Yගණකා�පpවර යාෙ" Nlෂණ ඇ�ළ  කළමණාකරන පශච්ා  උපා� ආයතනෙ; 
වාJyක වාJතාව හා £§H අ8මත කළ O� ය. 

(අධ*ාපනය හා මානව සHප  සංවJධනය ��බඳ ආං�ක අtෂණ කාරක සභාව 
Y�� 2017.12.08 9න සලකා බලන ලS.) 

*62. 
ආ��කම ව*වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— Yවාදය  කB තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ÓN 22),— “� ලංකා පජාතා�:ක සමාජවාS ජනරජෙ; ආ��කම 
ව*වස්ථාෙh 104ආ (5)(අ) ව*වස්ථාෙh Y�Yධාන පකාරව මැpවරණ ෙකොmෂ� 
සභාව Y�� 2016 ෙපබරවාR 25 9නැp අංක 1955/19 දරන අp Yෙශේෂ ගැස� පතෙ; 
පළ කර8 ලැබ, 2016.05.06 9න ඉ9Rප  කරන ලද, ජනමතYචාරණයකS ෙහෝ ඡ�ද 
Yම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ YදÉ  හා �Êත ජනමාධ* Y�� ��පැ9ය O� 
උපමාන ෙහව  මාJෙගෝපෙ.ශ/ ෙමෙහOH පpප p අ8මත කළ O� ය.” ය8ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල9�, පශ්නය සභාÆ�ඛ කරන ලS.  

63. 
� ලංකා ෙසේවා �Rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙක¤Hපත — 

ෙදවැNවර kය}ම.  

64. 
ළමා �න	 ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම.  

65. 
� ලංකා එස  jසp්යාN සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — 

ෙදවැNවර kය}ම.  
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66. 
� ලංකා කා�තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම.  

67. 
ෙමොනරාගල 9ස:් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — 

ෙදවැNවර kය}ම.  

68. 
ලසාIය� සමාජÒය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — 

ෙදවැNවර kය}ම.  

69. 
ජාත*�තර කා�තා සහ ළමා අ��� ���ෙH සභාව (සංසථ්ාගත klෙH) පන  

ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

70. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 

kය}ම.  

71. 
ද ඉ�ස=්=O� ඔෆ ්සJ=ෆ�Õ ප�I එක��ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත klෙH) 

පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

72. 

� ශාක*�ංහාරාම Yහාරසථ් කාJයය සාධක සංYධානය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  
ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර kය}ම.  

73. 

�  ලංකා ඖෂධ Yද*ා සංගමය (සංසථ්ාගත klෙH) පන  ෙක¤Hපත — ෙදවැNවර 
kය}ම.  
 

* සල6ෙණ� හ8�ව1 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 
 

[1] 
“පන  ෙක¤Hපත දැ� ෙදවැN වර kයYය O�ය” ය8ෙව� ෙයෝජනා කරන ල9�, 

පශන්ය සභාÆ�ඛ කරන ලS. 
 

 


