
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

54/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 161ට අ=ව, ෙ> සහ රබ� ක�මා#තය උන#$ 
කරAම සඳහා, එD වගාව#E FG� සමාගHවලට වසර ෙදකක බ$ Fදහස ්
IJම ලබා K LෙMද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ=ව, එD බ$ Fදහස ලබා ග> සමාගH ලැOස�්ව 
ඉQRප> කර#ෙ#ද; 

 (iii) උත බ$ Fදහස ලබා Kෙම# රජයට අET U බ$ ආදායම ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

2. 
170/’18 

ග	 (ෛවද2) න]#ද ජයLස්ස මහතා,— රාජ2 පRපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
_Lය හා සාමය ��බඳ අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ2 පRපාලන චකෙ0ඛ අ=ව රාජ2 
ෙසේවෙc හා  රාජ2 සංසථ්ාව#E eර�පාf �රAෙH K ඉ# 3%ක පLශතය 
i$iකH ල> හා ආබාjත ත>>වය ඔl#ෙm කටG�වලට බාධාව 
ෙනොවන ආබාjත enගලය#ෙග# �රoය G� බව>; 

 (ii) p ලංකා පRපාලන ෙසේවයට FලධාR# බඳවාගැ_ෙH 2004 (2005) oවෘත 
තරඟ oභාගයට oභාග අංක 0087548 යටෙ> ෙප_ sට ලtu 135  ලබා  
සම>ව svන 1 1/4 කuව, අHපාර පාර, sයඹලාxfව යන ]�නෙc පQං� 
කාOක ආබාධ සEත තැනැ>ෙතt වන ඩM]z. එ0. ආ�. එ#. ]යනෙm 
මහතා තමා p ලංකා පRපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ_මට සළකා බලන ෙලසට 
කර ඇL අ{යාචනය, රාජ2 පRපාලන හා කළමනාකරණ අමාත2ාංශය os# 
ආබාධ සEත enගලය# p ලංකා පRපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ_මට ෙනොහැI 
බව සඳහ# කරT# පLෙෂේප කර ඇL බව>; 

එ�මා ��ග#ෙනEද?  

(ආ) (i) p ලංකා පRපාලන ෙසේවයට ආබාධ සEත enගලය# බඳවා ෙනොගත G� බවට  
ojoධාන පව|ද; 
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( 2 ) 

 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නH, ]යනෙm මහතාට GLය ඉ}IJමට �යවර ග#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

3. 
207/’18 

ග	 උදය පභා> ගHම#�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාEර සංව�ධන 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ)  2015.08.18 Qන sට 2017.07.31 Qන දවා කාලය �ළ නාගRක සංව�ධන 
අjකාRයට බඳවා ග> උපෙnශකය#ෙm, සHබ#jකාරකවරය#ෙm සහ ව2ාපෘL 
අධ2ෂවරය#ෙm,  

 (i) නH; 

 (ii) අධ2ාපන i$iකH; 

 (iii) වෘ>|ය i$iකH; 

 (iv) වැ}� සහ Kමනා; 

 (v) කා�ය මxඩල පහiකH; 

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන> පහiකH; 

කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

4. 
225/’18 

ග	 ඩmලස් ෙnවාන#ද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙකෝපාO &	 e�u oද2ාලෙc 600ක පමණ �ෂ2ය# �Rසකට 
ෙ#වාsකව තම අධ2යන කටG� පව>වාෙගන යාමට පහiකH Lෙබන 
බව>; 

 (ii) න.>, �ෂ2 Fවාසය වසර 25I# පමණ පLසංසක්රණය ෙනොIJම 
ෙහේ�ෙව# අබල# ත>>වෙc පවLන බව>; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව#  &	 සහායක ප>AH ලබා 	�ය0 දස දහසක QR Kමනාව 
සEතව e�uව ලබන �ෂ2ය# හට, බාEර නවාතැ# සඳහා oශාල .දල 
දැJමට s$Aෙම# $ෂක්රතාව#ට .�ණපා ඇL බව>; 

 එ�මා ද#ෙනEද? 

(ආ) (i) ඉහත �ෂ2ය#ෙm පහiව සඳහා ෙකෝපාO &	 e�u oද2ාලෙc 
ෙ#වාsකාගාරය පLසංසක්රණය IJමට කටG� කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම පLසංසක්රණ කටG� ආරHභ කර= ලබන Qනය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

5. 
399/’18 

ග	  �. රං�> ද ෙසොOසා මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ද�ණ අjෙz� මා�ගෙc .� $ර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) මා�ගය ඉQIJම සඳහා ඇසත්ෙH#�ගත .දල ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (iii) එම මා�ගය ඉQIJෙHK ඉඩH හා අෙනt> ෙnපළ අETUව#ෙm සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔl# ෙව=ෙව# ලබාKමට FයTත ව#Q .ද0 ෙH වනoට> ලබාK LෙMද; 

 (v) එෙසේ නH, ෙගවා ඇL .� ව#Q .දල ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂවල, ද�ණ අjෙz� මා�ගෙය# රජය උපයාග> 
.� ආදායම ව�ෂය අ=ව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ව�ෂවලK මා�ගෙc අ�>වැ�යා සඳහා ෙව# කළ .� .දල 
ෙකොපමණද; 

ය#න> එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

6. 
433/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා# මහතා,— කෘ�ක�ම අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙn�ය ෙ0කH ෙකො�ඨාසෙc, 492 - අ.uවැvය ගාම FලධාR 
වසෙH, කලාවැව t�	යාය මැQ# අලහ�ෙප	මගම දවා Qෙවන කෘ� 
මා�ගය ඉතාම> අබල# ත>>වෙc පවLන බව>; 

 (ii) ෙගොA# 1000  පමණ තම#ෙm එQෙනදා කටG� s$ IJමට ෙමම මා�ගය 
ෙයොදා ග#නා අතර අසව්= ෙනලන සමෙc K ඔl# තම අසව්ැ#න ෙමම 
කෘ� මා�ගය ඔසේසේ පවාහනය IJෙHK ෙබොෙහෝ $ෂක්රතාව#ට ලවන 
බව>;  

 (iii) ෙමම මා�ගය අl	$ 30 I# පමණ පLසංසක්රණය කර ෙනොමැL බව>;  

 එ�මා ද#ෙනEද? 

(ආ) (i) ෙමම මා�ගය ෙH වනෙත පLසංසක්රණය ෙනොIJමට ෙහේ�ව කවෙ�ද;  

 (ii) ෙH සඳහා ඉQRෙcK ග= ලබන �යාමා�ග කවෙ�ද;  

 (iii) එම මා�ගය පLසංසක්රණය සඳහා අවශ2 පLපාදන ලබා ෙද#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

7. 
459/’18 

ග	 �ම0 ර>නායක මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජාLක පLප>L හා ආ��ක 
කටG� අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.01.01 Qන sට 2017.04.30 Qන දවා ජනාjපLවරයා os# s$කර ඇL 
oෙnශ සංචාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල නH කවෙ�ද; 

 (iii) එ එ සංචාරය සඳහා දරන ලද oයදම ෙව# ෙව# වශෙය#  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාjපLවරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභා� U අමාත2වරය#, 
ම#�වරය# සහ FලධාJ# ඇ�� සමසත් සංඛ2ාව ෙව# ෙව# වශෙය# 
ෙකොපමණද; 

 

 

 



( 4 ) 

 

 (v) ජනාjපLවරයා සමඟ සංචාරවලට සහභා� U ෙසi enගලය#ෙm තන�	 
කවෙ�ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

8. 
481/’18 

ග	 �. A. චානක මහතා,— වරාය හා නාoක කටG� අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) හHබ#ෙතොට වරාය ෙපෞnග]කරණය IJෙH �oiම ම�# ලබාෙදන ඉඩH 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද; 

 (ii) ෙමම �oiම ම�# ෙමෙහGH ප�ය#ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩH සඳහා බ$ 
t]ය අය කර#ෙ#ද; 

 (iii) ෙමම වරාෙc ෙතවැF සහ szවැF අQයර ඉQIJෙH අOLය �oiHගත 
සමාගH ෙදෙක# එකකට ලබා ෙද#ෙ#ද;  

 (iv) එෙසේ නH, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද;  

 (v) හHබ#ෙතොට වරාෙc ෙදවැF අQයෙ�K, ඉQකරන ලද අකර 110ක oශාල 
�පත ෙමම සමාගH ෙදෙක# එකකට ලබා ෙද#ෙ#ද; 

 (vi) එෙසේ නH, එය ලබාෙදන පදනම කවෙ�ද;  

 (vii) ෙH සඳහා ෙn�ය ෙහෝ ජාත2#තර සමාගම ම�# තෙසේ	ව ලබාෙගන 
LෙMද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නH, එම වvනාකම F�ණය කරන ලද පදනම කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

9. 
501/’18 

ග	 චT#ද o ෙ�sR මහතා,— කෘ�ක�ම අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) බxඩාරෙවල ඇ�� කෘ�කා�Tක කටG�වල Fරත වන බ$0ල Qස්�කෙc 
ජනතාවට උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘLය oශාල ගැට�ව A ඇL බව 
��ග#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම ව2ාපෘLය ෙහේ�ෙව# වගා හාF U ජනතාවට ව#Q ෙගAමට 
අමාත2ාංශය �යවර ෙගන LෙMද; 

 ය#න එ�මා ෙමම  සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

10. 
523/’18 

ග	 ඉ#Qක අ=	nධ ෙහේර> මහතා,— සව්ෙnශ කටG� අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) හHබ#ෙතොට Qස�්කෙc පාෙn�ය ෙ0කH කා�යාල සඳහා Fවාස 
 ෙතොර�	 ලබාගැ_ෙH oෙශේෂ ව2ාපෘLය ෙව=ෙව# FලධාR# 
බඳවාෙගන LෙMද; 

 (ii) එෙසේ නH, බඳවාග> එම එ එ FලධාRයා ෙm  නම, ]�නය, ගාම FලධාR 
වසම සහ පාෙn�ය ෙ0කH කා�යාලය කවෙ�ද; 

 (iii) ඔl# බඳවාෙගන ඇ>ෙ> ස�්ර පදනT#ද, අFයH පදනT#ද, oෙශේෂ 
ව2ාපෘL සඳහා පමණද ය#න සඳහ# කර#ෙ#ද; 



( 5 ) 

 

 (iv)  ඔl#ෙm මාsක වැ}ප/ෛදFක Kමනාව ෙකොපමණද; 

 (v) oෙශේෂ ෙහෝ අFයH පදනමI# බඳවාෙගන LෙM නH, ඔl#ෙm ෙසේවා 
කාලය  ෙකොපමණද;  

 (vi) එෙසේ බඳවා ගැ_මට .ද0 පLපාදන ෙව#කර LෙMද;   

 (vii)  එෙසේ නH, ඒ ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

11. 
534/’18 

ග	 වාiෙnව නානායකාර මහතා,— වාRමා�ග සහ ජල සHප> හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) පැ0මf0ල, IRබ>ගල ක#ද නායයෑම ෙහේ�ෙව# එම ගෙH පl0 30කට 
ආස#න �Rසකට උ#Evතැ# අET U බව>; 

 (ii)  ආපදාවට ල U පl0 සඳහා oක0ප ඉඩH ලබාKමට |රණය කර ඇ>ෙ> 
ගෙම# I.�. 20ක පමණ ඈL# �Ev ෙදොඹගHමන නමැL පෙnශෙය# 
බව>; 

 එ�මා ද#ෙනEද? 

(ආ) (i) එෙලස $ර බැහැර පෙnශව]# ලබාK ඇL ඉඩH ෙව=වට එම ගමට 
ආස#නෙc �Ev IRබ>ගල රාජ2 ව�යාෙය# ඉඩH ලබාෙදන ෙලස ඔl# 
ඉ0ලා ඇL බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නH, ඔl#ට IRබ>ගල රාජ2 ව�යාෙය# ඉඩH ලබාKමට �යවර 
ග#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

12. 
559/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— පළා> සභා, පළා> පාලන සහ �ඩා අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මාදHෙ�, ඓLහාsක තFවැ0ල ෙnවාලය අසළ IF�vය වැව නT# වැව 
Lෙබන බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම වැෙz ජලෙය# වගා කරන t�	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම�# පLලාභ ලබන ෙගොA# සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අද වනoට එම වැෙz ooධ ජලජ ශාක වැ� වැව ඉතා අබල# ත>>වයට ප>A 
Lෙබන බව ද#ෙ#ද; 

 (v) එෙසේ නH, එම වැව ක�නT# පLසංසක්රණය IJමට අමාත2ාංශය ග= 
ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

 

 

 



( 6 ) 

 

13. 
580/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙn�ය ෛවද2 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙc ජනවාR sට ෙH දවා t	ණෑගල Qස�්කෙc වා�තා A ඇL 
ෙඩං& ෙරෝ�# සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ2ාව, එ එ ෙසෞඛ2 ෛවද2 FලධාR ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව# 
ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කාල4මාව �ළ ෙඩං& ෙරෝගෙය# Tය�ය enගලය# සංඛ2ාව හා 
ඔl#ෙm නH කවෙ�ද; 

 (iv)  t	ණෑගල Qස�්කෙc ෙඩං& අවදානH කලාප ෙලස නH කර ඇL ෙසෞඛ2 
ෙසේවා බලපෙnශ කවෙ�ද; 

 (v) t	ණෑගල Qස�්කය �ළ ෙඩං& ෙරෝගය පාලනය IJම සඳහා ෙසෞඛ2 
අමාත2ාංශය ග#නා �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

14. 
987/’18 

ග	 පnම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල Qස�්කෙc, ��ල පාෙn�ය ෙ0කH ෙකො�ඨාසය �ළ  �Ev 
හ�නාග> eරාoද2ා>මක සථ්ාන සංඛ2ාව හා ඒවාෙc නH කවෙ�ද; 

 (ii)  එම ෙකො�ඨාසය �ළ කැ H ෙනොකරන ලද එෙහ>, හ�නාග> 
eරාoද2ා>මක සථ්ාන �Eටා LෙMද;  

 (iii) එෙසේ නH, ඒවා කවෙ�ද; 

 (iv) ඉහත ෙකො�ඨාසෙc �Ev eරාoද2ා>මක වැදග>කම සEත රජමහා oහාර 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා�තාව ඉQRප> කර#ෙ#ද; 

 (v)  ඉහත eරාoද2ා>මක සථ්ානවල සංරෂණ කටG� ෙව=ෙව# ෙව# කර 
ඇL පLපාදන ��බඳ සH¡�ණ වා�තාව ඉQRප> කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 

15. 
1111/’18 

ග	 දයාsR ජයෙසේකර මහතා,— අjකරණ හා බ#ධනාගාර පLසංස්කරණ 
අමාත2�Tයෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙH වනoට මරණ ද¢වම Fයමව බ#ධනාගාරගත කර ඇL sරක	ව# 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව�ෂ 2010 sට ෙH දවා මරණ ද¢වම Fයම Uව#ෙග# £oත සමාව ලැබ 
Fදහස ්U sරක	ව# සංඛ2ාව එ එ ව�ෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (iii) මරණ ද¢වම අෙහෝs කළ කාල4මාෙzK �යා>මක කරන ලද, වසර 4 ෙහෝ 8 
කාලය සමාෙලෝචනය IJම ම�#,  මරණ ද¢වමට යට>ව £oතා#තය දවා 
sරගතUව#ට ෙපො$ සහන ලබා KෙH කමය ෙH වනoට> �යා>මක 
ව#ෙ#ද; 



( 7 ) 

 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නH, එයට ෙහේ� කවෙ�ද; 

 (v) මරණ ද¢වමට ලUව# Fදහස ් IJෙHK ඔl#ට වඩා වැ� කාලය එම 
ද¢වමට .�u $# යහප> ක0 �යාෙව# පi Uව# Fදහස ්කර ෙනොLෙMද; 

 (vi) එෙසේ නH, එයට ෙහේ� සඳහ# කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�Tය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කටG� ආරHභෙc K 
ෙය$ජනා *+බඳ දැ./ම 

1.  

පා�]ෙH#�ෙz සභානායක�මා,— පා�]ෙH#�ෙz කටG�,— න2ාය පතෙc පධාන 
කටG�වල අංක 1, 2, 3, 4 සහ 5 දරන oෂයය# ��බඳ වැඩ අද Qන ¥සA්ෙHK අංක 24(2) දරන 
පා�]ෙH#�ෙz සථ්ාවර FෙයෝගෙයE ojoධානය#ෙග# Fදහස ්oය G� ය. 

2. 

පා�]ෙH#�ෙz සභානායක�මා,— පා�]ෙH#�ෙz ¥ස්AH,— අද Qන osර 
යෑෙHK ෙමම පා�]ෙH#�ව 2018 අෙගෝස්� 23 බහස්පL#දා ¡. භා. 10.00 වන ෙත 
ක0 තැ�ය G� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=HKම සහ Qනට FයTත කටG� 
 

1.  

පා. 1/’18 
ග	 ෙරෝE  tමාR oෙ�ර>න මහ>Tය, — පාස0 �ෂ2 oනය කT} පJෂණ ojම> 

පRQ s$IJම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා>මක IJම,— ඇතැH පාස0වල 
�ෂ2ය#ෙm oනය ගැට�වලK ojම> oනය පJෂණ s$ ෙනොෙකොට �ෂ2ය# පාසෙල# 
ඉව> IJමට කටG� කරන අතර එම�# එම �ෂ2ය#ෙm අධ2ාපන කටG� අඩාල A oශාල 
අසාධාරණයකට ලAම>, ෙබොෙහෝ ද	ව# දැ� මානsක §ඩනයකට ප> A, මානsක 
ෙරෝ�# Aම>, ඇතැH ද	ව# සමසත් &	 පජාවට ෙම#ම, සමාජයටම ෛවර කරT# සමාජ 
oෙරෝ¨ අපරාධක	ව# U අවසථ්ා ද දනට ඇL ෙහO#, පාස0 �ෂ2ය#ෙm oනය oෙරෝ¨ 
�යාවලK වඩා> ojම> පRQ හා අපෂපා| oනය පJෂණ පැවැ>Aමට කටG� IJම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා>මක කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා 
කරO.  

2.  

පා. 2/’18 
ග	 (ෛවද2) න]#ද ජයLසස් මහතා,— බ$0ල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස 

භාoතා කරT# ඌව ෙව0ලසස් oශව්oද2ාලයට අ=බnධව රජෙc ෛවද2 §ඨය ආරHභ 
IJම,— අප රට �ළ පශසත් ෙසෞඛ2 ෙසේවාව පව>වාෙගන යාම සඳහා අවශ2 ෛවද2ව	# 
පමාණෙය# දැනට sv#ෙ# 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) £ව oද2ා oෂය 
ධාරාෙව# ඉහළම සාමා�ථ ලබා ග#නා �ෂ2කය# ¥සකට රජෙc ෛවද2 §ඨවලට 
පෙzශAෙH අවසථ්ාව අET A ඇL අතර රජෙc අධ2ාපන හා ෙසෞඛ2 ෙසේවාව# ශLම> 
IJම සඳහා බ$0ල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස භාoතා කරT# ඌව ෙව0ලසස් 
oශව්oද2ාලයට අ=බnධව රජෙc ෛවද2 §ඨය ආරHභ කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව 
ෙයෝජනා කරO.   
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3.  

පා. 15/’18 
ග	 චT#ද o ෙ�sR මහතා,— පාස0 හා �ඩා සමාජ �ක� තරඟාව]වල ත>>වය 

ඉහළ නැංAම සඳහා වැඩසටහන සකස් IJම,— පi�ය වසර IEපයක sටම p 
ලංකාෙz �ක� �ඩාව දැ� කඩාවැ�මකට ල A ඇL බැo#, ජාLක කxඩායමට දෂ 
�ඩකය# ෙසොයා ගැ_ම සඳහා පාස0 හා �ඩා සමාජ ම�ටT# �ක� තරඟාව]වල 
ත>>වය ඉහළ නැංAම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව 
ෙයෝජනා කරO.   

4.  

පා.20/’18 
ග	 E	ªකා ෙපේමච#ද මහ>Tය,— sය�ම oශ්වoද2ාලවල දැනට පවLන නවක 

වදය සH¡�ණෙය# නැවැ>Aම සඳහා පවLන _L �යා>මක IJම,— oශ්වoද2ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ# �ටත නවක si#ට .�ණ Kමට s$වන නවක වදය සH¡�ණෙය#ම වැළැAම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ2ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන> සව්¬පෙc සාහsක 
�යා තහනH IJෙH පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා>මක කරන sය�ම 
පා�ශ්වය#ට _Lය �යා>මක කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

5.  

 පා.23/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— e>තලම Qස්�කෙc ෙවරළ |රය ආරෂා කර 
ගැ_ම සඳහා ක�නH වැඩසටහන Qය> IJම,— e>තලම Qස්�කය අLශය i#දර 
ෙවරළ |රයකට ETකH Dවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන oනාශ Aම, අනවසර ඉQIJH 
වැF ෙහේ� Fසා ෙවරළ |රය �ෂණයට ලA ඇL බැo#, e>තලම Qස්�කෙc ෙවරළ 
|රය ආරෂා කර ගැ_ම සඳහා ක�නH වැඩසටහන Qය> කළ G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

6.  

පා. 3/’18 
ග	 (ෛවද2) න]#ද ජයLසස් මහතා,— ෙමොර}ව oශව්oද2ාලය සඳහා ෙයෝ�ත ෛවද2 

§ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය IJම,— 2018 අයවැය 
ම�# ෙමොර}ව oශව්oද2ාලයට අ=බnධව ෛවද2 §ඨය ඉQIJමට ෙයෝජනා කර ඇL අතර 
එම ෙයෝ�ත ෛවද2 §ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය 
කළ  G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

7.  

 පා.  4/’18 
  ග	 එස.් එH. මRකා� මහතා,— දහH පාස0 අධ2ාපනය අFවා�ය IJම,— �ෂ්ඨ 
සHප#න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අGR# රට �ළ ව2ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම�දනය IJම හා ස්වයං oනය ඇL IJම උෙදසා sය�ම  ද	ව#ට, 9 ෙශේªය දවා 
ඔl#ෙm ආගමට අ=®ල  දහH පාස0 අධ2ාපනය අFවා�ය IJම i$i යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

8.  

පා. 16/’18 
ග	 චT#ද o ෙ�sR මහතා,— ගා�ය පළා>වල ෙබෞnධ ප#ස0වල වැඩsvන 

වෙයෝවෘnධ {¯#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ_ම සඳහා වැඩසටහන සකස් IJම,— 
p ලංකාෙz ෙබොෙහෝ ගා�ය පළා>වල ෙබෞnධ ප#ස0 ඉතා අf ආ��ක ම�ටමක පවLන 
බැo#, එවැF ප#ස0වල වැඩsvන වෙයෝවෘnධ {¯#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ_ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 
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9.  

පා.21/’18 
ග	 E	ªකා ෙපේමච#ද මහ>Tය,— අ#ත�ජාලය �ළ අසභ2 A�ෙයෝ පට 

සංසරණය Aම වැළැAෙමEලා oෙශේෂ ඒකකය �E}Aම,— ව�තමානෙc බ�ල 
වශෙය# අ#ත�ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයt> අසභ2 A�ෙයෝ ද�ශන සංසරණය Aම ම�# 
enගලය#ෙm enග]ක>වය oනාශවන අතර oෙශේෂෙය#ම, කා#තා පා�ශ්වය එම�# 
oශාල අපහiතාවයකට ප>වන බැo#, ෙමව# A�ෙයෝ ද�ශන ළඟ තබාෙගන svන, 
ෙබදා හRන හා F�මාණය කරන enගලය# ��බඳව oම�ශනය IJමට පLඵලදා± 
oෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පJෂණ ෙදපා�තෙH#�ව �ළ �E}oය  G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

10.  

පා.22/’18 

ග	 E	ªකා ෙපේමච#ද මහ>Tය,— oශ්වoද2ාල හා අෙනt> sය�ම උසස ්
අධ2ාපන ආයතනවලට oෙශේෂ e�uවල> මානsක උපෙnශකව	 ෙහෝ අ=ශාසකව	 
ප>IJම,— ව�තමානෙc බ�ල වශෙය# දනට ලැෙබන ත	ණ ත	ªය#, si 
sioය# sයQo හාFකර ගැ_ෙH පවණතාවය මැඩපැවැ>Aම සඳහා sය�ම රජෙc 
අධ2ාපන ආයතන සඳහා e�uවල> මානsක උපෙnශකව	, අ=ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ2ාපන ආයතනවල දැනට svන &	වර &	වRය#ට මානsක උපෙnශනය ��බඳ 
oෙශේෂ e�uව ලබාQය  G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

11.  

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— e>තලම Qස්�කය ස�ව L² ෙවො]ෙබෝ0 �ඩාෙz 
අ{මානය නැවත ෙගොඩනැ�මට වැඩසටහන Qය> IJම,— �ට දශකයකට පමණ ෙපර 
e>තලම Qස්�කෙc පාස0 ව]# �EU දෂ ෙවො]ෙබෝ0 �ඩක ��කාව# ජාLක හා 
ජාත2#තර තරඟ වලK දැU දෂතා Fසා e>තලම Qස්�කයට ෙවො]ෙබෝ0 
�ඩාෙව# ඉතා අ{මානව> ස්ථානය ET lවද, අද වනoට එම ත>>වෙc යH �ඳ 
වැ�ම ඇL බැo#, නැවත එම අ{මානය e>තලම Qස්�කයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන Qය> කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

12.  

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— e>තලම Qස්�කය �ළ v# මා� 
ක�මා#තශාලාව ස්ථා�ත IJම,— ජනතාවෙm ෙපෝෂණ අවශ2තා සeරා³ම සඳහා 
අවශ2 ෙපෝ�# ලබාKමට>, වා��කව v# මා� ආනයනය ෙව=ෙව# oෙnශ රටව0 කරා 
ඇK යන oෙnශ oFමය ආරෂා කර ගැ_ම සඳහා ෙම#ම, v# මා� ක�මා#තශාලාව 
ස්ථා�ත IJමට අවශ2 sය�ම සHප> e>තලම Qස්�කය �ළ පවLන බැo# ද, එම 
Qස්�කය �ළ v# මා� ක�මා#තශාලාව ස්ථා�ත IJමට කටG� කළ G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

13.  

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක}නායක අjෙz� මා�ගය හලාවත දවා 
K�ඝ IJම,— රටක සංව�ධනය සඳහා අjෙz� මා�ග ඉතා වැදග> වන බැo# ද, ව>ම# 
යහපාලන රජය යටෙ> e>තලම Qස්�කය ඉතා ෙzගෙය# සංව�ධනය වන බැo# ද, 
එම සංව�ධන ෙzගය තව$රට> ඉහළ නැංAම සඳහා දැනට ෙකොළඹ sට ක}නායක දවා 
U අjෙz� මා�ගය හලාවත දවා K�ඝ  කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා 
කරO.   
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14.  

පා.27/’18 
ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා, — වයඹ පළාෙ> වැz, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආµතව 

t� ශාඛ s}AෙH ව2ාපෘLය ආරHභ IJම,— පෙසේ පවLන ජලය ආරෂා IJෙH 
හැIයාව ෙම#ම, පාං¶ ඛාදනය අවම IJෙH &ණාංග සEත U Q& ආG කාලය ඇL 
t� ශාඛ,  වයඹ පළාෙ> වැz, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආµතව s}AෙH ව2ාපෘLය 
ආරHභ කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

15.  

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— බ>තලං&xfව �ප>වා4 ¨වර ජනතාවෙm ·]ක 

අවශ2තා සeරා³ම සඳහා ක�නH �යවර ගැ_ම,— වයඹ පළාෙ>, e>තලම 
Qස්�කෙc, ක0�vය අ�ධnAපය අසල ඇL පධාන �පත වන බ>තලං&xfව �පෙ> 
¨වර පජාවෙm ·]ක අවශ2තා ��බඳව ෙමෙත Fs අවධානයට ල ෙනොA ඇL 
බැo#, ව>ම# යහපාලන රජය යටෙ>  එම ජනතාවෙm ·]ක අවශ2තා සeරා K 
ඔl#ෙm £වන ත>>වය උසස් කර³ම සඳහා ක�නH �යවර ගත G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.  

16.  

 පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— tt� ෙගොoපළ ETය# භාoතා කරන බැටR 
ෙ� කමය නව>වා³ම,— p ලංකාව අ|තෙc පට#ම ස>ව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞnධ රට lවද,  අද වනoට සමහර tt� ෙගොoපළ ETය# භාoතා කරන බැටR ෙ� 
කමය Fසා ස�# දැ� Eංසාවකට ලAම>, අjක �>තර Fෂ්පාදනය ��# i� පRමාණ 
tt� ෙගොoපළ ETය#ෙm ¥Iයා අන�	දායක ත>>වයකට ප>ව ඇL බැo#, ෙමම 
අL අමා=¸ය කමය නව>වා³ම සඳහා අවශ2 �යවර ගත G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව 
ෙයෝජනා කරO.   

17.  

  පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— IR ක�මා#තෙc FGත ෙn�ය IR 
ෙගොA#ෙm ගැට� oස¹මට ක�නH වැඩසටහන Qය> IJම,— වා��කව අෙ� රටට 
IR �v ආනයනය සඳහා oශාල .දල වැයවන අතර එම .ද0 අප රට �ළම ඉLR 
කරගත හැIනH, එය රෙ� ආ��කයට oශාල �}බලය වන බැo#, IR ක�මා#තෙc 
FGත ෙn�ය IR ෙගොA#ෙm ගැට� oස¹මට ක�නH වැඩසටහන Qය> කළ G�යැO 
ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO 

18.  

    පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Eටා ඇL eරාoද2ා 
වvනාකම සEත ස්ථාන සංරෂණය IJම සඳහා ක�නH වැඩසටහන Qය> IJම,—  
වයඹ පළාෙ> t	ණෑගල Qස�්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉLහාසයකට ETකH Iයන eරාoද2ා 
වvනාකම ඇL ස්ථාන ¥ස සEත Qස්�කය වන අතර අ|තෙcK t	ණෑගල, 
දඹෙදªය සහ යාප�ව වැF රාජධාF �Eටා L»ෙ#ද t	ණෑගල Qස්�කය �ළ lව>, 
අද වනoට එම ෙපෞරාªක සථ්ානවල ආරෂාව සHබ#ධෙය# බලව> ගැට� ම�A ඇL 
බැo#, එම eරාoද2ා ස්ථාන සංරෂණය IJම සඳහා ක�නH වැඩසටහන Qය> කළ 
G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.  
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19.  

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— sය� ෙෂේත ආවරණය වන පRQ e�0 සමාජ 
ආරෂණ ජාලය �යා>මක IJම,— ඕනෑම රටක සා�ථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව|ම එම රෙ� £ව> වන eරවැsය#ට වැදග> වන අතර p ලංකාෙz රාජ2 අංශෙc හා 
ෙපෞnග]ක අංශෙc ෙසේවකය# සඳහා oශාම වැ}� කමය ෙහෝ අ�ථ සාධක කමය 
�යා>මක lවද, රෙ� අojම> අංශෙc ෙසේවකය# සඳහා Is$ සමාජ ආරෂණ කමය 
�යා>මක ෙනොවන බැo#, sය� ෙෂේත ආවරණය වන පRQ e�0 සමාජ ආරෂණ 
ජාලය �යා>මක කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.  

20.  

පා.33/’18 

ග	 ආන#ද අ�>ගමෙm මහතා,— මහ=වර Qස�්කෙc  TRQය ම>ස2 ක�මා#තය 
පව�ධනය IJම,— මහ=වර Qස�්කය ½ෙගෝ³ය වශෙය# සළකා බලන කල .�$ 
4මාෙව# $රසථ්ව �Eටා ඇL බැo#, එම Qස�්කෙc £ව>වන ජනතාවෙm ෙපෝ�# 
අවශ2තාව සeරා³ම සඳහා මහ=වර Qස�්කය �ළ �Ev sය� වැz හා ජලාශවල TRQය 
ම>ස2 ක�මා#තය පව�ධනය කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

21.  

පා.34/’18 

ග	 ආන#ද අ�>ගමෙm මහතා,— මහ=වර Qස�්කය �ළ පOනස ්වගාව ෙහේ�ෙව# 
s$A ඇL පRසර හාFය අවම IJම,— මහ=වර Qස�්කය �ළ පOනස ්වගාව ෙහේ�ෙව# 
පRසරයට දැ� හාFය s$A ඇL බැo#, එම පRසර හාFය අවම IJම සඳහා ක�නH 
වැඩසටහන Qය> කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

22.  

 පා.35/’18 

ග	 ආන#ද අ�>ගමෙm මහතා, — මහ=වර ෙරෝහ0 පRශෙc ඇL අනවසර ඉQIJH 
ඉව> IJම,— ව>ම# යහපාලන රජය යටෙ> මහ=වර ෙරෝහල ෙදවැF ජාLක ෙරෝහල ෙලස 
QGu IJමට �යවර ගFT# svන බැo#, එම ෙරෝහ0 පRශෙc ඇL sය� අනවසර ඉQIJH 
ඉව> IRමට ක�නT# �යවර ගත G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

23.  

   පා. 36/’18 

ග	 චT#ද o ෙ�sR මහතා,— පාෙn�ය මාධ2ෙzK#ෙm වෘ>|ය ගැට� oස¹මට 
යා#තණය  සකස ්IJම,— රටක සංව�ධනය සඳහා ෙතොර�	 වැදග> සාධකය වන අතර, 
එම ෙතොර�	 සHපාදනෙcK වැදග> ෙමෙහවර ඉ}කරන පාෙn�ය මාධ2ෙzK#ෙm වෘ>|ය 
ගැට� oස¹මට යා#තණය සකස ්කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO. 

24.  

පා.37/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— e>තලම Qස�්කය �ළ ජලජ පැළෑv වගා IJෙH 
ව2ාපෘLය ආරHභ IJම,— ව�තමානෙc ෙලෝකෙc ජලජ පැළෑv සඳහා oශාල ඉ0�ම 
පවLන අතර, එම�# අෙ� රටට oෙnශ oFමය උපයා ගැ_ෙH e�0 අවස්ථාව උදා A ඇL 
අතර, මෑතකK ජප# oෙශේෂඥය# os# sය ප�ෙcෂණ වා�තාවක ජලජ පැළෑv වගාව සඳහා 
e>තලම Qස�්කෙc ෙවරළ |රය ආµත පෙnශය ඉතා ෙයෝග2 බව ෙප#වා K ඇL පi�මක 
ජලජ පැළෑv වගා IJෙH ව2ාපෘLය e>තලම Qස�්කය �ළ ආරHභ කළ G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   
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25.  

පා.38/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත IJම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙH වනoට ��කා ෙරෝ�# සංඛ2ාව oශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇL බැo#, එම 
ෙරෝ� ජනතාව ෙව=ෙව#  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ G�යැO ෙමම 
පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

26.  

පා.39/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත IJම,—             
p ලංකාෙz පධානතම ළමා ෙරෝහල වන R�ෙz ආ�යා ළමා ෙරෝහෙ0 පවLන දැ� තදබදය 
අවම IJම සඳහා ෙම#ම, වයඹ හා උ�	 මැද පළාෙ> ජනතාවට පෙයෝජනව> වන පRQ වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.   

27.  

පා.40/’18 

ග	 අෙශෝක �ය#ත මහතා,— e>තලම Qස�්කෙc ෙහෝට0 පාසල සථ්ා�ත IJම,— 
ව>ම# යහපාලන රජය යටෙ> e>තලම Qස�්කය සංචාරක කලාපය ෙලස QGu IJමට 
අෙ�ෂා කරන බැo#, එම ක�මා#තෙc QGuව සඳහා අවශ2 මානව සHපත e�u IJම 
සඳහා  e>තලම Qස�්කෙc ෙහෝට0 පාසල  සථ්ා�ත කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව 
ෙයෝජනා කරO.   

28.  

   පා.41/’18 
ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ වtගf ෙරෝ�# සඳහා ෙරෝහල 

සථ්ා�ත IJම,— වයඹ පළාෙ>, t	ණෑගල Qස�්කය �ළ මෑත කා³නව oශාල ෙලස 
වtගf ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇL බැo#, එම ෙරෝ�# ෙව=ෙව# වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල 
සථ්ා�ත කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා කරO.  

29.  

   පා.42/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�F0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ> t	ණෑගල Qස�්කෙc තැල4Tයා 
ෙරෝ�# සඳහා ෙරෝහල සථ්ා�ත IJම,— මෑතකා³නව p ලංකාෙz වැ�ම තැල4Tයා 
ෙරෝ�# වා�තා A ඇ>ෙ> t	ණෑගල Qස�්කෙc වන අතර, තවම> එම ෙරෝ�#ට පLකාර 
ලබා ගැ_ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල සථ්ා�ත කර ෙනොමැL බැo#, එම ෙරෝ�# සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල t	ණෑගල Qස�්කෙc සථ්ා�ත කළ G�යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව ෙයෝජනා 
කරO.  

 

*30. 

තැපැ0, තැපැ0 ෙසේවා හා .ස]්H ආගTක කටG� අමාත2�මා,— තැපැ0 කා�යාල 
ආඥාපනත යටෙ> ව2වසථ්ා,— (190 වැF අjකාරය U) තැපැ0 කා�යාල ආඥාපනෙ>           
7 වැF වග#Lය යටෙ> තැපැ0 ගාස�් සHබ#ධෙය# .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2වරයාෙm 
එකඟතාවය ඇLව තැපැ0 තැපැ0 ෙසේවා හා .ස]්H ආගTක කටG� අමාත2වරයා os# 
සාදන ල$ව, 2018 ÀF 07 QනැL අංක 2074/32 දරන අL oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කර= ලැබ, 
2018.06.20 Qන ඉQRප> කරන ලද ව2වසථ්ා අ=මත කළ G� ය. 

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
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*31. 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙn�ය ෛවද2 අමාත2�මා,—  ජාLක ඖෂධ Fයාමන 
අjකාRය පනත යටෙ> Fෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාLක ඖෂධ Fයාමන 
අjකාRය පනෙ> 59 සහ 63 වග#L සමඟ Iයoය G�, 142(2) වග#Lෙc (ද) ෙÂදය 
යටෙ> 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ]යාපQං� IJම (ගාස්�) Fෙයෝග සHබ#ධෙය# 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙn�ය ෛවද2 අමාත2වරයා os# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාR 
05 QනැL අංක 2052/33 දරන අL oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කර= ලැබ, 2018.04.03 
Qන ඉQRප> කරන ලද Fෙයෝග අ=මත කළ G� ය.  

*32. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— iරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> Fෙzදනය (අංක 1),— 
iරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අjකාරය U) 25 වග#Lය යටෙ> iරාබ$ සHබ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා os# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාR 18 QනැL අංක 2054/42 දරන අL 
oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කර= ලැබ, 2018.05.22 Qන ඉQRප> කරන ලද Fෙzදනය අ=මත 
කළ G� ය. 

(අංක 04/2018 දරන iරාබ$ Fෙzදනය)  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*33. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— iරාබ$ ආඥාපනත යටෙ> F ෙzදනය (අංක 2),— 

iරාබ$ ආඥාපනෙ> (52 අjකාරය U) 32 වග#Lය සමඟ Iයoය G� 25 
වග#Lය යටෙ> වා��ක ම>පැ# බලපත ගාස්� සHබ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා os# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැHබ� 11 QනැL අංක 
2049/4 දරන අL oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කර= ලැබ, 2018.03.20 Qන ඉQRප> 
කරන ලද Fෙzදනය අ=මත කළ G� ය. 

(අංක 1004 දරන iරාබ$ Fෙzදනය)  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*34.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ> Fෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන> ම�# 
සංෙශෝjත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ> 4(3) වග#Lය සහ 14 
වග#Lය සමඟ Iයoය G� එD පනෙ> 20 වග#Lය යටෙ> ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Fෙයෝග සHබ#ධෙය# සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2වරයා os# 
සාදන ල$ව, 2018 ÀF 18 QනැL අංක 2076/4 දරන අL oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ කර= ලැබ, 
2018.07.17 Qන ඉQRප> කරන ලද Fෙයෝග අ=මත කළ G� ය. 

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*35. 

ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්� oFමය ස්ථානය අසා.Eකරණය IJෙH පන> ෙක}Hපත — 
කාරක සභාව. 

*36. 
ෙබෞnධ oහාර ෙnවාලගH (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම. 

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*37. 

ෙථේරවාK {Ã කLකාව> (]යාපQං� IJෙH) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 
IයAම. 

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*38. 

p ලංකා වාªජ සමථ මධ2ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 
IයAම.  

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
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*39.  
i¥tHප> oFමය පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*40. 

පාෙn�ය සභා (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*41. 
කාලාවෙරෝධ (oෙශේෂ ojoධාන) (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*42. 

පJෂණ ෙකොTෂ# සභා (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*43. 
හාF¡රණය සඳහා වන කා�යාලය පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*44. 

අමරෙnව ෙසෞ#ද�ය හා ප�ෙcෂණ ෙ#දය පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*45.    
 iරාබ$ (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

 (අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*46. 

ෛවද2 (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*47. 
වැo] කලාපය සඳහා U නව ගHමාන සංව�ධන අjකාRය පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 

IයAම.  
(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 

*48. 

පළා> සභා, පළා> පාලන සහ �ඩා අමාත2�මා,—  පළා> සභා මැLවරණ ෙකො�ඨාස 
4මා F�ණය IJෙH කT} වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනL# සංෙශෝjත 1988 අංක 2 
දරන පළා> සභා ඡ#ද oම4H පනෙ> 3අ. (11) වග#Lය පකාරව 4මා F�ණය කT}ව os# 
අමාත2වරයා ෙවත ඉQRප> කරන ල$ව 2018.03.06 Qන පා�]ෙH#�ෙzK සභාගත කරන ලද 
එD කT}ෙz වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

*49.  
අගාමාත2�මා සහ ජාLක පLප>L හා ආ��ක කටG� අමාත2�මා,— ආxfකම 

ව2වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— p ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාK ජනරජෙc 
ආxfකම ව2වස්ථාෙz 104ආ (5) (අ) ව2වස්ථාව පකාරව මැLවරණ ෙකොTෂ# සභාව 
os# සාදන ලද, 2017 ෙදසැHබ� 04 QනැL අංක 2048/1 දරන අL oෙශේෂ ගැස� 
පතෙc පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 Qන ඉQRප> කරන ලද ජනමතoචාරණයකK ෙහෝ 
ඡ#ද oම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ oදÅ> හා .Æත ජනමාධ2 os# ��පැQය G�, 
මාධ2 උපමාන අ=මත කළ   G� ය. 

(අමාත2 මxඩලෙc අ=මLය ද#වා LෙM.) 
*50. 
අගාමාත2�මා සහ ජාLක පLප>L හා ආ��ක කටG� අමාත2�මා,— ආxfකම 

ව2වසථ්ාව යටෙ> |රණය,— p ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාK ජනරජෙc ආxfක ම 
ව2වසථ්ාෙz 153 ව2වස්ථාව පකාරව ජනාjපLවරයා os# ආxfකම ව2වසථ්ා සභාෙz 
අ=මLයට යට>ව 2015.11.27 වැF Qන sට බලපැවැ>ෙවන පRQ එÇ. එH. ගාT  
oෙ�sංහ මහතා oගණකාjපLවරයා වශෙය# ප>කර ඇL ෙහO#ද; 
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oගණකාjපLවරයාෙm  වැ}ප  p  ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාK ජනරජෙc ආxfක ම 
ව2වසථ්ාෙz 153 (2) ව2වසථ්ාව පකාරව පා�]ෙH#�ව os# Fශ්චය කර= ලැ�ය G� 
අතර රජෙc ඒකාබnධ අර.දලට වැය බර වන ෙහO#ද;  
ජනාjපLවරයා os# 2017.11.14 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද අමාත2 මxඩල 
සංෙnශයට අදාළව 2017.12.05 QනැL අමාත2 මxඩල |රණය අ=ව oගණකාjපL,   
එÇ. එH. ගාT  oෙ�sංහ මහතාට පහත පRQ වැ}� හා Kමනා ෙගAමට අ=මLය ලබා K 
ඇL ෙහO#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැF Qන sට රාජ2 පRපාලන චකෙ0ඛ අංක 6/2006 අ=ව  
SL - 4 වැ}� පRමාණෙc 08 වැF වැ}� �යවෙ� �E}වා වැ}� ෙගAම 
හා තන�රට ET අෙනt> Kමනා ෙගAමට; 

(ආ) රාජ2 පRපාලන චකෙ0ඛ අංක 3/2016 අ=ව 2016.01.01 වැF Qන sට 
වැ}ප පRව�තනය IJෙH K SL – 4 වැ}� ක මය යටෙ> එම 
චකෙ0ඛෙc උපෙදස් පRQ වැ}� පRව�තනය කර ෙගAමට; සහ 

 (ඇ) එD වැ}� පRමාණයට අදාළ වා��ක වැ}� ව�ධක ෙගAමට. 

ඊට අ=®ලව, p ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාK ජනරජෙc ආxfක ම ව2වස්ථාෙz 
153 (2) ව2වස්ථාව පකාරව, oගණකාjපL, එÇ. එH. ගාT  oෙ�sංහ මහතා ෙවත 
රජෙc ඒකාබnධ අර.දලට වැය බර වන පRQ ඉහත සඳහ# මාsක වැ}ප හා Kමනා 
ෙගAම කළ G� යැO ෙමම පා�]ෙH#�ව Fශ්චය කරO.  

*51. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— මහජන බැංtෙz වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල2 පකාශන (2016),— .ද0 _L පනෙ> 35(3) වග#Lය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) වග#Lය යටෙ> 2017.11.16 වැF Qන ඉQRප> කරන 
ලද 2016.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> මහජන බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ 
·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.06 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*52. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— p ලංකා කÀ සංසථ්ාෙz 

වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල2 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ>       
14(3) වග#Lය යටෙ> 2017.11.24 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 2015.12.31 වැF Qෙන# 
අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> p 
ලංකා කÀ සංසථ්ාෙz වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.06 Qන සලකා 
බලන ලK.) 
*53. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැංtෙz වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබnධ ·ල2 පකාශන (2016),— .ද0 _L පනෙ> 35(3) වග#Lය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) වග#Lය ය ටෙ> 2017.12.04 වැF Qන ඉQRප> කරන 
ලද 2016.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> ලංකා බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ඒකාබnධ 
·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.06 Qන සලකා 
බලන ලK.) 
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*54. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— පාෙn�ය සංව�ධන බැංtෙz 
වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන (2015),— .ද0 _L පනෙ> 35(3) වග#Lය යටෙ> සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) වග#Lය ය ටෙ> 2017.11.07 වැF Qන ඉQRප> කරන 
ලද 2015.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> පාෙn�ය සංව�ධන බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා 
·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.06 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*55. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙ>     
14(3) වග#Lය ය ටෙ> 2017.06.23 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 2014.12.31 වැF Qෙන# 
අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2017.09.21 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*56. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙ>     
14(3) වග#Lය ය ටෙ> 2017.11.11 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 2015.12.31 වැF Qෙන# 
අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.06 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*57. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ=වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— p ලංකා ඉLRIJෙH 

බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙ> 14
(3) වග#Lය ය ටෙ> 2017.08.08 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 2014.12.31 වැF Qෙන# අවස# 
U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¨න oගණකව	#ෙm FJෂණ ඇ�ල> p ලංකා 
ඉLRIJෙH බැංtෙz වා��ක වා�තාව හා ·ල2 පකාශන අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2017.09.21 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*58. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා ආෙයෝජන 

මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොTසම පනෙ> 31 වැF වග#Lය ය ටෙ> 2017.10.19 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 
2012.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm 
FJෂණ ඇ�ල> p ලංකා ආෙයෝජන මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ 
G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2017.11.10 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*59. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා ආෙයෝජන 

මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොTසම පනෙ> 31 වැF වග#Lය ය ටෙ> 2017.12.07 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 
2013.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm 
FJෂණ ඇ�ල> p ලංකා ආෙයෝජන මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ 
G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.20 Qන සලකා 
බලන ලK.) 
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*60. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා ආෙයෝජන 
මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොTසම පනෙ> 31 වැF වග#Lය ය ටෙ> 2017.12.07 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 
2014.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm 
FJෂණ ඇ�ල> p ලංකා ආෙයෝජන මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ 
G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.03.20 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*61. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1979 අංක 40 දරන p ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙ> 16 වැF වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> වග#L II ට අ=ව 
2017.10.20 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද 2014.12.31 වැF Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ල> p ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මxඩලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.02.20 Qන සලකා 
බලන ලK.) 

*62. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— p ලංකා i¥tHප> හා oFමය ෙකොTෂ# 

සභාෙz වා��ක වා�තාව හා �uH (2016),— 1987 අංක 36 දරන p ලංකා i¥tHප> 
හා oFමය ෙකොTෂ# සභා පනෙ> 37(2) වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 
13(1) වග#Lය අ=ව, 2017.12.07 වන Qන ඉQRප> කරන ලද, 2016.12.31 Qෙන# 
අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> p 
ලංකා i¥tHප> හා oFමය ෙකොTෂ# සභාෙz වා��ක වා�තාව හා �uම අ=මත කළ 
G� ය. 

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව os# 2018.02.20 Qන 
සලකා බලන ලK.) 

*63. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද 

උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ=®ලතා තෙසේ	 ��බඳ p ලංකා ප|තන 
මxඩලෙc වා��ක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ=®ලතා තෙසේ	 ��බඳ 
p ලංකා ප|තන මxඩල පනෙ> 29(5) වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 
14(3) වග#Lය යටෙ>, 2016.08.12 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# 
අවස# U ව�ෂය සඳහා oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> අ=®ලතා තෙසේ	 
��බඳ p ලංකා ප|තන මxඩලෙc වා��ක වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*64. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද 

උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාLක oද2ා හා තාෂණ ෙකොTෂ# සභාෙz 
වා��ක වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන oද2ාව හා තාෂණය වැ� QGu IJෙH 
පනෙ> 40(3) වග#Lය සහ ආxfකම ව2වසථ්ාෙz 154(6) ව2වස්ථාව යටෙ>, 
2016.06.09 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ජාLක oද2ා හා තාෂණ 
ෙකොTෂ# සභාෙz වා��ක වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 
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*65. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාLක oද2ා පදනෙH වා��ක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන oද2ාව හා තාෂණය වැ� QGu IJෙH පනෙ> 40(3) වග#Lය සහ 
ආxfකම ව2වස්ථාෙz 154(6) ව2වස්ථාව යටෙ>, 2016.07.05 වැF Qන ඉQRප> කරන 
ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ජාLක oද2ා පදනෙH වා��ක වා�තාව අ=මත  
කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*66. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාLක oද2ා හා තාෂණ ෙකොTෂ# සභාෙz වා��ක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන oද2ාව හා තාෂණය වැ� QGu IJෙH පනෙ> 
40(3) වග#Lය සහ ආxfකම ව2වස්ථාෙz 154(6) ව2වසථ්ාව යටෙ>, 2017.03.22 වැF 
Qන ඉQRප> කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ජාLක oද2ා හා තාෂණ ෙකොTෂ# සභාෙz 
වා��ක වා�තාව අ=මත  කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*67. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�Tක තාෂණ ආයතනෙc වා��ක වා�තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන oද2ාව හා තාෂණය වැ� QGu IJෙH පනෙ> 40(3) 
වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) වග#Lය යටෙ>, 2017.01.24 
වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 2014. 12. 31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> කා�Tක තාෂණ ආයතනෙc වා��ක 
වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*68. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�Tක තාෂණ ආයතනෙc වා��ක වා�තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන oද2ාව හා තාෂණය වැ� QGu IJෙH පනෙ> 40(3) 
වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) වග#Lය යටෙ>, 2016.01.29 
වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 2013. 12. 31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> කා�Tක තාෂණ ආයතනෙc වා��ක 
වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*69. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— p ලංකා පTL ආයතනෙc වා��ක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන p ලංකා පTL ආයතන පනෙ> 37(3) වග#Lය සහ ආxfකම 
ව2වසථ්ාෙz 154(6) ව2වස්ථාව යටෙ>, 2016.12.02 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද,     
2014. 12. 31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> p ලංකා පTL ආයතනෙc වා��ක වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 
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*70. 
oද2ා, තාෂණ, ප�ෙcෂණ, Feණතා සංව�ධන හා වෘ>|ය e�u සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ=®ලතා තෙසේ	 ��බඳ p ලංකා ප|තන මxඩලෙc  
වා��ක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ=®ලතා තෙසේ	 ��බඳ p ලංකා 
ප|තන මxඩල පනෙ> 29(5) වග#Lය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> 14(3) 
වග#Lය යටෙ>, 2017.06.22 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 2015.12.31 Qෙන# අවස# 
U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද oගණකාjපLවරයාෙm FJෂණ ඇ�ළ> අ=®ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ p ලංකා ප|තන මxඩලෙc වා��ක වා�තාව අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.11 Qන සලකා බලන ලK.) 

*71. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— p ලංකා සබරග.ව 

oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2017.10.17 වැF Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> p ලංකා සබරග.ව oශ්වoද2ාලෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*72. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— p ලංකා සබරග.ව 

oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2017.10.17 වැF Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> p ලංකා සබරග.ව oශ්වoද2ාලෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*73. 

උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘLක කටG� අමාත2�මා,— p ජයව�ධනeර 
oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2015),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2017.10.17 වැF Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2015.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> p ජයව�ධනeර oශ්වoද2ාලෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*74. 
උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘLක කටG� අමාත2�මා,— ඌව ෙව0ලස්ස 

oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2017.03.23 වැF Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ඌව ෙව0ලස්ස oශ්වoද2ාලෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 
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*75. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ඌව ෙව0ලසස් 

oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ> 2017.08.10 වැF Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ඌව ෙව0ලස්ස oශ්වoද2ාලෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*76. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> xiii වැF 
පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2016.10.26 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 
2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ     
G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.05.03 Qන සලකා බලන ලK.) 

*77. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> xiii වැF 
පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2017.01.24 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 
2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ     
G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.05.03 Qන සලකා බලන ලK.) 

*78. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2015),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> xiii වැF 
පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ>, 2018.02.21 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 
2015.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ     
G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2018.05.23 Qන සලකා බලන ලK.) 

*79. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc 

පRගණක අධ2යනායතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
oශ්වoද2ාල පනෙ> 110 වැF වග#Lය යටෙ> 2016.07.20 වැF Qන ඉQRප> කරන ලද, 
2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශ්වoද2ාලෙc පRගණක අධ2යනායතනෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.05.03 Qන සලකා බලන ලK.) 
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*80. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc 

පRගණක අධ2යනායතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
oශ්වoද2ාල පනෙ> 110 වැF වග#Lය යටෙ> 2017.02.22 ඉQRප> කරන ලද, 
2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm 
FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශව්oද2ාලෙc පRගණක අධ2යනායතනෙc වා��ක 
වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.05.03 Qන සලකා බලන ලK.) 

*81. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙදªය oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2012),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> 110 වැF 
වග#Lය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> II ෙකොටස යටෙ>, 2015.11.21 Qන 
ඉQRප> කරන ලද, 2012.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ෙ�රාෙදªය oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව 
හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.11.20 Qන සලකා බලන ලK.) 

*82. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙදªය oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> 110 වැF 
වග#Lය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> II ෙකොටස යටෙ> 2017.01.24 Qන 
ඉQRප> කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ෙ�රාෙදªය oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව 
හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.11.20 Qන සලකා බලන ලK.) 

*83. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙදªය oශව්oද2ාලෙc 

වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> 110 වැF 
වග#Lය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙ> II ෙකොටස යටෙ>, 2017.02.22 Qන 
ඉQRප> කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ෙ�රාෙදªය oශ්වoද2ාලෙc වා��ක වා�තාව 
හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.11.20 Qන සලකා බලන ලK.) 

*84. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ගHපහ oකමාරÇ� ආG�ෙzද 

oද2ායතනය, කැළªය oශ්වoද2ාලයE වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),—           
1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය 
යටෙ>, 2017.01.24 Qන ඉQRප> කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණය ඇ�ළ>, ගHපහ oකමාරÇ� 
ආG�ෙzද oද2ායතනය, කැළªය oශව්oද2ාලයE වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ 
G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 
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*85. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ oශ්ව oද2ාල±ය 

කෘ�තාÏªක හා ගා�ය oද2ා ආයතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 
අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ> 
2017.08.11 Qන ඉQRප> කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> ෙකොළඹ oශ්ව oද2ාල±ය 
කෘ�තාÏªක හා ගා�ය oද2ා ආයතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ      
G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*86. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— කළමණාකරන පශ්චා> 

උපාj ආයතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2013),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ> 2017.03.23 Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2013.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> කළමණාකරන පශ්චා> උපාj ආයතනෙc 
වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*87. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘLක කටG� අමාත2�මා,— කළමණාකරන පශ්චා> 

උපාj ආයතනෙc වා��ක වා�තාව හා �uH (2014),— 1978 අංක 16 දරන oශ්වoද2ාල 
පනෙ> xiii වැF පRÇෙÂදෙc 110 වැF වග#Lය යටෙ> 2017.03.23 Qන ඉQRප> 
කරන ලද, 2014.12.31 Qෙන# අවස# U ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
oගණකාjපLවර යාෙm FJෂණ ඇ�ළ> කළමණාකරන පශ්චා> උපාj ආයතනෙc 
වා��ක වා�තාව හා �uH අ=මත කළ G� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සHප> සංව�ධනය ��බඳ ආං�ක අ¨ෂණ කාරක සභාව 
os# 2017.12.08 Qන සලකා බලන ලK.) 

*88. 
ආxfකම ව2වස්ථාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— oවාදය  ක0 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ÐF 22),— “p ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාK ජනරජෙc ආxfකම 
ව2වස්ථාෙz 104ආ (5)(අ) ව2වස්ථාෙz ojoධාන පකාරව මැLවරණ ෙකොTෂ# සභාව 
os# 2016 ෙපබරවාR 25 QනැL අංක 1955/19 දරන අL oෙශේෂ ගැස� පතෙc පළ 
කර= ලැබ, 2016.05.06 Qන ඉQRප> කරන ලද, ජනමතoචාරණයකK ෙහෝ ඡ#ද 
oම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ oදÅ> හා .Æත ජනමාධ2 os# ��පැQය G� 
උපමාන ෙහව> මා�ෙගෝපෙnශ/ ෙමෙහGH පLප>L අ=මත කළ G� ය.” ය=ෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලQ#, පශ්නය සභා{.ඛ කරන ලK.  

89. 
p ලංකා ෙසේවා �Rස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙක}Hපත — 

ෙදවැFවර IයAම.  

90. 
ළමා eන	>ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 

IයAම.  

91. 
p ලංකා එස> �සL්යාF සෙහෝදර>වය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — 

ෙදවැFවර IයAම.  
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92. 
p ලංකා කා#තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 

IයAම.  

93. 
ෙමොනරාගල Qස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — 

ෙදවැFවර IයAම.  

94. 
ලසා]ය# සමාජ±ය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — 

ෙදවැFවර IයAම.  

95. 
ජාත2#තර කා#තා සහ ළමා අO|# i¥DෙH සභාව (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> 

ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

96. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 

IයAම.  

97. 
ද ඉ#සv්vG� ඔෆ ්ස�vෆOÔ පM] එකl#ට#�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත IJෙH) 

පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

98. 

p ශාක2sංහාරාම oහාරසථ් කා�යය සාධක සංoධානය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> 
ෙක}Hපත — ෙදවැFවර IයAම.  

99. 

p  ලංකා ඖෂධ oද2ා සංගමය (සංසථ්ාගත IJෙH) පන> ෙක}Hපත — ෙදවැFවර 
IයAම.  

 
* සල'ෙණ� හ5�ව. ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

 


