
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

33/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— &වර හා ජලජ ස*ප� සංව-ධන සහ ගා0ය 
ආ-2කය ��බඳ අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහ<වර =ස>්කෙ? ඇ@ ලංකා &වර සංසථ්ාෙB අෙලCසැE සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා �KL සථ්ානවල M�නය� කවෙ-ද; 

 (iii) 2010 ව-ෂෙ? Pට අද දවා එම එ එ අෙලCසැෙල� ඉපැS ආදායම හා 
නඩ�� Cයද* ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ-ද; 

 (iv) මහ<වර =ස>්කය �ළ ලංකා &වර සංසථ්ාෙB ශාඛා ජාලය තවWරට� 
වැX=YZ  [\මට අමාත5ාංශය ග< ලබන �යවර කවෙ-ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

2. 
62/’18 

ග	 (ආචා-ය) බ�Wල bණව-ධන මහතා,— cදE හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 293ට අ<ව, ෙකොටස ්ෙවෙළඳෙපොෙළK fg හා 
මධ5 පhමාණ ව5වසායකය�ට කigව �Kjව< ලැkෙBද;  

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවෙළඳෙපොෙළK fg හා මධ5 පhමාණ ව5වසායකය�ට 
වඩා වාPදායක ෙලස mල5 පහfක* සැල7ෙ* උදාර අරcණ ඉj කරoමට 
අදාළ වන ෙමම කigව ��බඳ ක-මා�තක	ව� පමාණව� අYh� දැ<ව� 
p ෙනොමැ@ බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න*, ෙමම කigව �KL සථ්ානය හා ක-මා�තක	ව�ට ලබාෙදන 
mල5 සහනය� ��බඳ Cසත්රය ඉ=hප� කර�ෙ�ද; 

   (iv) q ලංකාෙB fg හා මධ5 පhමාණ ව5ාපාර ඇරrමට අවශ5 “tජ පා!ධනය” 
සහනදාv ෙකො�ෙwP සහ සහන ෙපොo අ<පා@කය� යටෙ�, 
ව5වසායක�ව හැ[යාව� ඇපයට තබාෙගන mල5 ස*ප� පදානය කරන 
ජා@ක වැඩ��ෙවළ සැක7මට මැ=හ� ව�ෙ�ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 
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( 2 ) 

 

3. 
145/’18 

ග	 ෙරෝKz {මාh Cෙ|ර�න මහ�}ය,— @රසර සංව-ධන, වන~p සහ පාෙw�ය 
සංව-ධන අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මාතෙE =ස>්කෙ? ද�Eල, ගෙEෙවල, ල!ගල, පEෙEගම සහ CEගcව 
ආ� පාෙw�ය ෙEක* ෙකො�ඨාස �සක ජනතාව වන අM ත-ජනයට c�ණ 
පා PLන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න*, එම ජනතාව වන අM ත-ජනෙය� cදා ගැ�ම සඳහා අමාත5ාංශය 
ස� දැම හා වැඩ��ෙවළ කවෙ-ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

4. 
179/’18 

ග	 (ෛවද5) නM�ද ජය@සස් මහතා,— අ�කරණ හා බ�ධනාගාර ප@සංස්කරණ 
අමාත5�}යෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2012.11.10 වැ� =න වැMකඩ බ�ධනාගාරෙ? PW� ඝාතන ස*බ�ධෙය� 
ෙසpමට එවකට Cෂයභාර අමාත5වරයා CP� ක}jව ප� කර< ලැkෙBද;  

 (ii) එෙසේ න*, එම =නය කවෙ-ද; 

 (iii)     එම ක}jෙB සාමා�කය� කi	�ද; 

 (iv)    එම වා-තාව අමාත5වරයාට භාර W� =නය කවෙ-ද; 

  (v)    එ� වා-තාෙB අඩංb �-ෙwශ කවෙ-ද; 

  (vi)    එම �-ෙwශ �යා�මක කර @ෙ�ද; 

 (vii)    එම ස*�-ණ වා-තාව සභාගත කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�}ය ෙමම සභාවට ද� ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

5. 
213/’18 

ග	 උදය පභා� ග*ම��ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක 
කටY� අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30 =නට සංසථ්ා, ව5වසථ්ා�ත ම�ඩල ෙහෝ රාජ5 සමාග*වල 
අධ5ෂ �රය ෙහෝ කළමනාකරණ ම�ඩල සාමා�ක �රය දරන q 
ලංකාෙB �රවැPය� ෙනොවන �wගලය� කi	�ද; 

 (ii)  2017.09.30 =නට සංසථ්ා, ව5වසථ්ා�ත ම�ඩල ෙහෝ රාජ5 සමාග*වල 
අධ5ෂ �රය ෙහෝ කළමනාකරණ ම�ඩල සාමා�ක �රය දරන wC�ව 
�රවැPය� වන �wගලය� කi	�ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 
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6. 
229/’18 

ග	 ඩ!ලස් ෙwවාන�ද මහතා,— නැවත ප=ං� [\ම, �න	�ථාපන, උ�	 සංව-ධන 
සහ K�W ආග}ක කටY� අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) Ywධය ෙහේ�ෙව� 1985 ව-ෂෙ?� අවතැ� � වi�යාව උ�ර පාෙw�ය 
ෙEක* ෙකො�ඨාසෙ?, ෙවXෛව�තකE ග*මානෙ? ජනතාවට, එම 
ග*මානෙ? නැවත ප=ං� pමට අවසර ලැt ඇත�, ඒ සඳහා [PW mMක 
පහfක* සලසා ෙනොමැ@ pම ෙහේ�ෙව� තවWරට� CCධ පෙwශවල, CCධ 
�ඩාව� මධ5ෙ? ~ව�වන බව�; 

 (ii)  ඉහත ග*මානෙ? �වාස, පවාහනය ඇ�g mMක පහfක* ෙනොමැ@ pම�, 
වන අM�ෙ! ත-ජන පැව�ම� ෙහේ�ෙව� ජනතාවට එK නැවත ප=ං� pමට 
ෙනොහැ[ ත��වය ඇ@ p @ෙබන බව�; 

 (iii) ඉ�=යා< රජෙ? mල5 ආධාර ඇ@ව ප@සංසක්රණය කරන ලද පාසල ද 
පා�වට ෙගොස ්ඇ@ බව�; 

 (iv) ඉහත ග*මානයට යාබදව �KL ෙකෝCE�ලය�{ල* ග*මානෙ?ද mMක 
පහfක* ෙනොමැ@pම ෙහේ�ෙව� ෙ* වනCට පiE 09 පමණ ~ව� වන 
බව�, එK පාසල ද ගබඩාව වශෙය� භාCතා කරන බව�;  

එ�මා ද�ෙනKද? 

(ආ) (i) ඉහත ග*මානවල mMක පහfක* සහ යLතල පහfක* සංව-ධනය කර 
ජනතාව නැවත ප=ං� [\මට �යවර ග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න*, එම =නය කවෙ-ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

7. 
304/’18 

ග	 ෙහේෂා Cතානෙ! මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන හා �ඩා අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) බලංෙගොඩ Pට [ෙලෝ0ට- 43  Wh� න�ෙ�hයE නැනැඩැ� න}� ගම 
@ෙබන බව�;  

 (ii) එම ගෙ* ~ව� වන පiEවලට ෙපොW පහfක* ෙනොමැ@ව ඉතා Wෂක්ර ~Cත 
ගත කරන බව�; 

 එ�මා ද�ෙනKද? 

(ආ) එෙසේ න*, එම ගම සංව-ධනය [\මට අමාත5ාංශය ග< ලබන �යවර එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

8. 
448/’18 

ග	 �මE ර�නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක 
කටY� අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙw�ය හා Cෙw�ය අධ5ාපන කටY� සඳහා q ලාං[කය�ට ජනා�ප@ 
අරcදල ම�� �-ණ ෙහෝ අ-ධ �ෂ5�ව ලබා�ෙ* වැඩ��ෙවළ @ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න*, එම වැඩ��ෙවළ අ<ව ඒ සඳහා fWසස්� ෙතෝරා ග< ලබන 
පදනම හා කමෙBදය කවෙ-ද; 



( 4 ) 

 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල{Z ලබාග�නා �ෂ5ය�ට �ෂ5�ව 
ලබා�ෙ* කමෙBදය @ෙ�ද; 

 (iv) පශච්ා� උපා� අධ5ාපනය සඳහා උපා�ධාh�ට �ෂ5�ව ලබා�ෙ* 
කමෙBදය @ෙ�ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන� ෙw�ය ෙහෝ Cෙw�ය �ෂ5�ව ලබා�ෙ* 
කමෙBදය @ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න*, එම කමෙBදය කවෙ-ද; 

 (vii) ව-ෂ 2005 Pට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) K සඳහ� කමෙBදවලට 
පhබාKරව, ෙw�ය ෙහෝ Cෙw�ය �ෂ5�ව ලබාග� �wගලය�ෙ! න*, cදල, 
ආයතන හා Cෙwශ රට න*, එම රෙටK නම එ එ ව-ෂය අ<ව ෙව� 
ෙව� වශෙය� කවෙ-ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

9. 
504/’18 

ග	 ච}�ද C ෙ|Ph මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) යහපාලන රජය බලයට ප�pෙම� පf, ෙ* දවා පළා� සභා, පළා� පාලන 
සහ �ඩා අමාත5ාංශයට බඳවා ෙගන ඇ@ උපෙwශකය� සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උපෙwශකය�ෙ! න*, M�නය� හා අධ5ාපන fWfක* කවෙ-ද; 

 (iii) එම උපෙwශකය�ට ෙගව< ලබන වැj�, �මනා සහ වරපසාද කවෙ-ද; 

 (iv) ඉහත (iii) K සඳහ� කාරණය සඳහා ෙ* දවා වැය කර ඇ@ cg cදල 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත5ාංශෙය� ෙසේවා ලබා ග�නා 
 ෙපොW ජනතාවට ෙමම උපෙwශකය� ම�� අ�වන ප@ලාභ කවෙ-ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

10. 
543/’18 

ග	 වාfෙwව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නාCක කටY� අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010, 2012 හා 2016 ව-ෂවල� හ*බ�ෙතොට වරාය �}ෙ? ක-මා�ත සඳහා 
ෙට�ඩ- කැඳවා @ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න*, එම අවසථ්ාවල � ෙහටයාරය සඳහා රජෙ? වා-�ක තෙසේ	 
බW cදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 හා 2012 ව-ෂවල� එය ෙහටයාරය සඳහා ඇ.ෙඩොල- 50,000 හා 
2016 � ෙහටයාරය සඳහා ඇ.ෙඩොල- 56,000 ෙලස තෙසේ	 කර @ෙ�ද;  

 (iv) ව-තමානෙ? එම තෙසේ	 cදල ෙකොපමණද; 

 ය�න  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ)  (i) හ*බ�ෙතොට වරාෙ? ෙමම ඉඩ*  න සමාගමට ලබා�ෙ*� ෙහටයාරය 
සඳහා තෙසේ	 කළ }ල ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 (ii) ව-ෂ ගණනාව q ලංකා වරාය අ�කාhය (SLPA) සමඟ කටY� කර �වැර= 
ෙට�ඩ- පLපාLය යටෙ� අ<ම@ය ලබා ග� ආෙයෝජක සමාග*වලට fWf 
ෙවන� සථ්ානය ලබාෙද�ෙ�ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

11. 
568/’18 

ග	 අෙශෝක ¦ය�ත මහතා,— ස්වෙwශ කටY� අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) සව්ෙwශ කටY� අමාත5ාංශය CP� �යඟෙය� �ඩාවට ප� � පෙwශ සඳහා 
බiස- ලබා�ෙ* වැඩසටහන =ය�කර @ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න*, ෙ* දවා එෙසේ බiස- ලබා� ඇ@ පාෙw�ය ෙEක* ෙකො�ඨාස 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැX �යඟයකට ල � ��තලම =ස>්කයට ලබාW� බiස- සංඛ5ාව හා 
ඒවා ලබාW� පාෙw�ය ෙEක* ෙකො�ඨාස ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ-ද; 

 (iv) ෙසf පාෙw�ය ෙEක* ෙකො�ඨාස සඳහා බiස- ලබා�මට අමාත5ාංශය ග< 
ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

12. 
587/’18 

ග	 �ෂාර ඉ§�E අමරෙසේන මහතා,— CWMබල හා �න-ජන�ය බලශ@ 
අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා CWMබල ම�ඩලය ෙපෞwගoකරණය [\ම සඳහා කටY� කර�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න*, එයට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 (iii) එෙලස ලංකා CWMබල ම�ඩලය පා© ලැtම වළවා ගැ�ම සඳහා 
අමාත5ාංශය CP� ෙගන ඇ@ �යවර කවෙ-ද; 

 (iv) CWM පාhෙභෝªකය� CP� ෙගCය Y� CWM ගාස�් ගණනය කර< ලබන 
ව-තමාන කමය අසාධාරණ බව ��ග�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

13. 
970/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— නගර සැලf* හා ජල ස*පාදන අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ඉපෙලෝගම පාෙw�ය ෙEක* ෙකො�ඨාසෙ? �KL කලාවැව ෙරෝහල ෙ* 
වනCට උග පා�ය ජල ගැට�වකට c�ණ පා ඇ@ බව�;  

 (ii) දැනට �යා�මක කලාවැව පා�ය ජල ව5ාපෘ@ය, කලාවැව ෙරෝහලට 0ට- 
500 @�ය� නතර p ඇ@ බව�; 

 (iii) ෙමම 0ට- 500 �-ඝ [\ෙම� කලාවැව ෙරෝහලට ෙම�ම, ෙරෝහෙල� එ�ට 
ඇ@ බළ�වැව, =ඇ=යාය, කරCලගල සහ නෑගම යන ග*මානවල ~ව�වන 
ජනතාවට� පා�ය ජලය සැපය හැ[ බව�; 

එ�මා ද�ෙනKද? 



( 6 ) 

 

(ආ) එෙසේ න*, ෙමම ජල ව5ාපෘ@ය �-ඝ [\මට අවශ5 කටY� කර< ලබන =නය 
කවෙ-ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

14. 
995/’18 

ග	 පwම උදයශා�ත bණෙසේකර මහතා,— රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර 
සංව-ධන අමාත5�මාෙග� ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) K®රාන 7� ක-මා�තශාලාව ආර*භ කරන ලද ව-ෂය කවෙ-ද; 

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

 (iii) එම ක-මා�තශාලාව සඳහා උ වැpමට ෙව� කළ ඉඩ* අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) පfªය ව-ෂ 5ක කාලය �ළ, 

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

 (ii) වගා කරන ලද cg ඉඩ* පමාණෙය� ලබා ග� cg උ ෙටො� පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො� පමාණය; 

 (iv) �ෂප්ාදනය කළ cg 7� පමාණය; 

 (v) 7� අෙලCෙය� ලබන ලද ලාභය; 

එ එ ව-ෂය අ<ව ෙව� ෙව� වශෙය�   ෙකොපමණද ය�න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනKද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 

15. 
1119/’18 

ග	 දයාPh ජයෙසේකර මහතා,— ක-මා�ත හා වා¯ජ කටY� අමාත5�මාෙග� 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂෙ? Pට ෙ* දවා 7මාසKත ලංකා සෙතොස ආයතනය CP� 
ආනයනය කරන ලද සහE පමාණය එ එ ව-ෂය අ<ව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහE ආනයනය කරන ලද }ල ගණ� සඳහ� කර�ෙ�ද; 

 (iii) එම සහE ෙතොග ෙවෙළඳෙපොළට �{� කළ ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iv) 2015 ව-ෂෙ? Pට ෙ* දවා වා-�කව ෙවෙළඳෙපොළට �{� කළ 
පමාණය� සහ }ල ගණ� ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ-ද; 

 (v) 2017 සහ 2018 ව-ෂවල� ල සෙතොස ම�� ෙපෞwගMක අංශෙය� }ල� 
ග�නා ලද සහE පමාණය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම සහE [ෙලෝ එක සඳහා ෙගවන ලද cදල ෙකොපමණද; 

 (vii) එම සහE }ල� ග�නා ලද ව5ාපාhක ආයතන කවෙ-ද;   

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනKද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න*, ඒ ම�ද? 
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ෙශ+ක ,කාශ ෙය+ජනා 

1.  

අභාවපා�ත ග	 එ°. එ*. උප@සස් PEවා මහතා, Kට� පා-Mෙ*�� ම�±  

2.  

අභාවපා�ත ග	 එ*. @ලකර�න මහතා, Kට� පා-Mෙ*�� ම�±  

3.  

 අභාවපා�ත ග	 මංගල cණPංහ මහතා, Kට� පා-Mෙ*�� ම�±  

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ<*�ම සහ =නට �ය}ත කටY� 

*1.  

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම�� 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�@ය සහ 14 
වග�@ය සමඟ [යCය Y� එ� පනෙ� 20 වග�@ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
�ෙයෝග ස*බ�ධෙය� සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5වරයා CP� 
සාදන ලWව, 2018 ³� 18 =නැ@ අංක 2076/4 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 
2018.07.17 =න ඉ=hප� කරන ලද �ෙයෝග අ<මත කළ Y� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*2.  

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— q ලංකා අපනයන 
සංව-ධන පනත යටෙ� �ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන සංව-ධන 
පනෙ� 14(1) වග�@ය යටෙ� ෙසස් බW ස*බ�ධෙය� සංව-ධන උපාය මා-ග හා 
ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5වරයා CP� සාදන ලWව, 2018 µM 24 =නැ@ අංක 2081/10 
දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=hප� කරන ලද 
�ෙයෝගය අ<මත කළ Y� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*3. 

cදE හා ජනමාධ5 අමාත5�මා,— fරාබW ආඥාපනත යටෙ� �ෙBදනය (අංක 1),— 
fරාබW ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 25 වග�@ය යටෙ� fරාබW ස*බ�ධෙය� cදE හා 
ජනමාධ5 අමාත5වරයා CP� පනවන ලWව, 2018 ජනවාh 18 =නැ@ අංක 2054/42 දරන අ@ 
Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 2018.05.22 =න ඉ=hප� කරන ලද �ෙBදනය අ<මත 
කළ Y� ය. 

(අංක 04/2018 දරන fරාබW �ෙBදනය)  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*4. 
cදE හා ජනමාධ5 අමාත5�මා,— fරාබW ආඥාපනත යටෙ� � ෙBදනය (අංක 2),— 

fරාබW ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග�@ය සමඟ [යCය Y� 25 
වග�@ය යටෙ� වා-�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� ස*බ�ධෙය� cදE හා 
ජනමාධ5 අමාත5වරයා CP� පනවන ලWව, 2017 ෙදසැ*බ- 11 =නැ@ අංක 
2049/4 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 2018.03.20 =න ඉ=hප� 
කරන ලද �ෙBදනය අ<මත කළ Y� ය. 

(අංක 1004 දරන fරාබW �ෙBදනය)  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
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*5.  
Cෙwශ කටY� අමාත5�මා,— තානාප@ වරපසාද පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප@ වරපසාද පනෙ� 4 වග�@ය යටෙ� Cෙwශ කටY� අමාත5වරයා 
CP� සාදන ලWව, 2018  ³� 05 =නැ@ 2074/13 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ 
කර< ලැබ, 2018.08.10 =න ඉ=hප� කරන ලද �ෙයෝග අ<මත කළ   Y� ය. 

 (අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*6. 
ෙකොළඹ ව5ාපාර වස්� C�මය ස්ථානය අසාcKකරණය [\ෙ* පන� ෙකj*පත — 

කාරක සභාව. 

*7. 
ෙබෞwධ Cහාර ෙwවාලග* (සංෙශෝධන) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
*8. 

ෙථේරවා� ·¸ ක@කාව� (Mයාප=ං� [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර 
[යpම. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
*9. 

q ලංකා වා¯ජ සමථ මධ5ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර 
[යpම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
*10.  

f�{*ප� C�මය පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*11. 

කාලාවෙරෝධ (Cෙශේෂ C�Cධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*12. 

ප\ෂණ ෙකො}ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

* 13. 

හා��රණය සඳහා වන කා-යාලය පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*14. 
cදE පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*15. 

q ලංකා CWMබල (සංෙශෝධන) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  
(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 

*16. 
අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක කටY� අමාත5�මා,— උද-පන පනත 

යටෙ� �යමය,— ජා@ක රාජ5 සභාෙB 1977 අංක 8 දරන උද-පන පනෙ� 3 වග�@ය 
යටෙ� q ලංකා පජාතා�>ක සමාජවා� ජනරජය සහ �-[ ජනරජය අතර උද-පන ªCfම 
ස*බ�ධෙය� ජනා�ප@වරයා CP� සාදන ලWව, 2018 µM 13 =නැ@ අංක 2079/77 දරන අ@ 
Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 2018.09.04 =න ඉ=hප� කරන ලද �යමය අ<මත කළ 
Y� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
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*17. 

අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක කටY� අමාත5�මා,— ෙපෞwගMක 
ආරෂක �ෙයෝජ5ායතන C�ම� [\ෙ* පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞwගMක ආරෂක �ෙයෝජ5ායතන C�ම� [\ෙ* පනෙ� 18 වග�@ය යටෙ�  ගාස�් 
අය[\ම සංෙශෝධනය ස*බ�ධෙය� ආරෂක අමාත5වරයා CP� සාදන ලWව, 2018 ³� 07 
=නැ@ අංක 2074/34 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ,  2018.09.04 =න ඉ=hප� 
කරන ලද �ෙයෝග අ<මත කළ Y� ය. 

*18.  
අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක කටY� අමාත5�මා,— ආ�©කම 

ව5වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— q ලංකා පජාතා�>ක සමාජවා� ජනරජෙ? ආ�©කම 
ව5වසථ්ාෙB 104ආ (5) (අ) ව5වසථ්ාව පකාරව මැ@වරණ ෙකො}ෂ� සභාව CP� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ*බ- 04 =නැ@ අංක 2048/1 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කරන ලWව, 
2018.01.23 =න ඉ=hප� කරන ලද ජනමතCචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද Cම7මකට අදාළ 
කාල7මාව �ළ Cදº� හා c»ත ජනමාධ5 CP� ��පැ=ය Y�, මාධ5 උපමාන අ<මත කළ   
Y� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
*19.  

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත5�මා,— �ඩා පනත යටෙ� �ෙයෝගය,—
ජා@ක රාජ5 සභාෙB 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ� 41 වග�@ය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත5වරයා CP� සාදන ලWව, 2018 මැ 31 =නැ@ අංක 
2073/15  දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ කර< ලැබ, 2018.08.24 =න ඉ=hප� 
කරන ලද �ෙයෝගය අ<මත කළ Y� ය. 

(අමාත5 ම�ඩලෙ? අ<ම@ය ද�වා @ෙ�.) 
*20. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— මහජන බැං{ෙB වා-�ක 
වා-තාව හා ඒකාබwධ mල5 පකාශන (2016),— cදE �@ පනෙ� 35(3) වග�@ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය යටෙ� 2017.11.16 වැ� =න ඉ=hප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� මහජන බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබwධ 
mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*21. 
රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— q ලංකා ක³ සංසථ්ාෙB 

වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබwධ mල5 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ�       
14(3) වග�@ය යටෙ� 2017.11.24 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� q 
ලංකා ක³ සංසථ්ාෙB වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබwධ mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*22. 
රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— ලංකා බැං{ෙB වා-�ක 

වා-තාව හා ඒකාබwධ mල5 පකාශන (2016),— cදE �@ පනෙ� 35(3) වග�@ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැ� =න ඉ=hප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා ඒකාබwධ 
mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*23. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— පාෙw�ය සංව-ධන බැං{ෙB 
වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන (2015),— cදE �@ පනෙ� 35(3) වග�@ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැ� =න ඉ=hප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� පාෙw�ය සංව-ධන බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා 
mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*24. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන cදE  පනෙ�     
14(3) වග�@ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� රාජ5 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*25. 
රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන cදE  පනෙ�     
14(3) වග�@ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� රාජ5 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*26. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— q ලංකා ඉ@h[\ෙ* බැං{ෙB 
වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන cදE  පනෙ� 14(3) 
වග�@ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � 
ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා&න Cගණකව	�ෙ! �\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා 
ඉ@h[\ෙ* බැං{ෙB වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*27. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— q ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ-2ක 
ෙකො}සම පනෙ� 31 වැ� වග�@ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2012.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ 
Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2017.11.10 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*28. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— q ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ-2ක 
ෙකො}සම පනෙ� 31 වැ� වග�@ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ 
Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*29. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— q ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ-2ක 
ෙකො}සම පනෙ� 31 වැ� වග�@ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ 
Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*30. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— q ලංකා අපනයන සංව-ධන 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා අපනයන 
සංව-ධන පනෙ� 16 වැ� වග�@ය සහ 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� II වැ� වග�@ය  
අ<ව 2017.10.20 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා අපනයන සංව-ධන 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.02.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*31. 

cදE හා ජනමාධ5 අමාත5�මා,— q ලංකා f�{*ප� හා C�මය ෙකො}ෂ� සභාෙB 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2016),— 1987 අංක 36 දරන q ලංකා f�{*ප� හා C�මය 
ෙකො}ෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�@ය සහ 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 13(1) 
වග�@ය අ<ව, 2017.12.07 වන =න ඉ=hප� කරන ලද, 2016.12.31 =ෙන� අවස� 
� ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� q ලංකා 
f�{*ප� හා C�මය ෙකො}ෂ� සභාෙB වා-�ක වා-තාව හා ªZම අ<මත කළ Y� ය. 

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.02.20 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*32. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— අ<½ලතා තෙසේ	 ��බඳ q ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ? 
වා-�ක වා-තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ<½ලතා තෙසේ	 ��බඳ q ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග�@ය සහ 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) 
වග�@ය යටෙ�, 2016.08.12 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � 
ව-ෂය සඳහා Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� අ<½ලතා තෙසේ	 ��බඳ q 
ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*33. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— ජා@ක Cද5ා හා තාෂණ ෙකො}ෂ� සභාෙB වා-�ක 
වා-තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Cද5ාව හා තාෂණය වැX =YZ [\ෙ* පනෙ� 
40(3) වග�@ය සහ ආ�©කම ව5වස්ථාෙB 154(6) ව5වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැ� 
=න ඉ=hප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ජා@ක Cද5ා හා තාෂණ ෙකො}ෂ� සභාෙB 
වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
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*34. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— ජා@ක Cද5ා පදනෙ* වා-�ක වා-තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Cද5ාව හා තාෂණය වැX =YZ [\ෙ* පනෙ� 40(3) වග�@ය සහ 
ආ�©කම ව5වස්ථාෙB 154(6) ව5වසථ්ාව යටෙ�, 2016.07.05 වැ� =න ඉ=hප� කරන 
ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� �  ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ජා@ක Cද5ා පදනෙ* වා-�ක වා-තාව අ<මත  
කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*35. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— ජා@ක Cද5ා හා තාෂණ ෙකො}ෂ� සභාෙB වා-�ක 
වා-තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Cද5ාව හා තාෂණය වැX =YZ [\ෙ* පනෙ� 
40(3) වග�@ය සහ ආ�©කම ව5වස්ථාෙB 154(6) ව5වස්ථාව යටෙ�, 2017.03.22 වැ� 
=න ඉ=hප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ජා@ක Cද5ා හා තාෂණ ෙකො}ෂ� සභාෙB 
වා-�ක වා-තාව අ<මත  කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*36. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— කා-}ක තාෂණ ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Cද5ාව හා තාෂණය වැX =YZ [\ෙ* පනෙ� 40(3) වග�@ය සහ 
1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය යටෙ�, 2017.01.24 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� කා-}ක තාෂණ ආයතනෙ? වා-�ක 
වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*37. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— කා-}ක තාෂණ ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Cද5ාව හා තාෂණය වැX =YZ [\ෙ* පනෙ� 40(3) වග�@ය සහ 
1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය යටෙ�, 2016.01.29 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� කා-}ක තාෂණ ආයතනෙ? වා-�ක 
වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*38. 

Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— q ලංකා ප}@ ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන q ලංකා ප}@ ආයතන පනෙ� 37(3) වග�@ය සහ ආ�©කම 
ව5වසථ්ාෙB 154(6) ව5වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 2014. 
12. 31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� q ලංකා ප}@ ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
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*39. 
Cද5ා, තාෂණ, ප-ෙ?ෂණ, ��ණතා සංව-ධන හා වෘ��ය ��Z සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත5�මා,— අ<½ලතා තෙසේ	 ��බඳ q ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ?  
වා-�ක වා-තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ<½ලතා තෙසේ	 ��බඳ q ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග�@ය සහ 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) 
වග�@ය යටෙ�, 2017.06.22 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන� අවස� 
� ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� අ<½ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ q ලංකා ප�තන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
*40. 

උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— q ලංකා සබරගcව 
Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� q ලංකා සබරගcව Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*41. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— q ලංකා සබරගcව 

Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� q ලංකා සබරගcව Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*42. 

උසස් අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— q ජයව-ධන�ර 
Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� q ජයව-ධන�ර Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*43. 
උසස් අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ඌව ෙවEලස්ස 

Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2017.03.23 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවEලස්ස Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*44. 
උසස් අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ඌව ෙවEලස්ස 

Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.08.10 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවEලස්ස Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*45. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� xiii වැ� 
පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2016.10.26 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ     
Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*46. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� xiii වැ� 
පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2017.01.24 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ     
Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*47. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� xiii වැ� 
පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 2018.02.21 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 
2015.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ     
Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2018.05.23 =න සලකා බලන ල�.) 

*48. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? 

පhගණක අධ5යනායතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශ්වCද5ාල පනෙ� 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2016.07.20 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශ්වCද5ාලෙ? පhගණක අධ5යනායතනෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 
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*49. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? 

පhගණක අධ5යනායතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශ්වCද5ාල පනෙ� 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ=hප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? පhගණක අධ5යනායතනෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*50. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙ�රාෙද¯ය Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2012),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�@ය හා 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 =න 
ඉ=hප� කරන ලද, 2012.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¯ය Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව 
හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*51. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙ�රාෙද¯ය Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�@ය හා 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 =න 
ඉ=hප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¯ය Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව 
හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*52. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙ�රාෙද¯ය Cශව්Cද5ාලෙ? 

වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�@ය හා 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 =න 
ඉ=hප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¯ය Cශ්වCද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව 
හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*53. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ග*පහ Cකමාර°� ආY-ෙBද 

Cද5ායතනය, කැළ¯ය Cශ්වCද5ාලයK වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ�, 
2017.01.24 =න ඉ=hප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණය ඇ�ළ�, ග*පහ Cකමාර°� ආY-ෙBද 
Cද5ායතනය, කැළ¯ය Cශව්Cද5ාලයK වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*54. 
උසස ් අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව් Cද5ාලvය 

කෘ�තාÁ¯ක හා ගා0ය Cද5ා ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 
2017.08.11 =න ඉ=hප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ Cශව් Cද5ාලvය 
කෘ�තාÁ¯ක හා ගා0ය Cද5ා ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=hප� කරන 
ලද, 2013.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා� ආයතනෙ? 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*56. 
උසස් අධ5ාපන හා සංස්කෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද5ාල 
පනෙ� xiii වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=hප� කරන 
ලද, 2014.12.31 =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Cගණකා�ප@වර යාෙ! �\ෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපා� ආයතනෙ? 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය. 

(අධ5ාපනය හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව 
CP� 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*57. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත5�තර ෙවළඳ අමාත5�මා ,— q ලංකා අපනයන 
සංව-ධන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2015),— 1979 අංක 40 දරන q ලංකා 
අපනයන සංව-ධන පනෙ� 16 වැ� වග�@ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  cදE  පනෙ�  
II වැ� වග�@ය අ<ව 2018.02.21 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� q 
ලංකා අපනයන සංව-ධන ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*58. 

වැCM ක-මා�ත අමාත5�මා ,—   {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාhෙ? වා-�ක වා-තාව 
හා ªZ* (2013),— 1975 අංක 35 දරන {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාh පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන cදE  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග�@ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාhෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(කෘ�ක-මය හා ඉඩ* ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.05.23 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*59. 

වැCM ක-මා�ත අමාත5�මා,—   {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාhෙ? වා-�ක වා-තාව 
හා ªZ* (2014),— 1975 අංක 35 දරන {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාh පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන cදE පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග�@ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැ� =න ඉ=hප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� {ඩා ෙ� ව� සංව-ධන අ�කාhෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(කෘ�ක-මය හා ඉඩ* ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.05.23 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*60. 

ක*ක	 හා වෘ��ය ස}@ සබඳතා අමාත5�මා,— ජා@ක වෘ�@ය fර�තතා හා 
ෙසෞඛ5 ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා@ක වෘ�@ය 
ආරෂණ සහ ෙසෞඛ5 ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැ� වග�@ය සහ ආ�©කම ව5වසථ්ාෙB 
154(6) ව5වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� ජා@ක 
වෘ�@ය fර�තතා හා ෙසෞඛ5 ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2018.06.05 =න සලකා බලන ල�.) 

*61. 

රාජ5 ව5වසාය හා මහ<වර නගර සංව-ධන අමාත5�මා,— 7/ස {	ණෑගල වැCM 
සමාගෙ* වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14 
(3) වග�@ය ය ටෙ� 2018.01.24 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� 
අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල�                       
7/ස {	ණෑගල වැCM සමාගෙ* වා-�ක වා-තාව හා mල5 පකාශන අ<මත කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*62. 
අගාමාත5�මා සහ ජා@ක ප@ප�@ හා ආ-2ක කටY� අමාත5�මා ,— q ලංකා ප@ප�@ 

අධ5යන ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන q ලංකා ප@ප�@ 
අධ5යන ආයතන පනෙ� 18 වැ� වග�@ය අ<ව 2017.11.11 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා ප@ප�@ අධ5යන ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත 
කළ Y� ය.  

(ආ-2ක සංව-ධන ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*63. 
ක-මා�ත හා වා¯ජ කටY� අමාත5�මා,— q ලංකා හසත් ක-මා�ත ම�ඩලෙ? 

වා-�ක වා-තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(3) වග�@ය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� q ලංකා හසත් ක-මා�ත 
ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව අ<මත කළ Y� ය.  

(�ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.06.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*64. 
කෘ�ක-ම අමාත5�මා,— කෘ�කා-}ක හා ෙගොCජන රෂණ ම�ඩලෙ? වා-�ක 

වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ�කා-}ක හා ෙගොCජන රෂණ පනෙ� 
27 වග�@ය ය ටෙ� 2017.03.21 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� 
� ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� කෘ�කා-}ක 
හා ෙගොCජන රෂණ ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(කෘ�ක-මය හා ඉඩ* ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2017.12.08 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*65. 
උසස ්අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙමොරjව Cශව්Cද5ාoය තාෂ¯ක 

ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� 
XIII වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2016.10.26 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� ෙමොරjව Cශව්Cද5ාoය තාෂ¯ක ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* 
අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*66. 
උසස ්අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙමොරjව Cශව්Cද5ාoය තාෂ¯ක 

ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� 
XIII වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.01.24 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 
2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! 
�\ෂණ ඇ�ල� ෙමොරjව Cශව්Cද5ාoය තාෂ¯ක ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* 
අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*67. 

උසස ්අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? ෛවද5 
Cද5ා පශච්ා� උපා� ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශව්Cද5ාල පනෙ� XIII වැ� පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.08.11 වැ� =න 
ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ Cශව්Cද5ාලෙ? ෛවද5 Cද5ා පශච්ා� 
උපා� ආයතනෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*68. 

උසස ්අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— q ලංකා අ!�=ග Cශව්Cද5ාලෙ? 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� XIII වැ� 
පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.08.10 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2014.12.31 
වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ 
ඇ�ල� q ලංකා අ!�=ග Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*69. 

උසස ්අධ5ාපන හා සංසක්ෘ@ක කටY� අමාත5�මා,— q ලංකා අ!�=ග Cශව්Cද5ාලෙ? 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2013),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද5ාල පනෙ� XIII වැ� 
පh°ෙ¿දෙ? 110 වැ� වග�@ය යටෙ� 2017.02.22 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2013.12.31 
වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ 
ඇ�ල� q ලංකා අ!�=ග Cශව්Cද5ාලෙ? වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(අධ5ාපන හා මානව ස*ප� සංව-ධනය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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 *70. 

ඛ�ජ ෙතE ස*ප� සංව-ධන අමාත5�මා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතE �@ගත සංසථ්ාෙB 
වා-�ක වා-තාව හා ªZ* (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ�ජ ෙතE �@ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග�@ය යටෙ� 2018.05.23 වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 
=ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛ�ජ ෙතE �@ගත සංසථ්ාෙB වා-�ක වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(බලශ@ය ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2018.06.06 =න සලකා බලන 
ල�.) 

*71. 

වැCM ක-මා�ත අමාත5�මා,— ෙපොE වගා[\ෙ* ම�ඩලෙ? වා-�ක වා-තාව හා 
ªZ* (2015),— 1971 අංක 38 දරන cදE පනෙ� 14(2)(ඇ) වග�@ය යටෙ� 2017.10.09 
වැ� =න ඉ=hප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� =ෙන� අවස� � ව-ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Cගණකා�ප@වරයාෙ! �\ෂණ ඇ�ල� ෙපොE වගා[\ෙ* ම�ඩලෙ? වා-�ක 
වා-තාව හා ªZ* අ<මත කළ Y� ය.  

(කෘ�ක-මය හා ඉඩ* ��බඳ ආං�ක අ&ෂණ කාරක සභාව CP� 2017.12.08 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*72. 
ආ�©කම ව5වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Cවාදය  කE තබන ලද පශ්නය                   

(2016 µ� 22),— “q ලංකා පජාතා�>ක සමාජවා� ජනරජෙ? ආ�©කම 
ව5වස්ථාෙB 104ආ (5)(අ) ව5වස්ථාෙB C�Cධාන පකාරව මැ@වරණ ෙකො}ෂ� සභාව 
CP� 2016 ෙපබරවාh 25 =නැ@ අංක 1955/19 දරන අ@ Cෙශේෂ ගැස� පතෙ? පළ 
කර< ලැබ, 2016.05.06 =න ඉ=hප� කරන ලද, ජනමතCචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 
Cම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ Cදº� හා c»ත ජනමාධ5 CP� ��පැ=ය Y� 
උපමාන ෙහව� මා-ෙගෝපෙwශ/ ෙමෙහY* ප@ප�@ අ<මත කළ Y� ය.” ය<ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල=�, පශ්නය සභා·cඛ කරන ල�.  

73. 

ළමා �න	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර 
[යpම.  

74. 

q ලංකා එස� �ස@්යා� සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — 
ෙදවැ�වර [යpම.  

75. 

q ලංකා කා�තා ස*ෙ*ලනය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර 
[යpම.  

76. 

ෙමොනරාගල =ස>් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — 
ෙදවැ�වර [යpම.  

77. 

ලසාMය� සමාජvය අධ5ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — 
ෙදවැ�වර [යpම.  

78. 

ජාත5�තර කා�තා සහ ළමා අ�� f��ෙ* සභාව (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� 
ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  

79. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර 
[යpම.  
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80. 

ද ඉ�සL්LY� ඔෆ ්ස-Lෆ� ප�M එකi�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) 
පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  

81. 

q ශාක5Pංහාරාම Cහාරසථ් කා-යය සාධක සංCධානය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� 
ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  

 

82. 

q ලංකා ෙගොඩනැªM ෙසේවා ඉං�ෙ�	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� 
ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.  

 

83. 

ෛවද5 එස.් එස.් bණව-ධන ෙw�ය ආY-ෙBද සංව-ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත [\ෙ*) පන� ෙකj*පත — ෙදවැ�වර [යpම.   

 
* සල(ෙණ� හ2�ව3 ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

 


