
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

38/’18 

ග	 (ආචා�ය) බ"#ල %ණව�ධන මහතා,— සමාජ /බසාධන හා පාථ1ක ක�මා"ත 
අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය; අංක 182 ෙයෝජනාවට අ>ව, පාථ1ක ක�මා"ත 
ක?"@ලය (Primary Industry Council) �;Pව> ලැQෙRද; 

 (ii) එෙසේ නW, එම Xනය සහ සථ්ානය කවෙ�ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව;, පාථ1ක ක�මා"ත ක?"@ලය �;PZෙW 
අර[\ හා ඒ සඳහා _ වැඩ��ෙවළ සැෙකb" පැහැXd කර"ෙ"ද; 

 (iv) ෙමම ක?"@ලයට සWබ"ධවන bෙශේෂඥය"ෙg නාම ෙhඛනය ඉXkපl 
කර"ෙ"ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙව; සඳහ" වන m ලංකාෙR දැනට සnයව පවlනා පාථ1ක 
ක�මා"ත ��බඳ ලැoස�්ව ඉXkපl කර"ෙ"ද; 

 (vi) 2009 qද ගැPW rමZෙම" ප/, උ�	 නැෙගන;ර ඇ�sව m ලංකාව �ළ 
අst" ඇරඹ ූපාථ1ක ක�මා"තය" කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද?  

2. 
175/’18 

ග	 (ෛවද2) නd"ද ජයtස්ස මහතා,— පවාහන හා @bh %ව" ෙසේවා 
අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබdඅlත #Wkය මා�ගෙ~ Xග ෙකොපමණද; 

 (ii) එ; ඉX��W ආරWභ කළ Xනය කවෙ�ද; 

 (iii) එ; ඉX��W bයදම ෙකොපමණද; 

 (iv) මාතර @ට ෙබdඅlත දවා ඉXකර> ලබන #Wkය සථ්ාන සංඛ2ාව, උමං 
මා�ග සංඛ2ාව, පාලW සංඛ2ාව හා ඒවාට යන bයදම ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ අ>ව, එම #Wkය මා�ගෙ~ �ෙලෝ�ටරය ඉX��මට වැය වන bයදම 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉX��ම අවස" ��මට rය1ත Xනය කවෙ�ද;  

 (vii) එම ඉX��W @#කරන ෙකො"තාl සමාගම කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 
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( 2 ) 

 

3. 
200/’18 

ග	 උදය පභාl ගWම"�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජාtක පtපlt හා ආ��ක 
කටq� අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ආ��කම ව2වසථ්ා පtසංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්bම4ෙW  ක1Pව 
ෙව>ෙව" රජය b@" දරන ලද [s bයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක1PෙR සාමා�කය"ෙg නW කවෙ�ද; 

 (iii) එ� ක1Pවට සාමා�කය" පl ��ෙW � සලකා බැ� r�ණායක කවෙ�ද; 

 (iv) Q�ධාගම ��බඳ ආ��කම ව2වසථ්ාෙR ඇt ෙදවන පk�ෙ�දය ඒ අqk"ම 
පවlවා ෙගන යෑමට r�ෙ�ශ කර ඇt ක1P සාමා�කය" සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

4. 
227/’18 

ග	 ඩgලස ්ෙ�වාන"ද මහතා,— සමාජ සbබලගැ"ZW අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) [ලtR Xස�්කය m ලංකාෙR ඉතාමl X�� Xස�්කය බවl; 

 (ii) ෙමම Xස�්කෙ~ සමෘ�� සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා ආස"න වශෙය" 
පtලා�" 23,057 /#/කW ලබන බව හ�නාෙගන tQණද, ෙW දවා 
සහනාධාර ලබා� ඇlෙl පtලා�" 11,111කට පමණ බවl; 

 (iii) 2013 ව�ෂෙ~ සමෘ�� පtලා�" ෙතෝරාගැ�ෙW� කෙරo�ෙරoප�	 
පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාසෙ~, ගාම rලධාk වසW 10ක හා �#��o	�� 
පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාසෙ~ ගාම rලධාk වසW 13ක නැවත පXං� ��W 
සඳහා අවසර ෙනොලද බැb", ඉහත ගාම rලධාk වසW 23" �@ම 
පtලා�ෙය ෙතෝරා ෙනොග"නා ලද බවl; 

එ�මා ද"ෙන;ද? 

(ආ) (i)  ෙW තllවය �ළ සමෘ�� සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා දැනට හ�නාෙගන 
ඇt පtලා�"ෙග" ඉtk පtලා�" 11,946කට සමෘ�� සහනාධාර ලබා�ම 
සඳහා කටq� කර"ෙ"ද; 

 (ii) ඉහත සඳහ" කෙරo�ෙරoප�	 හා �#��o	�� පාෙ��ය ෙhකW 
ෙකො�ඨාසය"; ගාම rලධාk වසWවල @�න සමෘ�� පtලා�"ෙg 
තllවය කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

5. 
257/’18 

ග	 ෙහේෂා bතානෙg මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග" 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙ~ @ට ෙW දවා රlන�ර Xස�්කෙ~ වා�තා Z ඇt ෂය 
ෙරෝ " සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝ " වා�තා _ ෙසෞඛ2 ෛවද2 rලධාk ෙකො�ඨාස කවෙ�ද; 

 



( 3 ) 

 

 (iii) රlන�ර Xස�්කෙ~ ෂය ෙරෝ "ට අවශ2 ෛවද2 පහ/කW ලබා�මට 
අමාත2ාංශය ග> ලබන �යවර කවෙ�ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

6. 
414/’18 

ග	 ප�ම උදයශා"ත %ණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල Xස�්කෙ~ ෙසේවෙ~ ෙය� @�න b#හhපtවරය"  සංඛ2ාව, 
එ එ කලාප අධ2ාපන කා�යාල අ>ව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාk 08 Xෙන" ප/ව, එම b#හhපtවරය"ට ෙහෝ b#හhපt 
ෙසේවෙ~ ෙනොවන අයට ෙහෝ b#හhපt ෙසේවෙ~ උසසZ්W ලබා � tෙ¡ද; 

  (iii) එෙසේ නW, උසසZ්W ලබා � ඇt ��ගලය" අතර ෙ�ශපාලන ප�ගැ�මට 
ල_ව" @�"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

7. 
463/’18 

ග	 ¢මh රlනායක මහතා,— අ�කරණ හා බ"ධනාගාර පtසංස්කරණ 
අමාත2�1යෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) අ�කරණ හා බ"ධනාගාර පtසංසක්රණ අමාත2වkයෙg අමාත2 
කා�යාලවල d�නය" කවෙ�ද; 

 (ii) එම කා�යාල ෙව>ෙව" �£ ෙහෝ බ# ෙගව"ෙ" නW, එම මා@ක �£/බ# 
[දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව�ෂෙ~ @ට 2017 ව�ෂය දවා ෙගවා ඇt [s �£/බ# [දල 
ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�1ය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) (i) අමාත2වkයෙg ෙපෞ�ගdක කා�ය ම�ඩලෙ~ rලධාk" සංඛ2ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගdක කා�ය ම�ඩලය සඳහා ෙව"කර ඇt වාහන සංඛ2ාව; 

 (iii) අමාත2වkය සඳහා ෙව"කර ඇt වාහන සංඛ2ාව; 

 ෙකොපමණද ය"නl එ�1ය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

8. 
468/’18 

ග	 ච1"ද b ෙ¤@k මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ෙW වනbට m ලංකා අධ2ාපන පkපාලන ෙසේවෙ~ rqතව @�න [s 
rලධාk" සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම rලධාk"ෙg නW, තන�	 නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ�ද; 

 (iii) දැනට m ලංකා අධ2ාපන පkපාලන ෙසේවෙ~ පවtන �ර�පා� සංඛ2ාව හා 
�ර�පා� පවtන ෙසේවා සථ්ාන කවෙ�ද; 

 (iv)  එම �ර�පා� �රZමට අමාත2ාංශය b@" තරඟ bභාග පවlවා tෙ¡ද; 



( 4 ) 

 

 (v) එෙසේ නW, එම bභාගෙය" සමl _ අයෙg නW හා d�නය" කවෙ�ද;  

 (vi) එම �kසට පlZW ලබා�ම සඳහා ග> ලබන �යවර කවෙ�ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

9. 
488/’18 

ග	 ෙහට� අ��හා1 මහතා,— b#dබල හා �න�ජන�ය බලශt 
අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොර�ෙචෝ ෙh, ලbජය ගh අ¦	 බලාගාරය ම§" @#වන පkසර හාrය 
අවම ��ම සඳහා ෙයෝ�ත /ළං ආවරණය ඉX��මට ෙගන ඇt �යවර 
කවෙ�ද; 

 (ii) /ළං ආවරණය ෙනොමැt Zෙම" බලාගාරය අවට  ̈ වlවන ෙගොZ" බලවl 
#ෂක්රතාවයකට පlZ ඇt බව ද"ෙ"ද; 

 (iii) /ළං ආවරණය ඉX��ම ආරWභ කර> ලබන Xනය කවෙ�ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙන;ද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර ©1ය �ළ අs ෙගොඩ ගැ4ම වැළැZම සඳහා ග"නා �යවර 
කවෙ�ද; 

 (ii) බලාගාරෙය" �ට වන අs  ෙහේ�ෙව" වගා හාr _ ෙගොZ"ට ෙගවා ඇt 
ව"X [දල ෙකොපමණද; 

 ය"නl  එ�මා සඳහ" කර"ෙන;ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං% පාkසkක ආරෂණ බලපතය tෙ¡ද; 

 (ii) එම බලපතය r�l කළ Xනය කවෙ�ද; 

 (iii) එ� බලපතෙ~ කාලය අවස" වන Xනය කවෙ�ද;  

 (iv) එ� බලපතෙ~ සඳහ" ෙකො"ෙ�@ ඉP ��මට අසමl ZෙW වග�ම ලංකා 
b#dබල ම�ඩලය භාර ග"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

10. 
538/’18 

ග	 වා/ෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක�මා"ත හා වා«ජ කටq� 
අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අෙපේh මස ෙකො¬වල නගරෙ~ ස.ෙතො.ස. ශාඛාව bවෘත කළ බවl; 
එයට ඔබ�මාද සහභා  _ බවl  ��ග"ෙ"ද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව b@" r�l කරන ලද @ය®ම k@�පl ඉං¯@ 
භාෂාෙව" පමණ [දණය කරන ලද ඒවා බව එ�මා ද"ෙ"ද; 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙR පkගණක කටq� සඳහා උපෙ�ශකවරෙය� 
වශෙය" බඳවාෙගන ඇlෙl ඉ"Xයා> සWභවය ඇt ±තාන2 
ජාtකෙය� බව එ�මා ��ග"ෙ"ද; 

 (iv) ෙW සඳහා bෙශේෂඥ දැ>ම ඇt m ලාං�කය" අවශ2 තරW @�ය�, 
bෙ�²කෙය� බඳවාගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ�ද;   

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

 



( 5 ) 

 

(ආ) ඉං¯@ භාෂාෙව" පමණ [දණය කර> ලබන k@�පl භාෂාතෙය" [දණය 
��මටl, පkගණක කටq� සඳහා m ලාං�කය" බඳවා ගැ�මටl අවශ2 �යවර 
ග"ෙ"ද ය"නl එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

11. 
564/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග" 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ ව�ග� ෙරෝගය ඉතා ෙRගෙය" පැtර යන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නW, දැනට ව�ග� ෙරෝ " හ[Z ඇt පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාස හා 
එම එ එ පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාසෙය" වා�තා Z ඇt ෙරෝ " 
සංඛ2ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව�ෂෙ~ @ට �lතලම හා �	ණෑගල Xස�්කවd" වා�තා _ ව�ග� 
ෙරෝ " සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වයඹ පළාෙl ව�ග� ෙරෝ "ට පtකාර ලබා ගැ�ම සඳහා රජය b@" 
සලසා ඇt ෙසෞඛ2 පහ/කW කවෙ�ද; 

 (v) ව�ග� ෙරෝ " @�න ප?hවල /බසාධනය සඳහා අමාත2ාංශය ෙගන ඇt 
�යවර කවෙ�ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

12. 
584/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— සමාජ /බසාධන හා පාථ1ක ක�මා"ත 
අමාත2�මාෙග" ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ දැනට ආබා�ත �මනාව ලබන ��ගලය" සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ2ාව පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාසය අ>ව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව�ෂෙ~ @ට bශාල �kස ආබා�ත �මනාව ලබා ගැ�ම සඳහා 
ෙපොෙරොl� ෙhඛනෙ~ @�න බව ද"ෙ"ද; 

  (iv) ෙපොෙරොl� ෙhඛනෙ~ X% කාලය ´µ @�න �kසට ආබා�ත �මනාව 
ලබා�මට අමාත2ාංශය ග> ලබන �යවර කවෙ�ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

13. 
1126/’18 

ග	 bමh Zරවංශ මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මාෙග" 
ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ජාtක ෙhඛනාගාරෙ~ @ය® පධාන අංශය" අ¶ෂණය ��ම,  එ; 
අධ2ෂ ජනරාh, මා�ඩdක rලධාk සහ ඒ සWබ"ධෙය" වග�W දරන 
උපා�ධාk rලධාkය�ෙග" සම"bත කමවl යා"තණය ම§" @# ��ම 
ෙමෙත අ>ගමනය කර> ලැ· කමෙRදය ?වද,  එම කමය ෙවනස ් කර 
ෙhඛනාගාරෙ~ ඇt රහස2 ෙhඛන අ¶ෂණය ��ෙW වග�ම එ; වlම" 
අධ2ෂක ජනරාhවkය තමා ෙවත පමණ පවරාෙගන tෙ¡ද; 



( 6 ) 

 

 (ii) එෙසේ නW, එයට ෙහේ�ව කවෙ�ද; 

 (iii) රාජ2 ෙසේවය ��බඳ රහස2 ෙhඛන ආරෂා ��ම හා අ¶ෂණය ��ම 
��බඳ �@# ¸�ව අlදැ�ම ෙහෝ වෘl¹ය /#/කම ෙනොමැt එම 
අධ2ෂ ජනරාhවkය අදාළ තන�රට පl කර ඇlෙl කවර /#/කW මතද; 

 (iv) ආයතrක ºයාවdය, bෙශේෂෙය" රහස2 ෙhඛන ��බඳ වග�ම එෙසේ තr 
��ගලය� b@" පවරාගැ�ෙW අවදානW සහගත ¹රණය, ��ගl ආයතrක 
කමෙRදය"ට පටහැr ෙනොව"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන;ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, එ ම"ද? 

 

 

පධාන කටq� ආරWභෙ~ � 
ෙය,ජනා ./බඳ දැ12ම 

1.  

පා�dෙW"�ෙR සභානායක�මා,— පා�dෙW"�ෙR කටq�,— අද Xන ආ��ෙR 
කටq�  [ඛ2සථ්ානය ගත q� ය. 

2. 

පා�dෙW"�ෙR සභානායක�මා,— අමාත2ාංශ»ය උපෙ�ශක කාරක සභා,— 
පා�dෙW"�ෙR සථ්ාවර rෙයෝග අංක 112; b�bධානවල සහ 2018 ¼r 20 හා 2018 ¼d 17 
Xනය"; පා�dෙW"�ව b@" සWමත කරන ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ"ව tQණද, 
ආරෂක කටq� ��බඳ අමාත2ාංශ»ය උපෙ�ශක කාරක සභාව සහ ජාtක පtපlt හා 
ආ��ක කටq� ��බඳ අමාත2ාංශ»ය උපෙ�ශක කාරක සභාව ම"½වරය" එෙකොෙළොස ්
ෙදෙන�ෙග" (11) සම"bත bය q� ය.  

3. 

පා�dෙW"�ෙR සභානායක�මා,— පා�dෙW"�ෙR ´සZ්W,— පා�dෙW"�ෙR සථ්ාවර 
rෙයෝග අංක 8; b�bධානවල සහ 2018.06.20 වැr Xන පා�dෙW"�ව b@" සWමත කරන 
ලද ෙයෝජනාවල �ම සඳහ"ව tQණද, අද Xන ´සZ්W පැවැlෙවන කාල ෙRලාව            
¸.භා. 10.00 @ට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 @ට අ.භා. 7.30 දවා bය q� ය. අ.භා. 5.30 ට 
පා�dෙW"�ෙR සථ්ාවර rෙයෝග අංක 8(5) ºයාlමක bය q� ය. අ.භා.7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනොbමසා පා�dෙW"�ව කh තැ¢ය q� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ>W�ම සහ Xනට rය1ත කටq� 

 1. 

පා. 3/’18 
ග	 (ෛවද2) නd"ද ජයtසස් මහතා,— ෙමොරPව bශව්bද2ාලය සඳහා ෙයෝ�ත ෛවද2 

¾ඨය සඳහා ²ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය ��ම,— 2018 අයවැය 
ම§" ෙමොරPව bශව්bද2ාලයට අ>බ�ධව ෛවද2 ¾ඨය ඉX��මට ෙයෝජනා කර ඇt අතර 
එම ෙයෝ�ත ෛවද2 ¾ඨය සඳහා ²ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව�ධනය කළ  
q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   
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2. 
 පා.  4/’18 

  ග	 එස.් එW. මkකා� මහතා,— දහW පාසh අධ2ාපනය අrවා�ය ��ම,— ²ෂ්ඨ 
සWප"න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අqk" රට �ළ ව2ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම�දනය ��ම හා ස්වයං bනය ඇt ��ම උෙදසා @ය®ම  ද	ව"ට, 9 ෙශේ«ය දවා 
ඔ?"ෙg ආගමට අ>Àල  දහW පාසh අධ2ාපනය අrවා�ය ��ම /#/ යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

3. 

පා. 16/’18 
ග	 ච1"ද b ෙ¤@k මහතා,— ගා�ය පළාlවල ෙබෞ�ධ ප"සhවල වැඩ@�න 

වෙයෝවෘ�ධ �Á"වහ"ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් ��ම,— 
m ලංකාෙR ෙබොෙහෝ ගා�ය පළාlවල ෙබෞ�ධ ප"සh ඉතා අ� ආ��ක ම�ටමක පවtන 
බැb", එවැr ප"සhවල වැඩ@�න වෙයෝවෘ�ධ �Á"වහ"ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

4. 

පා.21/’18 
ග	 ;	«කා ෙපේමච"ද මහl1ය,— අ"ත�ජාලය �ළ අසභ2 Z�ෙයෝ පට 

සංසරණය Zම වැළැZෙම;ලා bෙශේෂ ඒකකය �;PZම,— ව�තමානෙ~ බ¬ල 
වශෙය" අ"ත�ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�l අසභ2 Z�ෙයෝ ද�ශන සංසරණය Zම ම§" 
��ගලය"ෙg ��ගdකlවය bනාශවන අතර bෙශේෂෙය"ම, කා"තා පා�ශ්වය එම§" 
bශාල අපහ/තාවයකට පlවන බැb", ෙමව" Z�ෙයෝ ද�ශන ළඟ තබාෙගන @�න, 
ෙබදා හkන හා r�මාණය කරන ��ගලය" ��බඳව bම�ශනය ��මට පtඵලදා» 
bෙශේෂ ඒකකය අපරාධ ප�ෂණ ෙදපා�තෙW"�ව �ළ �;Pbය  q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

5. 

පා.22/’18 

ග	 ;	«කා ෙපේමච"ද මහl1ය,— bශ්වbද2ාල හා අෙන�l @ය®ම උසස ්
අධ2ාපන ආයතනවලට bෙශේෂ �¬\වලl මාන@ක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ>ශාසකව	 
පl��ම,— ව�තමානෙ~ බ¬ල වශෙය" දනට ලැෙබන ත	ණ ත	«ය", @/ 
@/bය" @යXb හාrකර ගැ�ෙW පවණතාවය මැඩපැවැlZම සඳහා @ය®ම රජෙ~ 
අධ2ාපන ආයතන සඳහා �¬\වලl මාන@ක උපෙ�ශකව	, අ>ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ2ාපන ආයතනවල දැනට @�න %	වර %	වkය"ට මාන@ක උපෙ�ශනය ��බඳ 
bෙශේෂ �¬\ව ලබාXය  q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

6. 

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— �lතලම Xස්�කය ස�ව t· ෙවොdෙබෝh nඩාෙR 
අ�මානය නැවත ෙගොඩනැ මට වැඩසටහන Xයl ��ම,— �ට දශකයකට පමණ ෙපර 
�lතලම Xස්�කෙ~ පාසh වd" ¢;_ දෂ ෙවොdෙබෝh nඩක n�කාව" ජාtක හා 
ජාත2"තර තරඟ වල� දැ_ දෂතා rසා �lතලම Xස්�කයට ෙවොdෙබෝh 
nඩාෙව" ඉතා අ�මානවl ස්ථානය ;1 ?වද, අද වනbට එම තllවෙ~ යW ¢ඳ 
වැÃම ඇt බැb", නැවත එම අ�මානය �lතලම Xස්�කයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන Xයl කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   
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7. 

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— �lතලම Xස්�කය �ළ �" මාs 
ක�මා"තශාලාව ස්ථා�ත ��ම,— ජනතාවෙg ෙපෝෂණ අවශ2තා ස�රා£ම සඳහා 
අවශ2 ෙපෝÃ" ලබා�මටl, වා�Äකව �" මාs ආනයනය ෙව>ෙව" bෙ�ශ රටවh කරා 
ඇ� යන bෙ�ශ brමය ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙම"ම, �" මාs ක�මා"තශාලාව 
ස්ථා�ත ��මට අවශ2 @ය®ම සWපl �lතලම Xස්�කය �ළ පවtන බැb" ද, එම 
Xස්�කය �ළ �" මාs ක�මා"තශාලාව ස්ථා�ත ��මට කටq� කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

 

8. 

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— ෙකොළඹ - කPනායක අ�ෙR  මා�ගය හලාවත දවා 
��ඝ ��ම,— රටක සංව�ධනය සඳහා අ�ෙR  මා�ග ඉතා වැදගl වන බැb" ද, වlම" 
යහපාලන රජය යටෙl �lතලම Xස්�කය ඉතා ෙRගෙය" සංව�ධනය වන බැb" ද, 
එම සංව�ධන ෙRගය තව#රටl ඉහළ නැංZම සඳහා දැනට ෙකොළඹ @ට කPනායක දවා 
_ අ�ෙR  මා�ගය හලාවත දවා ��ඝ  කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරo.   

9. 

පා.27/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා, — වයඹ පළාෙl වැR, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආÆතව 
�Ç ශාඛ @PZෙW ව2ාපෘtය ආරWභ ��ම,— පෙසේ පවtන ජලය ආරෂා ��ෙW 
හැ�යාව ෙම"ම, පාංÈ ඛාදනය අවම ��ෙW %ණාංග ස;ත _ X% ආq කාලය ඇt 
�Ç ශාඛ,  වයඹ පළාෙl වැR, ගංඟා සහ ඇළ මා�ග ආÆතව @PZෙW ව2ාපෘtය 
ආරWභ කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

10. 

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— බlතලං%��ව Éපlවා4 ¶වර ජනතාවෙg Êdක 

අවශ2තා ස�රා£ම සඳහා ක�නW �යවර ගැ�ම,— වයඹ පළාෙl, �lතලම 
Xස්�කෙ~, කh��ය අ�ධ�Zපය අසල ඇt පධාන Éපත වන බlතලං%��ව Éපෙl 
¶වර පජාවෙg Êdක අවශ2තා ��බඳව ෙමෙත r@ අවධානයට ල ෙනොZ ඇt 
බැb", වlම" යහපාලන රජය යටෙl  එම ජනතාවෙg Êdක අවශ2තා ස�රා � 
ඔ?"ෙg ¨වන තllවය උසස් කර£ම සඳහා ක�නW �යවර ගත q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.  

11. 

පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— ��s ෙගොbපළ ;1ය" භාbතා කරන බැටk 
ෙ¤ කමය නවlවා£ම,— m ලංකාව අ¹තෙ~ පට"ම සlව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞ�ධ රට ?වද,  අද වනbට සමහර ��s ෙගොbපළ ;1ය" භාbතා කරන බැටk ෙ¤ 
කමය rසා ස�" දැ� ;ංසාවකට ලZමl, අ�ක ¢lතර rෂ්පාදනය ��" /s පkමාණ 
��s ෙගොbපළ ;1ය"ෙg ´�යා අන�	දායක තllවයකට පlව ඇt බැb", ෙමම 
අt අමා>Ëය කමය නවlවා£ම සඳහා අවශ2 �යවර ගත q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරo.   
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12. 

පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— �k ක�මා"තෙ~ rqත ෙ��ය �k 
ෙගොZ"ෙg ගැට® bසµමට ක�නW වැඩසටහන Xයl ��ම,— වා�Äකව අෙ� රටට 
�k �� ආනයනය සඳහා bශාල [දල වැයවන අතර එම [දh අප රට �ළම ඉtk 
කරගත හැ�නW, එය රෙ� ආ��කයට bශාල �Pබලය වන බැb", �k ක�මා"තෙ~ 
rqත ෙ��ය �k ෙගොZ"ෙg ගැට® bසµමට ක�නW වැඩසටහන Xයl කළ q�යැo 
ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo 

13. 

පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �;ටා ඇt �රාbද2ා 
ව�නාකම ස;ත ස්ථාන සංරෂණය ��ම සඳහා ක�නW වැඩසටහන Xයl ��ම,—  
වයඹ පළාෙl �	ණෑගල Xස�්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉtහාසයකට ;1කW �යන �රාbද2ා 
ව�නාකම ඇt ස්ථාන ´ස ස;ත Xස්�කය වන අතර අ¹තෙ~� �	ණෑගල, 
දඹෙද«ය සහ යාප¬ව වැr රාජධාr �;ටා tQෙ"ද �	ණෑගල Xස්�කය �ළ ?වl, 
අද වනbට එම ෙපෞරා«ක සථ්ානවල ආරෂාව සWබ"ධෙය" බලවl ගැට® ම�Z ඇt 
බැb", එම �රාbද2ා ස්ථාන සංරෂණය ��ම සඳහා ක�නW වැඩසටහන Xයl කළ 
q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.  

14. 

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— @ය® ෙෂේත ආවරණය වන පkX �sh සමාජ 
ආරෂණ ජාලය ºයාlමක ��ම,— ඕනෑම රටක සා�ථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව¹ම එම රෙ� ¨වl වන �රවැ@ය"ට වැදගl වන අතර m ලංකාෙR රාජ2 අංශෙ~ හා 
ෙපෞ�ගdක අංශෙ~ ෙසේවකය" සඳහා bශාම වැP� කමය ෙහෝ අ�ථ සාධක කමය 
ºයාlමක ?වද, රෙ� අb�මl අංශෙ~ ෙසේවකය" සඳහා �@# සමාජ ආරෂණ කමය 
ºයාlමක ෙනොවන බැb", @ය® ෙෂේත ආවරණය වන පkX �sh සමාජ ආරෂණ 
ජාලය ºයාlමක කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.  

15. 

පා.33/’18 

ග	 ආන"ද අ®lගමෙg මහතා,— මහ>වර Xස�්කෙ~  1kXය මlස2 ක�මා"තය 
පව�ධනය ��ම,— මහ>වර Xස�්කය ©ෙගෝ£ය වශෙය" සළකා බලන කල [¬# 
4මාෙව" #රසථ්ව �;ටා ඇt බැb", එම Xස�්කෙ~ ¨වlවන ජනතාවෙg ෙපෝÃ" 
අවශ2තාව ස�රා£ම සඳහා මහ>වර Xස�්කය �ළ �;� @ය® වැR හා ජලාශවල 1kXය 
මlස2 ක�මා"තය පව�ධනය කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

16. 

පා.34/’18 

ග	 ආන"ද අ®lගමෙg මහතා,— මහ>වර Xස�්කය �ළ පoනස ්වගාව ෙහේ�ෙව" 
@#Z ඇt පkසර හාrය අවම ��ම,— මහ>වර Xස�්කය �ළ පoනස ්වගාව ෙහේ�ෙව" 
පkසරයට දැ� හාrය @#Z ඇt බැb", එම පkසර හාrය අවම ��ම සඳහා ක�නW 
වැඩසටහන Xයl කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 
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17. 

පා.35/’18 

ග	 ආන"ද අ®lගමෙg මහතා, — මහ>වර ෙරෝහh පkශෙ~ ඇt අනවසර ඉX��W 
ඉවl ��ම,— වlම" යහපාලන රජය යටෙl මහ>වර ෙරෝහල ෙදවැr ජාtක ෙරෝහල ෙලස 
Xq\ ��මට �යවර ගr1" @�න බැb", එම ෙරෝහh පkශෙ~ ඇt @ය® අනවසර ඉX��W 
ඉවl �kමට ක�න1" �යවර ගත q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

18. 

පා. 36/’18 

ග	 ච1"ද b ෙ¤@k මහතා,— පාෙ��ය මාධ2ෙR�"ෙg වෘl¹ය ගැට® bසµමට 
යා"තණය  සකස ්��ම,— රටක සංව�ධනය සඳහා ෙතොර�	 වැදගl සාධකය වන අතර, 
එම ෙතොර�	 සWපාදනෙ~� වැදගl ෙමෙහවර ඉPකරන පාෙ��ය මාධ2ෙR�"ෙg වෘl¹ය 
ගැට® bසµමට යා"තණය සකස ්කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

19. 

පා.37/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— �lතලම Xස�්කය �ළ ජලජ පැළෑ� වගා ��ෙW 
ව2ාපෘtය ආරWභ ��ම,— ව�තමානෙ~ ෙලෝකෙ~ ජලජ පැළෑ� සඳහා bශාල ඉh®ම 
පවtන අතර, එම§" අෙ� රටට bෙ�ශ brමය උපයා ගැ�ෙW �sh අවස්ථාව උදා Z ඇt 
අතර, මෑතක� ජප" bෙශේෂඥය" b@" @ය ප�ෙ~ෂණ වා�තාවක ජලජ පැළෑ� වගාව සඳහා 
�lතලම Xස�්කෙ~ ෙවරළ ¹රය ආÆත පෙ�ශය ඉතා ෙයෝග2 බව ෙප"වා � ඇt ප/¢මක 
ජලජ පැළෑ� වගා ��ෙW ව2ාපෘtය �lතලම Xස�්කය �ළ ආරWභ කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

20. 

පා.38/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත ��ම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙW වනbට ��කා ෙරෝ " සංඛ2ාව bශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇt බැb", එම 
ෙරෝ  ජනතාව ෙව>ෙව"  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

21. 

පා.39/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත ��ම,—             
m ලංකාෙR පධානතම ළමා ෙරෝහල වන k¤ෙR ආ�යා ළමා ෙරෝහෙh පවtන දැ� තදබදය 
අවම ��ම සඳහා ෙම"ම, වයඹ හා උ�	 මැද පළාෙl ජනතාවට පෙයෝජනවl වන පkX වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

22. 

පා.40/’18 

ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා,— �lතලම Xස�්කෙ~ ෙහෝටh පාසල සථ්ා�ත ��ම,— 
වlම" යහපාලන රජය යටෙl �lතලම Xස�්කය සංචාරක කලාපය ෙලස Xq\ ��මට 
අෙ�ෂා කරන බැb", එම ක�මා"තෙ~ Xq\ව සඳහා අවශ2 මානව සWපත �¬\ ��ම 
සඳහා  �lතලම Xස�්කෙ~ ෙහෝටh පාසල  සථ්ා�ත කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරo.   
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23. 
   පා.41/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ව�ග� ෙරෝ " සඳහා ෙරෝහල 
සථ්ා�ත ��ම,— වයඹ පළාෙl, �	ණෑගල Xස�්කය �ළ මෑත කා£නව bශාල ෙලස 
ව�ග� ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇt බැb", එම ෙරෝ " ෙව>ෙව" වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල 
සථ්ා�ත කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.  

24. 

   පා.42/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙl �	ණෑගල Xස�්කෙ~ තැල41යා 
ෙරෝ " සඳහා ෙරෝහල සථ්ා�ත ��ම,— මෑතකා£නව m ලංකාෙR වැ�ම තැල41යා 
ෙරෝ " වා�තා Z ඇlෙl �	ණෑගල Xස�්කෙ~ වන අතර, තවමl එම ෙරෝ "ට පtකාර 
ලබා ගැ�ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල සථ්ා�ත කර ෙනොමැt බැb", එම ෙරෝ " සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල �	ණෑගල Xස�්කෙ~ සථ්ා�ත කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරo.  

25. 

පා.43/’18 

ග	 එස්. එW. මkකා� මහතා,— ෙකොෙළො"නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත ��ම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එ; තදාස"න නගර පkපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක�ෙවල සහ 
ෙකෝ�ෙ�  ය>ෙව" මහ නගර සභා �න පැවtය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල පෙ�ශ 
�නටම මාoWව ඇt ෙකොෙළො"නාව මැtවරණ  ෙකො�ඨාසය පාලනය ව"ෙ" 
පාෙ��ය පkපාලන ඒකක ෙදක  වන ෙකොෙළො"නාව නගර සභාව සහ 
ෙකො�කාවlත-[hෙhkයාව පාෙ��ය සභාව  යටෙl වන බැb", සමස්ත 
ෙකොෙළො"නාව මැtවරණ ෙකො�ඨාසෙ~ම ආ��ක, සමාජ»ය හා සංස්කෘtක 
bෂමතාව" ඇt ��මට ෙමය ෙහේ� Z ඇt අතර, අවට පවtන මහ නගර සභා, 
පkපාලනෙ~ කා�යෂමතාව මත �ඝ සංව�ධනය ෙW වනbට ළඟා කර ෙගන ඇt 
බැb", සමස්ත ෙකොෙළො"නාව මැtවරණ ෙකො�ඨාසෙ~ම සංව�ධනය අර[\ කර 
ගr1" ෙකොෙළො"නාව නගර සභාව සහ ෙකො�කාවlත-[hෙhkයාව පාෙ��ය සභාව 
එකාබ�ධ කර ෙකොෙළො"නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

26. 

          පා.44/’18 

ග	 [හWම# න4� මහතා,— හ¤ ව"දනා පනත හ�"වා �ම,— වා�Äකව හ¤ 
ව"දනාෙR ෙයෙදන m ලාං�ක බැtම�" b@" [¬ණ ෙදන ගැට® rරාකරණය කර 
ගැ�මටl, ඒ ��බඳ ආයතrක වÏහය ස්ථාපනය ෙකොට �tමය පtපාදන සකස් 
��මටl, රජය ම§" “හ¤ ව"දනා පනත” හ�"වා Xය q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

27. 

        පා.45/’18 
ග	 ෙහේෂා bතානෙg මහතා,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘtය ෙහේ�ෙව" 

බ�ඩාරෙවල, dය"ගහෙවල පෙ�ශෙ~ rවාස, ඉඩW ඇ�s ෙ�පළ අ;1 _ ප?h 
සඳහා සහන සලසා�ම,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘtය සඳහා ©ගත උමං මා�ග 
කැÒම ෙහේ�ෙව" බ�ඩාරෙවල, dය"ගහෙවල පෙ�ශෙ~ ජනතාවට @ය rවාස, 
ඉඩW ඇ�s ෙ�පළ  අ;1 Z ෙW වනbට වසර �නක කාලය ගතZ tQණ ද, අවතැ" 
_ එම ජනතාවට ෙමෙත �@# ව"X [දල ෙහෝ සහනය ලැÓ ෙනොමැt බැb", 
එම ජනතාවට සහන සලසා �ෙW වැඩසටහන Xයl කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 
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28. 

   පා.46/’18 

ග	 ෙහේෂා bතානෙg මහතා,— #Wkය ම§" එළවs පවාහනය ��ෙW 
වැඩසටහන ආරWභ ��ම,— බ#hල Xස්�කය ඇ�s එළවs rෂ්පාදනය කරන 
Xස්�කවල @ට එළවs ෙගොZ"ෙg rෂ්පාදන අ� �kවැය�", අපෙl යෑම අවම 
කර1" #Wkය ම§" රෙ� ෙස/ පෙ�ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය ��ෙW 
වැඩසටහන ආරWභ කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

29. 

 පා.47/’18 

ග	 ෙහේෂා bතානෙg මහතා,— උමා ඔය සංව�ධන ව2ාපෘtය ෙහේ�ෙව" ජල 
;ඟයකට [¬ණ � @�න ජනතාවට ජල පහ/කW ලබා�ම,— උමා ඔය සංව�ධන 
ව2ාපෘtය ෙහේ�ෙව" ෙW වනbට පාෙ��ය ෙhකW ෙකො�ඨාස 07ක ප?h 8394ක  
ජනතාවට උග ජල ;ඟයකට [¬ණ පෑමට @#Z ඇt බැb", එම ජනතාවට අවශ2 ජල 
පහ/කW ලබා�ම සඳහා ක�නW වැඩසටහන Xයl කළ q�යැo ෙමම 
පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo. 

30. 

පා.48/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�rh අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙl ගරා වැෙට1" tෙබන 
bහාරසථ්ාන සංව�ධනය ��ම,— m ලංකාෙR වැ�ම bහාරස්ථාන සංඛ2ාව �;ටා ඇt, 
ස්වා1"වහ"ෙසේලා වැ�ම පමාණය වැඩ @�න, ෙබෞ�ධය" වැ�ම �kස වාසය කරන 
හා ශාසනාරෂක බල ම�ඩල වැ�ම සංඛ2ාව ºයාlමකව පවtන වයඹ පළාෙත; 
ගරා වැෙට1" tෙබන bහාරස්ථාන සංව�ධනය ��මට ක�නW වැඩසටහන Xයl කළ 
q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

31. 

පා. 49 /’18 

    ග	 අෙශෝක ³ය"ත මහතා, — කh��ය ආÆතව තh ක�මා"තය පව�ධනය 
��ම,— වයඹ පළාෙl කh��ය පෙ�ශෙ~ තh ආÆත ක�මා"ත ප/Ôය වසර �;පය 
�ළ ද	\ කඩා වැÃමකට ල Z ඇt බැb", වlම" රජෙ~ පtපltවලට අ>ව, 
ඉXkෙ~� කh��ය පෙ�ශය සංචාරක �රවරය වශෙය" සංව�ධනය ��ෙW 
වැඩසටහනට සමගා�ව එම පෙ�ශෙ~ තh ක�මා"තය පව�ධනය ��ෙW වැඩසටහන 
ද Xයl කළ q�යැo ෙමම පා�dෙW"�ව ෙයෝජනා කරo.   

*32. 

අගාමාත2�මා සහ ජාtක පtපlt හා ආ��ක කටq� අමාත2�මා,— ආ��කම 
ව2වසථ්ාව යටෙl ¹රණය,— m ලංකා ප ජාතා"�ක සමාජවා� ජනරජෙ~ ආ��ක ම 
ව2වසථ්ාෙR 153 වැr ව2වසථ්ාවට අ>ව, ජනා�පtවරයා b@" ආ��කම ව2වසථ්ා සභාෙR 
අ>මතයට යටlව 2015.11.27 Xන එ�. එW. ගා1Ò bෙ¤@ංහ මහතා bගණකා�පt ෙලස පl 
කර ඇත.  ඔ¬ෙg වැPප 153(2) ව2වසථ්ාව අ>ව පා�dෙW"�ව b@" rශච්ය කර> ලැ¢ය 
q� අතර එය ඒකාබ�ධ අර[දලට වැය බර වන ෙහo"ද; 

උත ක	ණට අදාළව 2017.12.19 Xන මා b@" පා�dෙW"�වට ඉXkපl කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙමo" ඉවl කර ගැ�මට කටq� කරන අතර ජනා�පtවරයා b@" 2017.03.03 
Xන ඉXkපl කරන ලද අමාත2 ම�ඩල සංෙ�ශයට අදාළ 2017.03.14 Xනැt අමාත2 ම�ඩල 
¹රණය සහ 2017.11.14 Xන ඉXkපl කරන ලද අමාත2 ම�ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05 
Xනැt අමාත2 ම�ඩල ¹රණය අ>ව bගණකා�පt එ�. එW. ගා1Ò bෙ¤@ංහ මහතාට පහත 
පkX වැP� හා �මනා ෙගZමට අ>මtය ලබා � ඇt ෙහo"ද:— 
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(අ) 2015.11.27 Xන @ට රාජ2 පkපාලන චකෙhඛ 6/2006 අ>ව SL – 4 වැP� 
පkමාණෙ~ 08 වැr වැP� �යවෙ� �;Pවා වැP� ෙගZම හා තන�රට ;1 
අෙන�l �මනා ෙගZමට; 

(ආ) රාජ2 පkපාලන චකෙhඛ 3/2016 අ>ව 2016.01.01 Xන @ට වැPප 
පkව�තනය ��ෙW � SL – 4 වැP� ක මය යටෙl එම චකෙhඛෙ~ උපෙදස ්
පkX වැP� පkව�තනය කර ෙගZමට සහ එම වැP� පkමාණයට අදාළ 
වා�Äක වැP� ව�ධක ෙගZමට; සහ 

(ඇ) එ�. එW. ගා1Ò bෙ¤@ංහ මහතාෙg අධ2ාපන /#/කW, අlදැ�W, ෙසේවා 
පළ�	�ද ෙම"ම ¸�ව ෙසේවාෙR වැPප ද bෙශේෂ අවධානයට ල කර            
ඒ මහතාට 2017.03.14 Xනැt අමාත2 ම�ඩල ¹රණය ප කාරව ඔ¬ට 
පමණ ෙපෞ�ගdක වන ෙසේ, bගණකා�පt තන�රට අදාළ වැP� හා 
�මනාවලට අමතරව මා@කව 	. 50,000/- ක bෙශේෂ �මනාව ලබා �ම. 

ඒ අ>ව, m ලංකා ප ජාතා"�ක සමාජවා� ජනරජෙ~ ආ��ක ම ව2වසථ්ාෙR 153(2) 
ව2වසථ්ාව අ>ව, bගණකා�පt එ�. එW. ගා1Ò bෙ¤@ංහ මහතා ෙවත රජෙ~ 
ඒකාබ�ධ අර[දලට වැය බර වන පkX ඉහත සඳහ" මා@ක වැPප හා �මනා ෙගZම කළ q� 
යැo ෙමම පා�dෙW"�ව rශච්ය කරo.  
 

*33. 
ෛවද2 (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*34. 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මා,—  ජාtක ඖෂධ rයාමන 
අ�කාkය පනත යටෙl rෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාtක ඖෂධ rයාමන 
අ�කාkය පනෙl 59 සහ 63 වග"t සමඟ �යbය q�, 142(2) වග"tෙ~ (ද) ෙ�දය 
යටෙl 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ dයාපXං� ��ම (ගාස්�) rෙයෝග සWබ"ධෙය" 
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2වරයා b@" සාදන ල#ව, 2018 ජනවාk 
05 Xනැt අංක 2052/33 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.04.03 
Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝග අ>මත කළ q� ය.  

*35. 
ආ��ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*36.  
[දh හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 

යටෙl rෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 
ම§" අවස" වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ# පනෙl 5(15) වග"tය යටෙl එක� කළ අගය මත බ#  සWබ"ධෙය" [දh හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා b@" පනවන ල#ව, 2018  ¼d 02 Xනැt 2078/6 දරන අt 
bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.08.10 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝගය 
අ>මත කළ q� ය. 

 (අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*37.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙl rෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනl ම§" 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙl 4(3) වග"tය සහ 14 
වග"tය සමඟ �යbය q� එ� පනෙl 20 වග"tය යටෙl ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
rෙයෝග සWබ"ධෙය" සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2වරයා b@" 
සාදන ල#ව, 2018 Ûr 18 Xනැt අංක 2076/4 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 
2018.07.17 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝග අ>මත කළ q� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
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*38.  

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— m ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනත යටෙl rෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන m ලංකා අපනයන සංව�ධන 
පනෙl 14(1) වග"tය යටෙl ෙසස් බ# සWබ"ධෙය" සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2වරයා b@" සාදන ල#ව, 2018 ¼d 24 Xනැt අංක 2081/10 
දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.08.23 Xන ඉXkපl කරන ලද 
rෙයෝගය අ>මත කළ q� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*39. 

[දh හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— /රාබ# ආඥාපනත යටෙl rෙRදනය (අංක 1),— 
/රාබ# ආඥාපනෙl (52 අ�කාරය _) 25 වග"tය යටෙl /රාබ# සWබ"ධෙය" [දh හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා b@" පනවන ල#ව, 2018 ජනවාk 18 Xනැt අංක 2054/42 දරන අt 
bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.05.22 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙRදනය අ>මත 
කළ q� ය. 

(අංක 04/2018 දරන /රාබ# rෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*40. 
[දh හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— /රාබ# ආඥාපනත යටෙl r ෙRදනය (අංක 2),— 

/රාබ# ආඥාපනෙl (52 අ�කාරය _) 32 වග"tය සමඟ �යbය q� 25 
වග"tය යටෙl වා�Äක මlපැ" බලපත ගාස්� සWබ"ධෙය" [දh හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා b@" පනවන ල#ව, 2017 ෙදසැWබ� 11 Xනැt අංක 
2049/4 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.03.20 Xන ඉXkපl 
කරන ලද rෙRදනය අ>මත කළ q� ය. 

(අංක 1004 දරන /රාබ# rෙRදනය)  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*41.  
bෙ�ශ කටq� අමාත2�මා,— තානාපt වරපසාද පනත යටෙl rෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපt වරපසාද පනෙl 4 වග"tය යටෙl bෙ�ශ කටq� අමාත2වරයා 
b@" සාදන ල#ව, 2018  Ûr 05 Xනැt 2074/13 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ 
කර> ලැබ, 2018.08.10 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝග අ>මත කළ   q� ය. 

 (අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*42. 
ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්� brමය ස්ථානය අසා[;කරණය ��ෙW පනl ෙකPWපත — 

කාරක සභාව. 

*43. 
ෙබෞ�ධ bහාර ෙ�වාලගW (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*44. 

ෙථේරවා� �Ü කtකාවl (dයාපXං� ��ෙW) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර 
�යZම. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*45. 

m ලංකා වා«ජ සමථ මධ2ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර 
�යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*46.  

/´�Wපl brමය පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
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*47. 
පාෙ��ය සභා (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*48. 

කාලාවෙරෝධ (bෙශේෂ b�bධාන) (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*49. 

ප�ෂණ ෙකො1ෂ" සභා (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*50. 

හාr¸රණය සඳහා වන කා�යාලය පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*51. 

වැbd කලාපය සඳහා _ නව ගWමාන සංව�ධන අ�කාkය පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර 
�යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*52. 

%ව" පවාහන පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  
(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*53. 

m  ලංකා ෙසේවා �kස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනl ෙකPWපත — 
ෙදවැrවර �යZම.  

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 

*54.  
අගාමාත2�මා සහ ජාtක පtපlt හා ආ��ක කටq� අමාත2�මා,— ආ��කම 

ව2වසථ්ාව යටෙl ෙයෝජනාව,— m ලංකා පජාතා"�ක සමාජවා� ජනරජෙ~ ආ��කම 
ව2වසථ්ාෙR 104ආ (5) (අ) ව2වසථ්ාව පකාරව මැtවරණ ෙකො1ෂ" සභාව b@" සාදන ලද, 
2017 ෙදසැWබ� 04 Xනැt අංක 2048/1 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කරන ල#ව, 
2018.01.23 Xන ඉXkපl කරන ලද ජනමතbචාරණයක� ෙහෝ ඡ"ද bම4මකට අදාළ 
කාල4මාව �ළ bදÏl හා [Þත ජනමාධ2 b@" ��පැXය q�, මාධ2 උපමාන අ>මත කළ   
q� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*55.  

පවාහන හා @bh %ව" ෙසේවා අමාත2�මා,— %ව" ෙසේවා පනත යටෙl rෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන @bh %ව" ෙසේවා පනෙl 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) 
සහ (ඌ) වග"t සමඟ �යbය q� එ� පනෙl 117(2)(එ) වග"tය යටෙl @bh %ව" 
ෙසේවා r	පÞතතා කළමනාකරණ rෙයෝග සWබ"ධෙය" පවාහන හා @bh %ව" ෙසේවා 
අමාත2වරයා b@" සාදන ල#ව, 2018 අෙපේh 05 Xනැt අංක 2065/38 දරන අt bෙශේෂ ගැස� 
පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.08.23 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝග අ>මත කළ      q� ය. 

 

*56.  

[දh හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— වරාය හා %ව" ෙතොPපළ සංව�ධන බ# පනත 
යටෙl rෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා %ව" ෙතොPපළ සංව�ධන බ# පනෙl    
3(3) වග"tය යටෙl වරාය හා %ව" ෙතොPපළ සංව�ධන බ# සWබ"ධෙය" [දh හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා b@" පනවන ල#ව, 2018 අෙපේh 06 Xනැt අංක 2065/42  දරන අt 
bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.08.23 Xන ඉXkපl කරන ලද rෙයෝගය අ>මත 
කළ q� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
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*57.  
පළාl සභා, පළාl පාලන සහ nඩා අමාත2�මා,— nඩා පනත යටෙl rෙයෝගය,—

ජාtක රාජ2 සභාෙR 1973 අංක 25 දරන nඩා පනෙl 41 වග"tය  පළාl සභා, 
පළාl පාලන සහ nඩා අමාත2වරයා b@" සාදන ල#ව, 2018 මැo 31 Xනැt අංක 
2073/15  දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ කර> ලැබ, 2018.08.24 Xන ඉXkපl 
කරන ලද rෙයෝගය අ>මත කළ q� ය. 

(අමාත2 ම�ඩලෙ~ අ>මtය ද"වා tෙ¡.) 
*58. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— මහජන බැං�ෙR වා�Äක 
වා�තාව හා ඒකාබ�ධ Êල2 පකාශන (2016),— [දh �t පනෙl 35(3) වග"tය යටෙl සහ 
1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය යටෙl 2017.11.16 වැr Xන ඉXkපl කරන 
ලද 2016.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl මහජන බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා ඒකාබ�ධ 
Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*59. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— m ලංකා කÛ සංසථ්ාෙR 

වා�Äක වා�තාව හා ඒකාබ�ධ Êල2 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl       
14(3) වග"tය යටෙl 2017.11.24 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" 
අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl m 
ලංකා කÛ සංසථ්ාෙR වා�Äක වා�තාව හා ඒකාබ�ධ Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*60. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා බැං�ෙR වා�Äක 

වා�තාව හා ඒකාබ�ධ Êල2 පකාශන (2016),— [දh �t පනෙl 35(3) වග"tය යටෙl සහ 
1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය ය ටෙl 2017.12.04 වැr Xන ඉXkපl කරන 
ලද 2016.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl ලංකා බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා ඒකාබ�ධ 
Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*61. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— පාෙ��ය සංව�ධන බැං�ෙR 
වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන (2015),— [දh �t පනෙl 35(3) වග"tය යටෙl සහ 
1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය ය ටෙl 2017.11.07 වැr Xන ඉXkපl කරන 
ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl පාෙ��ය සංව�ධන බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා 
Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*62. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන [දh  පනෙl     
14(3) වග"tය ය ටෙl 2017.06.23 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" 
අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2017.09.21 Xන සලකා 
බලන ල�.) 
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*63. 
රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— රාජ2 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන [දh  පනෙl     
14(3) වග"tය ය ටෙl 2017.11.11 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" 
අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl රාජ2 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 
*64. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— m ලංකා ඉtk��ෙW 
බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන [දh  පනෙl 14
(3) වග"tය ය ටෙl 2017.08.08 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" 
අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¶න bගණකව	"ෙg r�ෂණ ඇ�ලl 
m ලංකා ඉtk��ෙW බැං�ෙR වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2017.09.21 Xන සලකා 
බලන ල�.) 
*65. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— m ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකො1සම පනෙl 31 වැr වග"tය ය ටෙl 2017.10.19 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2012.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ 
q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2017.11.10 Xන සලකා 
බලන ල�.) 
*66. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— m ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකො1සම පනෙl 31 වැr වග"tය ය ටෙl 2017.12.07 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2013.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ 
q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.20 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*67. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— m ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ��ක 
ෙකො1සම පනෙl 31 වැr වග"tය ය ටෙl 2017.12.07 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ 
q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.20 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*68. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— m ලංකා අපනයන සංව�ධන 

ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1979 අංක 40 දරන m ලංකා අපනයන 
සංව�ධන පනෙl 16 වැr වග"tය සහ 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl II වැr වග"tය  
අ>ව 2017.10.20 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා අපනයන 
සංව�ධන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.02.20 Xන සලකා 
බලන ල�.) 
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*69. 

[දh හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— m ලංකා /´�Wපl හා brමය ෙකො1ෂ" සභාෙR 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2016),— 1987 අංක 36 දරන m ලංකා /´�Wපl හා brමය 
ෙකො1ෂ" සභා පනෙl 37(2) වග"tය සහ 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 13(1) 
වග"tය අ>ව, 2017.12.07 වන Xන ඉXkපl කරන ලද, 2016.12.31 Xෙන" අවස" 
_ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl m ලංකා 
/´�Wපl හා brමය ෙකො1ෂ" සභාෙR වා�Äක වා�තාව හා Ô\ම අ>මත කළ q� ය. 

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.02.20 Xන 
සලකා බලන ල�.) 

*70. 
bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ>Àලතා තෙසේ	 ��බඳ m ලංකා ප¹තන ම�ඩලෙ~ 
වා�Äක වා�තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ>Àලතා තෙසේ	 ��බඳ m ලංකා 
ප¹තන ම�ඩල පනෙl 29(5) වග"tය සහ 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) 
වග"tය යටෙl, 2016.08.12 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" 
_ ව�ෂය සඳහා bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl අ>Àලතා තෙසේ	 ��බඳ m 
ලංකා ප¹තන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 

*71. 
bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාtක bද2ා හා තාෂණ ෙකො1ෂ" සභාෙR වා�Äක 
වා�තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන bද2ාව හා තාෂණය වැ� Xq\ ��ෙW පනෙl 
40(3) වග"tය සහ ආ��කම ව2වස්ථාෙR 154(6) ව2වස්ථාව යටෙl, 2016.06.09 වැr 
Xන ඉXkපl කරන ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ජාtක bද2ා හා තාෂණ ෙකො1ෂ" සභාෙR 
වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 

*72. 
bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාtක bද2ා පදනෙW වා�Äක වා�තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන bද2ාව හා තාෂණය වැ� Xq\ ��ෙW පනෙl 40(3) වග"tය සහ 
ආ��කම ව2වස්ථාෙR 154(6) ව2වස්ථාව යටෙl, 2016.07.05 වැr Xන ඉXkපl කරන 
ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _  ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ජාtක bද2ා පදනෙW වා�Äක වා�තාව අ>මත  
කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
*73. 

bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— ජාtක bද2ා හා තාෂණ ෙකො1ෂ" සභාෙR වා�Äක 
වා�තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන bද2ාව හා තාෂණය වැ� Xq\ ��ෙW පනෙl 
40(3) වග"tය සහ ආ��කම ව2වස්ථාෙR 154(6) ව2වස්ථාව යටෙl, 2017.03.22 වැr 
Xන ඉXkපl කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ජාtක bද2ා හා තාෂණ ෙකො1ෂ" සභාෙR 
වා�Äක වා�තාව අ>මත  කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*74. 
bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�1ක තාෂණ ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන bද2ාව හා තාෂණය වැ� Xq\ ��ෙW පනෙl 40(3) වග"tය සහ 
1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය යටෙl, 2017.01.24 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl කා�1ක තාෂණ ආයතනෙ~ වා�Äක 
වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
*75. 

bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— කා�1ක තාෂණ ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන bද2ාව හා තාෂණය වැ� Xq\ ��ෙW පනෙl 40(3) වග"tය සහ 
1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය යටෙl, 2016.01.29 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl කා�1ක තාෂණ ආයතනෙ~ වා�Äක 
වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
*76. 

bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— m ලංකා ප1t ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන m ලංකා ප1t ආයතන පනෙl 37(3) වග"tය සහ ආ��කම 
ව2වසථ්ාෙR 154(6) ව2වස්ථාව යටෙl, 2016.12.02 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 2014. 
12. 31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl m ලංකා ප1t ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
*77. 

bද2ා, තාෂණ, ප�ෙ~ෂණ, r�ණතා සංව�ධන හා වෘl¹ය �¬\ සහ ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත2�මා,— අ>Àලතා තෙසේ	 ��බඳ m ලංකා ප¹තන ම�ඩලෙ~  
වා�Äක වා�තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ>Àලතා තෙසේ	 ��බඳ m ලංකා 
ප¹තන ම�ඩල පනෙl 29(5) වග"tය සහ 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) 
වග"tය යටෙl, 2017.06.22 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 2015.12.31 Xෙන" අවස" 
_ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ළl අ>Àලතා 
තෙසේ	 ��බඳ m ලංකා ප¹තන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.11 Xන සලකා බලන ල�.) 
*78. 

උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— m ලංකා සබරග[ව 
bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2017.10.17 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl m ලංකා සබරග[ව bශව්bද2ාලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

 

 



( 20 ) 

 

*79. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— m ලංකා සබරග[ව 

bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2017.10.17 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl m ලංකා සබරග[ව bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*80. 

උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— m ජයව�ධන�ර 
bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2015),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2017.10.17 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2015.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl m ජයව�ධන�ර bශව්bද2ාලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*81. 
උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ඌව ෙවhලස්ස 

bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2017.03.23 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ඌව ෙවhලස්ස bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*82. 
උසස් අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ඌව ෙවhලස්ස 

bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.08.10 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ඌව ෙවhලස්ස bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*83. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl xiii වැr 
පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2016.10.26 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 
2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ     
q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.05.03 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*84. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl xiii වැr 
පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2017.01.24 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 
2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ     
q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.05.03 Xන සලකා බලන ල�.) 

*85. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2015),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl xiii වැr 
පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 2018.02.21 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 
2015.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ     
q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2018.05.23 Xන සලකා බලන ල�.) 

*86. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ 

පkගණක අධ2යනායතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
bශ්වbද2ාල පනෙl 110 වැr වග"tය යටෙl 2016.07.20 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද, 
2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශ්වbද2ාලෙ~ පkගණක අධ2යනායතනෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.05.03 Xන සලකා බලන ල�.) 

*87. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ 

පkගණක අධ2යනායතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
bශ්වbද2ාල පනෙl 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.02.22 ඉXkපl කරන ලද, 
2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg 
r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශ්වbද2ාලෙ~ පkගණක අධ2යනායතනෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.05.03 Xන සලකා බලන ල�.) 

*88. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2012),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl 110 වැr 
වග"tය හා 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl II ෙකොටස යටෙl, 2015.11.21 Xන 
ඉXkපl කරන ලද, 2012.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව 
හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.11.20 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*89. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl 110 වැr 
වග"tය හා 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl II ෙකොටස යටෙl 2017.01.24 Xන 
ඉXkපl කරන ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව 
හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.11.20 Xන සලකා බලන ල�.) 

*90. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල පනෙl 110 වැr 
වග"tය හා 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl II ෙකොටස යටෙl, 2017.02.22 Xන 
ඉXkපl කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ෙ�රාෙද«ය bශ්වbද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව 
හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.11.20 Xන සලකා බලන ල�.) 

*91. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— ගWපහ bකමාර�� ආq�ෙRද 

bද2ායතනය, කැළ«ය bශව්bද2ාලය; වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 
16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl, 
2017.01.24 Xන ඉXkපl කරන ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණය ඇ�ළl, ගWපහ bකමාර�� ආq�ෙRද 
bද2ායතනය, කැළ«ය bශව්bද2ාලය; වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*92. 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව් bද2ාල»ය 

කෘÄතාâ«ක හා ගා�ය bද2ා ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 
අංක 16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 
2017.08.11 Xන ඉXkපl කරන ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl ෙකොළඹ bශව් bද2ාල»ය 
කෘÄතාâ«ක හා ගා�ය bද2ා ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*93. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— කළමණාකරන පශච්ාl උපා� 

ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.03.23 Xන ඉXkපl කරන 
ලද, 2013.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl කළමණාකරන පශ්චාl උපා� ආයතනෙ~ 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*94. 
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘtක කටq� අමාත2�මා,— කළමණාකරන පශච්ාl උපා� 

ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශ්වbද2ාල 
පනෙl xiii වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.03.23 Xන ඉXkපl කරන 
ලද, 2014.12.31 Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
bගණකා�පtවර යාෙg r�ෂණ ඇ�ළl කළමණාකරන පශ්චාl උපා� ආයතනෙ~ 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය. 

(අධ2ාපනය හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව 
b@" 2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*95. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත2"තර ෙවළඳ අමාත2�මා ,— m ලංකා අපනයන 
සංව�ධන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2015),— 1979 අංක 40 දරන m ලංකා 
අපනයන සංව�ධන පනෙl 16 වැr වග"tය යටෙl සහ 1971 අංක 38 දරන  [දh  පනෙl  
II වැr වග"tය අ>ව 2018.02.21 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" 
අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl m 
ලංකා අපනයන සංව�ධන ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.20 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*96. 

වැbd ක�මා"ත අමාත2�මා ,—   �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාkෙ~ වා�Äක වා�තාව 
හා Ô\W (2013),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාk පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන [දh  පනෙl II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග"tය ය ටෙl 2017.07.25 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද 2013.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාkෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(කෘÄක�මය හා ඉඩW ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.05.23 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*97. 

වැbd ක�මා"ත අමාත2�මා,—   �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාkෙ~ වා�Äක වා�තාව හා 
Ô\W (2014),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාk පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන [දh පනෙl  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග"tය ය ටෙl 2017.07.25 වැr Xන ඉXkපl 
කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl �ඩා ෙl ව� සංව�ධන අ�කාkෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(කෘÄක�මය හා ඉඩW ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.05.23 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*98. 

කWක	 හා වෘl¹ය ස1t සබඳතා අමාත2�මා,— ජාtක වෘltය /රÄතතා හා ෙසෞඛ2 
ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාtක වෘltය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ2 ��බඳ ආයතන පනෙl 18 වැr වග"tය සහ ආ��කම ව2වසථ්ාෙR 154(6) 
ව2වසථ්ාව ය ටෙl 2017.09.20 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ 
ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl ජාtක වෘltය 
/රÄතතා හා ෙසෞඛ2 ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2018.06.05 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*99. 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ>වර නගර සංව�ධන අමාත2�මා,— 4/ස �	ණෑගල වැbd 
සමාගෙW වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14 
(3) වග"tය ය ටෙl 2018.01.24 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" අවස" 
_ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl                       4/
ස �	ණෑගල වැbd සමාගෙW වා�Äක වා�තාව හා Êල2 පකාශන අ>මත කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*100. 
අගාමාත2�මා සහ ජාtක පtපlt හා ආ��ක කටq� අමාත2�මා ,— m ලංකා පtපlt 

අධ2යන ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන m ලංකා පtපlt 
අධ2යන ආයතන පනෙl 18 වැr වග"tය අ>ව 2017.11.11 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2013.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා පtපlt අධ2යන ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත 
කළ q� ය.  

(ආ��ක සංව�ධන ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.03.20 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*101. 
ක�මා"ත හා වා«ජ කටq� අමාත2�මා,— m ලංකා හසත් ක�මා"ත ම�ඩලෙ~ 

වා�Äක වා�තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(3) වග"tය ය ටෙl 
2017.08.22 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl m ලංකා හසත් ක�මා"ත 
ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව අ>මත කළ q� ය.  

(rෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.06.06 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*102. 
කෘÄක�ම අමාත2�මා,— කෘÄකා�1ක හා ෙගොbජන රෂණ ම�ඩලෙ~ වා�Äක 

වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘÄකා�1ක හා ෙගොbජන රෂණ පනෙl 
27 වග"tය ය ටෙl 2017.03.21 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" 
_ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl කෘÄකා�1ක 
හා ෙගොbජන රෂණ ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(කෘÄක�මය හා ඉඩW ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2017.12.08 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*103. 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙමොරPව bශව්bද2ා£ය තාෂ«ක 

ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl 
XIII වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2016.10.26 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2013.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl ෙමොරPව bශව්bද2ා£ය තාෂ«ක ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W 
අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*104. 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙමොරPව bශව්bද2ා£ය තාෂ«ක 

ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl 
XIII වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.01.24 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 
2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg 
r�ෂණ ඇ�ලl ෙමොරPව bශව්bද2ා£ය තාෂ«ක ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W 
අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 
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*105. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ ෛවද2 
bද2ා පශච්ාl උපා� ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
bශව්bද2ාල පනෙl XIII වැr පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.08.11 වැr Xන 
ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl ෙකොළඹ bශව්bද2ාලෙ~ ෛවද2 bද2ා පශච්ාl 
උපා� ආයතනෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*106. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— m ලංකා අgrXග bශව්bද2ාලෙ~ 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2014),— 1978 අංක 16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl XIII වැr 
පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.08.10 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2014.12.31 
වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ 
ඇ�ලl m ලංකා අgrXග bශව්bද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

*107. 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘtක කටq� අමාත2�මා,— m ලංකා අgrXග bශව්bද2ාලෙ~ 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2013),— 1978 අංක 16 දරන bශව්bද2ාල පනෙl XIII වැr 
පk�ෙ�දෙ~ 110 වැr වග"tය යටෙl 2017.02.22 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2013.12.31 
වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ 
ඇ�ලl m ලංකා අgrXග bශව්bද2ාලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව සWපl සංව�ධනය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 
2017.12.08 Xන සලකා බලන ල�.) 

 *108. 

ඛrජ ෙතh සWපl සංව�ධන අමාත2�මා,— ලංකා ඛrජ ෙතh �tගත සංසථ්ාෙR 
වා�Äක වා�තාව හා Ô\W (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛrජ ෙතh �tගත සංසථ්ා 
පනෙl 32(3) වග"tය යටෙl 2018.05.23 වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr 
Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl 
ලංකා ඛrජ ෙතh �tගත සංසථ්ාෙR වා�Äක වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(බලශtය ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2018.06.06 Xන සලකා බලන 
ල�.) 

*109. 

වැbd ක�මා"ත අමාත2�මා,— ෙපොh වගා��ෙW ම�ඩලෙ~ වා�Äක වා�තාව හා 
Ô\W (2015),— 1971 අංක 38 දරන [දh පනෙl 14(2)(ඇ) වග"tය යටෙl 2017.10.09 
වැr Xන ඉXkපl කරන ලද 2015.12.31 වැr Xෙන" අවස" _ ව�ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද bගණකා�පtවරයාෙg r�ෂණ ඇ�ලl ෙපොh වගා��ෙW ම�ඩලෙ~ වා�Äක 
වා�තාව හා Ô\W අ>මත කළ q� ය.  

(කෘÄක�මය හා ඉඩW ��බඳ ආං²ක අ¶ෂණ කාරක සභාව b@" 2017.12.08 Xන සලකා 
බලන ල�.) 

*110. 
ආ��කම ව2වස්ථාව යටෙl ෙයෝජනාව,— bවාදය  කh තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¼r 22),— “m ලංකා පජාතා"�ක සමාජවා� ජනරජෙ~ ආ��කම 
ව2වස්ථාෙR 104ආ (5)(අ) ව2වස්ථාෙR b�bධාන පකාරව මැtවරණ ෙකො1ෂ" සභාව 
b@" 2016 ෙපබරවාk 25 Xනැt අංක 1955/19 දරන අt bෙශේෂ ගැස� පතෙ~ පළ 
කර> ලැබ, 2016.05.06 Xන ඉXkපl කරන ලද, ජනමතbචාරණයක� ෙහෝ ඡ"ද 
bම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ bදÏl හා [Þත ජනමාධ2 b@" ��පැXය q� 
උපමාන ෙහවl මා�ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහqW පtපlt අ>මත කළ q� ය.” ය>ෙව" 
ෙයෝජනා කරන ලX", පශ්නය සභා�[ඛ කරන ල�.  
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111. 

ළමා �න	lථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

112. 

m ලංකා එසl ºසt්යාr සෙහෝදරlවය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — 
ෙදවැrවර �යZම.  

113. 

m ලංකා කා"තා සWෙWලනය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර 
�යZම.  

114. 

ෙමොනරාගල Xස�් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — 
ෙදවැrවර �යZම.  

115. 

ලසාdය" සමාජ»ය අධ2ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — 
ෙදවැrවර �යZම.  

116. 

ජාත2"තර කා"තා සහ ළමා අo¹" /´�ෙW සභාව (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl 
ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

117. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර 
�යZම.  

118. 

ද ඉ"ස�්�q� ඔෆ ්ස��ෆoæ ප¡d එක?"ට"�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ��ෙW) 
පනl ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

119. 

m ශාක2@ංහාරාම bහාරසථ් කා�යය සාධක සංbධානය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl 
ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

 

120. 

m ලංකා ෙගොඩනැÔd ෙසේවා ඉං�ෙ"	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත ��ෙW) පනl 
ෙකPWපත — ෙදවැrවර �යZම.  

 
* සල*ෙණ� හ8�ව1 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 

 

 
 

 
 


