
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

49/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ#$ල &ණව�ධන මහතා,— .$/ සංෙ2ශ, 34ට6 ය7තල පහ9ක: 
හා .ෙ2ශ ;<යා අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයE අංක 187 ෙයෝජනාෙව# හI#වාJමට ෙයෝජනා කරන ලද 
34ට6 හැIL:පෙතE දළ සැලැසම් ඉOPපQ කර#ෙ#ද; 

 (ii) එම හැIL:පත TUQ <Vෙ: බලධාPයා කW	#ද; 
 (iii) XරවැYය#ට හැIL:පQ ලබාJම ෙවLෙව# ඇසත්ෙ:#�ගත �Pවැය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) එම �Pවැය දරL ලබ#ෙ# කW	# .Y#ද; 
 (v) 2017 ව�ෂය �ළJ 34ට6 හැIL:පQ ෙයෝජනා කමය ]යාQමක <Vම 

සඳහා රාජ= අයවැෙය# ෙව#කළ ප_පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

2. 
165/’18 

ග	 (ෛවද=) න/#ද ජය_සස් මහතා,— අfකරණ හා බ#ධනාගාර ප_සංස්කරණ 
අමාත=�gයෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ව�ෂ 2006 - 2015 කාල?මාව �ළ .ෙශේෂ ජනාfප_ සමාව යටෙQ Tදහස ්
කළ Yරක	ව# සංඛ=ාව, එ එ ව�ෂය අLව ෙව# ෙව# වශෙය# 
කවෙ�ද; 

 (ii) ඔW#ෙk නාම ෙ6ඛනය හා Yරගතlමට අදාළ m ෙචෝදනා සඳහ# 
කර#ෙ#ද; 

 (iii) එෙසේ Tදහස ලැnව# අතර goමැ	: ෙචෝදනාවලට, සp් qෂණ 
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලmව# සංඛ=ාව ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�gය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

3. 
202/’18 

ග	 උදය පභාQ ග:ම#�ල මහතා,— tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.09 Oන Yට 2017.11.30 Oන දවා එසQ ජනපද ෙඩොලරයට 
සාෙ�ෂව, v ලංකා 	�යල �Pw ඇ_ අගය ෙකොපමණද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 23.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
2018 $� 19 වැ� &හස්ප)�දා *.භා. 10.00 ට 



( 2 ) 

 

 (ii) එx කාල වකවාLව �ළ 	�යෙ6 �Pwම ෙහේ�ෙව# ආyzෙ{ .ෙ2ශ ණය 
බර ඉහළ ෙගොස ්ඇ_ පමාණය 	�ය6 ව/# ෙකොපමණද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

4. 
222/’18 

ග	 ඩkලස ් ෙ2වාන#ද මහතා,— උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට}� 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 Oනැ_ අංක 1130/22 දරන ගැස~ Tෙ{දනය ම�# එසQ 
ජා�#ෙk සං.ධානෙ�, ෙකො#ෙ2Y සEතව නක6ස ් කI වැ7ය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම තQQවය ලැ�� බවQ; 

 (ii) ඉහත ෙකො#ෙ2Yවල පධාන ෙකො#ෙ2Yය පකාරව, නක6ස ්කIවැ7යට ඉතා 
ආස#නව �E7 gTෙ�, ප#.ල, පාත$:බර, ලkගල, .6ගtව, රQෙතොට, 
උUෙවල හා මාතෙ6 යන පාෙ2�ය ෙ6ක: ෙකො~ඨාස 8ට අයQ අකර 
2000ක .ශාලQවෙය# }Q �g පමාණය උත කIවැ7ය සමඟ ඒකාබ2ධ 
කර ෙනොමැ_ බවQ; 

 (iii) එබැ.#, නක6ස ් කIවැ7ය ෙලෝක උ	ම තQQවෙය# ඉවQ<Vෙ: 
අවදානමකට ලl ඇ_ බවQ;  

එ�මා ද#ෙනEද? 

(ආ) (i) නක6ස ්කIවැ7ය ෙලෝක උ	ම තQQවෙය# ඉවQ<Vම වළවා ගැoම 
සඳහා ඉහත සඳහ# අකර 2000ක �g පමාණය නක6ස ්කI වැ7ය සමඟ 
ඒකාබ2ධ <Vම සඳහා �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ න:, එE ව�තමාන තQQවය කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

5. 
247/’18 

ග	 ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— වාPමා�ග සහ ජල ස:පQ හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 J ඇ_ m අයහපQ කාල&�ක බලපෑම ෙහේ�ෙව# �ඩාවට පQ m 
රQනXර Oස�්කෙ� ගාම TලධාP වස: සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වස:වල න: කවෙ�ද; 
 (iii) එම එ එ වසෙ: �ඩාවට ල m පW6 සංඛ=ාව, ෙව# ෙව# වශෙය# 

ෙකොපමණද; 
 (iv) ඔWනට සහන සැල?ම සඳහා අමාත=ාංශය ගQ �යවර කවෙ�ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

6. 
397/’18 

ග	 �. රං4Q ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ��ක 
කට}� අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ප9�ය අමාත= මyඩල සංෙශෝධනයට අLව ව�තමාන රජෙ� ස:��ණ 
කැ�න~ අමාත=වරය# සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (ii) රාජ= අමාත=වරය# හා Tෙයෝජ= අමාත=වරය# සංඛ=ාව, ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත=ාංශ අ�ෂණ කට}� පැව� ම#pවරය# සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ�න~ අමාත=වරෙයU සඳහා වා��කව වැය වන t� tදල ෙකොපමණද; 
 (v) අමාත= මyඩල සංෙශෝධනෙ�J අ�_# වැ3 කරන ලද අමාත=ාංශ සඳහා 

2017 අයවැය ම�# ප_පාදන ෙව# කර _ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න:, ෙව# කරන ලද tදල ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

7. 

420/’18 

ග	 ප2ම උදයශා#ත &ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ම#නාරම Oස�්කෙ� �Eටා ඇ_ Xරා.ද=ාQමක ව7නාකම<# }Q 
සථ්ාන සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතP# දැනට සංරෂණ කට}� Y$කරL ලබන සථ්ාන කවෙ�ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව�ෂවලJ ෙව# කරන ලද tද6 පමාණය ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එ6. �. �. ඊ. තසත්වාJ# .Y# .නාශ කරන ලද Xරා.ද=ාQමක 
ව7නාකම<# }Q සථ්ාන කවෙ�ද; 

 (v) එම .නාශය# ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇQන:, තෙසේ	 ව7නාකම 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (vi) එම .නාශය# ස:බ#ධෙය# o_මය �යවර ෙගන _ෙ�ද; 

 (vii) ඉහත Yය6ෙලEම ��ණ වා�තාව ඉOPපQ කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

8. 
429/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා# මහතා,— මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) කැ<රාව නගරෙ� Yට තලාව හරහා අLරාධXරය දවා Oෙවන (තලාව පාර) 
මා�ගය ප_සංසක්රණය <Vෙ: කට}� දැනට ඉපෙලෝගම නගරය දවා 
Y$කර ව�ෂ ගණනාව ගත l ඇතQ, එතැ# Yට තලාව නගරය දවා 
m මා�ගය ෙමෙත සංව�ධනය කර ෙනොමැ_ බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) වාහන .ශාල සංඛ=ාව ධාවනය වන ෙමම මා�ගෙ� සංව�ධන කට}� 
ෙමෙලස ඇණ E�මට ෙහේ� කවෙ�ද; 

 (iii) ෙමම මා�ගෙ� ඉ_P සංව�ධන කට}� ආර:භ කරL ලබන Oනය කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

9. 
455/’18 

ග	 �ම6 රQනායක මහතා,— රාජ= පPපාලන හා කළමනාකරණ සහ o_ය හා සාමය 
��බඳ අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) �ල= අපරාධ .ම�ශන ෙකො~ඨාසයට 2015 Yට 2017 ව�ෂෙ� �T 30 දවා ලැ�� 
පැg�/ සංඛ=ාව, ව�ෂය අLව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද ය#න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ව�ෂ 2015 Yට 2017 �T 30 දවා, 

 (i) .භාග කර අවස# කර ඇ_, .භාග කරg# පව_න සහ .භාග <Vම ආර:භ 
ෙනොකළ පැg�/ සංඛ=ාව;   

 (ii) අfකරණය#E නz පවරා ඇ_ පැg�/ සංඛ=ාව;  

 (iii) නz පැවVමට ෙහෝ o_ප_ උපෙදස ්සඳහා ෙයොtකර ඇ_ පැg�/ සංඛ=ාව; 

 (iv) ෙ: වනෙත o_ප_ උපෙදස ්ෙනොලැ�� පැg�/ සංඛ=ාව; 

 (v) පවරා ඇ_ නzව/# ෙ2ශපාලනඥය# හා ස:බ#ධ නz සංඛ=ාව; 

 එ එ ව�ෂය අLව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද ය#න එ�මා සඳහ# 
කර#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

10. 
496/’18 

ග	 චg#ද . ෙ YP මහතා,— පළාQ සභා, පළාQ පාලන සහ ¡ඩා අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාQ සභාව .Y# ඉඩ: ඔ�X ලබාJෙ: වැඩසටහන OයQ කර 
_ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න:, වQම# ඌව පළාQ පධාන අමත=ාවරයා එම £රයට පQlෙම# 
අන�	ව ෙ: දවා ලබා J ඇ_ ඔ�X සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�X ලබා J ඇ_ X2ගලය#ෙk න:, /�නය# සහ ඔW# පOං� ගාම TලධාP 
වස: කවෙ�ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ: ඔ�X ලබාJමට පළාQ සභාව අLගමනය කළ කමෙ{දය කවෙ�ද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

11. 
521/’18 

ග	 ඉ#Oක අL	2ධ ෙහේරQ මහතා,— ෙසෞඛ=, ෙපෝෂණ හා ෙ2�ය ෛවද= 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අයවැෙය# වUගz ෙරෝ¥# සඳහා 	fරය කා#$ ෙපරන ය#ත 
ෙරෝහ6වලට ලබා Jම ෙවLෙව# ෙව# කළ tදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව�ෂෙ� මැද භාගය වන.ට රජෙ� ෙරෝහ6 ෙවත ලබා $# 	fරය 
කා#$ ෙපරන ය#ත සංඛ=ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ_P ය#ත ලබා ෙදL ලබන Oනය කවෙ�ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා .fමQ ෙට#ඩ� කැඳlම Y$ කර _ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න:, සැප}:ක	ව# හා ඔW#ෙk gල ගණ# කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද?  



( 5 ) 

 

(ආ) (i) අත=ාවශ= ඖෂධ රට �ළ Tපදවා ගැoෙ: ව=ාපෘ_ ආර:භ <Vම සඳහා 
2017 ව�ෂෙ� ෙව# කළ tදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වැඩ��ෙවළ OයQ <Vම සඳහා ෙ: වන.ට ]යාQමක කර ඇ_ 
සැල9:/ අධ=යනය# කවෙ�ද;  

ය#නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

12. 
531/’18 

ග	 වා9ෙ2ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා 
ආ��ක කට}� අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙ2�ය ෙ6ක: බලපෙ2ශ �ළ පOං� අz ආදාය:ලා§ පW6 සඳහා 
ම#pවරය#ෙk .මධ=ගත අරtද6ව/# ෙනොgෙ6 ෙස./ තහz ෙබදා $# 
බව   ��ග#ෙ#ද;  

 (ii) .මධ=ගත අරtද6 ෙයොදාගTg# ම#pවරය# .Y# Y$ කරL ලැn ෙස./ 
තහz ෙබදාJම තහන: කර _ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න:, එයට ෙහේ� කවෙ�ද; 

 (iv) එම තහනම ඉවQකර, ෙපර _n පPO ම#pවරය#ෙk මා�ගෙය# ෙස./ 
තහz ෙබදාJමට අවශ= �යවර ග#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

13. 
556/’18 

ග	 අෙශෝක ¨ය#ත මහතා,— පළාQ සභා, පළාQ පාලන සහ ¡ඩා අමාත=�මාෙග# 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙQ, XQතලම Oස�්කෙ� එ එ පළාQ පාලන ආයතනය 
.9	වා හPන ලද Oනය ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ�ද; 

 (ii) පළාQ පාලන ආයතන .9	වා හැVෙම# ප9 පළාQ පාලන ආයතනවල 
කට}� පවQවාෙගන යෑම සඳහා ෙසේවකය# බඳවාෙගන _ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න:, බඳවාගQ ෙසේවකය#ෙk න:, /�නය# හා බඳවාගQ තන�	 
කවෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ බඳවා ගැoෙ:J ආයතන සංගහය සහ tද6 ෙර&ලාY .f.ධාන 
අLගමනය කර _ෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

14. 
578/’18 

ග	 �ෂාර ඉIT6 අමරෙසේන මහතා,— ක�මා#ත හා වා�ජ කට}� 
අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙ� Yට ෙ: දවා, v ලංකාවට <P�7 ආනයනය <Vම සඳහා වැය 
m tදල, එ එ ව�ෂය අLව, ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 

 



( 6 ) 

 

 (ii) v ලංකාවට <P�7 ආනයනය කරL ලබන සමාග:වල න: සහ ඔW#ෙk 
Tෂප්ාදනවල න: කවෙ�ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 

15. 
609/’18 

ග	 දයාYP ජයෙසේකර මහතා,— tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මාෙග# ඇ?මට,— (1) 

(අ) 2015 ව�ෂෙ� Yට ෙ: දවා, 

 (i) v ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල ව7නාකම;  

 (ii) එම රතංව/# ආභරණ Tපදlම සඳහා ෙ2�ය Tෂප්ාදකය# ෙවත ලබාJ ඇ_ 
පමාණය;    

      (iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;  

     (iv) වා��ක අපනයන ව7නාකම; 

එ එ ව�ෂය අLව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද#ව#ෙනEද?  

(ආ) (i) ෙ: වන.ට හIනාෙගන ඇ_ රතං ක�මා#තෙ� ෙයෙදන ෙ2ªය 
ව=වසායකය# සංඛ=ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව�ෂෙ� Yට ෙ: දවා රතං මත පන වා ඇ_ බ$ ව�ග කවෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ පනවා ඇ_ ආනයන බ$වල වා��ක ප_ශතය# කවෙ�ද;  

 (iv) ෙ2�ය ර# ක�මා#තය ආර«ා <Vම සඳහා රජය ෙගන ඇ_ ]යාමා�ග 
සඳහ# කර#ෙ#ද;  

 ය#නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න:, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කට}� ආර:භෙ� J 
පන+ ෙක,ප+ -.ගැ�0ම -.බඳ දැ45ම 

1. 

tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— 9රාබ$ (සංෙශෝධන),— (52 වන අfකාරය m) 9රාබ$ 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය <Vම සඳහා m පනQ ෙක¬:පත<. 

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
 

ෙය6ජනා -.බඳ දැ45ම 

2.  

පා�/ෙ:#�ෙ{ සභානායක�මා,— පා�/ෙ:#�ෙ{ ;සl්:,— පා�/ෙ:#�ෙ{ සථ්ාවර 
Tෙයෝග අංක 8E .f.ධානවල සහ 2018.06.20 වැT Oන පා�/ෙ:#�ව .Y# ස:මත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙ{ Uම සඳහ#ව _�ණද, අද Oන ;සl්: පැවැQෙවන කාල ෙ{ලාව            
�.භා. 10.00 Yට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 Yට අ. භා. 7.30 දවා ද .ය }� ය.   
මධ=ාහන් 12.00ට පා�/ෙ:#�ෙ{ සථ්ාවර Tෙයෝග අංක 8(5) ]යාQමක .ය }� ය.             
අ. භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො.මසා පා�/ෙ:#�ව ක6 තැ�ය }� ය.   
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ෙයෝජනා ��බඳ දැL:Jම සහ Oනට Tයgත කට}� 
 

*1. 
ෙකොළඹ ව=ාපාර වස්� .Tමය ස්ථානය අසාtEකරණය <Vෙ: පනQ ෙක¬:පත — 

කාරක සභාව. 

*2. 
අ6ලස් (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*3. 

සාපරා� කාරණාවල J අෙන=ෝන= සහෙයෝ¥තාව දැlෙ: (සංෙශෝධන) පනQ 
ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*4. 

ෙසෞඛ=, ෙපෝෂණ හා ෙ2�ය ෛවද= අමාත=�මා,—  ජා_ක ඖෂධ Tයාමන 
අfකාPය පනත යටෙQ Tෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා_ක ඖෂධ Tයාමන 
අfකාPය පනෙQ 59 සහ 63 වග#_ සමඟ <ය.ය }�, 142(2) වග#_ෙ� (ද) ෙ®දය 
යටෙQ 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ /යාපOං� <Vම (ගාස්�) Tෙයෝග ස:බ#ධෙය# 
ෙසෞඛ=, ෙපෝෂණ හා ෙ2�ය ෛවද= අමාත=වරයා .Y# සාදන ල$ව, 2018 ජනවාP 05 
Oනැ_ අංක 2052/33 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස~ පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.04.03 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද Tෙයෝග අLමත කළ }� ය.  

*5. 

tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— 9රාබ$ ආඥාපනත යටෙQ Tෙ{දනය (අංක 1),— 
9රාබ$ ආඥාපනෙQ (52 අfකාරය m) 25 වග#_ය යටෙQ 9රාබ$ ස:බ#ධෙය# tද6 හා 
ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# පනවන ල$ව, 2018 ජනවාP 18 Oනැ_ අංක 2054/42 දරන අ_ 
.ෙශේෂ ගැස~ පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.05.22 Oන ඉOPපQ කරන ලද Tෙ{දනය අLමත 
කළ }� ය. 

(අංක 04/2018 දරන 9රාබ$ Tෙ{දනය)  
(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*6. 
tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— 9රාබ$ ආඥාපනත යටෙQ T ෙ{දනය (අංක 2),— 

9රාබ$ ආඥාපනෙQ (52 අfකාරය m) 32 වග#_ය සමඟ <ය.ය }� 25 
වග#_ය යටෙQ වා��ක මQපැ# බලපත ගාස්� ස:බ#ධෙය# tද6 හා 
ජනමාධ= අමාත=වරයා .Y# පනවන ල$ව, 2017 ෙදසැ:බ� 11 Oනැ_ අංක 
2049/4 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස~ පතෙ� පළ කරL ලැබ, 2018.03.20 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද Tෙ{දනය අLමත කළ }� ය. 

(අංක 1004 දරන 9රාබ$ Tෙ{දනය)  
(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*7. 
තැපැ6, තැපැ6 ෙසේවා හා tස/්: ආගgක කට}� අමාත=�මා,— තැපැ6 කා�යාල 

ආඥාපනත යටෙQ ව=වසථ්ා,— (190 වැT අfකාරය m) තැපැ6 කා�යාල ආඥාපනෙQ           
7 වැT වග#_ය යටෙQ තැපැ6 ගාස�් ස:බ#ධෙය# tද6 හා ජනමාධ= අමාත=වරයාෙk 
එකඟතාවය ඇ_ව තැපැ6 තැපැ6 ෙසේවා හා tස/්: ආගgක කට}� අමාත=වරයා .Y# 
සාදන ල$ව, 2018 ¯T 07 Oනැ_ අංක 2074/32 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස~ පතෙ� පළ කරL ලැබ, 
2018.06.20 Oන ඉOPපQ කරන ලද ව=වසථ්ා අLමත කළ }� ය. 

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
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*8. 
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ��ක කට}� අමාත=�මා,— ආyzකම 

ව=වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— දහනව වැT ආyzක ම ව=වස්ථා සංෙශෝධනෙය# 
සංෙශෝfත v ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� ආyzක ම ව=වස්ථාෙ{ 41ආ 
ව=වසථ්ාෙ{ උපෙ6ඛනෙ� සඳහ# සව්ා�න ෙකොgෂ# සභා නවෙයE සභාප_වරය# හා 
සාමා4කය# ෙවත දැනට ෙගවL ලබන පාPශ gකය# හා ෙවනQ Jමනා 2018.06.01 Oන 
Yට පහත සඳහ# පPO සංෙශෝධනය කර ෙගlමට අමාත= මyඩල අLම_ය ලබා J ඇ_ 
ෙහ�#ද:— 

 

(අ) Tල බලෙය# පQවන සභාප_වරය# හැර අෙනUQ සභාප_වරය# සඳහා දැනට 
ෙගවL ලබන 	. 100,000/- ක මාYක Jමනාව 	.135,000/- දවා වැ3 <Vම හා 
ෙමම Jමනාවට අමතරව දැනට ෙගවL ලබන අෙනUQ Yය� Jමනා සංෙශෝධනය 
<Vම<# ෙතොරව ඒ අ}P#ම ෙගlමටද; 

(ආ) Tල බලෙය# පQවන සව්ා�න ෙකොgෂ# සභා සභාප_වරය# සඳහා තම 
Tත= තන�ෙ� වැ¬� හා Jමනාවලට අ_ෙ�කව, සව්ා�න ෙකොgෂ# සභාව# E 
සභාප_වරයUෙk මාYක Jමනාෙව# 50%ක මාYක Jමනාව ෙගlමටද; 

(ඇ) අ6ලස ් ෙහෝ qෂණ ෙචෝදනා .ම�ශන ෙකොgෂ# සභාෙ{ හැර අෙනUQ සව්ා�න 
ෙකොgෂ# සභාවල Tල බලෙය# පQ ෙනොවන සාමා4කය# සඳහා දැනට ෙගවL 
ලබන 	. 75,000/-ක මාYක Jමනාව 	. 90,000/- දවා වැ3 <Vම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගවL ලබන අෙනUQ Jමනා ඒ අ}P# ම තව$රටQ ෙගlමටද; 

(ඈ) 2015.06.17 Oනැ_ රාජ= ව=ාපාර චකෙ6ඛ 3/2015 .f.ධාන පPO  Tල බලෙය# 
පQවන සාමා4කය# සඳහා එ ;සl්: වාරයකට සහභා� lම ෙවLෙව#  
	.10,000/- ක Jමනාව එෙලසම ෙගlමටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අ6ලස ්ෙහෝ qෂණ ෙචෝදනා .ම�ශන ෙකොgෂ# සභා පනෙQ 8 
වග#_යට අLව එම ෙකොgෂ# සභාෙ{ සභාප_වරයාට හා සමානව සාමා4කය#ට 
ද බලතල පවරා ඇ_ බැ.#, එම සාමා4කය#ට දැනට ෙගවL ලබන 	. 95,000/-ක 
මාYක Jමනාව 	. 130,000/- දවා වැ3 <Vම හා දැනට ෙගවL ලබන අෙනUQ 
Jමනා තව$රටQ ඒ අ}P# ම ෙගlමට; සහ  

(ඊ) මැ_වරණ ෙකොgෂ# සභාෙ{ සභාප_වරයා හා සාමා4කය# ෙවත, මැ_වරණය 
ප කාශයට පQ කළ Oන Yට ප _ඵල TUQ කරන Oන දවා m කාල ?මාව සඳහා 
ඔW#ෙk මාYක Jමනාෙව# ¾ක .ෙශේෂ Jමනාව ෙගlමටද 

ඊට අL¶ලව,  ආyzක ම ව=වසථ්ාෙ{ 41ආ ව=වසථ්ාෙ{ උපෙ6ඛනෙ� සඳහ# සව්ා�න 
ෙකොgෂ# සභා නවෙයE සභාප_වරය#ට හා සාමා4කය#ට ඉහත සඳහ#  පාPශ gකය# 
හා ෙවනQ Jමනා ෙගlමට ෙමම පා�/ෙ:#�ව ෙයෝජනා ස:මත කර�.  

*9. 
ෙබෞ2ධ .හාර ෙ2වාලග: (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම. 

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*10. 

ෙථේරවාJ ·¸ ක_කාවQ (/යාපOං� <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර 
<යlම. 

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*11. 

v ලංකා වා�ජ සමථ මධ=ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර 
<යlම.  

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*12.  

9;U:පQ .Tමය පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  
(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
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*13. 
පාෙ2�ය සභා (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*14. 

කාලාවෙරෝධ (.ෙශේෂ .f.ධාන) (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  
(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*15. 
පVෂණ ෙකොgෂ# සභා (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*16. 

බ2ධ Tවාස අ�_ක: (.ෙශේෂ .f.ධාන) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  
(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 

*17. 

පළාQ සභා, පළාQ පාලන සහ ¡ඩා අමාත=�මා,—  පළාQ සභා මැ_වරණ ෙකො~ඨාස 
?මා T�ණය <Vෙ: කg¬ වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන_# සංෙශෝfත 1988 අංක 2 
දරන පළාQ සභා ඡ#ද .ම?: පනෙQ 3අ. (11) වග#_ය පකාරව ?මා T�ණය කg¬ව .Y# 
අමාත=වරයා ෙවත ඉOPපQ කරන ල$ව 2018.03.06 Oන පා�/ෙ:#�ෙ{J සභාගත කරන ලද 
එx කg¬ෙ{ වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

*18.  
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ��ක කට}� අමාත=�මා,— ආyzකම 

ව=වස්ථාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— v ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� 
ආyzකම ව=වස්ථාෙ{ 104ආ (5) (අ) ව=වස්ථාව පකාරව මැ_වරණ ෙකොgෂ# සභාව 
.Y# සාදන ලද, 2017 ෙදසැ:බ� 04 Oනැ_ අංක 2048/1 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස~ 
පතෙ� පළ කරන ල$ව, 2018.01.23 Oන ඉOPපQ කරන ලද ජනමත.චාරණයකJ ෙහෝ 
ඡ#ද .ම?මකට අදාළ කාල?මාව �ළ .දºQ හා t»ත ජනමාධ= .Y# ��පැOය }�, 
මාධ= උපමාන අLමත කළ   }� ය. 

(අමාත= මyඩලෙ� අLම_ය ද#වා _ෙ�.) 
*19. 
අගාමාත=�මා සහ ජා_ක ප_පQ_ හා ආ��ක කට}� අමාත=�මා,— ආyzකම 

ව=වසථ්ාව යටෙQ �රණය,— v ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� ආyzක ම 
ව=වසථ්ාෙ{ 153 ව=වස්ථාව පකාරව ජනාfප_වරයා .Y# ආyzකම ව=වසථ්ා සභාෙ{ 
අLම_යට යටQව 2015.11.27 වැT Oන Yට බලපැවැQෙවන පPO එ¼. එ:. ගාg½ 
.ෙ Yංහ මහතා .ගණකාfප_වරයා වශෙය# පQකර ඇ_ ෙහ�#ද; 

 

.ගණකාfප_වරයාෙk  වැ¬ප  v  ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� ආyzක ම 
ව=වසථ්ාෙ{ 153 (2) ව=වසථ්ාව පකාරව පා�/ෙ:#�ව .Y# Tශ්චය කරL ලැ�ය }� 
අතර රජෙ� ඒකාබ2ධ අරtදලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  
ජනාfප_වරයා .Y# 2017.11.14 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද අමාත= මyඩල 
සංෙ2ශයට අදාළව 2017.12.05 Oනැ_ අමාත= මyඩල �රණය අLව .ගණකාfප_,   
එ¼. එ:. ගාg½ .ෙ Yංහ මහතාට පහත පPO වැ¬� හා Jමනා ෙගlමට අLම_ය ලබා J 
ඇ_ ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැT Oන Yට රාජ= පPපාලන චකෙ6ඛ අංක 6/2006 අLව  
SL - 4 වැ¬� පPමාණෙ� 08 වැT වැ¬� �යවෙ� �E¬වා වැ¬� ෙගlම 
හා තන�රට Eg අෙනUQ Jමනා ෙගlමට; 

(ආ) රාජ= පPපාලන චකෙ6ඛ අංක 3/2016 අLව 2016.01.01 වැT Oන Yට 
වැ¬ප පPව�තනය <Vෙ: J SL – 4 වැ¬� ක මය යටෙQ එම 
චකෙ6ඛෙ� උපෙදස් පPO වැ¬� පPව�තනය කර ෙගlමට; සහ 
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 (ඇ) එx වැ¬� පPමාණයට අදාළ වා��ක වැ¬� ව�ධක ෙගlමට. 

ඊට අL¶ලව, v ලංකා ප ජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� ආyzක ම ව=වස්ථාෙ{ 
153 (2) ව=වස්ථාව පකාරව, .ගණකාfප_, එ¼. එ:. ගාg½ .ෙ Yංහ මහතා ෙවත 
රජෙ� ඒකාබ2ධ අරtදලට වැය බර වන පPO ඉහත සඳහ# මාYක වැ¬ප හා Jමනා 
ෙගlම කළ }� යැ� ෙමම පා�/ෙ:#�ව Tශ්චය කර�.  

*20. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— මහජන බැංUෙ{ වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2016),— tද6 o_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ 2017.11.16 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2016.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ මහජන බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ 
�ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*21. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— v ලංකා ක¯ සංසථ්ාෙ{ 

වා��ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ       
14(3) වග#_ය යටෙQ 2017.11.24 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# 
අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ v 
ලංකා ක¯ සංසථ්ාෙ{ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*22. 
රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— ලංකා බැංUෙ{ වා��ක 

වා�තාව හා ඒකාබ2ධ �ල= පකාශන (2016),— tද6 o_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.04 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2016.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ ලංකා බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා ඒකාබ2ධ 
�ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*23. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— පාෙ2�ය සංව�ධන බැංUෙ{ 
වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2015),— tද6 o_ පනෙQ 35(3) වග#_ය යටෙQ සහ 
1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.11.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ පාෙ2�ය සංව�ධන බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා 
�ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*24. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— රාජ= උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන tද6  පනෙQ     
14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.06.23 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# 
අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ රාජ= 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.09.21 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*25. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— රාජ= උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන tද6  පනෙQ     
14(3) වග#_ය ය ටෙQ 2017.11.11 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2015.12.31 වැT Oෙන# 
අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ රාජ= 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.06 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*26. 

රාජ= ව=වසාය හා මහLවර නගර සංව�ධන අමාත=�මා,— v ලංකා ඉ_P<Vෙ: බැංUෙ{ 
වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන tද6  පනෙQ 14(3) 
වග#_ය ය ටෙQ 2017.08.08 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# m 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න .ගණකව	#ෙk TVෂණ ඇ�ලQ v ලංකා 
ඉ_P<Vෙ: බැංUෙ{ වා��ක වා�තාව හා �ල= පකාශන අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.09.21 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*27. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— v ලංකා ආෙයෝජන 
මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.10.19 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2012.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk 
TVෂණ ඇ�ලQ v ලංකා ආෙයෝජන මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ 
}� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2017.11.10 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*28. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— v ලංකා ආෙයෝජන 
මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2013.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk 
TVෂණ ඇ�ලQ v ලංකා ආෙයෝජන මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ 
}� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*29. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— v ලංකා ආෙයෝජන 
මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකොgසම පනෙQ 31 වැT වග#_ය ය ටෙQ 2017.12.07 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 
2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk 
TVෂණ ඇ�ලQ v ලංකා ආෙයෝජන මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ 
}� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.03.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 

*30. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත=#තර ෙවළඳ අමාත=�මා,— v ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1979 අංක 40 දරන v ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙQ 16 වැT වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ වග#_ II ට අLව 
2017.10.20 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද 2014.12.31 වැT Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ලQ v ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.02.20 Oන සලකා 
බලන ලJ.) 
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*31. 
tද6 හා ජනමාධ= අමාත=�මා,— v ලංකා 9;U:පQ හා .Tමය ෙකොgෂ# සභාෙ{ 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2016),— 1987 අංක 36 දරන v ලංකා 9;U:පQ හා .Tමය 
ෙකොgෂ# සභා පනෙQ 37(2) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 13(1) 
වග#_ය අLව, 2017.12.07 වන Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2016.12.31 Oෙන# අවස# 
m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ v ලංකා 
9;U:පQ හා .Tමය ෙකොgෂ# සභාෙ{ වා��ක වා�තාව හා ��ම අLමත කළ }� ය. 

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව .Y# 2018.02.20 Oන 
සලකා බලන ලJ.) 

*32. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— අL¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ v ලංකා ප�තන මyඩලෙ� 
වා��ක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අL¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ v ලංකා 
ප�තන මyඩල පනෙQ 29(5) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) 
වග#_ය යටෙQ, 2016.08.12 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m 
ව�ෂය සඳහා .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ අL¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ v 
ලංකා ප�තන මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*33. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ{ වා��ක 
වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O}� <Vෙ: පනෙQ 
40(3) වග#_ය සහ ආyzකම ව=වස්ථාෙ{ 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2016.06.09 වැT 
Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ{ 
වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*34. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා පදනෙ: වා��ක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O}� <Vෙ: පනෙQ 40(3) වග#_ය සහ 
ආyzකම ව=වස්ථාෙ{ 154(6) ව=වසථ්ාව යටෙQ, 2016.07.05 වැT Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා පදනෙ: වා��ක වා�තාව අLමත  
කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*35. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ{ වා��ක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O}� <Vෙ: පනෙQ 
40(3) වග#_ය සහ ආyzකම ව=වස්ථාෙ{ 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2017.03.22 වැT 
Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
.ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ජා_ක .ද=ා හා තාෂණ ෙකොgෂ# සභාෙ{ 
වා��ක වා�තාව අLමත  කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

 



( 13 ) 

 

*36. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— කා�gක තාෂණ ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O}� <Vෙ: පනෙQ 40(3) 
වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ, 2017.01.24 
වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014. 12. 31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ කා�gක තාෂණ ආයතනෙ� 
වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*37. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— කා�gක තාෂණ ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන .ද=ාව හා තාෂණය වැ3 O}� <Vෙ: පනෙQ 40(3) 
වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) වග#_ය යටෙQ, 2016.01.29 
වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2013. 12. 31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ කා�gක තාෂණ ආයතනෙ� 
වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*38. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— v ලංකා පg_ ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන v ලංකා පg_ ආයතන පනෙQ 37(3) වග#_ය සහ ආyzකම 
ව=වසථ්ාෙ{ 154(6) ව=වස්ථාව යටෙQ, 2016.12.02 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද,     
2014. 12. 31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ v ලංකා පg_ ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*39. 
.ද=ා, තාෂණ, ප�ෙ�ෂණ, TXණතා සංව�ධන හා වෘQ�ය X�� සහ ක#ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත=�මා,— අL¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ v ලංකා ප�තන මyඩලෙ�  
වා��ක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අL¶ලතා තෙසේ	 ��බඳ v ලංකා 
ප�තන මyඩල පනෙQ 29(5) වග#_ය සහ 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ 14(3) 
වග#_ය යටෙQ, 2017.06.22 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2015.12.31 Oෙන# අවස# 
m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද .ගණකාfප_වරයාෙk TVෂණ ඇ�ළQ අL¶ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ v ලංකා ප�තන මyඩලෙ� වා��ක වා�තාව අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.11 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*40. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— v ලංකා සබරගtව 

.ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ v ලංකා සබරගtව .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*41. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— v ලංකා සබරගtව 

.ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ v ලංකා සබරගtව .ශව්.ද=ාලෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*42. 
උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— v ජයව�ධනXර 

.ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2015),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.10.17 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2015.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ v ජයව�ධනXර .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*43. 
උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ඌව ෙව6ලස්ස 

.ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.03.23 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ඌව ෙව6ලස්ස .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*44. 
උසස් අධ=ාපන හා සංසක්ෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ඌව ෙව6ලස්ස 

.ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.08.10 වැT Oන ඉOPපQ 
කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ඌව ෙව6ලස්ස .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*45. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2016.10.26 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ     
}� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*46. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2017.01.24 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ     
}� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*47. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2015),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT 
පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ, 2018.02.21 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2015.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ     
}� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2018.05.23 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*48. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� 

පPගණක අධ=යනායතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
.ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2016.07.20 වැT Oන ඉOPපQ කරන ලද, 
2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� පPගණක අධ=යනායතනෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*49. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� 

පPගණක අධ=යනායතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
.ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.02.22 ඉOPපQ කරන ලද, 
2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk 
TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශව්.ද=ාලෙ� පPගණක අධ=යනායතනෙ� වා��ක 
වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.05.03 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*50. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද�ය .ශව්.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2012),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ, 2015.11.21 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2012.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද�ය .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව 
හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*51. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද�ය .ශ්ව.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ 2017.01.24 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද�ය .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව 
හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*52. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙ�රාෙද�ය .ශ්ව.ද=ාලෙ� 

වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ 110 වැT 
වග#_ය හා 1971 අංක 38 දරන tද6 පනෙQ II ෙකොටස යටෙQ, 2017.02.22 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ෙ�රාෙද�ය .ශ්ව.ද=ාලෙ� වා��ක වා�තාව 
හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.11.20 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*53. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ග:පහ .කමාර¼� ආ}�ෙ{ද 

.ද=ායතනය, කැළ�ය .ශ්ව.ද=ාලයE වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),—           
1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය 
යටෙQ, 2017.01.24 Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණය ඇ�ළQ, ග:පහ .කමාර¼� 
ආ}�ෙ{ද .ද=ායතනය, කැළ�ය .ශව්.ද=ාලයE වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ 
}� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*54. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— ෙකොළඹ .ශව් .ද=ාලÃය 

කෘ�තා«�ක හා ගාÄය .ද=ා ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 
අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ 
2017.08.11 Oන ඉOPපQ කරන ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, .ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ ෙකොළඹ .ශ්ව .ද=ාලÃය 
කෘ�තා«�ක හා ගාÄය .ද=ා ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ      
}� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 

*55. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— කළමණාකරන පශ්චාQ 

උපාf ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2013),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.03.23 Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2013.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ කළමණාකරන පශ්චාQ උපාf ආයතනෙ� 
වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
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*56. 
උසස් අධ=ාපන හා සංස්කෘ_ක කට}� අමාත=�මා,— කළමණාකරන පශ්චාQ 

උපාf ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව හා ��: (2014),— 1978 අංක 16 දරන .ශ්ව.ද=ාල 
පනෙQ xiii වැT පP¼ෙ®දෙ� 110 වැT වග#_ය යටෙQ 2017.03.23 Oන ඉOPපQ කරන 
ලද, 2014.12.31 Oෙන# අවස# m ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
.ගණකාfප_වර යාෙk TVෂණ ඇ�ළQ කළමණාකරන පශ්චාQ උපාf ආයතනෙ� 
වා��ක වා�තාව හා ��: අLමත කළ }� ය. 

(අධ=ාපනය හා මානව ස:පQ සංව�ධනය ��බඳ ආංªක අ�ෂණ කාරක සභාව 
.Y# 2017.12.08 Oන සලකා බලන ලJ.) 
*57. 

ආyzකම ව=වස්ථාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— .වාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   
(2016 �T 22),— “v ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාJ ජනරජෙ� ආyzකම 
ව=වස්ථාෙ{ 104ආ (5)(අ) ව=වස්ථාෙ{ .f.ධාන පකාරව මැ_වරණ ෙකොgෂ# සභාව 
.Y# 2016 ෙපබරවාP 25 Oනැ_ අංක 1955/19 දරන අ_ .ෙශේෂ ගැස~ පතෙ� පළ 
කරL ලැබ, 2016.05.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද, ජනමත.චාරණයකJ ෙහෝ ඡ#ද 
.ම?මකට අදාළ කාල?මාව �ළ .දºQ හා t»ත ජනමාධ= .Y# ��පැOය }� 
උපමාන ෙහවQ මා�ෙගෝපෙ2ශ/ ෙමෙහ}: ප_පQ_ අLමත කළ }� ය.” යLෙව# 
ෙයෝජනා කරන ලO#, පශ්නය සභා·tඛ කරන ලJ.  
58. 

v ලංකා ෙසේවා �Pස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනQ ෙක¬:පත — 
ෙදවැTවර <යlම.  

59. 
ළමා Xන	Qථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර 

<යlම.  

60. 
v ලංකා එසQ ]ස_්යාT සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — 

ෙදවැTවර <යlම.  

61. 

v ලංකා කා#තා ස:ෙ:ලනය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර 
<යlම.  

62. 
ෙමොනරාගල Oස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — 

ෙදවැTවර <යlම.  

63. 
ලසා/ය# සමාජÃය අධ=ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — 

ෙදවැTවර <යlම.  

64. 
ජාත=#තර කා#තා සහ ළමා අ��# 9;xෙ: සභාව (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ 

ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

65. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර 

<යlම.  

66. 
ද ඉ#ස7්7}~ ඔෆ ්ස�7ෆ�É ප�/ එකW#ට#~ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) 

පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  
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67. 

v ශාක=Yංහාරාම .හාරසථ් කා�යය සාධක සං.ධානය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ 
ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  
 

68. 

v  ලංකා ඖෂධ .ද=ා සංගමය (සංසථ්ාගත <Vෙ:) පනQ ෙක¬:පත — ෙදවැTවර <යlම.  

 
* සල:ෙණ� හ<�ව4 ලබ�ෙ� ආ>?ෙ� කට@� ය. 

 


