
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

48/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ"#ල %ණව�ධන මහතා,— -ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ<ව, රත" ආනයනය සඳහා බලපත 
50 BCD කර< ලැEෙFද; 

 (ii) එෙසේ නJ, එK බලපතලාL"ෙM නJ, N�නය" සහ ඔP" QR" ෙගS 
බලපත ගාස�් ��බඳ Qසත්ර වා�තාව ඉUVපD කර"ෙ"ද; 

 (iii) ව�ෂ 1977 Rට ෙJ දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළ[ රත" \ල හැR]ම  ��බඳ 
වා�තාව ඉUVපD කර"ෙ"ද;  

 (iv) බ# ර[තව _ ලංකාවට රත" ආනයනය කර< ලබන තැනැDත"ෙM නJ 
කවෙ�ද;  

 (v) _ ලංකාව රත" ආනයනය කර< ලබන පධාන සැප`Jක	ව" සහ  රටව/ 
කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

2. 
164/’18 

ග	 (ෛවද1) නN"ද ජයeස්ස මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� 
අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 ව�ෂෙh Rට ෙJ දවා ෛවද1 උපාiය හැදෑ]ම සඳහා Qෙkශගත S _ 
ලාංlක mෂ1ය" සංඛ1ාව;  

 (ii) ඔP" ඇ�ලD S Qෙkශ ෛවද1 oඨ සහ ඒවාට ඇ�ලD S mෂ1ය" සංඛ1ාව;  

 (iii) එම Qෙkශ ෛවද1 අධ1ාපනය Bසා රටට අ[\ S Qෙkශ QBමය පමාණය; 

  එ එ ව�ෂය අ<ව, ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

3. 
201/’18 

ග	 උදය පභාD ගJම"�ල මහතා,— වාVමා�ග සහ ජල සJපD හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ)  2014 ව�ෂෙhr බ#/ල Uසs්කෙh, tVයබැkද නායයෑෙම", 

 (i) \යuය සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 21.] 
 

පා
�ෙ��ෙ� න�ාය ප ය  
2018 #� 17 වැ� අඟහ'වාදා අ.භා. 1.00 ට 



( 2 ) 

 

 (ii) ආබාiත S සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) Qපතට පD vkගලය"ට රජය QR" ෙගවන ලද -w ව"U -දල ෙකොපමණද; 
 (iv) \යuය vkගලෙයC ෙව<ෙව" රජය QR" ෙගවන ලද ව"U -දල 

ෙකොපමණද; 
 (v) හාBයට පD Bවාස ෙව<ෙව" ෙගවන ලද උපVම සහ අවම ව"U -දල 

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ" S Rයxම ෙදනාට සy්ර Bවාස ලබා r eෙzද; 
 (vii) අවතැ" S පPලකට සy්ර Bවාසය ලබා #" ආස"නතම Uනය කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

4. 
221/’18 

ග	 ඩMලස ් ෙkවාන"ද මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘeක කට`� 
අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වPBයාව, මාම|, අෙබෝQ/ පෙkශෙh vරාණ }සාන ~\ය �[ටා 
eෙබන බවD; 

 (ii) එම }සාන ~\ය vරාQද1ා ෙදපා�තෙJ"�ව QR" සලC� කර ඇe බවD; 

 (iii) මෑතකr එම පෙkශෙh ෙDක ගස ්කපා දැtෙJ Rkiය ෙහේ�ෙව" එම 
}සාන ~\යට සහ එ[ �[ටා eෙබන vරාවස�්වලට හාB R#� Qනාශ � ඇe 
බවD; 

එ�මා ද"ෙන[ද? 

(ආ) (i) ඉහත }සාන ~\ෙය[ vරාවස�් Qනාශ l]ම සJබ"ධෙය" වගlව `� 
vkගලය"ට එෙර[ව �eමය �යවර ෙගන eෙzද; 

 (ii) අනාගතෙhr එම vරාවස�් ආරෂා l]ම සඳහා  ග< ලබන �යවර කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

5. 
246/’18 

ග	 ෙහේෂා QතානෙM මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� 
අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රDනvර Uසs්කෙh �[� vරාQද1ාDමක ව�නාක\" `� සථ්ාන සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ානවල නJ කවෙ�ද; 
 (iii) වDම" යහපාලන රජය බලයට පD�ෙම" අන�	ව, එම සථ්ාන 

සංරෂණය l]ම සඳහා ෙගන ඇe �යවර කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

6. 
396/’18 

ග	 �. රං�D ද ෙසො�සා මහතා,— අiකරණ හා බ"ධනාගාර පeසංස්කරණ 
අමාත1�\යෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) බ"ධනාගාර Bයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැ�මට බ"ධනාගාර 
ෙදපා�තෙJ"�ව QR" 2016 ව�ෂෙh සJ-ඛ ප]ෂණය පැවැDS බව 
ද"ෙ"ද; 



( 3 ) 

 

 (ii) එෙසේ නJ, 2016.10.19 Rට 2016.10.27දවා පැවැDS සJ-ඛ ප]ෂණ සහ 
2016.11.03 Rට 2016.11.12 දවා පවDවන ලද ව�හගත සJ-ඛ 
ප]ෂණෙh පeඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග"නා ලද 
අය#Jක	ව" සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැ�J කර ඇe බව හා අදාළ uQ}J 2016.11.24 
Uන අDස" කරන ෙලස }#}කJලාL"ට බ"ධනාගාර ෙදපා�තෙJ"�ව 
ම�" දැ<J r නැවත එය ක/ දැ-ෙF ම"ද; 

 (iv) එෙසේ ක/ දැ� පD�J ෙJ වනQටD ලබා ෙනොrමට ෙහේ�ව කවෙ�ද; 

ය"න එ�\ය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) (i) පD�J ලබා rෙJ ගැටx සහගත තDDවය e�යr, පD�JලාL" 
අපහ}තාවයට පDවන අ`V" ඔP"ට uQ}J N� ලබා #"ෙ" ම"ද; 

  (ii) }#}කJ සvරන ලද අය#Jක	ව"ට පD�J ලබා ෙනොrෙම" ඔP" දැ� 
අපහ}තාවයකට පDව R�න බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නJ, පD�J නැවත ලබාrමට කට`� කර"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ නJ, එම Uනය කවෙ�ද;  

 ය"නD එ�\ය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

7. 
418/’18 

ග	 පkම උදයශා"ත %ණෙසේකර මහතා,— රාජ1 පVපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
�eය හා සාමය ��බඳ අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පළ- එ/. �. �. ඊ. තසත්වාr පහාරය R# කරන ලද Uනය කවෙ�ද;  

 (ii) එම පහාරය R# S සථ්ානය කවෙ�ද; 

 (iii) එම පහාරය එ/ල කරන ලkෙk කා හටද; 

 (iv) එ�" අ[\ S \Bස ්�Qත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) (i) එ/. �. �. ඊ. තසත්වාr" QR" පළ-ෙව"ම RQ/ වැRය" ඉලකකර  
එ/ල කරන ලද පහාරය කවෙ�ද; 

 (ii) එම පහාරය එ/ල කරන ලද Uනය කවෙ�ද; 

 (iii) පහාරය R# S සථ්ානය කවෙ�ද;  

 (iv) එ�" අ[\ S \Bස ්�Qත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 ය"නD එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ඇ) (i)  එ/. �. �. ඊ. තසත්වාr" QR" පළ-ව ආග\ක සථ්ානයකට එ/ල කළ 
පහාරය කවෙ�ද; 

 (ii) එම පහාරය එ/ල කරන ලද Uනය කවෙ�ද; 

 (iii) පහාරය R# S සථ්ානය කවෙ�ද;  

 (iv)  එ�" Qනාශ S �Qත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන[ද? 

(ඈ) ඉහත Rය/ෙල[ම සJ��ණ වා�තාව ඉUVපD කර"ෙ"ද ය"නD එ�මා සඳහ" 
කර"ෙන[ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 
 



( 4 ) 

 

8. 
428/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා" මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ<රාධvර Uසs්කෙh, ජායා මහා Q#හල, “පාස/ දහස සංව�ධනය 
l]ෙJ ව1ාපෘeයට” අයD පාසල බවD;  

 (ii) ව1ාපෘeයට අදාළ තාෂණ ෙගොඩනැu/ල පමණ දැනට ඉUකර ඇe බවD;  

 (iii) එම ව1ාපෘeයට අදාළ අෙන ෙගොඩනැuN ෙමෙත ඉUකර ෙනොමැe බවD;  

 එ�මා ද"ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙමම ව1ාපෘeයට අදාළ අෙන ෙගොඩනැuN ඉU  ෙනොl]මට ෙහේ�ව 
කවෙ�ද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැuN ඉUකර rමට අවශ1 කට`� කර< ලබන Uනය කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

9. 
454/’18 

ග	 �ම/ රDනායක මහතා,— Q#N සංෙkශ, ��ට/ ය�තල පහ}කJ හා Qෙkශ 
�lයා අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) _ ලංකාව �ළ �යාDමක l]මට ෙයෝ�තව e� “�ග/ �"” ව1ාපෘeය 
සJබ"ධෙය" �ග/ සමාගම හා _ ලංකා රජය අතර ඇeකර ගD uQ}ම 
ෙහෝ එකඟතා NයQ/ල eෙzද; 

 (ii) ෙJ සඳහා �ග/ සමාගම ෙතෝරා ගැ�මට රජය �රණය කළ පදනම කවෙ�ද; 

 (iii) එම ව1ාපෘeය සඳහා _ ලංකා රජය ලබාrමට එකඟ S හා ලබා#" පහ}කJ 
කවෙ�ද; 

 (iv) එම ව1ාපෘeය සඳහා _ ලංකා රජයට වැය S -දල ෙකොපමණද; 

 (v) �ග/ සමාගම %ව"ගත කළ බැ�නය කඩා වැ�මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ�ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ ප]ෂණය R#කර වා�තාව BCD කර eෙzද; 

 (vii) �ග/ සමාගම ෙමම ව1ාපෘeය අතහැර ඇe බවට පකාශ කර eෙzද; 

 (viii) එෙසේ නJ, අදාළ uQ}ම හා එකඟතා කඩ�ම ෙහේ�ෙව" ඇe S �ල1මය හා 
අBCD හාB කවෙ�ද; 

 (ix) එම හාBවල වගKම පැවෙර"ෙ" කාහටද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

10. 
494/’18 

ග	 ච\"ද Q ෙ�RV මහතා,— පළාD සභා, පළාD පාලන සහ �ඩා අමාත1�මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාD සභාව යටෙD පාලනය වන ආ`�ෙFද ෙරෝහ/ හා ආ`�ෙFද 
ෛවද1 මධ1සථ්ාන සංඛ1ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ/ හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල නJ කවෙ�ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ/ හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල ෙසේවෙh B`� -w ෙසේවක 
සංඛ1ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 (iv)  වDම" ඌව පළාD පධාන අමාත1වරයා එම �රයට පD�ෙම" අන�	ව 
පළාෙD ආ`�ෙFද ෙරෝහ/ හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල �lයා ලබාr ඇe 
vkගලය" සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ �lයා ලබා#" vkගලය"ෙM නJ, N�නය" සහ තන�	 කවෙ�ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

11. 
520/’18 

ග	 ඉ"Uක අ<	kධ ෙහේරD මහතා,— -ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව�ෂෙh }රාබ# ආදායම, දළ ෙk ය Bෂප්ාUතෙh පeශතය ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව�ෂෙh #Jෙකොළ හා Rගර¡ Bෂප්ාදනය මත පනවන ලද බ# ම�" 
උපයාගD ආදායම දළ ෙk ය Bෂප්ාUතෙh පeශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) ප}uය ව�ෂයට සාෙ�ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) [ ආදායම ��ෙවN" 	�ය/ 
\Nයන ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන[ද? 

(ආ) (i)  2016 ව�ෂෙh ෙමෝ/¡ මධ1සාර Bෂප්ාදනය ¢ට� ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව�ෂය සඳහා මDපැ" Bෂප්ාදනය අxe" ආරJභ l]මට සමාගJවලට 
නව බලපත BCD කර eෙzද; 

 (iii)  එෙසේ නJ, එම බලපත සංඛ1ාව සහ එම සමාගJවල නJ කවෙ�ද; 

 ය"නD එ�මා සඳහ" කර"ෙන[ද? 

(ඇ) (i) }රාබ# �eය යටෙD වැට¢J R# l]මට බලය ඇe ආයතනය හා එ[ 
අiකාV බලය ඇDෙD කා හටද; 

 (ii)  අDඅඩං%වට පD �ත1ා<£ල ෙනොවන }රා සJබ"ධෙය" �e කට`� 
l]ම සඳහා අiකා] බලය ඇDෙD කා හටද; 

 (iii)  ඔP"ෙM කා�යභාරය කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

12. 
530/’18 

ග	 වා}ෙkව නානායකාර මහතා,— -ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග" 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රෙ¡ සමසත් බ#වN" 57 % අයකර ග< ලබ"ෙ" _ ලංකා ෙ�%ව QR" 
බවD; 

 (ii) ඉ" වැ� බ# පeශතය වාහන ආනයන බ# බවD; 
 (iii) බ# ෙනොෙග�මට වාහන ආනයනක	ව" QQධ උපකම භාQතා කරන බවD; 

 (iv) දැනට BCD කර ඇe අe Qෙශේෂ ගැස¡ BෙFදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
Uනැe අංක 1901/3 ගැස¡ BෙFදනය ම�"ද, ෙමම තDDවය මඟ හැර�මට 
Bෙයෝග පනවා ඇe බවD; 

එ�මා ද"ෙන[ද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතD, 2015.09.22 Uනැe අංක 1933/6 ගැස¡ BෙFදනෙය" 
ජාවාරJක	ව"ට VR ෙලස කට`� l]මට අවසථ්ාව ලබා r ඇe බවD; 



( 6 ) 

 

 (ii) අ (iv)[ සඳහ" ගැස¡ BෙFදනෙය" ලබා #" අiකාV බලය මත ෙ�% 
BලධාV" අනාවරණය කරගD \ල අ|ෙව" සඳහ" වාහන 1000 
සJබ"ධෙය" ප]ෂණය R# කළෙහොD, 	�ය/ \Nයන 8000කට අiක 
ආදායම අය කර ගත  හැl බවD; 

 (iii) ෙ�% අධ1ෂ ජනරා/වරයාෙM Bෙයෝගය අ<ව 2016.09.21 Uන Rයx ෙ�% 
ප]ෂණය" තාවකාNකව අD[¦�ෙම" රටට Qශාල ආදායම අ[\ � ඇe 
බවD; 

එ�මා ��ග"ෙන[ද? 

(ඇ) එෙසේ නJ, ආ(iii)[ සඳහ" Bෙයෝගය අවලං% l]මට �යවර ග"ෙ"ද ය"න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

13. 
593/’18 

ග	 }ස"ත vං�BලෙJ මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජාeක පeපDe හා ආ�yක 
කට`� අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) ජනාiපe කා�ය ම¨ඩලෙh  [ටv පධා� ආචා�ය අ�. එ©. ෙ. මහානාම සහ රාජ1 
දැව සංසථ්ාෙF [ටv සභාපe o. Uසානායක යන මහDව	" ඔP"ෙM රාජ1 හා 
ව1වසථ්ා�ත ආයතන ෙසේවෙh ආරJභෙh Rට ෙJ දවා, 

 (i) දරා ඇe තන�	; 
 (ii) එK තන�	 දරන ලද කාලවකවා<; 
 (iii) එම තන�	 දර\" ෙසේවය කර ඇe ආයතන; 
 (iv) එK ෙසේවා කාලවලr ඔP"ට එෙර[ව Qනය ෙහෝ ෙවනයJ ෙචෝදනා ඉUVපDව 

eEෙ¨ නJ, එම ෙචෝදනා සහ ඒවාට එෙර[ව ෙගන ඇe �යවර කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද?  

(ආ) ආචා�ය අ�. එ©. ෙ. මහානාම මහතාට ජනාiපe කා�ය ම¨ඩල පධාB තන�රට 
පD�මටD, o. Uසානායක මහතාට රාජ1 දැව සංසථ්ාෙF සභාපe තන�ර ලබා 
ගැ�මටD B�ෙkශ ලබා r ඇDෙD කP	"ද ය"නD එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

14. 
961/’18 

ග	 පස"න රණ�ංග මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) %	ව	" නව දැ<ෙම" ෙපෝෂණය l]මට %	 v�� වැඩසටහ" ඉවහ/ 
වන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂවලr අධ1ාපන අමාත1ාංශය QR" කලාප හා Qෂය 
ම¡ට\" %	 v�� වැඩසටහ" සංQධානය කර< ලැEෙFද; 

 (iii) එෙසේ සංQධානය කළ %	 v�� වැඩසටහ" සංඛ1ාව, Qෂයය" හා ඊට වැය 
S -දල, එ එ ව�ෂය අ<ව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන[ද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 Uනට බසන්ා[ර පළාෙD, \<ව"ෙගොඩ අධ1ාපන කලාපෙh 
%	ව	" සංඛ1ාව එ එ පාසල අ<ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂවලr ඔP" v�� l]මට පවDවා ඇe 
වැඩසටහ" සංඛ1ාව සහ ඊට වැය S -දල, එ එ Qෂය අ<ව ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද;   

 



( 7 ) 

 

 (iii)  ෙJ සඳහා ෙව"කළ -දල හා �යාDමක කළ %	 v�� වැඩසටහ" 
සංඛ1ාව පමාණවD ව"ෙ"ද; 

 (iv)  %	 v�� වැඩසටහ"වලට පා�NෙJ"� ම"ªවරය"ෙM Qමධ1ගත 
අර-දN" පeපාදන ෙව" l]මට ෙනොහැl බව ද"ෙ"ද; 

 (v) ජාeක අවශ1තාවය ෙසේ සලකා පා�NෙJ"� ම"ªවරය"ෙM Qමධ1ගත 
අර-දN" %	 v�� වැඩසටහ"වලට පeපාදන ෙව" l]මට හැlවන පVU 
පeපDeමය �"#ව ග"ෙ"ද; 

 ය"නD එ�මා සඳහ" කර"ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 

15. 
962/’18 

ග	 ජනක බ¨ඩාර ෙත"නෙකෝ" මහතා,— වරාය හා නාQක කට`� 
අමාත1�මාෙග" ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය" නාQක ෙෂේතය, Qෙk ය සමාගJවලට 100% Qවෘත 
l]මට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ ව"ෙ"ද; 

 (ii) ලංකා නැF ඒජ"තව	"ෙM සංගමය (CASA) QR" රජෙh වගlව`� 
BලධාV"ට N�යl" ද"වා ඇe පVU, ෙමම Qවෘත l]ම නැවැD�මට 
කට`� කර"ෙ"ද; 

 (iii) නැF සමාගJ ඒකාiකා] �ම වැළැ�මට ෙගන ඇe �යවර කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නJ, ඒ ම"ද? 
 

 

පධාන කට`� ආරJභෙh r 
පන( ෙක)ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ12ම 

1. 

අගාමාත1�මා සහ ජාeක පeපDe හා ආ�yක කට`� අමාත1�මා,— 
හාB�රණය සඳහා වන කා�යාලය,— හාB�රණය සඳහා වන කා�යාලය �[¦�ම 
�®ස ද; හාB�රණය සඳහා ෙයෝග1 oඩාවට පD තැනැDත" හ¯නා ගැ�ම සඳහා සහ 
එම තැනැDත"ට තB සහ සා�[ක හාB�රණය" ලබාrම සඳහා QiQධාන 
සැලැස්�ම �®සද; 1987 අංක 29 දරන තැනැDත", ෙkපළ සහ ක�මා"ත 
vන	Dථාපනය l]ෙJ අiකාVය පනත ඉවD l]ම �®ස සහ ඊට සJබ"ධ ෙහෝ 
ඊට ආ<ෂංuක කාරණා සඳහා QiQධාන සැලැස්�ම �®ස ද S පනD ෙක¦Jපතl. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
 

2. 

-ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන),— 2002 
අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත බ# පනත සංෙශෝධනය l]ම සඳහා S පනD 
ෙක¦Jපතl. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
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3. 

ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙk ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ෛවද1 (සංෙශෝධන),—    
(105 වන අiකාරය S) ෛවද1 ආඥාපනත සංෙශෝධනය l]ම සඳහා S පනD 
ෙක¦Jපතl. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
 

ෙය3ජනා *+බඳ දැ12ම 

4.  

පා�NෙJ"�ෙF සභානායක�මා,— පා�NෙJ"�ෙF �ස�්J,— පා�NෙJ"�ෙF සථ්ාවර 
Bෙයෝග අංක 8[ QiQධානවල Cම සඳහ"ව eEණද, අද Uන �ස�්J පැවැDෙවන කාල 
ෙFලාව අ. භා. 1.00 Rට අ. භා. 6.30 දවා Qය `� ය. අ. භා. 2.00ට පා�NෙJ"�ෙF සථ්ාවර 
Bෙයෝග අංක 8(5) �යාDමක Qය `� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොQමසා 
පා�NෙJ"�ව ක/ තැ�ය `� ය.   

5.  

පා�NෙJ"�ෙF සභානායක�මා,— අමාත1ාංශ²ය උපෙkශක කාරක සභා,— 
පා�NෙJ"�ෙF සථ්ාවර Bෙයෝග අංක 112[ QiQධානවල සහ 2018 ³B මස 20 වැB Uන 
පා�NෙJ"�ව QR" සJමත කරන ලද ෙයෝජනාෙව[ Cම සඳහ"ව eEණද, අමාත1ාංශ²ය 
උපෙkශක කාරක සභා, ම"ªවරය" නව ෙදෙනCෙග" (09) සම"Qත Qය `� ය.  

 

 

 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ<Jrම සහ Uනට Bය\ත කට`� 
*1. 

ජාeය ෙගොඩනැµෙJ බ# (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*2. 
ඉඩJ (ස"තකය පැව]ම 3මා l]ෙJ) (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 

lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

 
*3. 

ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්� QBමය ස්ථානය අසා-[කරණය l]ෙJ පනD ෙක¦Jපත — 
කාරක සභාව. 

*4. 
අපරාධ න| Qධාන සංගහය (Qෙශේෂ QiQධාන) (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — 

ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*5. 
සාපරා· කාරණාවල r අෙන1ෝන1 සහෙයෝµතාව දැ�ෙJ (සංෙශෝධන) පනD 

ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
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*6. 

ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙk ය ෛවද1 අමාත1�මා,—  ජාeක ඖෂධ Bයාමන 
අiකාVය පනත යටෙD Bෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාeක ඖෂධ Bයාමන 
අiකාVය පනෙD 59 සහ 63 වග"e සමඟ lයQය `�, 142(2) වග"eෙh (ද) ෙ¹දය 
යටෙD 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ NයාපUං� l]ම (ගාස්�) Bෙයෝග සJබ"ධෙය" 
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙk ය ෛවද1 අමාත1වරයා QR" සාදන ල#ව, 2018 ජනවාV 05 
Uනැe අංක 2052/33 දරන අe Qෙශේෂ ගැස¡ පතෙh පළ කර< ලැබ, 2018.04.03 Uන 
ඉUVපD කරන ලද Bෙයෝග අ<මත කළ `� ය.  

*7. 

-ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— }රාබ# ආඥාපනත යටෙD BෙFදනය (අංක 1),— 
}රාබ# ආඥාපනෙD (52 අiකාරය S) 25 වග"eය යටෙD }රාබ# සJබ"ධෙය" -ද/ හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා QR" පනවන ල#ව, 2018 ජනවාV 18 Uනැe අංක 2054/42 දරන අe 
Qෙශේෂ ගැස¡ පතෙh පළ කර< ලැබ, 2018.05.22 Uන ඉUVපD කරන ලද BෙFදනය අ<මත 
කළ `� ය. 

(අංක 04/2018 දරන }රාබ# BෙFදනය)  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*8. 
-ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— }රාබ# ආඥාපනත යටෙD B ෙFදනය (අංක 2),— 

}රාබ# ආඥාපනෙD (52 අiකාරය S) 32 වග"eය සමඟ lයQය `� 25 
වග"eය යටෙD වා�ºක මDපැ" බලපත ගාස්� සJබ"ධෙය" -ද/ හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා QR" පනවන ල#ව, 2017 ෙදසැJබ� 11 Uනැe අංක 
2049/4 දරන අe Qෙශේෂ ගැස¡ පතෙh පළ කර< ලැබ, 2018.03.20 Uන ඉUVපD 
කරන ලද BෙFදනය අ<මත කළ `� ය. 

(අංක 1004 දරන }රාබ# BෙFදනය)  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*9. 
තැපැ/, තැපැ/ ෙසේවා හා -සN්J ආග\ක කට`� අමාත1�මා,— තැපැ/ කා�යාල 

ආඥාපනත යටෙD ව1වසථ්ා,— (190 වැB අiකාරය S) තැපැ/ කා�යාල ආඥාපනෙD           
7 වැB වග"eය යටෙD තැපැ/ ගාස�් සJබ"ධෙය" -ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයාෙM 
එකඟතාවය ඇeව තැපැ/ තැපැ/ ෙසේවා හා -සN්J ආග\ක කට`� අමාත1වරයා QR" 
සාදන ල#ව, 2018 »B 07 Uනැe අංක 2074/32 දරන අe Qෙශේෂ ගැස¡ පතෙh පළ කර< ලැබ, 
2018.06.20 Uන ඉUVපD කරන ලද ව1වසථ්ා අ<මත කළ `� ය. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*10. 
අගාමාත1�මා සහ ජාeක පeපDe හා ආ�yක කට`� අමාත1�මා,— ආ¨|කම 

ව1වසථ්ාව යටෙD ෙයෝජනාව,— දහනව වැB ආ¨|ක ම ව1වස්ථා සංෙශෝධනෙය" 
සංෙශෝiත _ ලංකා ප ජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh ආ¨|ක ම ව1වස්ථාෙF 41ආ 
ව1වසථ්ාෙF උපෙ/ඛනෙh සඳහ" සව්ා·න ෙකො\ෂ" සභා නවෙය[ සභාපeවරය" හා 
සාමා�කය" ෙවත දැනට ෙගව< ලබන පාVශ \කය" හා ෙවනD rමනා 2018.06.01 Uන 
Rට පහත සඳහ" පVU සංෙශෝධනය කර ෙග�මට අමාත1 ම¨ඩල අ<මeය ලබා r ඇe 
ෙහ�"ද:— 

(අ) Bල බලෙය" පDවන සභාපeවරය" හැර අෙනCD සභාපeවරය" සඳහා දැනට 
ෙගව< ලබන 	. 100,000/- ක මාRක rමනාව 	.135,000/- දවා වැ� l]ම හා 
ෙමම rමනාවට අමතරව දැනට ෙගව< ලබන අෙනCD Rයx rමනා සංෙශෝධනය 
l]මl" ෙතොරව ඒ අ`V"ම ෙග�මටද; 

(ආ) Bල බලෙය" පDවන සව්ා·න ෙකො\ෂ" සභා සභාපeවරය" සඳහා තම 
Bත1 තන�ෙ� වැ¦� හා rමනාවලට අeෙ�කව, සව්ා·න ෙකො\ෂ" සභාව" [ 
සභාපeවරයCෙM මාRක rමනාෙව" 50%ක මාRක rමනාව ෙග�මටද; 
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(ඇ) අ/ලස ් ෙහෝ ¿ෂණ ෙචෝදනා Qම�ශන ෙකො\ෂ" සභාෙF හැර අෙනCD සව්ා·න 
ෙකො\ෂ" සභාවල Bල බලෙය" පD ෙනොවන සාමා�කය" සඳහා දැනට ෙගව< 
ලබන 	. 75,000/-ක මාRක rමනාව 	. 90,000/- දවා වැ� l]ම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගව< ලබන අෙනCD rමනා ඒ අ`V" ම තව#රටD ෙග�මටද; 

(ඈ) 2015.06.17 Uනැe රාජ1 ව1ාපාර චකෙ/ඛ 3/2015 QiQධාන පVU  Bල බලෙය" 
පDවන සාමා�කය" සඳහා එ �ස�්J වාරයකට සහභාu �ම ෙව<ෙව"  
	.10,000/- ක rමනාව එෙලසම ෙග�මටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අ/ලස ්ෙහෝ ¿ෂණ ෙචෝදනා Qම�ශන ෙකො\ෂ" සභා පනෙD 8 
වග"eයට අ<ව එම ෙකො\ෂ" සභාෙF සභාපeවරයාට හා සමානව සාමා�කය"ට 
ද බලතල පවරා ඇe බැQ", එම සාමා�කය"ට දැනට ෙගව< ලබන 	. 95,000/-ක 
මාRක rමනාව 	. 130,000/- දවා වැ� l]ම හා දැනට ෙගව< ලබන අෙනCD 
rමනා තව#රටD ඒ අ`V" ම ෙග�මට; සහ  

(ඊ) මැeවරණ ෙකො\ෂ" සභාෙF සභාපeවරයා හා සාමා�කය" ෙවත, මැeවරණය 
ප කාශයට පD කළ Uන Rට ප eඵල BCD කරන Uන දවා S කාල 3මාව සඳහා 
ඔP"ෙM මාRක rමනාෙව" ¾ක Qෙශේෂ rමනාව ෙග�මටද 

ඊට අ<£ලව,  ආ¨|ක ම ව1වසථ්ාෙF 41ආ ව1වසථ්ාෙF උපෙ/ඛනෙh සඳහ" සව්ා·න 
ෙකො\ෂ" සභා නවෙය[ සභාපeවරය"ට හා සාමා�කය"ට ඉහත සඳහ"  පාVශ \කය" 
හා ෙවනD rමනා ෙග�මට ෙමම පා�NෙJ"�ව ෙයෝජනා සJමත කර�.  

*11. 
ෙබෞkධ Qහාර ෙkවාලගJ (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
*12. 

ෙථේරවාr ÁÂ කeකාවD (NයාපUං� l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 
lය�ම. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
*13. 

_ ලංකා වා®ජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 
lය�ම.  

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
*14.  

}�CJපD QBමය පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*15. 
පාෙk ය සභා (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
*16. 

කාලාවෙරෝධ (Qෙශේෂ QiQධාන) (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*17. 
ප]ෂණ ෙකො\ෂ" සභා (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
*18. 

අ/ලස් (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  
(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*19. 
බkධ Bවාස අ�eකJ (Qෙශේෂ QiQධාන) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 
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*20. 

පළාD සභා, පළාD පාලන සහ �ඩා අමාත1�මා,—  පළාD සභා මැeවරණ ෙකො¡ඨාස 
3මා B�ණය l]ෙJ ක\¦ වා�තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනe" සංෙශෝiත 1988 අංක 2 
දරන පළාD සභා ඡ"ද Qම3J පනෙD 3අ. (11) වග"eය පකාරව 3මා B�ණය ක\¦ව QR" 
අමාත1වරයා ෙවත ඉUVපD කරන ල#ව 2018.03.06 Uන පා�NෙJ"�ෙFr සභාගත කරන ලද 
එK ක\¦ෙF වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

*21.  
අගාමාත1�මා සහ ජාeක පeපDe හා ආ�yක කට`� අමාත1�මා,— ආ¨|කම 

ව1වස්ථාව යටෙD ෙයෝජනාව,— _ ලංකා පජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh 
ආ¨|කම ව1වස්ථාෙF 104ආ (5) (අ) ව1වස්ථාව පකාරව මැeවරණ ෙකො\ෂ" සභාව 
QR" සාදන ලද, 2017 ෙදසැJබ� 04 Uනැe අංක 2048/1 දරන අe Qෙශේෂ ගැස¡ 
පතෙh පළ කරන ල#ව, 2018.01.23 Uන ඉUVපD කරන ලද ජනමතQචාරණයකr ෙහෝ 
ඡ"ද Qම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Qද�D හා -Äත ජනමාධ1 QR" ��පැUය `�, 
මාධ1 උපමාන අ<මත කළ   `� ය. 

(අමාත1 ම¨ඩලෙh අ<මeය ද"වා eෙz.) 

*22. 
අගාමාත1�මා සහ ජාeක පeපDe හා ආ�yක කට`� අමාත1�මා,— ආ¨|කම 

ව1වසථ්ාව යටෙD �රණය,— _ ලංකා ප ජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh ආ¨|ක ම 
ව1වසථ්ාෙF 153 ව1වසථ්ාව පකාරව ජනාiපeවරයා QR" ආ¨|කම ව1වසථ්ා සභාෙF 
අ<මeයට යටDව 2015.11.27 වැB Uන Rට බලපැවැDෙවන පVU එ©. එJ. ගා\Å 
Qෙ�Rංහ මහතා Qගණකාiපeවරයා වශෙය" පDකර ඇe ෙහ�"ද; 

 

QගණකාiපeවරයාෙM  වැ¦ප  _  ලංකා ප ජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh ආ¨|ක ම 
ව1වසථ්ාෙF 153 (2) ව1වසථ්ාව පකාරව පා�NෙJ"�ව QR" Bශ්චය කර< ලැ�ය `� 
අතර රජෙh ඒකාබkධ අර-දලට වැය බර වන ෙහ�"ද;  
ජනාiපeවරයා QR" 2017.11.14 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද අමාත1 ම¨ඩල 
සංෙkශයට අදාළව 2017.12.05 Uනැe අමාත1 ම¨ඩල �රණය අ<ව Qගණකාiපe,   
එ©. එJ. ගා\Å Qෙ�Rංහ මහතාට පහත පVU වැ¦� හා rමනා ෙග�මට අ<මeය ලබා r 
ඇe ෙහ�"ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැB Uන Rට රාජ1 පVපාලන චකෙ/ඛ අංක 6/2006 අ<ව  
SL - 4 වැ¦� පVමාණෙh 08 වැB වැ¦� �යවෙ� �[¦වා වැ¦� ෙග�ම 
හා තන�රට [\ අෙනCD rමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ1 පVපාලන චකෙ/ඛ අංක 3/2016 අ<ව 2016.01.01 වැB Uන Rට 
වැ¦ප පVව�තනය l]ෙJ r SL – 4 වැ¦� ක මය යටෙD එම 
චකෙ/ඛෙh උපෙදස් පVU වැ¦� පVව�තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එK වැ¦� පVමාණයට අදාළ වා�ºක වැ¦� ව�ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අ<£ලව, _ ලංකා ප ජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh ආ¨|ක ම ව1වස්ථාෙF 
153 (2) ව1වසථ්ාව පකාරව, Qගණකාiපe, එ©. එJ. ගා\Å Qෙ�Rංහ මහතා ෙවත රජෙh 
ඒකාබkධ අර-දලට වැය බර වන පVU ඉහත සඳහ" මාRක වැ¦ප හා rමනා ෙග�ම කළ 
`� යැ� ෙමම පා�NෙJ"�ව Bශ්චය කර�.  

*23. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— මහජන බැංCෙF වා�ºක 

වා�තාව හා ඒකාබkධ �ල1 පකාශන (2016),— -ද/ �e පනෙD 35(3) වග"eය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) වග"eය යටෙD 2017.11.16 වැB Uන ඉUVපD කරන 
ලද 2016.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD මහජන බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා ඒකාබkධ 
�ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.06 Uන සලකා 
බලන ලr.) 
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*24. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— _ ලංකා ක» සංසථ්ාෙF 

වා�ºක වා�තාව හා ඒකාබkධ �ල1 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD       
14(3) වග"eය යටෙD 2017.11.24 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 2015.12.31 වැB Uෙන" 
අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD _ 
ලංකා ක» සංසථ්ාෙF වා�ºක වා�තාව හා ඒකාබkධ �ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.06 Uන සලකා 
බලන ලr.) 
*25. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැංCෙF වා�ºක 
වා�තාව හා ඒකාබkධ �ල1 පකාශන (2016),— -ද/ �e පනෙD 35(3) වග"eය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) වග"eය ය ටෙD 2017.12.04 වැB Uන ඉUVපD කරන 
ලද 2016.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD ලංකා බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා ඒකාබkධ 
�ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.06 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*26. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— පාෙk ය සංව�ධන බැංCෙF 
වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— -ද/ �e පනෙD 35(3) වග"eය යටෙD සහ 
1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) වග"eය ය ටෙD 2017.11.07 වැB Uන ඉUVපD කරන 
ලද 2015.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD පාෙk ය සංව�ධන බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා 
�ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.06 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*27. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන -ද/  පනෙD 14
(3) වග"eය ය ටෙD 2017.06.23 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 2014.12.31 වැB Uෙන" අවස" 
S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD රාජ1 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2017.09.21 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*28. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන -ද/  පනෙD 14
(3) වග"eය ය ටෙD 2017.11.11 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 2015.12.31 වැB Uෙන" අවස" 
S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD රාජ1 උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.06 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*29. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහ<වර නගර සංව�ධන අමාත1�මා,— _ ලංකා ඉeVl]ෙJ බැංCෙF 
වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන -ද/  පනෙD 14(3) 
වග"eය ය ටෙD 2017.08.08 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 2014.12.31 වැB Uෙන" අවස" S 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා·න Qගණකව	"ෙM B]ෂණ ඇ�ලD _ ලංකා 
ඉeVl]ෙJ බැංCෙF වා�ºක වා�තාව හා �ල1 පකාශන අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2017.09.21 Uන සලකා 
බලන ලr.) 
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*30. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1"තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— _ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�yක 
ෙකො\සම පනෙD 31 වැB වග"eය ය ටෙD 2017.10.19 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 
2012.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM 
B]ෂණ ඇ�ලD _ ලංකා ආෙයෝජන ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ 
`� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2017.11.10 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*31. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1"තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— _ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�yක 
ෙකො\සම පනෙD 31 වැB වග"eය ය ටෙD 2017.12.07 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 
2013.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM 
B]ෂණ ඇ�ලD _ ලංකා ආෙයෝජන ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ 
`� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.20 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*32. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1"තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— _ ලංකා ආෙයෝජන 
ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ�yක 
ෙකො\සම පනෙD 31 වැB වග"eය ය ටෙD 2017.12.07 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 
2014.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM 
B]ෂණ ඇ�ලD _ ලංකා ආෙයෝජන ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ 
`� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.03.20 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*33. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත1"තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— _ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1979 අංක 40 දරන _ ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙD 16 වැB වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD වග"e II ට අ<ව 
2017.10.20 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද 2014.12.31 වැB Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ලD _ ලංකා අපනයන සංව�ධන 
ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය.  

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.02.20 Uන සලකා 
බලන ලr.) 

*34. 
-ද/ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— _ ලංකා }�CJපD හා QBමය ෙකො\ෂ" 

සභාෙF වා�ºක වා�තාව හා u�J (2016),— 1987 අංක 36 දරන _ ලංකා }�CJපD හා 
QBමය ෙකො\ෂ" සභා පනෙD 37(2) වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 13
(1) වග"eය අ<ව, 2017.12.07 වන Uන ඉUVපD කරන ලද, 2016.12.31 Uෙන" අවස" 
S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD _ ලංකා 
}�CJපD හා QBමය ෙකො\ෂ" සභාෙF වා�ºක වා�තාව හා u�ම අ<මත කළ `� ය. 

(ආ�yක සංව�ධන ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව QR" 2018.02.20 Uන 
සලකා බලන ලr.) 
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*35. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අ<£ලතා තෙසේ	 ��බඳ _ ලංකා ප�තන ම¨ඩලෙh 
වා�ºක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ<£ලතා තෙසේ	 ��බඳ _ ලංකා 
ප�තන ම¨ඩල පනෙD 29(5) වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) 
වග"eය යටෙD, 2016.08.12 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" 
S ව�ෂය සඳහා QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD අ<£ලතා තෙසේ	 ��බඳ _ 
ලංකා ප�තන ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*36. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාeක Qද1ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ" සභාෙF වා�ºක 
වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Qද1ාව හා තාෂණය වැ� U`� l]ෙJ පනෙD 
40(3) වග"eය සහ ආ¨|කම ව1වසථ්ාෙF 154(6) ව1වස්ථාව යටෙD, 2016.06.09 වැB 
Uන ඉUVපD කරන ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ජාeක Qද1ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ" සභාෙF 
වා�ºක වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*37. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාeක Qද1ා පදනෙJ වා�ºක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Qද1ාව හා තාෂණය වැ� U`� l]ෙJ පනෙD 40(3) වග"eය සහ 
ආ¨|කම ව1වස්ථාෙF 154(6) ව1වස්ථාව යටෙD, 2016.07.05 වැB Uන ඉUVපD කරන 
ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ජාeක Qද1ා පදනෙJ වා�ºක වා�තාව අ<මත  
කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*38. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාeක Qද1ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ" සභාෙF වා�ºක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Qද1ාව හා තාෂණය වැ� U`� l]ෙJ පනෙD 
40(3) වග"eය සහ ආ¨|කම ව1වසථ්ාෙF 154(6) ව1වස්ථාව යටෙD, 2017.03.22 වැB 
Uන ඉUVපD කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ජාeක Qද1ා හා තාෂණ ෙකො\ෂ" සභාෙF 
වා�ºක වා�තාව අ<මත  කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*39. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා�\ක තාෂණ ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන Qද1ාව හා තාෂණය වැ� U`� l]ෙJ පනෙD 40(3) 
වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) වග"eය යටෙD, 2017.01.24 වැB 
Uන ඉUVපD කරන ලද, 2014. 12. 31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD කා�\ක තාෂණ ආයතනෙh වා�ºක 
වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 
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*40. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා�\ක තාෂණ ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන Qද1ාව හා තාෂණය වැ� U`� l]ෙJ පනෙD 40(3) 
වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) වග"eය යටෙD, 2016.01.29 
වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 2013. 12. 31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD කා�\ක තාෂණ ආයතනෙh වා�ºක 
වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*41. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— _ ලංකා ප\e ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන _ ලංකා ප\e ආයතන පනෙD 37(3) වග"eය සහ ආ¨|කම 
ව1වසථ්ාෙF 154(6) ව1වස්ථාව යටෙD, 2016.12.02 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 2014. 
12. 31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD _ ලංකා ප\e ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*42. 
Qද1ා, තාෂණ, ප�ෙhෂණ, Bvණතා සංව�ධන හා වෘD�ය v�� සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අ<£ලතා තෙසේ	 ��බඳ _ ලංකා ප�තන ම¨ඩලෙh  
වා�ºක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ<£ලතා තෙසේ	 ��බඳ _ ලංකා 
ප�තන ම¨ඩල පනෙD 29(5) වග"eය සහ 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD 14(3) 
වග"eය යටෙD, 2017.06.22 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 2015.12.31 Uෙන" අවස" 
S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද QගණකාiපeවරයාෙM B]ෂණ ඇ�ළD අ<£ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ _ ලංකා ප�තන ම¨ඩලෙh වා�ºක වා�තාව අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.11 Uන සලකා බලන ලr.) 

*43. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— _ ලංකා සබරග-ව 

Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2017.10.17 වැB Uන ඉUVපD 
කරන ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD _ ලංකා සබරග-ව Qශව්Qද1ාලෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*44. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— _ ලංකා සබරග-ව 

Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2017.10.17 වැB Uන ඉUVපD 
කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD _ ලංකා සබරග-ව Qශව්Qද1ාලෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 
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*45. 
උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘeක කට`� අමාත1�මා,— _ ජයව�ධනvර 

Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2015),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2017.10.17 වැB Uන ඉUVපD 
කරන ලද, 2015.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD _ ජයව�ධනvර Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*46. 
උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘeක කට`� අමාත1�මා,— ඌව ෙව/ලස්ස 

Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2017.03.23 වැB Uන ඉUVපD 
කරන ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ඌව ෙව/ලස්ස Qශව්Qද1ාලෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*47. 
උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘeක කට`� අමාත1�මා,— ඌව ෙව/ලස්ස 

Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD 2017.08.10 වැB Uන ඉUVපD 
කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ඌව ෙව/ලස්ස Qශව්Qද1ාලෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*48. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව්Qද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD xiii වැB 
පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2016.10.26 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 
2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ     
`� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.05.03 Uන සලකා බලන ලr.) 

*49. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව්Qද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD xiii වැB 
පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2017.01.24 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 
2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ     
`� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.05.03 Uන සලකා බලන ලr.) 
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*50. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව්Qද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2015),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD xiii වැB 
පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD, 2018.02.21 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 
2015.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ     
`� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2018.05.23 Uන සලකා බලන ලr.) 

*51. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව්Qද1ාලෙh 

පVගණක අධ1යනායතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Qශ්වQද1ාල පනෙD 110 වැB වග"eය යටෙD 2016.07.20 වැB Uන ඉUVපD කරන ලද, 
2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්වQද1ාලෙh පVගණක අධ1යනායතනෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.05.03 Uන සලකා බලන ලr.) 

*52. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව්Qද1ාලෙh 

පVගණක අධ1යනායතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Qශ්වQද1ාල පනෙD 110 වැB වග"eය යටෙD 2017.02.22 ඉUVපD කරන ලද, 
2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM 
B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්වQද1ාලෙh පVගණක අධ1යනායතනෙh වා�ºක 
වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.05.03 Uන සලකා බලන ලr.) 

*53. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද®ය Qශ්වQද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2012),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD 110 වැB 
වග"eය හා 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD II ෙකොටස යටෙD, 2015.11.21 Uන 
ඉUVපD කරන ලද, 2012.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ෙ�රාෙද®ය Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව 
හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.11.20 Uන සලකා බලන ලr.) 

*54. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද®ය Qශ්වQද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD 110 වැB 
වග"eය හා 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD II ෙකොටස යටෙD 2017.01.24 Uන 
ඉUVපD කරන ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ෙ�රාෙද®ය Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව 
හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.11.20 Uන සලකා බලන ලr.) 
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*55. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද®ය Qශව්Qද1ාලෙh 

වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD 110 වැB 
වග"eය හා 1971 අංක 38 දරන -ද/ පනෙD II ෙකොටස යටෙD, 2017.02.22 Uන 
ඉUVපD කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ෙ�රාෙද®ය Qශ්වQද1ාලෙh වා�ºක වා�තාව 
හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.11.20 Uන සලකා බලන ලr.) 

*56. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ගJපහ Qකමාර©� ආ`�ෙFද 

Qද1ායතනය, කැළ®ය Qශ්වQද1ාලය[ වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),—           
1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය 
යටෙD, 2017.01.24 Uන ඉUVපD කරන ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණය ඇ�ළD, ගJපහ Qකමාර©� 
ආ`�ෙFද Qද1ායතනය, කැළ®ය Qශව්Qද1ාලය[ වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ 
`� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*57. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ Qශව් Qද1ාල²ය 

කෘºතාÉ®ක හා ගාtය Qද1ා ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD 
2017.08.11 Uන ඉUVපD කරන ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD ෙකොළඹ Qශ්ව Qද1ාල²ය 
කෘºතාÉ®ක හා ගාtය Qද1ා ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ      
`� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*58. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— කළමණාකරන පශ්චාD 

උපාi ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2013),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD 2017.03.23 Uන ඉUVපD කරන 
ලද, 2013.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD කළමණාකරන පශච්ාD උපාi ආයතනෙh 
වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 

*59. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘeක කට`� අමාත1�මා,— කළමණාකරන පශ්චාD 

උපාi ආයතනෙh වා�ºක වා�තාව හා u�J (2014),— 1978 අංක 16 දරන Qශ්වQද1ාල 
පනෙD xiii වැB පV©ෙ¹දෙh 110 වැB වග"eය යටෙD 2017.03.23 Uන ඉUVපD කරන 
ලද, 2014.12.31 Uෙන" අවස" S ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Qගණකාiපeවර යාෙM B]ෂණ ඇ�ළD කළමණාකරන පශච්ාD උපාi ආයතනෙh 
වා�ºක වා�තාව හා u�J අ<මත කළ `� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව සJපD සංව�ධනය ��බඳ ආංmක අ·ෂණ කාරක සභාව 
QR" 2017.12.08 Uන සලකා බලන ලr.) 
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*60. 
ආ¨|කම ව1වස්ථාව යටෙD ෙයෝජනාව,— Qවාදය  ක/ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ³B 22),— “_ ලංකා පජාතා"sක සමාජවාr ජනරජෙh ආ¨|කම 
ව1වස්ථාෙF 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙF QiQධාන පකාරව මැeවරණ ෙකො\ෂ" සභාව 
QR" 2016 ෙපබරවාV 25 Uනැe අංක 1955/19 දරන අe Qෙශේෂ ගැස¡ පතෙh පළ 
කර< ලැබ, 2016.05.06 Uන ඉUVපD කරන ලද, ජනමතQචාරණයකr ෙහෝ ඡ"ද 
Qම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Qද�D හා -Äත ජනමාධ1 QR" ��පැUය `� 
උපමාන ෙහවD මා�ෙගෝපෙkශ/ ෙමෙහ`J පeපDe අ<මත කළ `� ය.” ය<ෙව" 
ෙයෝජනා කරන ලU", පශ්නය සභාÁ-ඛ කරන ලr.  

61. 
_ ලංකා ෙසේවා �Vස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනD ෙක¦Jපත — 

ෙදවැBවර lය�ම.  

62. 
ළමා vන	Dථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 

lය�ම.  

63. 
_ ලංකා එසD �සe්යාB සෙහෝදරDවය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — 

ෙදවැBවර lය�ම.  

64. 
_ ලංකා කා"තා සJෙJලනය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 

lය�ම.  

65. 
ෙමොනරාගල Uසs් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — 

ෙදවැBවර lය�ම.  

66. 
ලසාNය" සමාජ²ය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — 

ෙදවැBවර lය�ම.  

67. 
ජාත1"තර කා"තා සහ ළමා අ��" }�KෙJ සභාව (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD 

ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

68. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර 

lය�ම.  

69. 
ද ඉ"ස�්�`¡ ඔෆ ්ස��ෆ�Ì පzN එකP"ට"¡ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) 

පනD ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

70. 

_ ශාක1Rංහාරාම Qහාරසථ් කා�යය සාධක සංQධානය (සංසථ්ාගත l]ෙJ) පනD 
ෙක¦Jපත — ෙදවැBවර lය�ම.  

 
 

* සල7ෙණ� හ9�ව1 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට=� ය. 
 


