
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

8/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— අ!කරණ හා බ$ධනාගාර ප&සංස්කරණ 
අමාත)�*යෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2 ලංකාෙ4 බ$ධනාගාර ෙදපා7තෙ8$�ව �ළ ෙසේවය කරන :; කා7ය 
ම<ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එA පළ: ෙශේCෙD ෙEල7ව	$ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙදවන ෙශේCෙD ෙEල7ව	$ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 ය$න එ�*ය ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ)    (i) 2015 ව7ෂෙD Mට බ$ධනාගාර ෙදපා7තෙ8$�ව �ළ පව&න පළ: 
ෙශේCෙD   ෙEල7 තන�	වල පව�නා Nර�පාO සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) Nර�පාOව පව&න එම තන�	 සඳහා QRQක8ල� ෙදවන ෙශේCෙD  
ෙEල7ව	$ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Nර�පාO �රSෙ8T සලකා බලU ලබන V7ණායක කවෙ7ද; 

 (iv) ඉYZෙDT ෙමම Nර�පාO �රSමට කට[� කර$ෙ$ද; 

 (v)  එෙසේන8, එම Yනය කවෙ7ද;  

 ය$න� එ�*ය ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

2. 
56/’18 

ග	 (ආචා7ය) බ$Rල _ණව7ධන මහතා,— :ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 207 A “පQfය රජය යටෙ� ෙනොමනා අUගහ 
ලබ*$, අ!ක ලාභ ඉපh සමාග8 සඳහා අ� Q�Z වාM බiද පැනjෙය:” 
යUෙව$ සඳහ$ බැl$; එෙලස ෙනොමනා අUගහ ලබ*$ අ!ක ලාභ 
උපයා, Q�Z වාM බiද ෙගj සමාග8වල නාමෙ`ඛනය සහ ඒ ඒ සමාග8 
lM$ ෙගවන ලද බR පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) Q�Z වාM බiද ෙගj සමාග8, ව7තමාන රජය යටෙ�, රජෙD ව)ාපෘ& සඳහා 
දායක�වය සපයU ලබ$ෙ$ද; 

 (iii) එම සමාග8 lM$ Q�Z වාM බiද ෙගSෙම$ පQ, ඇරඹ ූ නව ආෙයෝජන 
ව)ාපෘq$ ස8බ$ධෙය$ :ද` අමාත)ාංශය මr$ lෙශේsත අUගහය$ 
ලබාT &ෙtද; 
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( 2 ) 

 

 (iv) Q�Z වාM බiද ෙගj සමාග8 අතZ$, ෙපොuස ් vල) අපරාධ ෙකොwඨාශය 
ෙවත කැඳවා පශන් කළ සමාග8 කවෙ7ද; 

 (v) vල) අපරාධ පyෂණ අUව, Q�Z වාM බR ෙගj සහ එයට අ&ෙ7කව 
ෙවන� දඩය ෙගj සමාග8 කවෙ7ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

3. 
141/’18 

ග	 ෙරෝA| }මාZ lෙEර�න මහ�*ය,— වාZමා7ග සහ ජල ස8ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ර�ෙතොට, ෙහ`ව�ත ක$ද, දඹෙගො`ල පෙiශෙD, ෙපොළව fලා බැස 
&ෙබන බව ද$ෙ$ද; 

 (ii) එම fලා බැ-ම ෙහේ�ෙව$ හාV j Vවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) එම පෙiශෙD ජනතාවෙ~ �lත ආරෂා �yමට අමාත)ාංශය මැYහ� වන 

ආකාරය කවෙ7ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

4. 
173/’18 

ග	 (ෛවද)) නu$ද ජය&ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා&ක ප&ප�& හා 
ආ7�ක කට[� අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) එස� රාජධාVෙD, ඩාwම� (Dartmouth) A රාජ�ය නාlක ඇකඩ*ෙD 
N��ව සඳහා 2 ලංකා නාlක හ:දාව lM$ ෙතෝරා යවU ලැ� නාlක 
VලධාZ$ෙ~ න8 කවෙ7ද; 

 (ii) එම N��ෙව$ පQ, එ එ VලධාZයා නාlක හ:දාෙ4 ෙසේවය කළ කාලය 
සහ ෙසේවය අවස$ කරන lට දැ� Vලය ෙව$ ෙව$ වශෙය$ ඉYZප� 
කර$ෙ$ද; 

 (iii) 2 ලංකා නාlක හ:දා VලධාZ$ සඳහා එම N�� අවසථ්ා තවම� ලබා 
ෙද$ෙ$ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න8, එයට ෙහේ� කවෙ7ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

5. 
191/’18 

ග	 ඉ8රා$ මහ�ෆ් මහතා,— මහාමා7ග හා මා7ග සංව7ධන අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) පQfය රජය කාලෙD �}ණාමලය - මඩකලNව, A15 මා7ගය 
ප&සංසක්රණය කරන ලද බව�; 

 (ii) ෙමම මා7ගය ප&සංසක්රණය �yෙ8T උ�පා	 පෙiශයට යාබදව �A� 
:Z$ජා	 පෙiශෙD ඉYකළ [�ව &� ෙබෝ}ව ඉY ෙනොකළ බව�; 

 (iii) එම Vසා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැ�ව �$Vයා පෙiශය ගංව�ෙර$ 
යටවන බව�;  

 එ�මා ද$ෙනAද? 



( 3 ) 

 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙD ෙබෝ}ව ඉY�yමට  �යවර ග$ෙ$ද; 

 (ii)  එෙසේ න8, ෙබෝ}ව ඉY�yමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

6. 
194/’18 

ග	 උදය පභා� ග8ම$�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා&ක ප&ප�& හා ආ7�ක 
කට[� අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (2) 

(අ)  (i) ව7ෂ 2010 Mට 2015 දවා j කාල පZ�ෙ�දෙDT, -මාසAත ලංකා ෙරෝහෙ` 
ෙකොටස ්A*ෙය} ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කට[� කර &ෙtද;  

 (ii) එෙසේ න8, එම කාල පZ�ෙ�දය �ළT -මාසAත ලංකා ෙරෝහෙ` සභාප& 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග� වැ�� සහ Tමනා  කවෙ7ද; 

 (iii) ව7ෂ 2010 Mට 2015 දවා කාලය �ළ -මාසAත ලංකා ෙරෝහල වා7තා කළ 
වා7sක ලාභය එ එ ව7ෂය අUව ෙව$ ෙව$ වශෙය$ ෙකොපමණද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

7. 
239/’18 

ග	 ෙහේෂා lතානෙ~ මහතා,— සමාජ සlබලගැ$S8 අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ර�නNර Yස�්කෙD �ව�වන ප�` අතZ$ දZදතා ෙ7ඛාෙව$ පහළ �ව� 
වන ප�` සංඛ)ාව, එ එ පාෙi�ය ෙ`ක8 ෙකොwඨාසය අUව ෙව$ 
ෙව$ වශෙය$ කවෙ7ද; 

 (ii) එම ප�`වල �වන මwටම උසස ් �yමට අමාත)ාංශය ගU ලබන �යවර 
කවෙ7ද; 

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

8. 
390/’18 

ග	 �. රං�� ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ සlබලගැ$S8 අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ8 වනlට රට �ළ සමෘi! සහනාධාරය ලබන ප&ලා $ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය$ ෙව$ කර ඇ& :; :දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප&ලා $ ස8බ$ධෙය$ Tප ව)ා�ත ස¡ෂණය MR කරU ලැ¢ෙ4ද; 

 (iv) එම ස¡ෂණය සඳහා සහභා£ j VලධාZ$ට ය8 Tමනාව ලබා R$ෙ$ 
න8, ඒ කවර පදනම මතද;  

 (v) එම ස¡ෂණෙD අර:ණ කවෙ7ද; 

 (vi) එම ස¡ෂණය සඳහා වැය කළ :; :දල ෙකොපමණද;  

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 
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9. 
422/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා$ මහතා,— ඉඩ8 සහ පා7uෙ8$� ප&සංසක්රණ අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ධා�ෙසේනNර, කලාවැව, මහඅකරය ව�ත සහ කැළCව�ත යන පෙiශවල 
}¤	 ඉඩ8 අකර 100 ක පමණ පමාණය }	ණෑගල වැlu සමාගමකට 
බR T ඇ& බව�; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙ8 අඳ ෙගොS$ ෙලස ෙගොS$ T7ඝ කාලය Nරා ෙගොlතැ$ 
කට[�වල Vයැෙලන බැl$, වැlu සමාගෙම$ ෙමම ඉඩ8 Vදහස ්කර අඳ 
ෙගොS$ට M$නකර අ�&ය ලබාTමට කට[� කරන ෙම$ ඉපෙලෝගම 
පාෙi�ය ෙ`ක8වරයා සහ ඉඩ8 අමාත)ාංශය දැUව� කර ඇ& බව�;  

එ�මා ද$ෙනAද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ8වල M$නකර අ�&ය ෙමම ෙගොS$ට ලබාTමට කට[� 
කර$ෙ$ද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම Yනය කවෙ7ද; 

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

10. 
461/’18 

ග	 §ම` ර�නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා&ක ප&ප�& හා ආ7�ක 
කට[� අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) මහා පZමාණ වංචා ¨ෂණ ��බඳව ෙසොයා බැ©ෙ8 ජනා!ප& lම7ශන ෙකො*සමට 
2015 Mට 2017 ව7ෂෙD ªV 30 Yන දවා ලැ¢� පැ*Cu සංඛ)ාව, ව7ෂය අUව 
ෙව$ ෙව$ වශෙය$ කවෙ7ද ය$න එ�මා සඳහ$ කර$ෙනAද? 

(ආ) 2015 Mට 2017 ªV 30 දවා, 

 (i) lභාග කර අවස$ කර ඇ&, lභාග කර*$ පව&න සහ lභාග �yම ආර8භ 
ෙනොකළ පැ*Cu සංඛ)ාව;   

 (ii) අ!කරණය$A නO පවරා ඇ& පැ*Cu සංඛ)ාව;  

 (iii) නO පැවyමට ෙහෝ «&ප& උපෙදස ්සඳහා ෙයො:කර ඇ& පැ*Cu සංඛ)ාව; 

 (iv) ෙ8 වනෙත «&ප& උපෙදස ්ෙනොලැ¢� පැ*Cu සංඛ)ාව; 

 (v) පවරා ඇ& නOවu$ ෙiශපාලනඥය$ හා ස8බ$ධ නO සංඛ)ාව; 

 එ එ  ව7ෂය අUව ෙව$ ෙව$ වශෙය$ කවෙ7ද ය$න� එ�මා සඳහ$ 
කර$ෙනAද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

11. 
475/’18 

ග	 ච*$ද l ෙEMZ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ ඩා අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) ඌව පළා� සභාව �ළ MR S ඇ& සහ MRෙව*$ පව&න අක*කතා ස8බ$ධව 
lගණකා!ප&වරයා ෙ~ අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේ̀  20 Yන ඌව 
පළා� පධාන ෙ`ක8 ෙවත යවා ඇ& lම7ශණ වා7තාව ��බඳ ද$ෙනAද? 
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(ආ) (i) එම වා7තාෙ4 ඌව පළා� පධාන අමාත)වරයාෙ~ උපෙiශකව	$ 
ප��yම ස8බ$ධව අනාවරණය කර ඇ& අංක 2 (අ) (i) Mට (x) දවා 
ක	�;  

 (ii) එම අනාවරණය$ට අදාළව අංක 2 (අ) (i) Mට (xiii) දවා Vyෂණය කර 
ඇ& ක	�;  

කවෙ7ද ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

12. 
524/’18 

ග	 ඉ$Yක අU	iධ ෙහේර� මහතා,— Vවාස හා ඉY�y8 අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ජා&ක Vවාස සංව7ධන අ!කාZය lM$ “සහභාf�ව සංව7ධන වැඩසටහ$” 
යටෙ� 2015 ව7ෂෙD Mට ෙ8 දවා VලධාZ$ බඳවාෙගන &ෙtද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම VලධාZ$ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම VලධාZ$ සඳහා මාMක වැ�ප ෙහෝ Tමනාව ෙගව$ෙ$ න8, ඒ 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එෙසේ බඳවාග� එ එ VලධාZයාෙ~ නම, u�නය, ජා&ක හැ·U8ප� 
අංකය, අය� වන ගාම VලධාZ වසම හා පාෙi�ය ෙ`ක8 ෙකොwඨාසය යන 
ෙතොර�	 අඩං_ ෙ`ඛනය ඉYZප� කර$ෙ$ද; 

  (v)  අදාළ ව)ාපෘ&ය ¸යා�මක �yම සඳහා ෙව$කර ඇ& :දල ෙකොපමණද; 

  (vi)  එම ව)ාපෘ&ය මr$ අෙ�sත ඵලදාº ප&ඵල කවෙ7ද;   

ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

13. 
536/’18 

ග	 වාQෙiව නානායකාර මහතා,— කෘsක7ම අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව7ෂෙD :` භාගෙDT සහ 2017 ව7ෂෙD ෙවෙළඳෙපොෙළේ S වගාව සහ 
ෙවන� වැlu සඳහා භාlතා කරU ලබන llධ ෙපොෙහොර ව7ගවල *ල ෙව$ 
ෙව$ වශෙය$ කවෙ7ද; 

 (ii)  2016 ව7ෂය :ල පැව& ෙපොෙහොර *ල අUව සැස»ෙ8T, ඒ වනlට ෙපොෙහොර 
*ල වැ¼S ඇ& බව ��ග$ෙ$ද; 

 (iii) 2016 ව7ෂය :ල ෙවෙළඳෙපොෙළේ 	. 1300/-  j �ෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
*�යක *ල 2017 T 	. 2900/- දවා වැ¼S &ෙtද;  

 (iv) ෙපොෙහොර *ල පාලනය ෙනොකළෙහො� ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය 
ෙවෙළඳෙපොළ *ල ගණ$ අUව වැ¼ ෙනොකළෙහො�, වැlu ක7මා$තය 
ඇ�;ව කෘsක7මා$තය මත ½·� ජන �lතය lශාල කඩා වැ�මකට ල 
වන බව ��ග$ෙ$ද; 

 (v) එෙසේ න8, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන lස·8 කවෙ7ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම  සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 
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14. 
551/’18 

ග	 අෙශෝක ¾ය$ත මහතා,— නගර සැලQ8 හා ජල ස8පාදන අමාත)�මාෙග$ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ¿මට �ZMR ජලය ෙනොමැ&ක*$ N�තලම Yස�්කය �ළ lශාල �Zස 
දැ¼ Àඩාවට ලS M�න බව ද$ෙ$ද; 

 (ii) Yස�්කය �ළ ඇ& ¿මට �ZMR ජලය ෙනොමැ& ග8මාන හා පාෙi�ය 
ෙ`ක8 ෙකොwඨාස කවෙ7ද; 

 (iii) ෙ8 දවා Yස�්කය �ළ ¸යාවට නංවා ඇ& ජල ව)ාපෘ&වල න8 හා එ�$ 
ප&ලාභ ලබන ප�` සංඛ)ාව ෙව$ ෙව$ වශෙය$ කවෙ7ද; 

 (iv) ඉYZෙDT N�තලම Yස�්කෙD පා«ය ජල ගැටÁව lස»මට අමාත)ාංශය  
lM$ ගU ලබන �යවර කවෙ7ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

15. 
989/’18 

ග	 පiම උදයශා$ත _ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� 
අමාත)�මාෙග$ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල Yස�්කෙD, මැදගම පාෙi�ය ෙ`ක8 ෙකොwඨාසය �ළ  �A� 
හ·නාග� Nරාlද)ා�මක සථ්ාන සංඛ)ාව හා ඒවාෙD න8 කවෙ7ද; 

 (ii)  එම ෙකොwඨාසය �ළ කැ|8 ෙනොකරන ලද එෙහ�, හ·නාග� 
Nරාlද)ා�මක සථ්ාන �Aටා &ෙtද;  

 (iii) එෙසේ න8, ඒවා කවෙ7ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොwඨාසෙD �A� Nරාlද)ා�මක වැදග�කම සAත රජමහා lහාර 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා7තාව ඉYZප� කර$ෙ$ද; 

 (v)  ඉහත Nරාlද)ා�මක සථ්ානවල සංරෂණ කට[� ෙවUෙව$ ෙව$ කර 
ඇ& ප&පාදන ��බඳ ස8Â7ණ වා7තාව ඉYZප� කර$ෙ$ද; 

 ය$න එ�මා ෙමම සභාවට ද$ව$ෙනAද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම$ද? 

 

 

පධාන කට[� ආර8භෙD T 
ෙය%ජනා -.බඳ දැ12ම 

1.  

ග	 �. රං�� ද ෙසො�සා මහතා,— පන� ෙක�8පත ඉ`ලා අසක්ර ගැ«ෙ8    
අවසරය,— අද Yන පා7uෙ8$�ෙ4 න)ාය පතෙD lෂය අංක 66 වශෙය$ සඳහ$ පහත පන� 
ෙක�8පත ඉ`ලා අසක්ර ගැ«මට අවසර Yය [�ය:—  

“2 ලංකා ෙසේවා �Zස ්කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත.”  
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ෙයෝජනා ��බඳ දැU8Tම සහ Yනට Vය*ත කට[� 
 

 

*1.    
 QරාබR (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
 

*2. 

අමරෙiව ෙසෞ$ද7ය හා ප7ෙDෂණ ෙ$දය පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  
(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 

 

*3. 
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනත යටෙ� 

Vයමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනෙ� 3 
වග$&ය යටෙ� Vෂ්පාදන බR ස8බ$ධෙය$ :ද` හා ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ 
සාදන ලRව, 2018 අෙපේ` 12 Yනැ& අංක 2066/40 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ 
කරU ලැබ, 2018.08.07 Yන ඉYZප� කරන ලද Vයමය අUමත කළ [� ය. 

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*4. 
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනත යටෙ� 

Vයමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනෙ� 3 
වග$&ය යටෙ� Vෂ්පාදන බR ස8බ$ධෙය$ :ද` හා ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ 
සාදන ලRව, 2018 අෙපේ` 24 Yනැ& අංක 2068/9 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ 
කරU ලැබ, 2018.08.07 Yන ඉYZප� කරන ලද Vයමය අUමත කළ [� ය. 

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*5. 
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනත යටෙ� 

Vයමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Vෂ්පාදන බR (lෙශේෂ l!lධාන) පනෙ� 3 
වග$&ය යටෙ� Vෂ්පාදන බR ස8බ$ධෙය$ :ද` හා ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ 
සාදන ලRව, 2018 මැ� 15 Yනැ& අංක 2071/16 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ 
කරU ලැබ, 2018.08.07 Yන ඉYZප� කරන ලද Vයමය අUමත කළ [� ය. 

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*6. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ ඩා අමාත)�මා,—  පළා� සභා මැ&වරණ ෙකොwඨාස 
-මා V7ණය �yෙ8 ක*� වා7තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන&$ සංෙශෝ!ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ$ද lම-8 පනෙ� 3අ. (11) වග$&ය පකාරව -මා V7ණය ක*�ව lM$ 
අමාත)වරයා ෙවත ඉYZප� කරන ලRව 2018.03.06 Yන පා7uෙ8$�ෙ4T සභාගත කරන ලද 
එ� ක*�ෙ4 වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

*7. 

තැපැ`, තැපැ` ෙසේවා හා :සu්8 ආග*ක කට[� අමාත)�මා,— තැපැ` කා7යාල 
ආඥාපනත යටෙ� ව)වසථ්ා,— (190 වැV අ!කාරය j) තැපැ` කා7යාල ආඥාපනෙ�           
7 වැV වග$&ය යටෙ� තැපැ` ගාස�් ස8බ$ධෙය$ :ද` හා ජනමාධ) අමාත)වරයාෙ~ 
එකඟතාවය ඇ&ව තැපැ` තැපැ` ෙසේවා හා :සu්8 ආග*ක කට[� අමාත)වරයා lM$ 
සාදන ලRව, 2018 ÉV 07 Yනැ& අංක 2074/32 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 
2018.06.20 Yන ඉYZප� කරන ලද ව)වසථ්ා අUමත කළ [� ය. 

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
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*8. 

ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙi�ය ෛවද) අමාත)�මා,—  ජා&ක ඖෂධ Vයාමන 
අ!කාZය පනත යටෙ� Vෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා&ක ඖෂධ Vයාමන 
අ!කාZය පනෙ� 59 සහ 63 වග$& සමඟ �යlය [�, 142(2) වග$&ෙD (ද) ෙ�දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ uයාපYං� �yම (ගාස්�) Vෙයෝග ස8බ$ධෙය$ 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙi�ය ෛවද) අමාත)වරයා lM$ සාදන ලRව, 2018 ජනවාZ 05 
Yනැ& අංක 2052/33 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 2018.04.03 Yන 
ඉYZප� කරන ලද Vෙයෝග අUමත කළ [� ය.  

*9. 

:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— QරාබR ආඥාපනත යටෙ� Vෙ4දනය (අංක 1),— 
QරාබR ආඥාපනෙ� (52 අ!කාරය j) 25 වග$&ය යටෙ� QරාබR ස8බ$ධෙය$ :ද` හා 
ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ පනවන ලRව, 2018 ජනවාZ 18 Yනැ& අංක 2054/42 දරන අ& 
lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 2018.05.22 Yන ඉYZප� කරන ලද Vෙ4දනය අUමත 
කළ [� ය. 
(අංක 04/2018 දරන QරාබR Vෙ4දනය)  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*10. 
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— QරාබR ආඥාපනත යටෙ� V ෙ4දනය (අංක 2),— 

QරාබR ආඥාපනෙ� (52 අ!කාරය j) 32 වග$&ය සමඟ �යlය [� 25 
වග$&ය යටෙ� වා7sක ම�පැ$ බලපත ගාස්� ස8බ$ධෙය$ :ද` හා 
ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ පනවන ලRව, 2017 ෙදසැ8බ7 11 Yනැ& අංක 
2049/4 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 2018.03.20 Yන ඉYZප� 
කරන ලද Vෙ4දනය අUමත කළ [� ය. 
(අංක 1004 දරන QරාබR Vෙ4දනය)  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*11.  

සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Vෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� මr$ 
සංෙශෝ!ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග$&ය සහ 14 
වග$&ය සමඟ �යlය [� එ� පනෙ� 20 වග$&ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Vෙයෝග ස8බ$ධෙය$ සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)වරයා lM$ 
සාදන ලRව, 2018 ÉV 18 Yනැ& අංක 2076/4 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 
2018.07.17 Yන ඉYZප� කරන ලද Vෙයෝග අUමත කළ [� ය. 

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*12.  
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— එක� කළ අගය මත බR (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙ� Vෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බR (සංෙශෝධන) පනත 
මr$ අවස$ වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බR පනෙ� 5(15) වග$&ය යටෙ� එක� කළ අගය මත බR  ස8බ$ධෙය$ :ද` හා 
ජනමාධ) අමාත)වරයා lM$ පනවන ලRව, 2018  ªu 02 Yනැ& 2078/6 දරන අ& 
lෙශේෂ ගැසw පතෙD පළ කරU ලැබ, 2018.08.10 Yන ඉYZප� කරන ලද Vෙයෝගය 
අUමත කළ [� ය. 

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*13.  
lෙiශ කට[� අමාත)�මා,— තානාප& වරපසාද පනත යටෙ� Vෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප& වරපසාද පනෙ� 4 වග$&ය යටෙ� lෙiශ කට[� 
අමාත)වරයා lM$ සාදන ලRව, 2018  ÉV 05 Yනැ& 2074/13 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw 
පතෙD පළ කරU ලැබ, 2018.08.10 Yන ඉYZප� කරන ලද Vෙයෝග අUමත කළ   
[� ය. 

 (අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
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*14. 
ෙකොළඹ ව)ාපාර වස්� lVමය ස්ථානය අසා:Aකරණය �yෙ8 පන� ෙක�8පත — 

කාරක සභාව. 

*15. 
ෙබෞiධ lහාර ෙiවාලග8 (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම. 

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*16. 
ෙථේරවාT ËÌ ක&කාව� (uයාපYං� �yෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම. 
(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 

*17. 
2 ලංකා වාCජ සමථ මධ)ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම.  
(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 

*18.  
Q½}8ප� lVමය පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*19. 
පාෙi�ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*20. 
කාලාවෙරෝධ (lෙශේෂ l!lධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*21. 
පyෂණ ෙකො*ෂ$ සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*22. 
හාVÂරණය සඳහා වන කා7යාලය පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*23. 
ෛවද) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
*24. 
වැlu කලාපය සඳහා j නව ග8මාන සංව7ධන අ!කාZය පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම.  
(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 

*25. 
ආ7�ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 

*26.  
අගාමාත)�මා සහ ජා&ක ප&ප�& හා ආ7�ක කට[� අමාත)�මා,— ආ<Oකම 

ව)වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 2 ලංකා පජාතා$�ක සමාජවාT ජනරජෙD 
ආ<Oකම ව)වස්ථාෙ4 104ආ (5) (අ) ව)වස්ථාව පකාරව මැ&වරණ ෙකො*ෂ$ සභාව 
lM$ සාදන ලද, 2017 ෙදසැ8බ7 04 Yනැ& අංක 2048/1 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw 
පතෙD පළ කරන ලRව, 2018.01.23 Yන ඉYZප� කරන ලද ජනමතlචාරණයකT ෙහෝ 
ඡ$ද lම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ lදÍ� හා :Îත ජනමාධ) lM$ ��පැYය [�, 
මාධ) උපමාන අUමත කළ   [� ය. 

(අමාත) ම<ඩලෙD අUම&ය ද$වා &ෙt.) 
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*27. 
අගාමාත)�මා සහ ජා&ක ප&ප�& හා ආ7�ක කට[� අමාත)�මා,— ආ<Oකම 

ව)වසථ්ාව යටෙ� qරණය,— 2 ලංකා ප ජාතා$�ක සමාජවාT ජනරජෙD ආ<Oක ම 
ව)වසථ්ාෙ4 153 ව)වස්ථාව පකාරව ජනා!ප&වරයා lM$ ආ<Oකම ව)වසථ්ා සභාෙ4 
අUම&යට යට�ව 2015.11.27 වැV Yන Mට බලපැවැ�ෙවන පZY එ�. එ8. ගා*| 
lෙEMංහ මහතා lගණකා!ප&වරයා වශෙය$ ප�කර ඇ& ෙහ�$ද; 

 

lගණකා!ප&වරයාෙ~  වැ�ප  2  ලංකා ප ජාතා$�ක සමාජවාT ජනරජෙD ආ<Oක ම 
ව)වසථ්ාෙ4 153 (2) ව)වසථ්ාව පකාරව පා7uෙ8$�ව lM$ Vශ්චය කරU ලැ§ය [� 
අතර රජෙD ඒකාබiධ අර:දලට වැය බර වන ෙහ�$ද;  
ජනා!ප&වරයා lM$ 2017.11.14 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද අමාත) ම<ඩල 
සංෙiශයට අදාළව 2017.12.05 Yනැ& අමාත) ම<ඩල qරණය අUව lගණකා!ප&,   
එ�. එ8. ගා*| lෙEMංහ මහතාට පහත පZY වැ�� හා Tමනා ෙගSමට අUම&ය ලබා T 
ඇ& ෙහ�$ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැV Yන Mට රාජ) පZපාලන චකෙ`ඛ අංක 6/2006 අUව  
SL - 4 වැ�� පZමාණෙD 08 වැV වැ�� �යවෙ7 �A�වා වැ�� ෙගSම 
හා තන�රට A* අෙන}� Tමනා ෙගSමට; 

(ආ) රාජ) පZපාලන චකෙ`ඛ අංක 3/2016 අUව 2016.01.01 වැV Yන Mට 
වැ�ප පZව7තනය �yෙ8 T SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ� එම 
චකෙ`ඛෙD උපෙදස් පZY වැ�� පZව7තනය කර ෙගSමට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� පZමාණයට අදාළ වා7sක වැ�� ව7ධක ෙගSමට. 

ඊට අUÒලව, 2 ලංකා ප ජාතා$�ක සමාජවාT ජනරජෙD ආ<Oක ම ව)වස්ථාෙ4 
153 (2) ව)වස්ථාව පකාරව, lගණකා!ප&, එ�. එ8. ගා*| lෙEMංහ මහතා ෙවත 
රජෙD ඒකාබiධ අර:දලට වැය බර වන පZY ඉහත සඳහ$ මාMක වැ�ප හා Tමනා 
ෙගSම කළ [� යැ� ෙමම පා7uෙ8$�ව Vශ්චය කර�.  

*28. 
රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— මහජන බැං}ෙ4 වා7sක 

වා7තාව හා ඒකාබiධ vල) පකාශන (2016),— :ද` «& පනෙ� 35(3) වග$&ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) වග$&ය යටෙ� 2017.11.16 වැV Yන ඉYZප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� මහජන බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා ඒකාබiධ 
vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.06 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*29. 
රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— 2 ලංකා කÉ සංසථ්ාෙ4 

වා7sක වා7තාව හා ඒකාබiධ vල) පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ�       
14(3) වග$&ය යටෙ� 2017.11.24 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 2015.12.31 වැV Yෙන$ 
අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� 2 
ලංකා කÉ සංසථ්ාෙ4 වා7sක වා7තාව හා ඒකාබiධ vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.06 Yන සලකා 

බලන ලT.) 
*30. 
රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං}ෙ4 වා7sක 

වා7තාව හා ඒකාබiධ vල) පකාශන (2016),— :ද` «& පනෙ� 35(3) වග$&ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) වග$&ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැV Yන ඉYZප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා ඒකාබiධ 
vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.06 Yන සලකා 

බලන ලT.) 
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*31. 

රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— පාෙi�ය සංව7ධන බැං}ෙ4 
වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන (2015),— :ද` «& පනෙ� 35(3) වග$&ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) වග$&ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැV Yන ඉYZප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� පාෙi�ය සංව7ධන බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා 
vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.06 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*32. 

රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— රාජ) උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන :ද`  පනෙ�     
14(3) වග$&ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 2014.12.31 වැV Yෙන$ 
අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� රාජ) 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2017.09.21 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*33. 

රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— රාජ) උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන :ද`  පනෙ�     
14(3) වග$&ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 2015.12.31 වැV Yෙන$ 
අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� රාජ) 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.06 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*34. 
රාජ) ව)වසාය හා මහUවර නගර සංව7ධන අමාත)�මා,— 2 ලංකා ඉ&Z�yෙ8 බැං}ෙ4 

වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන :ද`  පනෙ� 14(3) 
වග$&ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 2014.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j 
ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාÔන lගණකව	$ෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� 2 ලංකා 
ඉ&Z�yෙ8 බැං}ෙ4 වා7sක වා7තාව හා vල) පකාශන අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2017.09.21 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*35. 
සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— 2 ලංකා ආෙයෝජන 

ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ7�ක 
ෙකො*සම පනෙ� 31 වැV වග$&ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 
2012.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ල� 2 ලංකා ආෙයෝජන ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ 
[� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2017.11.10 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*36. 
සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— 2 ලංකා ආෙයෝජන 

ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ7�ක 
ෙකො*සම පනෙ� 31 වැV වග$&ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 
2013.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ල� 2 ලංකා ආෙයෝජන ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ 
[� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.20 Yන සලකා 

බලන ලT.) 



( 12 ) 

 

*37. 

සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— 2 ලංකා ආෙයෝජන 
ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ7�ක 
ෙකො*සම පනෙ� 31 වැV වග$&ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 
2014.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ල� 2 ලංකා ආෙයෝජන ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ 
[� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.03.20 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*38. 

සංව7ධන උපාය මා7ග හා ජාත)$තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— 2 ලංකා අපනයන සංව7ධන 
ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1979 අංක 40 දරන 2 ලංකා අපනයන 
සංව7ධන පනෙ� 16 වැV වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� වග$& II ට අUව 
2017.10.20 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද 2014.12.31 වැV Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ල� 2 ලංකා අපනයන සංව7ධන 
ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය.  
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.02.20 Yන සලකා 

බලන ලT.) 

*39. 
:ද` හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— 2 ලංකා Q½}8ප� හා lVමය ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2016),— 1987 අංක 36 දරන 2 ලංකා Q½}8ප� හා lVමය 
ෙකො*ෂ$ සභා පනෙ� 37(2) වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 13(1) 
වග$&ය අUව, 2017.12.07 වන Yන ඉYZප� කරන ලද, 2016.12.31 Yෙන$ අවස$ 
j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� 2 ලංකා 
Q½}8ප� හා lVමය ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 වා7sක වා7තාව හා f�ම අUමත කළ [� ය. 
(ආ7�ක සංව7ධන ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව lM$ 2018.02.20 Yන 

සලකා බලන ලT.) 

*40. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— අUÒලතා තෙසේ	 ��බඳ 2 ලංකා පqතන ම<ඩලෙD 
වා7sක වා7තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අUÒලතා තෙසේ	 ��බඳ 2 ලංකා 
පqතන ම<ඩල පනෙ� 29(5) වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) 
වග$&ය යටෙ�, 2016.08.12 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j 
ව7ෂය සඳහා lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� අUÒලතා තෙසේ	 ��බඳ 2 
ලංකා පqතන ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*41. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— ජා&ක lද)ා හා තාෂණ ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 වා7sක 
වා7තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන lද)ාව හා තාෂණය වැ¼ Y[� �yෙ8 පනෙ� 
40(3) වග$&ය සහ ආ<Oකම ව)වස්ථාෙ4 154(6) ව)වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැV 
Yන ඉYZප� කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ජා&ක lද)ා හා තාෂණ ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 
වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 
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*42. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— ජා&ක lද)ා පදනෙ8 වා7sක වා7තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන lද)ාව හා තාෂණය වැ¼ Y[� �yෙ8 පනෙ� 40(3) වග$&ය සහ 
ආ<Oකම ව)වස්ථාෙ4 154(6) ව)වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැV Yන ඉYZප� කරන 
ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j  ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ජා&ක lද)ා පදනෙ8 වා7sක වා7තාව 
අUමත  කළ [� ය. 
(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 

lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*43. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— ජා&ක lද)ා හා තාෂණ ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 වා7sක 
වා7තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන lද)ාව හා තාෂණය වැ¼ Y[� �yෙ8 පනෙ� 
40(3) වග$&ය සහ ආ<Oකම ව)වස්ථාෙ4 154(6) ව)වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැV 
Yන ඉYZප� කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ජා&ක lද)ා හා තාෂණ ෙකො*ෂ$ සභාෙ4 
වා7sක වා7තාව අUමත  කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*44. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— කා7*ක තාෂණ ආයතනෙD වා7sක වා7තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන lද)ාව හා තාෂණය වැ¼ Y[� �yෙ8 පනෙ� 40(3) 
වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) වග$&ය යටෙ�, 2017.01.24 
වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 2014. 12. 31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� කා7*ක තාෂණ ආයතනෙD 
වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*45. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— කා7*ක තාෂණ ආයතනෙD වා7sක වා7තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන lද)ාව හා තාෂණය වැ¼ Y[� �yෙ8 පනෙ� 40(3) 
වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) වග$&ය යටෙ�, 2016.01.29 
වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 2013. 12. 31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� කා7*ක තාෂණ ආයතනෙD 
වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*46. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— 2 ලංකා ප*& ආයතනෙD වා7sක වා7තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන 2 ලංකා ප*& ආයතන පනෙ� 37(3) වග$&ය සහ ආ<Oකම 
ව)වසථ්ාෙ4 154(6) ව)වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� 2 ලංකා ප*& ආයතනෙD වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 
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*47. 
lද)ා, තාෂණ, ප7ෙDෂණ, VNණතා සංව7ධන හා වෘ�qය N�� සහ ක$ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත)�මා,— අUÒලතා තෙසේ	 ��බඳ 2 ලංකා පqතන ම<ඩලෙD  
වා7sක වා7තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අUÒලතා තෙසේ	 ��බඳ 2 ලංකා 
පqතන ම<ඩල පනෙ� 29(5) වග$&ය සහ 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� 14(3) 
වග$&ය යටෙ�, 2017.06.22 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 2015.12.31 Yෙන$ අවස$ 
j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද lගණකා!ප&වරයාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� අUÒලතා 
තෙසේ	 ��බඳ 2 ලංකා පqතන ම<ඩලෙD වා7sක වා7තාව අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.11 Yන සලකා බලන ලT.) 

*48. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— 2 ලංකා සබරග:ව 

lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2017.10.17 වැV Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� 2 ලංකා සබරග:ව lශව්lද)ාලෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*49. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— 2 ලංකා සබරග:ව 

lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2017.10.17 වැV Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� 2 ලංකා සබරග:ව lශව්lද)ාලෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*50. 

උසස් අධ)ාපන හා සංසක්ෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— 2 ජයව7ධනNර 
lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2015),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2017.10.17 වැV Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2015.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� 2 ජයව7ධනNර lශ්වlද)ාලෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*51. 
උසස් අධ)ාපන හා සංසක්ෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ඌව ෙව`ලස්ස 

lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2017.03.23 වැV Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව`ලස්ස lශ්වlද)ාලෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 
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*52. 
උසස් අධ)ාපන හා සංසක්ෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ඌව ෙව`ලසස් 

lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ� 2017.08.10 වැV Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව`ලස්ස lශව්lද)ාලෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*53. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� xiii වැV 
පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2016.10.26 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 
2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ     
[� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.05.03 Yන සලකා බලන ලT.) 

*54. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� xiii වැV 
පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2017.01.24 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 
2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ     
[� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.05.03 Yන සලකා බලන ලT.) 

*55. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2015),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� xiii වැV 
පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ�, 2018.02.21 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 
2015.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ     
[� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2018.05.23 Yන සලකා බලන ලT.) 

*56. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD 

පZගණක අධ)යනායතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
lශ්වlද)ාල පනෙ� 110 වැV වග$&ය යටෙ� 2016.07.20 වැV Yන ඉYZප� කරන ලද, 
2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD පZගණක අධ)යනායතනෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.05.03 Yන සලකා බලන ලT.) 
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*57. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD 

පZගණක අධ)යනායතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
lශ්වlද)ාල පනෙ� 110 වැV වග$&ය යටෙ� 2017.02.22 ඉYZප� කරන ලද, 
2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ 
Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශව්lද)ාලෙD පZගණක අධ)යනායතනෙD වා7sක 
වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.05.03 Yන සලකා බලන ලT.) 

*58. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2012),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� 110 වැV 
වග$&ය හා 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 Yන 
ඉYZප� කරන ලද, 2012.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව 
හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.11.20 Yන සලකා බලන ලT.) 

*59. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� 110 වැV 
වග$&ය හා 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 Yන 
ඉYZප� කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව 
හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.11.20 Yන සලකා බලන ලT.) 

*60. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD 

වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� 110 වැV 
වග$&ය හා 1971 අංක 38 දරන :ද` පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 Yන 
ඉYZප� කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙදCය lශ්වlද)ාලෙD වා7sක වා7තාව 
හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.11.20 Yන සලකා බලන ලT.) 

*61. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ග8පහ lකමාර�� ආ[7ෙ4ද 

lද)ායතනය, කැළCය lශ්වlද)ාලයA වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),—           
1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය 
යටෙ�, 2017.01.24 Yන ඉYZප� කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණය ඇ�ළ�, ග8පහ lකමාර�� 
ආ[7ෙ4ද lද)ායතනය, කැළCය lශව්lද)ාලයA වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ 
[� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 
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*62. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— ෙකොළඹ lශ්ව lද)ාලºය 

කෘsතාÕCක හා ගා¡ය lද)ා ආයතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 
අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ� 
2017.08.11 Yන ඉYZප� කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ lශ්ව lද)ාලºය 
කෘsතාÕCක හා ගා¡ය lද)ා ආයතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ      
[� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*63. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා! ආයතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2013),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ� 2017.03.23 Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2013.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා! ආයතනෙD 
වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*64. 
උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ&ක කට[� අමාත)�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා! ආයතනෙD වා7sක වා7තාව හා f�8 (2014),— 1978 අංක 16 දරන lශ්වlද)ාල 
පනෙ� xiii වැV පZ�ෙ�දෙD 110 වැV වග$&ය යටෙ� 2017.03.23 Yන ඉYZප� 
කරන ලද, 2014.12.31 Yෙන$ අවස$ j ව7ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
lගණකා!ප&වර යාෙ~ Vyෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා! ආයතනෙD 
වා7sක වා7තාව හා f�8 අUමත කළ [� ය. 

(අධ)ාපනය හා මානව ස8ප� සංව7ධනය ��බඳ ආංÓක අÔෂණ කාරක සභාව 
lM$ 2017.12.08 Yන සලකා බලන ලT.) 

*65. 
ආ<Oකම ව)වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— lවාදය  ක` තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ªV 22),— “2 ලංකා පජාතා$�ක සමාජවාT ජනරජෙD ආ<Oකම 
ව)වස්ථාෙ4 104ආ (5)(අ) ව)වස්ථාෙ4 l!lධාන පකාරව මැ&වරණ ෙකො*ෂ$ 
සභාව lM$ 2016 ෙපබරවාZ 25 Yනැ& අංක 1955/19 දරන අ& lෙශේෂ ගැසw පතෙD 
පළ කරU ලැබ, 2016.05.06 Yන ඉYZප� කරන ලද, ජනමතlචාරණයකT ෙහෝ ඡ$ද 
lම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ lදÍ� හා :Îත ජනමාධ) lM$ ��පැYය [� 
උපමාන ෙහව� මා7ෙගෝපෙiශ/ ෙමෙහ[8 ප&ප�& අUමත කළ [� ය.” යUෙව$ 
ෙයෝජනා කරන ලY$, පශ්නය සභාË:ඛ කරන ලT.  

66. 
2 ලංකා ෙසේවා �Zස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැVවර �යSම.  

67. 
ළමා Nන	�ථාපන ෙ$දය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම.  

68. 
2 ලංකා එස� ¸ස&්යාV සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැVවර �යSම.  
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69. 
2 ලංකා කා$තා ස8ෙ8ලනය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම.  

70. 
ෙමොනරාගල Yස�් කා$තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැVවර �යSම.  

71. 
ලසාuය$ සමාජºය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — 

ෙදවැVවර �යSම.  

72. 
ජාත)$තර කා$තා සහ ළමා අ�q$ Q½�ෙ8 සභාව (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� 

ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

73. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 

�යSම.  

74. 
ද ඉ$ස�්�[w ඔෆ ්ස7�ෆ�× පtu එක�$ට$wස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත �yෙ8) 

පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

75. 

2 ශාක)Mංහාරාම lහාරසථ් කා7යය සාධක සංlධානය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� 
ෙක�8පත — ෙදවැVවර �යSම.  

76. 

2  ලංකා ඖෂධ lද)ා සංගමය (සංසථ්ාගත �yෙ8) පන� ෙක�8පත — ෙදවැVවර 
�යSම.  
 

* සල6ෙණ� හ8�ව1 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 
 

 


