
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

16/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) මහ5වර 6ස7්කෙ8 9ෙබන පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත-ාංශය 
යටෙ� පාලනය වන ෙපර පාස= සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවාෙ8 නC හා D�නය� කවෙEද; 

 (iii) එම එ එ ෙපර පාසෙ= ෙභෞ9ක හා මානව සCප� සංවEධනය  සඳහා 
අමාත-ාංශය ලබාJ� ආධාර පමාණය කවෙEද; 

 (iv) මහ5වර 6ස7්කෙ8 ෙපර පාස= පKධ9ෙ8 සංවEධනයට අමාත-ාංශය 
ෙගන ඇ9 සහ ඉ6Mෙ8N ග5 ලබන �යවර කවෙEද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

2. 
37/’18 

ග	 (ආචාEය) බ�Jල UණවEධන මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා 
ආEXක කටY� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයO අංක 174 ෙයෝජනාවට අ5ව, ජා9ක පාMසMක සංරෂණ 
වැඩසටහන යටෙ� අමතර වැඩසටහ� සඳහා ෙව�කළ 	�ය= ^Dයන 
2000ක ප9පාදන 2016 වEෂය �ළN වැයකළ ආකාරය පැහැ6D කර�ෙ�ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අ5ව `ල- ප9පාදන ලබා J� “අමතර වැඩසටහ�” 
කවෙEද; 

 (iii) ෙමම අමතර වැඩසටහ� සඳහා වගcම දරන ලද ආයතන කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ5ව, 2016 වEෂය �ළN, 

 (i) පාMසMක සම�Dත බව ආරෂා deම, 9රසර ඉඩC කළමනාකරණය; 

 (ii) fව සCප� සංරෂණය; 

 (iii) පMසර gෂණය පාලනය; 

 (iv) වන සCපත ආරෂා deම; 

 සඳහා වැය කර ලද iද= පමාණය� ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙEද ය�න� 
එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 30.] 
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( 2 ) 

 

3. 
158/’18 

ග	 (ෛවද-) නD�ද ජය9ස්ස මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා 
ආEXක කටY� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 6න lට ෙC දවා කැmනn අමාත-වරය�, රාජ- අමාත-වරය� 
හා oෙයෝජ- අමාත-වරය� සඳහා වාහන ^ලN ග� අවසථ්ා කවෙEද; 

 (ii) එ එ වාහනෙ8 වEගය හා ^ල කවෙEද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ iq iදල ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

4. 
195/’18 

ග	 උදය පභා� ගCම��ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආEXක 
කටY� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ)  2016 වEෂෙ8N ෙකොසග්ම, සාලාව Yද හiදා අs ගබඩාව ��e යෑෙම�, 

 (i) ^යuය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) ආබාvත w සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) sපතට ප� xKගලය�ට රජය sl� ෙගවන ලද iq ව�6 iදල ෙකොපමණද; 
 (iv) ^යuය xKගලෙයy ෙව5ෙව� රජය sl� ෙගවන ලද ව�6 iදල 

ෙකොපමණද; 
 (v) හාoයට ප� oවාස ෙව5ෙව� ෙගවන ලද උපMම සහ අවම ව�6 iදල 

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ� w lය�ම ෙදනාට සX්ර oවාස ලබා N 9ෙzද; 
 (vii) අවතැ� w ප{ලකට සX්ර oවාසය ලබා J� ආස�නතම 6නය කවෙEද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

5. 
216/’18 

ග	 ඩ!ලස් ෙKවාන�ද මහතා,— |වර හා ජලජ සCප� සංවEධන සහ ගා}ය 
ආEXකය ��බඳ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) d�ෙනො~� 6ස7්කෙ8, xනe� පාෙK�ය ෙ=කC ෙකොnඨාසෙ8,  
වල�පා� ගCමානෙ8 |වර ප{= 300කට අvක සංඛ-ාව fව�වන බව�; 

 (ii)  ෙමම ප{= අතM� ප{= 100 පමණ සෘ�වම |වර කEමා�තෙ8ද, 
අෙනy� ප{= ෙවන� �dයාවලද oරත {වද, පමාණව� ආදායම 
ෙනොමැ9ව fව� වන බව�; 

 (iii) ඉහත සඳහ� |වර කාE^කය� 6නපතා dෙලෝගෑC 1000 කට අvක 
කyqව� සහ i�J ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන� සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා�වලට යවන බව�;  

එ�මා ද�ෙනOද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙ! fවෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙKශෙ8 i�J 
ආහාර සකස ්කරන කEමා�ත ශාලාව ඉ6deමට අවශ- �යවර ග�ෙ�ද; 

 



( 3 ) 

 

 (ii)  එෙසේ නC, එම 6නය කවෙEද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

6. 
240/’18 

ග	 ෙහේෂා sතානෙ! මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ර�නxර 6ස7්කය සඳහා අ5මත, � ලංකා අධ-ාපන පMපාලන ෙසේවෙ8, � 
ලංකා sJහ=ප9 ෙසේවෙ8 හා � ලංකා U	 ෙසේවෙ8 oලධාM� සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙ8 oY� සංඛ-ාව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර�නxර 6ස7්කෙ8 ඉහත එ එ ෙසේවාෙ� පව9න xර�පා� සංඛ-ාව 
ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම xර�පා� �ර�මට අමාත-ාංශය ග5 ලබන �යවර කවෙEද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

7. 
400/’18 

ග	 �. රං�� ද ෙසො�සා මහතා,— අvකරණ හා බ�ධනාගාර ප9සංස්කරණ 
අමාත-�^යෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� සාමාන-ෙය� වාE�කව lJවන අපරාධ ගණයට අය� වන  
lK|� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ න�වලN අvකරණ �යාමාEගවD� වරදක	ව� වන xKගලය�ෙ! 
ප9ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආlයාෙ� අoy� රටව= සමඟ සසඳන sට ඉහළ අගය ග�ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නC, ඒ සCබ�ධෙය� රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙEද;  

ය�න එ�^ය ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

8. 
435/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආEXක කටY� 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැව lට 9සාවැව දවා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැCම හා සමඟ ඇ9 
මාEගය මහවැD සංවEධන හා පMසර අමාත-ාංශයට අය� බව�; 

 (ii) ෙමම මාEගෙ8 ගCමාන 6ක ප6ං�ක	ව� ගම� ග�නා අතර, ෙමය     
අ{	J 30ක පමණ කාලය ප9සංසක්රණය ෙනොdeම ෙහේ�ෙව� ඉතාම� 
අබල� ත��වෙ8 පව9න බව�; 

 එ�මා ද�ෙනOද?  

(ආ) (i) ෙමම මාEගය ෙC වනෙත ප9සංසක්රණය ෙනොdeමට ෙහේ�ව කවෙEද;  

 

 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙමම මාEගය ප9සංසක්රණය කරන 6නය කවෙEද;      

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

9. 
472/’18 

ග	 ච^�ද s ෙ�lM මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව �ළ lJ � ඇ9 සහ lJෙව^� පව9න අක^කතා 
සCබ�ධෙය� sගණකාvප9වරයා sl� අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 6නැ9 sමEශන වාEතාව ඌව පළා� පධාන ෙ=කC ෙවත යවා 
ඇ9 අතර එම වාEතාෙ� ඌව පළා� අධ-ාපන අමාත-ංශය ම�� පාස= 
බෑ! ලබාNම සCබ�ධව අනාවරණය කර ඇ9 ෙ�ද අංක 4 (ආ) (i) lට (vii) 
දවා ක	� ෙමම සභාවට ඉ6Mප� කර�ෙ�ද; 

 (ii) එම අනාවරණය�ට අදාළව (ආ) (i) lට (v) දවා lJ කර ඇ9 oeෂණ 
ඉ6Mප� කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

10. 
537/’18 

ග	 වා�ෙKව නානායකාර මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වEෂ 2016 � ලංකා අධ-ාපන පMපාලන ෙසේවා sභාගෙ8 ප9ඵල oy� w බව 
සඳහ� කර^� xර�පා� 980 සඳහා බඳවාෙගන ඇ9 බව�; 

 (ii) නi�, ෙC වනෙත sභාගයට ෙප� l� ෙස� අෙ�ෂකය�ට ප9ඵල 
ෙ=ඛනය පවා යවා ෙනොමැ9 බව�; අ�තEජාලෙය�ද ලබාගැ�මට ඉඩ 
ෙනොමැ9 බව�; 

එ�මා ද�ෙනOද? 

(ආ) ෙC ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ9M ප9ඵල oy� deමට �යවර ෙගන, ඒ අ5ව �J�කC 
ලබ�න� xර�පා� අ5ව බඳවා ගැ�මට කටY� කර�ෙ�ද ය�න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

11. 
561/’18 

ග	 අෙශෝක  ය�ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� සභාව යටෙ� �යා�මක වන, x�තලම 6ස7්කෙ8 �O� 
ෙරෝහ=,  මධ-ම ෙබෙහ�ශාලා සහ ආYEෙ�ද ෙරෝහ= සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සථ්ානවල නC කවෙEද; 

 (iii) ඉහත එ එ ෙසෞඛ- මධ-සථ්ානවල ෙසේවෙ8 oY� iq ෙසේවක සංඛ-ාව 
ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙEද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ- මධ-සථ්ානවල ෙසේවක xර�පා� පව¢ද; 

 (v) එෙසේ නC, ඒ ��බඳ sසත්ර කවෙEද; 



( 5 ) 

 

 (vi) එම ෙසෞඛ- මධ-සථ්ාන 6Y� deමට සහ ෙසේවක xර�පා� �ර�මට ග5 
ලබන �යවර කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

12. 
582/’18 

ග	 �ෂාර ඉ£o= අමරෙසේන මහතා,— |වර හා ජලජ සCප� සංවEධන සහ ගා}ය 
ආEXකය ��බඳ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වEෂෙ8 lට ෙC දවා � ලංකාවට ෙග�වන ලද dM ගවය�ෙ! 
සංඛ-ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ගවය� ෙග�වන ලද රටව= කවෙEද; 

 (iii)  dM ගවය� ආනයනය deම සඳහා වැය කරන ලද iදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙC වනsට අපෙ! වාE�ක dM oෂප්ාදනෙ8 පග9ය කවෙEද; 

 (v)  ෙK�ය dM oෂප්ාදනය වැ¤ deම සඳහා අමාත-ාංශය ග5 ලබන �යවර 
කවෙEද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

13. 
966/’18 

ග	 �o= හ£�ෙන�9 මහතා,— ස්වෙKශ කටY� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) සව්ෙKශ කටY� අමාත-ාංශෙ8, � ලංකා තාෂණ ෙසේවෙ8 කාE^ක 
oලධාM (III වැo ෙශේ¦ය) තන�ර සඳහා 2016.12.31 6න තරඟ sභාගය 
පව�වා 2017.03.13 සහ 14 ෙද6න �ළ සCiඛ පeෂණද පව�වා, 
2017.06.09 6න බඳවාගැ�C lJ කර 9ෙzද; 

 (ii) ඒ අ5ව, ආE. ෙ. එස.් පසංගා ෙමෙනsයට මාතර පෙKශයට ප��ම ලබා N 
මාස 2ක වැ§� ෙග�ෙම� අන�	ව, සව්ෙKශ කටY� අමාත-ාංශෙ8 
ෙ=කCවරයාෙ! 2017.07.31 6නැ9 D�ය ම�� එම ප��ම අවලංU deමට 
ෙහේ� කවෙEද; 

 (iii) එම ක	� ප��ම ලබාෙදන ලද අවසථ්ාෙ�N සළකා ෙනොබැ�ෙ� ම�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

14. 
990/’18 

ග	 පKම උදයශා�ත Uණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) අCපාර 6ස7්කෙ8, අCපාර පාෙK�ය ෙ=කC ෙකොnඨාසය �ළ  �O� 
හ£නාග� xරාsද-ා�මක සථ්ාන සංඛ-ාව හා ඒවාෙ8 නC කවෙEද; 

 (ii)  එම ෙකොnඨාසය �ළ කැ¨C ෙනොකරන ලද එෙහ�, හ£නාග� 
xරාsද-ා�මක සථ්ාන �Oටා 9ෙzද;  

 (iii) එෙසේ නC, ඒවා කවෙEද; 

 



( 6 ) 

 

 (iv) ඉහත ෙකොnඨාසෙ8 �O� xරාsද-ා�මක වැදග�කම සOත රජමහා sහාර 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වාEතාව ඉ6Mප� කර�ෙ�ද; 

 (v)  ඉහත xරාsද-ා�මක සථ්ානවල සංරෂණ කටY� ෙව5ෙව� ෙව� කර 
ඇ9 ප9පාදන ��බඳ සC©Eණ වාEතාව ඉ6Mප� කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

15. 
39/’18 

ග	 (ආචාEය) බ�Jල UණවEධන මහතා,— ඛoජ ෙත= සCප� සංවEධන 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයO අංක 204 ෙයෝජනාවට අ5ව, තාර සඳහා w ෙවෙළඳෙපොළ 
DO= කර5 ලැªෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ සඳහා අ5ගමනය කළ �යාමාEග කවෙEද; 
 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ5ව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �sl පධාන 

සැපYCක	ව� ක{	�ද; 
 (iv) වEෂ 2003 lට 2016 දවා ලංකා ඛoජෙත= �9ගත සංසථ්ාෙවO තාර 

oෂප්ාදනය හා එ එ වEෂය අවසානෙ8N පැවැ9 ෙතොග පමාණය කවෙEද; 
 (v) වEෂ 2009 lට 2016 දවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළO තාර ^ල සහ ලංකා 

ඛoජෙත= �9ගත සංසථ්ාෙ� තාර ^ල වEෂය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙEද; 

 (vi) වEෂ 2015 lට 2020 දවා � ලංකාෙ� තාර අවශ-තාවය ��බඳ 
xෙරෝකථනය කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම�ද? 

 

 

පධාන කටY� ආරCභෙ8 N 
පන+ ෙක,ප+ -.ගැ�/ම -.බඳ දැ34ම 

 

1. 

පවාහන හා ls= Uව� ෙසේවා අමාත-�මා,— Uව� පවාහන,— ජාත-�තර Uව� 
පවාහනය සඳහා වන ඇතැC e9 එ deම සඳහා වන සCi9යට බලා�මකභාවය ලබා Nම 
�¦ස සහ ඊට සCබ�ධ සහ ආ5ෂංuක ක	� සඳහා svsධාන සැලැස�්ම �¦ස w පන� 
ෙක§Cපතd. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
 

2. 

කCක	 හා වෘ�¢ය ස^9 සබඳතා අමාත-�මා,— �  ලංකා ෙසේවා �Mස ්කළමනාකරණ 
ආයතනය (සංෙශෝධන),— ජා9ක රාජ- සභාෙ� 1976 අංක 24 දරන � ලංකා ෙසේවා �Mස ්
කළමනාකරණ ආයතනය පනත සංෙශෝධනය deම සඳහා w පන� ෙක§Cපතd. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
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ෙය%ජනා -.බඳ දැ34ම 

3.  

පාEDෙC��ෙ� සභානායක�මා,— පාEDෙC��ෙ� �ස�්C,— පාEDෙC��ෙ� සථ්ාවර 
oෙයෝග අංක 8O svsධානවල සහ 2018.06.20 6න සCමත කරන ලද  ෙයෝජනාෙ� yම 
සඳහ�ව 9ªණද, අද 6න �ස�්C පැවැ�ෙවන කාල ෙ�ලාව ©.භා. 10.00 lට අ. භා. 7.30 දවා 
sය Y� ය. අ. භා. 6.30ට පාEDෙC��ෙ� සථ්ාවර oෙයෝග අංක 8(5) �යා�මක sය Y� ය  . 
අ. භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොsමසා පාEDෙC��ව ක= තැmය Y� ය.   

 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ5CNම සහ 6නට oය^ත කටY� 
 

 

*1. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මා,—  පළා� සභා මැ9වරණ ෙකොnඨාස 
/මා oEණය deෙC ක^§ වාEතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන9� සංෙශෝvත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද sම/C පනෙ� 3අ. (11) වග�9ය පකාරව /මා oEණය ක^§ව sl� 
අමාත-වරයා ෙවත ඉ6Mප� කරන ලJව 2018.03.06 6න පාEDෙC��ෙ�N සභාගත කරන ලද 
එc ක^§ෙ� වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

*2. 

තැපැ=, තැපැ= ෙසේවා හා iසD්C ආග^ක කටY� අමාත-�මා,— තැපැ= කාEයාල 
ආඥාපනත යටෙ� ව-වසථ්ා,— (190 වැo අvකාරය w) තැපැ= කාEයාල ආඥාපනෙ�           
7 වැo වග�9ය යටෙ� තැපැ= ගාස�් සCබ�ධෙය� iද= හා ජනමාධ- අමාත-වරයාෙ! 
එකඟතාවය ඇ9ව තැපැ= තැපැ= ෙසේවා හා iසD්C ආග^ක කටY� අමාත-වරයා sl� 
සාදන ලJව, 2018 �o 07 6නැ9 අංක 2074/32 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 
2018.06.20 6න ඉ6Mප� කරන ලද ව-වසථ්ා අ5මත කළ Y� ය. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*3. 

ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙK�ය ෛවද- අමාත-�මා,—  ජා9ක ඖෂධ oයාමන 
අvකාMය පනත යටෙ� oෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා9ක ඖෂධ oයාමන 
අvකාMය පනෙ� 59 සහ 63 වග�9 සමඟ dයsය Y�, 142(2) වග�9ෙ8 (ද) ෙ�දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Dයාප6ං� deම (ගාස්�) oෙයෝග සCබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙK�ය ෛවද- අමාත-වරයා sl� සාදන ලJව, 2018 ජනවාM 05 
6නැ9 අංක 2052/33 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.04.03 6න 
ඉ6Mප� කරන ලද oෙයෝග අ5මත කළ Y� ය.  

*4. 

iද= හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබJ ආඥාපනත යටෙ� oෙ�දනය (අංක 1),— 
�රාබJ ආඥාපනෙ� (52 අvකාරය w) 25 වග�9ය යටෙ� �රාබJ සCබ�ධෙය� iද= හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා sl� පනවන ලJව, 2018 ජනවාM 18 6නැ9 අංක 2054/42 දරන අ9 
sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 6න ඉ6Mප� කරන ලද oෙ�දනය අ5මත 
කළ Y� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබJ oෙ�දනය)  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
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*5. 
iද= හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— �රාබJ ආඥාපනත යටෙ� o ෙ�දනය (අංක 2),— 

�රාබJ ආඥාපනෙ� (52 අvකාරය w) 32 වග�9ය සමඟ dයsය Y� 25 
වග�9ය යටෙ� වාE�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� සCබ�ධෙය� iද= හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා sl� පනවන ලJව, 2017 ෙදසැCබE 11 6නැ9 අංක 
2049/4 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද oෙ�දනය අ5මත කළ Y� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබJ oෙ�දනය)  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*6.  

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� oෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම�� 
සංෙශෝvත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�9ය සහ 14 
වග�9ය සමඟ dයsය Y� එc පනෙ� 20 වග�9ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
oෙයෝග සCබ�ධෙය� සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-වරයා sl� 
සාදන ලJව, 2018 �o 18 6නැ9 අංක 2076/4 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 
2018.07.17 6න ඉ6Mප� කරන ලද oෙයෝග අ5මත කළ Y� ය. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*7.  

iද= හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— එක� කළ අගය මත බJ (සංෙශෝධන) පනත 
යටෙ� oෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බJ (සංෙශෝධන) පනත 
ම�� අවස� වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බJ පනෙ� 5(15) වග�9ය යටෙ� එක� කළ අගය මත බJ  සCබ�ධෙය� iද= හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා sl� පනවන ලJව, 2018  ²D 02 6නැ9 2078/6 දරන අ9 
sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.10 6න ඉ6Mප� කරන ලද oෙයෝගය 
අ5මත කළ Y� ය. 

 (අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*8.  

sෙKශ කටY� අමාත-�මා,— තානාප9 වරපසාද පනත යටෙ� oෙයෝග,— 1996 
අංක 9 දරන තානාප9 වරපසාද පනෙ� 4 වග�9ය යටෙ� sෙKශ කටY� 
අමාත-වරයා sl� සාදන ලJව, 2018  �o 05 6නැ9 2074/13 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn 
පතෙ8 පළ කර5 ලැබ, 2018.08.10 6න ඉ6Mප� කරන ලද oෙයෝග අ5මත කළ   
Y� ය. 

 (අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*9. 

ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� soමය ස්ථානය අසාiOකරණය deෙC පන� ෙක§Cපත — 
කාරක සභාව. 

*10. 
ෙබෞKධ sහාර ෙKවාලගC (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*11. 

ෙථේරවාN ³´ ක9කාව� (Dයාප6ං� deෙC) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 
dය�ම. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*12. 

� ලංකා වා¦ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 
dය�ම.  

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
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*13.  
��yCප� soමය පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*14. 

පාෙK�ය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*15. 
කාලාවෙරෝධ (sෙශේෂ svsධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*16. 

පeෂණ ෙකො^ෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*17. 
හාo©රණය සඳහා වන කාEයාලය පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*18. 

ෛවද- (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*19. 
වැsD කලාපය සඳහා w නව ගCමාන සංවEධන අvකාMය පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 

dය�ම.  
(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 

*20. 
ආEXක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*21.  

අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආEXක කටY� අමාත-�මා,— ආ¬�කම 
ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාN ජනරජෙ8 
ආ¬�කම ව-වස්ථාෙ� 104ආ (5) (අ) ව-වස්ථාව පකාරව මැ9වරණ ෙකො^ෂ� සභාව 
sl� සාදන ලද, 2017 ෙදසැCබE 04 6නැ9 අංක 2048/1 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn 
පතෙ8 පළ කරන ලJව, 2018.01.23 6න ඉ6Mප� කරන ලද ජනමතsචාරණයකN ෙහෝ 
ඡ�ද sම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ sදµ� හා i¶ත ජනමාධ- sl� ��පැ6ය Y�, 
මාධ- උපමාන අ5මත කළ   Y� ය. 

(අමාත- ම¬ඩලෙ8 අ5ම9ය ද�වා 9ෙz.) 
*22. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— මහජන බැංyෙ� වාE�ක 
වාEතාව හා ඒකාබKධ `ල- පකාශන (2016),— iද= �9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ� 2017.11.16 වැo 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� මහජන බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබKධ 
`ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*23. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— � ලංකා ක� සංසථ්ාෙ� 

වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබKධ `ල- පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ�       
14(3) වග�9ය යටෙ� 2017.11.24 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 2015.12.31 වැo 6ෙන� 
අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� � 
ලංකා ක� සංසථ්ාෙ� වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබKධ `ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලN.) 
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*24. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— ලංකා බැංyෙ� වාE�ක 

වාEතාව හා ඒකාබKධ `ල- පකාශන (2016),— iද= �9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැo 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබKධ 
`ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*25. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— පාෙK�ය සංවEධන බැංyෙ� 
වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන (2015),— iද= �9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැo 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� පාෙK�ය සංවEධන බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා 
`ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*26. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන iද=  පනෙ�     
14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 2014.12.31 වැo 6ෙන� 
අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2017.09.21 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*27. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන iද=  පනෙ�     
14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 2015.12.31 වැo 6ෙන� 
අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*28. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවEධන අමාත-�මා,— � ලංකා ඉ9MdeෙC බැංyෙ� 

වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන iද=  පනෙ� 14(3) 
වග�9ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 2014.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w 
වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා|න sගණකව	�ෙ! oeෂණ ඇ�ල� � ලංකා 
ඉ9MdeෙC බැංyෙ� වාE�ක වාEතාව හා `ල- පකාශන අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2017.09.21 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*29. 
සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආEXක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැo වග�9ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 
2012.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! 
oeෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ 
Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2017.11.10 6න සලකා 
බලන ලN.) 
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*30. 
සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආEXක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැo වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 
2013.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! 
oeෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ 
Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.20 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*31 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 
ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආEXක 
ෙකො^සම පනෙ� 31 වැo වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 
2014.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! 
oeෂණ ඇ�ල� � ලංකා ආෙයෝජන ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ 
Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.03.20 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*32. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— � ලංකා අපනයන සංවEධන 
ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංවEධන පනෙ� 16 වැo වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� වග�9 II ට අ5ව 
2017.10.20 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද 2014.12.31 වැo 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ල� � ලංකා අපනයන සංවEධන 
ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය.  

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.02.20 6න සලකා 
බලන ලN.) 

*33 
iද= හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— � ලංකා ��yCප� හා soමය ෙකො^ෂ� සභාෙ� 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා ��yCප� හා soමය 
ෙකො^ෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 13(1) 
වග�9ය අ5ව, 2017.12.07 වන 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2016.12.31 6ෙන� අවස� 
w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� � ලංකා 
��yCප� හා soමය ෙකො^ෂ� සභාෙ� වාE�ක වාEතාව හා u�ම අ5මත කළ Y� ය. 

(ආEXක සංවEධන ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව sl� 2018.02.20 6න 
සලකා බලන ලN.) 

*34. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ5¸ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¢තන ම¬ඩලෙ8 
වාE�ක වාEතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ5¸ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප¢තන ම¬ඩල පනෙ� 29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) 
වග�9ය යටෙ�, 2016.08.12 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w 
වEෂය සඳහා sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� අ5¸ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප¢තන ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 
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*35. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකො^ෂ� සභාෙ� වාE�ක 
වාEතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ¤ 6Y� deෙC පනෙ� 
40(3) වග�9ය සහ ආ¬�කම ව-වස්ථාෙ� 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැo 
6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකො^ෂ� සභාෙ� 
වාE�ක වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*36. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා පදනෙC වාE�ක වාEතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ¤ 6Y� deෙC පනෙ� 40(3) වග�9ය සහ 
ආ¬�කම ව-වස්ථාෙ� 154(6) ව-වසථ්ාව යටෙ�, 2016.07.05 වැo 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w  වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා පදනෙC වාE�ක වාEතාව අ5මත  
කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*37. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකො^ෂ� සභාෙ� වාE�ක 
වාEතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ¤ 6Y� deෙC පනෙ� 
40(3) වග�9ය සහ ආ¬�කම ව-වස්ථාෙ� 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2017.03.22 වැo 
6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකො^ෂ� සභාෙ� 
වාE�ක වාEතාව අ5මත  කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*38. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කාE^ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව     (2014),— 
1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ¤ 6Y� deෙC පනෙ� 40(3) වග�9ය සහ 
1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ�, 2017.01.24 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� කාE^ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාE�ක 
වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*39. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කාE^ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව     (2013),— 
1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ¤ 6Y� deෙC පනෙ� 40(3) වග�9ය සහ 
1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ�, 2016.01.29 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� කාE^ක තාෂණ ආයතනෙ8 වාE�ක 
වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 
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*40. 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— � ලංකා ප^9 ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා ප^9 ආයතන පනෙ� 37(3) වග�9ය සහ ආ¬�කම 
ව-වසථ්ාෙ� 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� � ලංකා ප^9 ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*41 
sද-ා, තාෂණ, පEෙ8ෂණ, oxණතා සංවEධන හා වෘ�¢ය x�� සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ5¸ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¢තන ම¬ඩලෙ8  
වාE�ක වාEතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ5¸ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප¢තන ම¬ඩල පනෙ� 29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� 14(3) 
වග�9ය යටෙ�, 2017.06.22 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� 
w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාvප9වරයාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� අ5¸ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප¢තන ම¬ඩලෙ8 වාE�ක වාEතාව අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලN.) 

*42. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— � ලංකා සබරගiව 

sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� � ලංකා සබරගiව sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*43. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— � ලංකා සබරගiව 

sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� � ලංකා සබරගiව sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*44. 

උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— � ජයවEධනxර 
sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2015),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� � ජයවEධනxර sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 
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*45. 
උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ඌව ෙව=ලස්ස 

sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2017.03.23 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව=ලස්ස sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*46. 
උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ඌව ෙව=ලස්ස 

sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ� 2017.08.10 වැo 6න ඉ6Mප� 
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව=ලස්ස sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*47. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැo 
පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2016.10.26 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ     
Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලN.) 

*48. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැo 
පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2017.01.24 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ     
Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලN.) 

*49. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2015),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැo 
පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ�, 2018.02.21 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 
2015.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ     
Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2018.05.23 6න සලකා බලන ලN.) 
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*50. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 

පMගණක අධ-යනායතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැo වග�9ය යටෙ� 2016.07.20 වැo 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 පMගණක අධ-යනායතනෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලN.) 

*51. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 

පMගණක අධ-යනායතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැo වග�9ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ6Mප� කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! 
oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙ8 පMගණක අධ-යනායතනෙ8 වාE�ක 
වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලN.) 

*52. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද¦ය sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2012),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැo 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 6න 
ඉ6Mප� කරන ලද, 2012.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¦ය sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව 
හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලN.) 

*53. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද¦ය sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැo 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 6න 
ඉ6Mප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¦ය sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව 
හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලN.) 

*54. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද¦ය sශව්sද-ාලෙ8 

වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැo 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන iද= පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 6න 
ඉ6Mප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද¦ය sශ්වsද-ාලෙ8 වාE�ක වාEතාව 
හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලN.) 
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*55. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ගCපහ sකමාර~� ආYEෙ�ද 

sද-ායතනය, කැළ¦ය sශ්වsද-ාලයO වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),—           
1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය 
යටෙ�, 2017.01.24 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණය ඇ�ළ�, ගCපහ sකමාර~� 
ආYEෙ�ද sද-ායතනය, කැළ¦ය sශව්sද-ාලයO වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ 
Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*56. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව් sද-ාලºය 

කෘ�තා»¦ක හා ගා}ය sද-ා ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 
අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ� 
2017.08.11 6න ඉ6Mප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්ව sද-ාලºය 
කෘ�තා»¦ක හා ගා}ය sද-ා ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ      
Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*57. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාv ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ� 2017.03.23 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපාv ආයතනෙ8 
වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*58. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කටY� අමාත-�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාv ආයතනෙ8 වාE�ක වාEතාව හා u�C (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැo පM~ෙ�දෙ8 110 වැo වග�9ය යටෙ� 2017.03.23 6න ඉ6Mප� කරන 
ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� w වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාvප9වර යාෙ! oeෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශ්චා� උපාv ආයතනෙ8 
වාE�ක වාEතාව හා u�C අ5මත කළ Y� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සCප� සංවEධනය ��බඳ ආං·ක අ|ෂණ කාරක සභාව 
sl� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලN.) 

*59. 
ආ¬�කම ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— sවාදය  ක= තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ²o 22),— “� ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාN ජනරජෙ8 ආ¬�කම 
ව-වස්ථාෙ� 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ� svsධාන පකාරව මැ9වරණ ෙකො^ෂ� සභාව 
sl� 2016 ෙපබරවාM 25 6නැ9 අංක 1955/19 දරන අ9 sෙශේෂ ගැසn පතෙ8 පළ 
කර5 ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Mප� කරන ලද, ජනමතsචාරණයකN ෙහෝ ඡ�ද 
sම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ sදµ� හා i¶ත ජනමාධ- sl� ��පැ6ය Y� 
උපමාන ෙහව� මාEෙගෝපෙKශ/ ෙමෙහYC ප9ප�9 අ5මත කළ Y� ය.” ය5ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල6�, පශ්නය සභා³iඛ කරන ලN.  

 



( 17 ) 

 

60. 
ළමා xන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 

dය�ම.  

61. 
� ලංකා එස� �ස9්යාo සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — 

ෙදවැoවර dය�ම.  

62. 
� ලංකා කා�තා සCෙCලනය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 

dය�ම.  

63. 
ෙමොනරාගල 6ස7් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — 

ෙදවැoවර dය�ම.  

64. 
ලසාDය� සමාජºය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — 

ෙදවැoවර dය�ම.  

65. 
ජාත-�තර කා�තා සහ ළමා අ�¢� ��cෙC සභාව (සංසථ්ාගත deෙC) පන� 

ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

66. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 

dය�ම.  

67. 
ද ඉ�ස�්�Yn ඔෆ ්සE�ෆ�¿ පzD එක{�ට�nස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත deෙC) 

පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

68. 

� ශාක-lංහාරාම sහාරසථ් කාEයය සාධක සංsධානය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� 
ෙක§Cපත — ෙදවැoවර dය�ම.  

69. 

�  ලංකා ඖෂධ sද-ා සංගමය (සංසථ්ාගත deෙC) පන� ෙක§Cපත — ෙදවැoවර 
dය�ම.  

 
* සල)ෙණ� හ:�ව3 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

 


