
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

63/’18 

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

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 292ට අ<ව, ෙඩොල� බැ?@කරවලට අAෙ�කව ඉCD 
�යවර ෙලස, Fන Gආ# සහ HI බැ?@කර JIK LMමට දැN පයKනය 
සා�ථක PෙQද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?  

(ආ) (i) W ලංකා රජය XY# ෙ@ දවා JIK කර ඇA ෙඩොල� බැ?@කර JIK කළ 
Cනය, ලබාගK  ෙඩොල� පමාණය, ෙපො\ අ<පාAකය සහ ක0 �Mෙ@ Cනය 
යනාC දKත දැෙවන ව&ව ඉCDපK කර#ෙ#ද; 

   (ii) අ^ක ෙපො�යට ජාත2#තර ෙවෙළඳෙපොෙළ# ණය ලබා ගැ`ම ෙලස 
හ?#ව< ලැa,   ෙඩොල� බැ?@කර JI�ව මb#, ලංකා ඉAහාසෙQ වැcම 
ණය පමාණය ලබාගK ව�ෂය සහ ෙපො\ පමාණය කවෙ�ද; 

 (iii) Fන Gආ# බැ?@කර සහ HI බැ?@කර ��බඳ .ද0 අමාත2වරයාෙd 
පෙeශය ෙකබ? ෙeද; 

ය#නK එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

2. 
182/’18 

ග	 (ෛවද2) නi#ද ජයAස්ස මහතා,— නගර සැලj@ හා ජල ස@පාදන අමාත2�මා 
ෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) කk ගඟට කරCය mශoම ෙහේ�ෙව# සෑම වසරකම ෙපබරවාD හා මා�� 
මාසවල එම ගෙඟT ජලය පDෙභෝජනය කරන ජනතාව qඩාවට පKවන බව 
��ග#ෙ#ද; 

 (ii) එම ගැටrව Xසsම  සඳහා tයාKමක කර< ලබන Xස?ම කවෙ�ද; 

 (iii) ෙයෝuත ලවණ බාධකය ඉCLMෙ@ පගAය කවෙ�ද; 

 (iv) Iඩා ග ෙw නව ජල පXතාගාරය ඉC LMෙ@ ෙයෝජනාෙe පගAය        
කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 
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( 2 ) 

 

3. 
230/’18 

ග	 ඩdලස් ෙyවාන#ද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) W ලංකා අධ2ාපන පDපාලන ෙසේවෙQ ෙජ2ෂඨ් JලධාD#ට W ලංකා 
අධ2ාපන පDපාලන ෙසේවෙQ පළ. ප#Aය සඳහා උසසo්@ ලබා$# අවස#  
Cනය කවෙ�ද; 

 (ii) පළ. ප#Aයට උසසo්@ ලබා|ම සඳහා ෙමම ෙසේවෙQ ෙදවන ප#AෙQ 
ෙජ2ෂඨ් JලධාD#ෙග# අධ2ාපන අමාත2ාංශය XY# 2016 ව�ෂෙQ| }iක 
ෙතොර�	 ඉ0ලා Y~< ලැ�ෙeද; 

 (iii) ඉහත උසසo්@ ෙමම ෙසේවෙQ JලධාD# Xශාම ලැa පj ලබාෙදන 
කමෙeදය Aෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න@, එම කමෙeදය කවෙ�ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න@, ඉහත උසසo්@ ලබා ෙදන Cනය කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

4. 
262/’18 

ග	 ෙහේෂා Xතානෙd මහතා,— වාDමා�ග සහ ජල ස@පK හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) රKන�ර Cස�්කය �ළ Jර#තරෙය# ගංව�ර තKKවය# ඇAෙවන 
බවK; 

 (ii) ෙමම තKKවය ෙහේ�ෙකොට ෙගන රKන�ර නගරය Xශාල වශෙය# 
Xනාශයට පKවන බවK; 

 (iii) ෙ@ සඳහා කk ගඟ ආ�ත ෙයෝජනා කමය tයාKමක LMමට සැලj@ කර 
Aa අතර XXධ ෙහේ�# Jසා එය ෙ@ වනXට අතහැර දමා ඇA බවK; 

 (iv) ෙ@ ස@බ#ධෙය# Xක0ප කමෙeදය සඳහා ෙයෝජනා ෙනොමැA බවK; 

එ�මා ද#ෙනTද? 

(ආ) රජය XY# ෙ@ සඳහා ස�්ර Xස?ම ෙයෝජනා කර Aෙ� න@, එම Xස?ම කවෙ�ද 
ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

5. 
403/’18 

ග	 �. රංuK ද ෙසො�සා මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) W ලංකාෙe වා��ක 4J පDෙභෝජනය ෙම�� ෙටො# ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වන .k .දල ෙකොපමණද;    

 (iii) 4J Jෂප්ාදනය LMම සඳහා ආර@භ කරන ලද T�රාන ක�මා#තශාලාෙe 
වා��ක 4J Jෂප්ාදනය ෙකොපමණද;     

 (iv) එම ක�මා#ත ශාලාව ආ�තව පාDසDක හාJය Y$ ව#ෙ#ද; 

 

 

 



( 3 ) 

 

 (v) එෙසේ න@, ඒ ස@බ#ධෙය# ෙගන ඇA tයාමා�ග කවෙ�ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

6. 
497/’18 

ග	 චm#ද X ෙ�YD මහතා,— පළාK සභා, පළාK පාලන සහ �ඩා අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව�ෂවලට අදාළව, ඌව පළාK අධ2ාපන ෙදපා�තෙ@#�ව 
සඳහා 2016.10.18 CනැA Xගණන Xමjම JIK o Aෙබන බව එ�මා 
ද#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න@, එම Xගණන Xමjෙ@ පාස0 පාදක කළමනාකරණ හා පාස0 
පාදක &	 සංව�ධනය ��බඳව තා�ල#තෙQ හා �iqනෙQ පැවA &	 
��� වැඩ.kවලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග#Aවල 
දැෙවන ක	� සහ අංක 3 ෙ�දෙQ දැෙවන ක	� ඉCDපK  කර#ෙ#ද; 

 (iii) එT| Y$ o ඇA ය@ අකmකතා, �ෂණ හා `AXෙරෝ� tයාව#ට ස@බ#ධ 
JලධාD#ට එෙරTව �යවර ග#ෙ#ද; 

 (iv)  එෙසේ න@, එම �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

7. 
545/’18 

ග	 වාjෙyව නානායකාර මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙy�ය ෛවද2 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ගා0ල, යාපනය, <වර, බ$0ල, අ<රාධ�ර සහ අ@පාර ආ| පධාන 
රජෙQ ෙරෝහ0වල ශල2ක�ම උෙදසා ෙපොෙරොK� ෙ0ඛණෙQ Y~න 
ෙරෝ�# සංඛ2ාව ෙව# ෙව# වශෙය#  කවෙ�ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝ�# සංඛ2ාව පj�ය වසර 3 �ළ ෙකතර@ පමාණයL# වැco ෙහෝ 
අ o Aෙ�ද; 

 (iii) 2017.11.30 CනැA ෙසෞඛ2 හා මානව jබසාධනය, සමාජ සXබලගැ#oම 
��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභා වා�තාෙe J�ෙyශය ��බඳව ද#ෙ#ද;  

 (iv) එෙසේ න@,  ඒ ස@බ#ධෙය# ග< ලබන tයාමා�ග සහ කාලරා. කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?  

(ආ) ‘i�0 හා�’ ව2ාපෘAයට අවශ2ව ඇA }ල2 පAපාදන 2018 අයවැෙය# 
ලබාෙද#ෙ#ද ය#නK එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

8. 
952/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— වාDමා�ග සහ ජලස@පK හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) I	ණෑගල Cස�්කෙQ ඇA වැe සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැeවල න@ එ එ මැAවරණ ෙකො�ඨාසය අ<ව කවෙ�ද; 

 



( 4 ) 

 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට පKoෙම# පjව ෙ@ දවා Cස�්කෙQ C¤� කරන 
ලද වැe හා ඒ සඳහා වැය කළ .දල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ�¥ය අමාත2ාංශය මb# වයඹ පළාK වාDමා�ග සංව�ධනය LMමට ෙමම 
ව�ෂය සඳහා 	�ය0 miයන 400 .දා හැර ඇතK, අදාළ සංව�ධන කට¤� 
ෙ@ වනෙත ආර@භ කර ෙනොA¦ම ෙහේ�ෙව#, එම .ද0 ය� 
භා§ඩාගාරයට යෑෙ@ අවදානම ම� o ඇA බව ද#ෙ#ද; 

 (v) එෙසේ න@, එම .ද0 Cස�්කෙQ වැe සංව�ධනය සඳහා ෙයොදා ගැ`මට 
අමාත2ාංශය ග< ලබන �යවර කවෙ�ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

9. 
960/’18 

ග	 මය#ත Cසානායක මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක 
කට¤� අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (2) 

(අ) උඩරට පෙyශ සංව�ධනය LMම සඳහා ආර@භ කරන ලද උඩරට ගැm �න	Kථාපන 
ෙදපා�තෙ@#�ව පj�ය රජය XY# අෙහෝY LMම ෙහේ�ෙව# උඩරට පෙyශෙQ 
ජනතාවට අසාධාරණය Y$ P බව එ�මා ��ග#ෙනTද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව�ධන අ^කාDෙය# උඩරට පෙyශයට Tm P සංව�ධන පAලාභ 
කවෙ�ද; 

 (ii)  එම අ^කාDයට ෙව# කළ .දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ^කාDෙය# Y$ කළ කා�යය# සහ tයාKමක කළ ව2ාපෘA කවෙ�ද;  

 (iv) උඩරට සංව�ධන අ^කාDෙQ සභාප©Kවය සහ ආයතJක වගª@ දරන ලද 
�yගලය# ක«	#ද; 

 (v) උඩරට සංව�ධන අ^කාDය මb# උඩරට පෙyශෙQ C�? ග@මානවල 
ජනතාවට ලබා$# ¬Lයා සහ ¬Lයා සංඛ2ාව කවෙ�ද; 

 (vi) උඩරට සංව�ධන අ^කාDය මb# C�? ග@මානවල ජනතාවෙd වන 
තKKවය නඟා Y®oම සඳහා ආර@භ කළ ව2ාපෘAවල න@ සහ ව2ාපෘA 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැm �න	Kථාපන ෙදපා�තෙ@#�ව නැවත ආර@භ LMමට අදහස ්
කර#ෙ#ද;  

 (ii) එෙසේ න@, එම Cනය කවෙ�ද; 

 ය#නK එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

10. 
972/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා# මහතා,— වාDමා�ග සහ ජල ස@පK හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) අ<රාධ�ර Cස�්කෙQ �T~ රාජාංගනය වැව, උ�	 මැද පළාෙK �Tටා 
ඇA Xශාල වැeවi# එක බවK;  

 (ii) දැනට ෙමම වැෙe, වැe ඉ«ර සහ ඇළ ෙei ඇ�r වාDමා�ග පyධA 
Yය0ලම |�ඝ කාලය පAසංසක්රණය ෙනොLMම ෙහේ�ෙව# අබල# o 
ඇA බවK; 

එ�මා ද#ෙනTද? 



( 5 ) 

 

(ආ) ෙමම වැව කcනm# පAසංසක්රණය කර ෙගොX ජනතාවෙd jබ Yy^ය සඳහා පවරා 
ෙද< ලබන Cනය කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

11. 
996/’18 

ග	 පyම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර 
සංව�ධන අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ක#තෙ0 4J 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 වැoමට ෙව# කළ ඉඩ@ අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ) පj�ය ව�ෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i)  උ වගාව සඳහා ෙව# කළ ඉඩ@ පමාණෙය# උ වගා කරන ලද ඉඩ@ 
පමාණය; 

 (ii)  වගා කරන ලද .k ඉඩ@ පමාණෙය# ලබා ගK .k උ ෙටො# පමාණය; 

 (iii)  අඹරන ලද උ ෙටො# පමාණය; 

 (iv) Jෂප්ාදනය කළ .k 4J පමාණය; 

 (v) 4J අෙලXෙය# ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ ව�ෂය අ<ව ෙව# ෙව# වශෙය#   ෙකොපමණද ය#නK එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනTද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

12. 
1117/’18 

ග	 දයාYD ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන හා YX0 &ව# ෙසේවා අමාත2�මාෙග# 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ#ධන mල උ°ඡාවචනය වනXට ෙපො$ ම� පවාහන ෙසේවාව#වල ගම# 
ගාස�්ද උ°ඡාවචනය වන ෙලස mල Hතය හ$#වා | Aෙ�ද; 

  (ii)  එෙසේ න@, එම mල Hතය හ?#වා $# ව�ෂය කවෙ�ද; 
  (iii)  එම mල Hතය ඉCDපK කර#ෙ#ද; 
  (iv)  ෙපො$ ම� ෙසේවාව#ට ස@බ#ධ සංග@/ම§ඩල ෙවත එම mල Hතය ��බද 

පැහැCi දැ<වK LM@ Y$කර Aෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ)  (i)  ඉ#ධන mල උ°ඡාවචනය වන අවසථ්ාවල | එම mල Hතයට අ<ව ෙපො$ 
පවාහන ගාස�් අ  වැc කර Aෙ�ද; 

   (ii)  එෙසේ න@, එම අවසථ්ා ��බඳ ෙතොර�	 ඉCDපK කර#ෙ#ද; 

   (iii)  mල Hතය හ?#වා | ෙනොමැA න@, ඉCDෙQ| ඒ සඳහා කට¤� කර#ෙ#ද; 

  (iv)  mල Hතය හ?#වා |මට අෙ��ත Cනය කවෙ�ද; 

 ය#නK එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 



( 6 ) 

 

13. 
1144/’18 

ග	 .හ@ම$ න4� මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක කට¤�  
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ආඥාපනත අ<ව ය@ ³mය සංර�ත වනා#තරය ෙලස 
ගැස� Jෙeදනය මb# පකාශයට පK LMම සඳහා ස@´�ණ Xය ¤� .iක 
අවශ2තා කවෙ�ද; 

 (ii) වන සංරෂණ ආඥාපනත යටෙK ෙ@ දවා පකාශයට පK කර ඇA    
සංර�ත වනා#තර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ සංර�ත වනා#තරය පකාශයට පK කළ Cනය, එයට අයK ³m 
පමාණය හා අදාළ YAය@ ඇ�k Yයr Xසත්ර සභාගත කර#ෙ#ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනTද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 

14. 
1182/’18 

ග	 µම0 රKනායක මහතා,— තැපැ0, තැපැ0 ෙසේවා හා .ස්i@ ආගmක කට¤� 
අමාත2�මාෙග# ඇ4මට,— (1) 

(අ) තැපැ0, තැපැ0 ෙසේවා හා .සi්@ ආගmක කට¤� අමාත2�මාෙd ෙපෞyගiක 
කා�ය ම§ඩලයට අ<¤ත Jල වාහන සපයා ඇA එ එ JලධාDයාෙd නම, 
තන�ර, ෙව#කර ඇA වාහනෙQ ව�ගය, iයාපCං� අංකය සහ එම ෙව# LMම සඳහා 
අ<මAය ලබා $#ෙ# ක«	# XY#ද ය#න ෙව# ෙව# වශෙය# එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනTද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න@, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කට¤� ආර@භෙQ | 
ෙය'ජනා -.බඳ දැ01ම 

1.  

පා�iෙ@#�ෙe සභානායක�මා,— පා�iෙ@#�ෙe කට¤�,— අද Cන ආ§ ෙe 
කට¤�  .ඛ2සථ්ානය ගත ¤� ය. 

2.  

පා�iෙ@#�ෙe සභානායක�මා,— පා�iෙ@#�ෙe ¬සo්@ (අංක 1),— පා�iෙ@#�ෙe 
සථ්ාවර Jෙයෝග අංක 8T X^Xධානවල සහ 2018.06.20 Cන ස@මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙe 
Iම සඳහ#ව A�ණද, අද Cන ¬සo්@ පැවැKෙවන කාල ෙeලාව ´.භා. 10.00 Yට අ.භා. 12.30 
දවා ද, අ. භා. 1.30 Yට අ.භා. 7.30 දවා ද Xය ¤� ය. අ.භා. 1.30 ට පා�iෙ@#�ෙe සථ්ාවර 
Jෙයෝග අංක 8(5) tයාKමක Xය ¤� ය. අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොXමසා 
පා�iෙ@#�ව ක0 තැµය ¤� ය.  

3.  

පා�iෙ@#�ෙe සභානායක�මා,— පා�iෙ@#�ෙe ¬සo්@ (අංක 2),— අද Cන XYර 
යෑෙ@| ෙමම පා�iෙ@#�ව 2018 ඔෙතෝබ� 25 වැJ බහසප්A#දා ´. භා. 10.00 වන ෙත 
ක0 තැµය ¤� ය. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ<@|ම සහ Cනට Jයmත කට¤� 

 1. 

පා. 3/’18 
ග	 (ෛවද2) නi#ද ජයAසස් මහතා,— ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාලය සඳහා ෙයෝuත ෛවද2 

qඨය සඳහා ¡ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය LMම,— 2018 අයවැය 
මb# ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාලයට අ<බyධව ෛවද2 qඨය ඉCLMමට ෙයෝජනා කර ඇA අතර 
එම ෙයෝuත ෛවද2 qඨය සඳහා ¡ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය කළ  
¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

2. 
 පා.  4/’18 

  ග	 එස.් එ@. මDකා� මහතා,— දහ@ පාස0 අධ2ාපනය අJවා�ය LMම,— ¡ෂ්ඨ 
ස@ප#න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ¤D# රට �ළ ව2ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම�දනය LMම හා ස්වයං Xනය ඇA LMම උෙදසා Yයrම  ද	ව#ට, 9 ෙශේ̧ ය දවා 
ඔ«#ෙd ආගමට අ<¹ල  දහ@ පාස0 අධ2ාපනය අJවා�ය LMම j$j යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

3. 

පා. 16/’18 
ග	 චm#ද X ෙ�YD මහතා,— ගාºය පළාKවල ෙබෞyධ ප#ස0වල වැඩY~න 

වෙයෝවෘyධ »¼#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා වැඩසටහන සකස් LMම,— 
W ලංකාෙe ෙබොෙහෝ ගාºය පළාKවල ෙබෞyධ ප#ස0 ඉතා අ  ආ��ක ම�ටමක පවAන 
බැX#, එවැJ ප#ස0වල වැඩY~න වෙයෝවෘyධ »¼#වහ#ෙසේලා ආරෂා කර ගැ`ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

4. 

පා.21/’18 
ග	 T	¸කා ෙපේමච#ද මහKmය,— අ#ත�ජාලය �ළ අසභ2 ocෙයෝ පට සංසරණය 

oම වැළැoෙමTලා Xෙශේෂ ඒකකය �T®oම,— ව�තමානෙQ බ�ල වශෙය# 
අ#ත�ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයIK අසභ2 ocෙයෝ ද�ශන සංසරණය oම මb# 
�yගලය#ෙd �yගiකKවය Xනාශවන අතර Xෙශේෂෙය#ම, කා#තා පා�ශ්වය එමb# 
Xශාල අපහjතාවයකට පKවන බැX#, ෙමව# ocෙයෝ ද�ශන ළඟ තබාෙගන Y~න, 
ෙබදා හDන හා J�මාණය කරන �yගලය# ��බඳව Xම�ශනය LMමට පAඵලදා¿ Xෙශේෂ 
ඒකකය අපරාධ පMෂණ ෙදපා�තෙ@#�ව �ළ �T®Xය  ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

5. 

පා.22/’18 

ග	 T	¸කා ෙපේමච#ද මහKmය,— Xශ්වXද2ාල හා අෙනIK Yයrම උසස ්
අධ2ාපන ආයතනවලට Xෙශේෂ ���වලK මානYක උපෙyශකව	 ෙහෝ අ<ශාසකව	 
පKLMම,— ව�තමානෙQ බ�ල වශෙය# දනට ලැෙබන ත	ණ ත	¸ය#, Yj 
YjXය# YයCX හාJකර ගැ`ෙ@ පවණතාවය මැඩපැවැKoම සඳහා Yයrම රජෙQ 
අධ2ාපන ආයතන සඳහා ���වලK මානYක උපෙyශකව	, අ<ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ2ාපන ආයතනවල දැනට Y~න &	වර &	වDය#ට මානYක උපෙyශනය ��බඳ 
Xෙශේෂ ���ව ලබාCය  ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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6. 

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— �Kතලම Cස්�කය ස�ව Aa ෙවොiෙබෝ0 �ඩාෙe 
අ»මානය නැවත ෙගොඩනැ�මට වැඩසටහන CයK LMම,— ºට දශකයකට පමණ ෙපර 
�Kතලම Cස්�කෙQ පාස0 වi# µTP දෂ ෙවොiෙබෝ0 �ඩක �cකාව# ජාAක හා 
ජාත2#තර තරඟ වල| දැP දෂතා Jසා �Kතලම Cස්�කයට ෙවොiෙබෝ0 �ඩාෙව# 
ඉතා අ»මානවK ස්ථානය Tm «වද, අද වනXට එම තKKවෙQ ය@ µඳ වැ�ම ඇA 
බැX#, නැවත එම අ»මානය �Kතලම Cස්�කයට ෙගන ඒමට වැඩසටහන CයK කළ 
¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

7. 

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— �Kතලම Cස්�කය �ළ ~# මාk ක�මා#තශාලාව 
ස්ථා�ත LMම,— ජනතාවෙd ෙපෝෂණ අවශ2තා ස�රාÁම සඳහා අවශ2 ෙපෝ�# 
ලබා|මටK, වා��කව ~# මාk ආනයනය ෙව<ෙව# Xෙyශ රටව0 කරා ඇ| යන Xෙyශ 
XJමය ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා ෙම#ම, ~# මාk ක�මා#තශාලාව ස්ථා�ත LMමට 
අවශ2 Yයrම ස@පK �Kතලම Cස්�කය �ළ පවAන බැX# ද, එම Cස�්කය �ළ ~# 
මාk ක�මා#තශාලාව සථ්ා�ත LMමට කට¤� කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

8. 

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක®නායක අ^ෙe� මා�ගය හලාවත දවා 
|�ඝ LMම,— රටක සංව�ධනය සඳහා අ^ෙe� මා�ග ඉතා වැදගK වන බැX# ද, වKම# 
යහපාලන රජය යටෙK �Kතලම Cස්�කය ඉතා ෙeගෙය# සංව�ධනය වන බැX# ද, 
එම සංව�ධන ෙeගය තව$රටK ඉහළ නැංoම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Yට ක®නායක දවා 
P අ^ෙe� මා�ගය හලාවත දවා |�ඝ  කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා 
කර�.   

9. 

පා.27/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා, — වයඹ පළාෙK වැe, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආ�තව 
IÃ ශාඛ Y®oෙ@ ව2ාපෘAය ආර@භ LMම,— පෙසේ පවAන ජලය ආරෂා LMෙ@ 
හැLයාව ෙම#ම, පාංÄ ඛාදනය අවම LMෙ@ &ණාංග සTත P C& ආ¤ කාලය ඇA 
IÃ ශාඛ,  වයඹ පළාෙK වැe, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආ�තව Y®oෙ@ ව2ාපෘAය 
ආර@භ කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

10. 

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— බKතලං&§ ව �පKවා4 �වර ජනතාවෙd }iක 

අවශ2තා ස�රාÁම සඳහා කcන@ �යවර ගැ`ම,— වයඹ පළාෙK, �Kතලම 
Cස්�කෙQ, ක0�~ය අ�ධyoපය අසල ඇA පධාන �පත වන බKතලං&§ ව �පෙK 
�වර පජාවෙd }iක අවශ2තා ��බඳව ෙමෙත JY අවධානයට ල ෙනොo ඇA බැX#, 
වKම# යහපාලන රජය යටෙK  එම ජනතාවෙd }iක අවශ2තා ස�රා | ඔ«#ෙd වන 
තKKවය උසස ්කරÁම සඳහා කcන@ �යවර ගත ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා 
කර�.  
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11. 

පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— IIk ෙගොXපළ Tmය# භාXතා කරන බැටD 
ෙ� කමය නවKවාÁම,— W ලංකාව අ©තෙQ පට#ම සKව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞyධ රට «වද,  අද වනXට සමහර IIk ෙගොXපළ Tmය# භාXතා කරන බැටD ෙ� 
කමය Jසා ස�# දැc Tංසාවකට ලoමK, අ^ක µKතර Jෂ්පාදනය ��# jk පDමාණ 
IIk ෙගොXපළ Tmය#ෙd ¬Lයා අන�	දායක තKKවයකට පKව ඇA බැX#, ෙමම 
අA අමා<Åය කමය නවKවාÁම සඳහා අවශ2 �යවර ගත ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

12. 

පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— LD ක�මා#තෙQ J¤ත ෙy�ය LD 
ෙගොo#ෙd ගැටr Xසsමට කcන@ වැඩසටහන CයK LMම,— වා��කව අෙ� රටට 
LD �~ ආනයනය සඳහා Xශාල .දල වැයවන අතර එම .ද0 අප රට �ළම ඉAD 
කරගත හැLන@, එය රෙ� ආ��කයට Xශාල �®බලය වන බැX#, LD ක�මා#තෙQ 
J¤ත ෙy�ය LD ෙගොo#ෙd ගැටr Xසsමට කcන@ වැඩසටහන CයK කළ ¤�යැ� 
ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර� 

13. 

පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Tටා ඇA �රාXද2ා 
ව~නාකම සTත ස්ථාන සංරෂණය LMම සඳහා කcන@ වැඩසටහන CයK LMම,—  
වයඹ පළාෙK I	ණෑගල Cස�්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉAහාසයකට Tmක@ Lයන �රාXද2ා 
ව~නාකම ඇA ස්ථාන ¬ස සTත Cස්�කය වන අතර අ©තෙQ| I	ණෑගල, 
දඹෙද¸ය සහ යාප�ව වැJ රාජධාJ �Tටා A�ෙ#ද I	ණෑගල Cස්�කය �ළ «වK, 
අද වනXට එම ෙපෞරා¸ක සථ්ානවල ආරෂාව ස@බ#ධෙය# බලවK ගැටr ම�o ඇA 
බැX#, එම �රාXද2ා ස්ථාන සංරෂණය LMම සඳහා කcන@ වැඩසටහන CයK කළ 
¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.  

14. 

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— Yයr ෙෂේත ආවරණය වන පDC �k0 සමාජ 
ආරෂණ ජාලය tයාKමක LMම,— ඕනෑම රටක සා�ථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව©ම එම රෙ� වK වන �රවැYය#ට වැදගK වන අතර W ලංකාෙe රාජ2 අංශෙQ හා 
ෙපෞyගiක අංශෙQ ෙසේවකය# සඳහා Xශාම වැ®� කමය ෙහෝ අ�ථ සාධක කමය 
tයාKමක «වද, රෙ� අX^මK අංශෙQ ෙසේවකය# සඳහා LY$ සමාජ ආරෂණ කමය 
tයාKමක ෙනොවන බැX#, Yයr ෙෂේත ආවරණය වන පDC �k0 සමාජ ආරෂණ 
ජාලය tයාKමක කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.  

15. 

පා.33/’18 

ග	 ආන#ද අrKගමෙd මහතා,— මහ<වර Cස�්කෙQ  mDCය මKස2 ක�මා#තය 
පව�ධනය LMම,— මහ<වර Cස�්කය ³ෙගෝÁය වශෙය# සළකා බලන කල .�$ 
4මාෙව# $රසථ්ව �Tටා ඇA බැX#, එම Cස�්කෙQ වKවන ජනතාවෙd ෙපෝ�# 
අවශ2තාව ස�රාÁම සඳහා මහ<වර Cස�්කය �ළ �T~ Yයr වැe හා ජලාශවල mDCය 
මKස2 ක�මා#තය පව�ධනය කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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16. 

පා.34/’18 

ග	 ආන#ද අrKගමෙd මහතා,— මහ<වර Cස�්කය �ළ ප�නස ්වගාව ෙහේ�ෙව# 
Y$o ඇA පDසර හාJය අවම LMම,— මහ<වර Cස�්කය �ළ ප�නස ්වගාව ෙහේ�ෙව# 
පDසරයට දැc හාJය Y$o ඇA බැX#, එම පDසර හාJය අවම LMම සඳහා කcන@ 
වැඩසටහන CයK කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

17. 

පා.35/’18 

ග	 ආන#ද අrKගමෙd මහතා, — මහ<වර ෙරෝහ0 පDශෙQ ඇA අනවසර ඉCLM@ 
ඉවK LMම,— වKම# යහපාලන රජය යටෙK මහ<වර ෙරෝහල ෙදවැJ ජාAක ෙරෝහල ෙලස 
C¤� LMමට �යවර ගJm# Y~න බැX#, එම ෙරෝහ0 පDශෙQ ඇA Yයr අනවසර ඉCLM@ 
ඉවK LDමට කcනm# �යවර ගත ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

18. 

පා. 36/’18 

ග	 චm#ද X ෙ�YD මහතා,— පාෙy�ය මාධ2ෙe|#ෙd වෘK©ය ගැටr Xසsමට 
යා#තණය  සකස ්LMම,— රටක සංව�ධනය සඳහා ෙතොර�	 වැදගK සාධකය වන අතර, 
එම ෙතොර�	 ස@පාදනෙQ| වැදගK ෙමෙහවර ඉ®කරන පාෙy�ය මාධ2ෙe|#ෙd වෘK©ය 
ගැටr Xසsමට යා#තණය සකස ්කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

19. 

පා.37/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— �Kතලම Cස�්කය �ළ ජලජ පැළෑ~ වගා LMෙ@ 
ව2ාපෘAය ආර@භ LMම,— ව�තමානෙQ ෙලෝකෙQ ජලජ පැළෑ~ සඳහා Xශාල ඉ0rම 
පවAන අතර, එමb# අෙ� රටට Xෙyශ XJමය උපයා ගැ`ෙ@ �k0 අවස්ථාව උදා o ඇA 
අතර, මෑතක| ජප# Xෙශේෂඥය# XY# Yය ප�ෙQෂණ වා�තාවක ජලජ පැළෑ~ වගාව සඳහා 
�Kතලම Cස�්කෙQ ෙවරළ ©රය ආ�ත පෙyශය ඉතා ෙයෝග2 බව ෙප#වා | ඇA පjµමක 
ජලජ පැළෑ~ වගා LMෙ@ ව2ාපෘAය �Kතලම Cස�්කය �ළ ආර@භ කළ ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

20. 

පා.38/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත LMම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ@ වනXට ��කා ෙරෝ�# සංඛ2ාව Xශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇA බැX#, එම 
ෙරෝ� ජනතාව ෙව<ෙව#  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

21. 

පා.39/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත LMම,—             
W ලංකාෙe පධානතම ළමා ෙරෝහල වන D�ෙe ආ�යා ළමා ෙරෝහෙ0 පවAන දැc තදබදය 
අවම LMම සඳහා ෙම#ම, වයඹ හා උ�	 මැද පළාෙK ජනතාවට පෙයෝජනවK වන පDC වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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22. 

පා.40/’18 

ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා,— �Kතලම Cස�්කෙQ ෙහෝට0 පාසල සථ්ා�ත LMම,— 
වKම# යහපාලන රජය යටෙK �Kතලම Cස�්කය සංචාරක කලාපය ෙලස C¤� LMමට 
අෙ�ෂා කරන බැX#, එම ක�මා#තෙQ C¤�ව සඳහා අවශ2 මානව ස@පත ��� LMම 
සඳහා  �Kතලම Cස�්කෙQ ෙහෝට0 පාසල  සථ්ා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

23. 
   පා.41/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ වIග  ෙරෝ�# සඳහා ෙරෝහල 
සථ්ා�ත LMම,— වයඹ පළාෙK, I	ණෑගල Cස�්කය �ළ මෑත කාÁනව Xශාල ෙලස 
වIග  ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇA බැX#, එම ෙරෝ�# ෙව<ෙව# වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල 
සථ්ා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.  

24. 

   පා.42/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙK I	ණෑගල Cස�්කෙQ තැල4mයා 
ෙරෝ�# සඳහා ෙරෝහල සථ්ා�ත LMම,— මෑතකාÁනව W ලංකාෙe වැcම තැල4mයා 
ෙරෝ�# වා�තා o ඇKෙK I	ණෑගල Cස�්කෙQ වන අතර, තවමK එම ෙරෝ�#ට පAකාර 
ලබා ගැ`ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල සථ්ා�ත කර ෙනොමැA බැX#, එම ෙරෝ�# සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල I	ණෑගල Cස�්කෙQ සථ්ා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

25. 

පා.43/’18 

ග	 එස්. එ@. මDකා� මහතා,— ෙකොෙළො#නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත LMම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එT තදාස#න නගර පDපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක ෙවල සහ 
ෙකෝ�ෙ�  ය<ෙව# මහ නගර සභා �න පැවAය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල පෙyශ 
�නටම මා�@ව ඇA ෙකොෙළො#නාව මැAවරණ  ෙකො�ඨාසය පාලනය ව#ෙ# 
පාෙy�ය පDපාලන ඒකක ෙදක  වන ෙකොෙළො#නාව නගර සභාව සහ 
ෙකො~කාවKත-.0ෙ0Dයාව පාෙy�ය සභාව  යටෙK වන බැX#, සමස්ත 
ෙකොෙළො#නාව මැAවරණ ෙකො�ඨාසෙQම ආ��ක, සමාජ¿ය හා සංස්කෘAක 
Xෂමතාව# ඇA LMමට ෙමය ෙහේ� o ඇA අතර, අවට පවAන මහ නගර සභා, 
පDපාලනෙQ කා�යෂමතාව මත �ඝ සංව�ධනය ෙ@ වනXට ළඟා කර ෙගන ඇA 
බැX#, සමස්ත ෙකොෙළො#නාව මැAවරණ ෙකො�ඨාසෙQම සංව�ධනය අර.� කර 
ගJm# ෙකොෙළො#නාව නගර සභාව සහ ෙකො~කාවKත-.0ෙ0Dයාව පාෙy�ය සභාව 
එකාබyධ කර ෙකොෙළො#නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

26. 

          පා.44/’18 

ග	 .හ@ම$ න4� මහතා,— හ� ව#දනා පනත හ?#වා |ම,— වා��කව හ� 
ව#දනාෙe ෙයෙදන W ලාංLක බැAම�# XY# .�ණ ෙදන ගැටr Jරාකරණය කර 
ගැ`මටK, ඒ ��බඳ ආයතJක වÉහය ස්ථාපනය ෙකොට `Aමය පAපාදන සකස් 
LMමටK, රජය මb# “හ� ව#දනා පනත” හ?#වා Cය ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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27. 

        පා.45/’18 
ග	 ෙහේෂා Xතානෙd මහතා,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘAය ෙහේ�ෙව# 

බ§ඩාරෙවල, iය#ගහෙවල පෙyශෙQ Jවාස, ඉඩ@ ඇ�k ෙyපළ අTm P ප«0 
සඳහා සහන සලසා|ම,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘAය සඳහා ³ගත උමං මා�ග 
කැÌම ෙහේ�ෙව# බ§ඩාරෙවල, iය#ගහෙවල පෙyශෙQ ජනතාවට Yය Jවාස, 
ඉඩ@ ඇ�k ෙyපළ  අTm o ෙ@ වනXට වසර �නක කාලය ගතo A�ණ ද, අවතැ# 
P එම ජනතාවට ෙමෙත LY$ ව#C .දල ෙහෝ සහනය ලැ¦ ෙනොමැA බැX#, 
එම ජනතාවට සහන සලසා |ෙ@ වැඩසටහන CයK කළ ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

28. 

   පා.46/’18 

ග	 ෙහේෂා Xතානෙd මහතා,— $@Dය මb# එළවk පවාහනය LMෙ@ 
වැඩසටහන ආර@භ LMම,— බ$0ල Cස්�කය ඇ�k එළවk Jෂ්පාදනය කරන 
Cස්�කවල Yට එළවk ෙගොo#ෙd Jෂ්පාදන අ  �DවැයL#, අපෙK යෑම අවම 
කරm# $@Dය මb# රෙ� ෙසj පෙyශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය LMෙ@ 
වැඩසටහන ආර@භ කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

29. 

 පා.47/’18 

ග	 ෙහේෂා Xතානෙd මහතා,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘAය ෙහේ�ෙව# ජල 
Tඟයකට .�ණ | Y~න ජනතාවට ජල පහjක@ ලබා|ම,— උමා ඔය සංව�ධන 
ව2ාපෘAය ෙහේ�ෙව# ෙ@ වනXට පාෙy�ය ෙ0ක@ ෙකො�ඨාස 07ක ප«0 8394ක  
ජනතාවට උග ජල Tඟයකට .�ණ පෑමට Y$o ඇA බැX#, එම ජනතාවට අවශ2 ජල 
පහjක@ ලබා|ම සඳහා කcන@ වැඩසටහන CයK කළ ¤�යැ� ෙමම 
පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�. 

30. 

පා.48/’18 

ග	 �ෂාර ඉ?J0 අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙK ගරා වැෙටm# Aෙබන 
Xහාරසථ්ාන සංව�ධනය LMම,— W ලංකාෙe වැcම Xහාරස්ථාන සංඛ2ාව �Tටා ඇA, 
ස්වාm#වහ#ෙසේලා වැcම පමාණය වැඩ Y~න, ෙබෞyධය# වැcම �Dස වාසය කරන 
හා ශාසනාරෂක බල ම§ඩල වැcම සංඛ2ාව tයාKමකව පවAන වයඹ පළාෙතT 
ගරා වැෙටm# Aෙබන Xහාරස්ථාන සංව�ධනය LMමට කcන@ වැඩසටහන CයK කළ 
¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   

31. 

පා. 49 /’18 

    ග	 අෙශෝක Àය#ත මහතා, — ක0�~ය ආ�තව ත0 ක�මා#තය පව�ධනය 
LMම,— වයඹ පළාෙK ක0�~ය පෙyශෙQ ත0 ආ�ත ක�මා#ත පj�ය වසර LTපය 
�ළ ද	� කඩා වැ�මකට ල o ඇA බැX#, වKම# රජෙQ පAපKAවලට අ<ව, 
ඉCDෙQ| ක0�~ය පෙyශය සංචාරක �රවරය වශෙය# සංව�ධනය LMෙ@ 
වැඩසටහනට සමගාºව එම පෙyශෙQ ත0 ක�මා#තය පව�ධනය LMෙ@ වැඩසටහන 
ද CයK කළ ¤�යැ� ෙමම පා�iෙ@#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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*32. 

පMෂණ ෙකොmෂ# සභා (සංෙශෝධන) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*33. 
.ද0 පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*34. 
අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක කට¤� අමාත2�මා,— උද�පන පනත 

යටෙK Jයමය,— ජාAක රාජ2 සභාෙe 1977 අංක 8 දරන උද�පන පනෙK 3 වග#Aය 
යටෙK W ලංකා පජාතා#�ක සමාජවා| ජනරජය සහ ��L ජනරජය අතර උද�පන �Xjම 
ස@බ#ධෙය# ජනා^පAවරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 Îi 13 CනැA අංක 2079/77 දරන අA 
Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.09.04 Cන ඉCDපK කරන ලද Jයමය අ<මත කළ 
¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*35. 

අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක කට¤� අමාත2�මා,— ෙපෞyගiක 
ආරෂක Jෙයෝජ2ායතන X^මK LMෙ@ පනත යටෙK Jෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞyගiක ආරෂක Jෙයෝජ2ායතන X^මK LMෙ@ පනෙK 18 වග#Aය යටෙK  ගාස�් 
අයLMම සංෙශෝධනය ස@බ#ධෙය# ආරෂක අමාත2වරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 ÏJ 07 
CනැA අංක 2074/34 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ,  2018.09.04 Cන ඉCDපK 
කරන ලද Jෙයෝග අ<මත කළ ¤� ය. 

*36. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනත යටෙK Jයමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනෙK 3 වග#Aය යටෙK 
Jෂප්ාදන බ$ ස@බ#ධෙය# .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 මැ� 
31 CනැA අංක 2073/41 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.09.21 Cන 
ඉCDපK කරන ලද Jයමය අ<මත කළ ¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*37. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනත යටෙK Jයමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනෙK 3 වග#Aය යටෙK 
Jෂප්ාදන බ$ ස@බ#ධෙය# .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 ÏJ 08 
CනැA අංක 2074/39 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.09.21 Cන ඉCDපK 
කරන ලද Jයමය අ<මත කළ ¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*38. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනත යටෙK Jයමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Jෂප්ාදන බ$ (Xෙශේෂ X^Xධාන) පනෙK 3 වග#Aය යටෙK 
Jෂප්ාදන බ$ ස@බ#ධෙය# .ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 ÏJ 14 
CනැA අංක 2075/51 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.09.21 Cන ඉCDපK 
කරන ලද Jයමය අ<මත කළ ¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 
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*39. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— jරාබ$ ආඥාපනත යටෙK Jෙeදනය (අංක 1),— 
jරාබ$ ආඥාපනෙK (52 අ^කාරය P) 25 වග#Aය යටෙK jරාබ$ ස@බ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා XY# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාD 18 CනැA අංක 2054/42 දරන අA 
Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.05.22 Cන ඉCDපK කරන ලද Jෙeදනය අ<මත 
කළ ¤� ය. 

(අංක 04/2018 දරන jරාබ$ Jෙeදනය)  
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*40. 
.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— jරාබ$ ආඥාපනත යටෙK J ෙeදනය (අංක 2),— 

jරාබ$ ආඥාපනෙK (52 අ^කාරය P) 32 වග#Aය සමඟ LයXය ¤� 25 
වග#Aය යටෙK වා��ක මKපැ# බලපත ගාස්� ස@බ#ධෙය# .ද0 හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා XY# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ@බ� 11 CනැA අංක 
2049/4 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.03.20 Cන ඉCDපK 
කරන ලද Jෙeදනය අ<මත කළ ¤� ය. 

(අංක 1004 දරන jරාබ$ Jෙeදනය)  
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*41.  
Xෙyශ කට¤� අමාත2�මා,— තානාපA වරපසාද පනත යටෙK Jෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපA වරපසාද පනෙK 4 වග#Aය යටෙK Xෙyශ කට¤� අමාත2වරයා 
XY# සාදන ල$ව, 2018  ÏJ 05 CනැA අංක 2074/13 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ 
කර< ලැබ, 2018.08.10 Cන ඉCDපK කරන ලද Jෙයෝග අ<මත කළ   ¤� ය. 

 (අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*42.  
පළාK සභා, පළාK පාලන සහ �ඩා අමාත2�මා,— �ඩා පනත යටෙK Jෙයෝගය,—

ජාAක රාජ2 සභාෙe 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙK 41 වග#Aය  පළාK සභා, 
පළාK පාලන සහ �ඩා අමාත2වරයා XY# සාදන ල$ව, 2018 මැ� 31 CනැA අංක 
2073/15  දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කර< ලැබ, 2018.08.24 Cන ඉCDපK 
කරන ලද Jෙයෝගය අ<මත කළ ¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*43.  
අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක කට¤� අමාත2�මා,— ආ§ කම 

ව2වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— W ලංකා පජාතා#�ක සමාජවා| ජනරජෙQ ආ§ කම 
ව2වසථ්ාෙe 104ආ (5) (අ) ව2වසථ්ාව පකාරව මැAවරණ ෙකොmෂ# සභාව XY# සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ@බ� 04 CනැA අංක 2048/1 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ කරන ල$ව, 
2018.01.23 Cන ඉCDපK කරන ලද ජනමතXචාරණයක| ෙහෝ ඡ#ද Xම4මකට අදාළ 
කාල4මාව �ළ XදÉK හා .Ðත ජනමාධ2 XY# ��පැCය ¤�, මාධ2 උපමාන අ<මත කළ   
¤� ය. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 
*44. 

ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්� XJමය ස්ථානය අසා.Tකරණය LMෙ@ පනK ෙක®@පත — 
කාරක සභාව. 

*45. 
ෙබෞyධ Xහාර ෙyවාලග@ (සංෙශෝධන) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම. 

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 
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*46. 
ෙථේරවා| »Ñ කAකාවK (iයාපCං� LMෙ@) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර 

Lයoම. 
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*47. 
W ලංකා වා¸ජ සමථ මධ2ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර 

Lයoම.  
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*48.  
j¬I@පK XJමය පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 
*49. 

කාලාවෙරෝධ (Xෙශේෂ X^Xධාන) (සංෙශෝධන) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  
(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 

*50. 
W ලංකා X$iබල (සංෙශෝධන) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

(අමාත2 ම§ඩලෙQ අ<මAය ද#වා Aෙ�.) 
*51. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— මහජන බැංIෙe වා��ක 
වා�තාව හා ඒකාබyධ }ල2 පකාශන (2016),— .ද0 `A පනෙK 35(3) වග#Aය යටෙK සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය යටෙK 2017.11.16 වැJ Cන ඉCDපK කරන 
ලද 2016.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK මහජන බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා ඒකාබyධ 
}ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*52. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— W ලංකා කÏ සංසථ්ාෙe 

වා��ක වා�තාව හා ඒකාබyධ }ල2 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK       
14(3) වග#Aය යටෙK 2017.11.24 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK W 
ලංකා කÏ සංසථ්ාෙe වා��ක වා�තාව හා ඒකාබyධ }ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*53. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැංIෙe වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබyධ }ල2 පකාශන (2016),— .ද0 `A පනෙK 35(3) වග#Aය යටෙK සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය ය ටෙK 2017.12.04 වැJ Cන ඉCDපK කරන 
ලද 2016.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK ලංකා බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා ඒකාබyධ 
}ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 
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*54. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— පාෙy�ය සංව�ධන බැංIෙe 

වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන (2015),— .ද0 `A පනෙK 35(3) වග#Aය යටෙK සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය ය ටෙK 2017.11.07 වැJ Cන ඉCDපK කරන 
ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK පාෙy�ය සංව�ධන බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා 
}ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*55. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙK     
14(3) වග#Aය ය ටෙK 2017.06.23 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2017.09.21 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*56. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙK     
14(3) වග#Aය ය ටෙK 2017.11.11 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*57. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— W ලංකා ඉADLMෙ@ 
බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0  පනෙK 14
(3) වග#Aය ය ටෙK 2017.08.08 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# 
P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න Xගණකව	#ෙd JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා 
ඉADLMෙ@ බැංIෙe වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2017.09.21 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

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

ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොmසම පනෙK 31 වැJ වග#Aය ය ටෙK 2017.10.19 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2012.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ 
¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2017.11.10 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

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

ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොmසම පනෙK 31 වැJ වග#Aය ය ටෙK 2017.12.07 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2013.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ 
¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ල|.) 
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*60. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— W ලංකා ආෙයෝජන 

ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොmසම පනෙK 31 වැJ වග#Aය ය ටෙK 2017.12.07 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා ආෙයෝජන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ 
¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*61. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— W ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1979 අංක 40 දරන W ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙK 16 වැJ වග#Aය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK II වැJ වග#Aය  
අ<ව 2017.10.20 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා අපනයන 
සංව�ධන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.02.20 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*62. 

.ද0 හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— W ලංකා j¬I@පK හා XJමය ෙකොmෂ# 
සභාෙe වා��ක වා�තාව හා ��@ (2016),— 1987 අංක 36 දරන W ලංකා j¬I@පK 
හා XJමය ෙකොmෂ# සභා පනෙK 37(2) වග#Aය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 
13(1) වග#Aය අ<ව, 2017.12.07 වන Cන ඉCDපK කරන ලද, 2016.12.31 Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK W 
ලංකා j¬I@පK හා XJමය ෙකොmෂ# සභාෙe වා��ක වා�තාව හා ��ම අ<මත කළ 
¤� ය. 

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.02.20 Cන 
සලකා බලන ල|.) 

*63. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ<¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ W ලංකා ප©තන 
ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ<¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ 
W ලංකා ප©තන ම§ඩල පනෙK 29(5) වග#Aය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 
14(3) වග#Aය යටෙK, 2016.08.12 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK අ<¹ලතා තෙසේ	 
��බඳ W ලංකා ප©තන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*64. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාAක Xද2ා හා තාෂණ ෙකොmෂ# සභාෙe 
වා��ක වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Xද2ාව හා තාෂණය වැc C¤� LMෙ@ 
පනෙK 40(3) වග#Aය සහ ආ§ කම ව2වසථ්ාෙe 154(6) ව2වස්ථාව යටෙK, 
2016.06.09 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK ජාAක Xද2ා හා තාෂණ 
ෙකොmෂ# සභාෙe වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*65. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාAක Xද2ා පදනෙ@ වා��ක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Xද2ාව හා තාෂණය වැc C¤� LMෙ@ පනෙK 40(3) වග#Aය සහ 
ආ§ කම ව2වස්ථාෙe 154(6) ව2වස්ථාව යටෙK, 2016.07.05 වැJ Cන ඉCDපK කරන 
ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK ජාAක Xද2ා පදනෙ@ වා��ක වා�තාව අ<මත  
කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*66. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාAක Xද2ා හා තාෂණ ෙකොmෂ# සභාෙe වා��ක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Xද2ාව හා තාෂණය වැc C¤� LMෙ@ පනෙK 
40(3) වග#Aය සහ ආ§ කම ව2වස්ථාෙe 154(6) ව2වස්ථාව යටෙK, 2017.03.22 වැJ 
Cන ඉCDපK කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK ජාAක Xද2ා හා තාෂණ ෙකොmෂ# සභාෙe 
වා��ක වා�තාව අ<මත  කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*67. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�mක තාෂණ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Xද2ාව හා තාෂණය වැc C¤� LMෙ@ පනෙK 40(3) වග#Aය සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය යටෙK, 2017.01.24 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK කා�mක තාෂණ ආයතනෙQ වා��ක 
වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*68. 

Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�mක තාෂණ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Xද2ාව හා තාෂණය වැc C¤� LMෙ@ පනෙK 40(3) වග#Aය සහ 
1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය යටෙK, 2016.01.29 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK කා�mක තාෂණ ආයතනෙQ වා��ක 
වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*69. 
Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— W ලංකා පmA ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන W ලංකා පmA ආයතන පනෙK 37(3) වග#Aය සහ ආ§ කම 
ව2වසථ්ාෙe 154(6) ව2වස්ථාව යටෙK, 2016.12.02 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 2014. 
12. 31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK W ලංකා පmA ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*70. 
Xද2ා, තාෂණ, ප�ෙQෂණ, J�ණතා සංව�ධන හා වෘK©ය ��� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ<¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ W ලංකා ප©තන ම§ඩලෙQ  
වා��ක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ<¹ලතා තෙසේ	 ��බඳ W ලංකා 
ප©තන ම§ඩල පනෙK 29(5) වග#Aය සහ 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) 
වග#Aය යටෙK, 2017.06.22 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 2015.12.31 Cෙන# අවස# 
P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ළK අ<¹ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ W ලංකා ප©තන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.11 Cන සලකා බලන ල|.) 

*71. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— W ලංකා සබරග.ව 

Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2017.10.17 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK W ලංකා සබරග.ව Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*72. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— W ලංකා සබරග.ව 

Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2017.10.17 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK W ලංකා සබරග.ව Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*73. 

උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— W ජයව�ධන�ර 
Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2015),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2017.10.17 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2015.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK W ජයව�ධන�ර Xශව්Xද2ාලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*74. 

උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ඌව ෙව0ලසස් 
Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2017.03.23 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ඌව ෙව0ලස්ස Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*75. 

උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ඌව ෙව0ලසස් 
Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.08.10 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ඌව ෙව0ලස්ස Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*76. 

උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ 
වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK xiii වැJ 
පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2016.10.26 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 
2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ     
¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.05.03 Cන සලකා බලන ල|.) 

*77. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ 

වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK xiii වැJ 
පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2017.01.24 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 
2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ     
¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.05.03 Cන සලකා බලන ල|.) 

*78. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ 

වා��ක වා�තාව හා ��@ (2015),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK xiii වැJ 
පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 2018.02.21 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 
2015.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ     
¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2018.05.23 Cන සලකා බලන ල|.) 

*79. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ 

පDගණක අධ2යනායතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Xශ්වXද2ාල පනෙK 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2016.07.20 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද, 
2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශ්වXද2ාලෙQ පDගණක අධ2යනායතනෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.05.03 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*80. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ 

පDගණක අධ2යනායතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Xශ්වXද2ාල පනෙK 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.02.22 ඉCDපK කරන ලද, 
2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd 
JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශ්වXද2ාලෙQ පDගණක අධ2යනායතනෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.05.03 Cන සලකා බලන ල|.) 

*81. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ 

වා��ක වා�තාව හා ��@ (2012),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK 110 වැJ 
වග#Aය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK II ෙකොටස යටෙK, 2015.11.21 Cන 
ඉCDපK කරන ලද, 2012.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව 
හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.11.20 Cන සලකා බලන ල|.) 

*82. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ 

වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK 110 වැJ 
වග#Aය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK II ෙකොටස යටෙK 2017.01.24 Cන 
ඉCDපK කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව 
හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.11.20 Cන සලකා බලන ල|.) 

*83. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ 

වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල පනෙK 110 වැJ 
වග#Aය හා 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK II ෙකොටස යටෙK, 2017.02.22 Cන 
ඉCDපK කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ෙ�රාෙද¸ය Xශ්වXද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව 
හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.11.20 Cන සලකා බලන ල|.) 

*84. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ග@පහ Xකමාර°� ආ¤�ෙeද 

Xද2ායතනය, කැළ¸ය Xශ්වXද2ාලයT වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK, 
2017.01.24 Cන ඉCDපK කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණය ඇ�ළK, ග@පහ Xකමාර°� ආ¤�ෙeද 
Xද2ායතනය, කැළ¸ය Xශව්Xද2ාලයT වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*85. 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව් Xද2ාල¿ය 

කෘ�තාÔ¸ක හා ගාºය Xද2ා ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 
2017.08.11 Cන ඉCDපK කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK ෙකොළඹ Xශව් Xද2ාල¿ය 
කෘ�තාÔ¸ක හා ගාºය Xද2ා ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*86. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— කළමනාකරණ පශ්චාK 

උපා^ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.03.23 Cන ඉCDපK කරන 
ලද, 2013.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK කළමණාකරන පශ්චාK උපා^ ආයතනෙQ 
වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*87. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘAක කට¤� අමාත2�මා,— කළමනාකරණ පශ්චාK 

උපා^ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද2ාල 
පනෙK xiii වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.03.23 Cන ඉCDපK කරන 
ලද, 2014.12.31 Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා^පAවර යාෙd JMෂණ ඇ�ළK කළමණාකරන පශ්චාK උපා^ ආයතනෙQ 
වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
XY# 2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*88. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2#තර ෙවළඳ අමාත2�මා ,— W ලංකා අපනයන 
සංව�ධන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2015),— 1979 අංක 40 දරන W ලංකා 
අපනයන සංව�ධන පනෙK 16 වැJ වග#Aය යටෙK සහ 1971 අංක 38 දරන  .ද0  පනෙK  
II වැJ වග#Aය අ<ව 2018.02.21 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# 
අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK W 
ලංකා අපනයන සංව�ධන ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*89. 

වැXi ක�මා#ත අමාත2�මා ,—   Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාDෙQ වා��ක වා�තාව 
හා ��@ (2013),— 1975 අංක 35 දරන Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාD පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන .ද0  පනෙK II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග#Aය ය ටෙK 2017.07.25 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද 2013.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාDෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(කෘ�ක�මය හා ඉඩ@ ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.05.23 Cන සලකා 
බලන ල|.) 
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*90. 

වැXi ක�මා#ත අමාත2�මා,—   Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාDෙQ වා��ක වා�තාව හා 
��@ (2014),— 1975 අංක 35 දරන Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාD පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන .ද0 පනෙK  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග#Aය ය ටෙK 2017.07.25 වැJ Cන ඉCDපK 
කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK Iඩා ෙK ව� සංව�ධන අ^කාDෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(කෘ�ක�මය හා ඉඩ@ ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.05.23 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*91. 

ක@ක	 හා වෘK©ය සmA සබඳතා අමාත2�මා,— ජාAක වෘKAය jර�තතා හා ෙසෞඛ2 
ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාAක වෘKAය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ2 ��බඳ ආයතන පනෙK 18 වැJ වග#Aය සහ ආ§ කම ව2වසථ්ාෙe 154(6) 
ව2වසථ්ාව ය ටෙK 2017.09.20 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK ජාAක වෘKAය 
jර�තතා හා ෙසෞඛ2 ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2018.06.05 Cන සලකා බලන ල|.) 

*92. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— 4/ස I	ණෑගල වැXi 
සමාගෙ@ වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14 
(3) වග#Aය ය ටෙK 2018.01.24 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# අවස# 
P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK                       
4/ස I	ණෑගල වැXi සමාගෙ@ වා��ක වා�තාව හා }ල2 පකාශන අ<මත කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*93. 

අගාමාත2�මා සහ ජාAක පAපKA හා ආ��ක කට¤� අමාත2�මා ,— W ලංකා පAපKA 
අධ2යන ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන W ලංකා පAපKA 
අධ2යන ආයතන පනෙK 18 වැJ වග#Aය අ<ව 2017.11.11 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2013.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා පAපKA අධ2යන ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත 
කළ ¤� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*94. 

ක�මා#ත හා වා¸ජ කට¤� අමාත2�මා,— W ලංකා හසත් ක�මා#ත ම§ඩලෙQ 
වා��ක වා�තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(3) වග#Aය ය ටෙK 
2017.08.22 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK W ලංකා හසත් ක�මා#ත 
ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව අ<මත කළ ¤� ය.  

(Jෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.06.06 Cන සලකා 
බලන ල|.) 
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*95. 

කෘ�ක�ම අමාත2�මා,— කෘ�කා�mක හා ෙගොXජන රෂණ ම§ඩලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ�කා�mක හා ෙගොXජන රෂණ පනෙK 
27 වග#Aය ය ටෙK 2017.03.21 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# 
P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK කෘ�කා�mක 
හා ෙගොXජන රෂණ ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(කෘ�ක�මය හා ඉඩ@ ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2017.12.08 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*96. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාÁය තාෂ¸ක 
ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK 
XIII වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2016.10.26 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2013.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාÁය තාෂ¸ක ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ 
අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*97. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාÁය තාෂ¸ක 
ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK 
XIII වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.01.24 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 
2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd 
JMෂණ ඇ�ලK ෙමොර®ව Xශව්Xද2ාÁය තාෂ¸ක ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ 
අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*98. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ ෛවද2 
Xද2ා පශච්ාK උපා^ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Xශව්Xද2ාල පනෙK XIII වැJ පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.08.11 වැJ Cන 
ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK ෙකොළඹ Xශව්Xද2ාලෙQ ෛවද2 Xද2ා පශච්ාK 
උපා^ ආයතනෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

*99. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— W ලංකා අdJCග Xශව්Xද2ාලෙQ 
වා��ක වා�තාව හා ��@ (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK XIII වැJ 
පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.08.10 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2014.12.31 
වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ 
ඇ�ලK W ලංකා අdJCග Xශව්Xද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 
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*100. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘAක කට¤� අමාත2�මා,— W ලංකා අdJCග Xශව්Xද2ාලෙQ 
වා��ක වා�තාව හා ��@ (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශව්Xද2ාල පනෙK XIII වැJ 
පD°ෙ�දෙQ 110 වැJ වග#Aය යටෙK 2017.02.22 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2013.12.31 
වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ 
ඇ�ලK W ලංකා අdJCග Xශව්Xද2ාලෙQ වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස@පK සංව�ධනය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ල|.) 

 *101. 

ඛJජ ෙත0 ස@පK සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා ඛJජ ෙත0 `Aගත සංසථ්ාෙe 
වා��ක වා�තාව හා ��@ (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛJජ ෙත0 `Aගත සංසථ්ා 
පනෙK 32(3) වග#Aය යටෙK 2018.05.23 වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ 
Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK 
ලංකා ඛJජ ෙත0 `Aගත සංසථ්ාෙe වා��ක වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(බලශAය ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2018.06.06 Cන සලකා බලන 
ල|.) 

*102. 

වැXi ක�මා#ත අමාත2�මා,— ෙපො0 වගාLMෙ@ ම§ඩලෙQ වා��ක වා�තාව හා 
��@ (2015),— 1971 අංක 38 දරන .ද0 පනෙK 14(2)(ඇ) වග#Aය යටෙK 2017.10.09 
වැJ Cන ඉCDපK කරන ලද 2015.12.31 වැJ Cෙන# අවස# P ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Xගණකා^පAවරයාෙd JMෂණ ඇ�ලK ෙපො0 වගාLMෙ@ ම§ඩලෙQ වා��ක 
වා�තාව හා ��@ අ<මත කළ ¤� ය.  

(කෘ�ක�මය හා ඉඩ@ ��බඳ ආං¡ක අ�ෂණ කාරක සභාව XY# 2017.12.08 Cන සලකා 
බලන ල|.) 

*103. 
ආ§ කම ව2වස්ථාව යටෙK ෙයෝජනාව,— Xවාදය  ක0 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ÎJ 22),— “W ලංකා පජාතා#�ක සමාජවා| ජනරජෙQ ආ§ කම 
ව2වස්ථාෙe 104ආ (5)(අ) ව2වස්ථාෙe X^Xධාන පකාරව මැAවරණ ෙකොmෂ# සභාව 
XY# 2016 ෙපබරවාD 25 CනැA අංක 1955/19 දරන අA Xෙශේෂ ගැස� පතෙQ පළ 
කර< ලැබ, 2016.05.06 Cන ඉCDපK කරන ලද, ජනමතXචාරණයක| ෙහෝ ඡ#ද 
Xම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ XදÉK හා .Ðත ජනමාධ2 XY# ��පැCය ¤� 
උපමාන ෙහවK මා�ෙගෝපෙyශ/ ෙමෙහ¤@ පAපKA අ<මත කළ ¤� ය.” ය<ෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලC#, පශ්නය සභා».ඛ කරන ල|.  

104. 

ළමා �න	Kථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර 
Lයoම.  

105. 

W ලංකා එසK tසA්යාJ සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — 
ෙදවැJවර Lයoම.  

106. 

W ලංකා කා#තා ස@ෙ@ලනය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර 
Lයoම.  

107. 

ෙමොනරාගල Cස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — 
ෙදවැJවර Lයoම.  
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108. 

ලසාiය# සමාජ¿ය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — 
ෙදවැJවර Lයoම.  

109. 

ජාත2#තර කා#තා සහ ළමා අ�©# j¬ªෙ@ සභාව (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK 
ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

110. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර 
Lයoම.  

111. 

ද ඉ#ස~්~¤� ඔෆ ්ස�~ෆ�Ù ප�i එක«#ට#�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත LMෙ@) 
පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

112. 

W ශාක2Yංහාරාම Xහාරසථ් කා�යය සාධක සංXධානය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK 
ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

 

113. 

W ලංකා ෙගොඩනැ�i ෙසේවා ඉංuෙ#	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK 
ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.  

114. 

ෛවද2 එස.් එස.් &ණව�ධන ෙy�ය ආ¤�ෙeද සංව�ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත LMෙ@) පනK ෙක®@පත — ෙදවැJවර Lයoම.   

 
* සල*ෙණ� හ7�ව0 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 

 

 


