
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

147/’18 

ග	 ෙරෝ�� �මා! "ෙ#ර$න මහ$&ය,— පවාහන හා *"+ ,ව- ෙසේවා 
අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 8 ලංකා ;<!ය ෙදපා?තෙ<-�ව ස� ;<!ය එ-A- හා ;<!ය මැC! 
ෙපෞEගFක ආයතන ෙවත ලබා I JෙKද;  

(ii)  එෙසේ න<, එෙසේ ලබා I ඇJ ආයතනවල න< කවෙ?ද; 
(iii)   ;<!ය එ-A- හා මැC! ලබා I ෙ<I අMගමනය කළ කමෙPදය කවෙ?ද; 
(iv) ;<!ය එ-A- හා මැC! ෙපෞEගFක ආයතන ෙවත ලබා ;- Cන *ට අද 

දවා    එමR- ;<!ය ෙදපා?තෙ<-�වට ලැST වා?Uක ආදායම ෙව- 
ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

(v) ෙමම X"Y<වF- ;<!ය ෙදපා?තෙ<-�වට "ශාල Zල1මය හා[ය 
*;වන බවට ""ධ පා?ශව්වF- නැ  ෙඟන ෙචෝදනා [වැරC _`මට 
අමාත1ාංශය ගM ලබන �යවර කවෙ?ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

2. 
184/’18 

ග	 (ෛවද1) නF-ද ජයJස්ස මහතා,— වා!මා?ග සහ ජල ස<ප$ හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැh මස 8 ලංකාවට බලපෑ ගංව�ර ෙහේ�ෙව- ආපදාවට ප$ ජනතාවට 
සහන සැල3ම සඳහා ෙමරටට ලැST "ෙEශ ආධාරවල වkනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ 8 ලංකාවට ලැST " ෙEශ ආධාර සහ භාlඩ ෙව- ෙව- වශෙය- 
ව?nකරණය කර දව-ෙ-ද; 

 (iii) එම "ෙEශ ආධාර ෙබදා හ!න ලද Cසo්ක කවෙ?ද; 

 (iv) එම එ එ Cසo්කයට ලබා;- භාlඩ පමාණය ෙව- ෙව- වශෙය- 
ෙකොපමණද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 
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3. 
264/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙr මහතා,— පළා$ සභා, පළා$ පාලන සහ sඩා අමාත1�මාෙග- 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගZ පළා$ සභාෙP මහාමා?ග අමාත1ාංශය "*- 2017 ව?ෂෙt 
uයා$මක කරන ලද මා?ග ව1ාපෘJ සංඛ1ාව, එ එ පාෙExය ෙ+ක< 
ෙකොyඨාසය අMව ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද; 

 (ii) ෙමම ව1ාපෘJ uයා$මක _`ෙ<I ෙEශපාලන  අවශ1තා මත අනවශ1 ෙලස 
Zද+ "යද< කරන ලද සමහර ෙයෝජනා ඇJ බව$, ඒ ස<බ-ධෙය- 
"ගණන ප`ෂණය- *;වන බව$ ��ග-ෙ-ද; 

 (iii) ෙEශපාලනඥය-ෙr අවශ1තා මත uයා$මක කරන අකමව$ ව1ාපෘJ 
��- *;වන හා[ය වළවා ගැ|ම සඳහා ගM ලබන �යවර කවෙ?ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

4. 
506/’18 

ග	 ච&-ද " ෙ#*! මහතා,— SEධශාසන අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) දඹCව ව-දනා ගම- සං"ධානය _`මට අවසර ල$ ආයතන හා �Eගලය- 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනවල න< හා �Eගලය-ෙr න<, F�නය- හා ;රකථන අංක 
කවෙ?ද; 

 (iii) 2010 ව?ෂෙt *ට ෙ< දවා දඹCව ව-දනා ගම-වලI &යXය �Eගලය- 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම &යXය �Eගලය-ෙr න< හා F�නය- කවෙ?ද; 

 (v) එම �Eගලය- දඹCව �ෙගන Xය ආයතන කවෙ?ද; 

 (vi) එෙසේ &යXය �Eගලය-ෙr ප�+වල Yබසාධනය ෙවMෙව- අමාත1ාංශය 
ෙගන ඇJ �යවර කවෙ?ද;  

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

5. 
575/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�[+ අමරෙසේන මහතා,— වා!මා?ග සහ ජල ස<ප$ හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �	ණෑගල Cසo්කෙt [යඟෙය- �ඩාවට ප$ ප�+ සංඛ1ාව එ එ 
පාෙExය ෙ+ක< ෙකොyඨාසය අMව  ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (ii) බ�ස? මR- ජලය සපයා ;- හා [යං ආධාර ලබා;- ප�+ සංඛ1ාව එ 
එ පාෙExය ෙ+ක< ෙකොyඨාසය අMව ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (iii) �	ණෑගල Cසo්කෙt පවJන දැ� [යඟය ෙහේ�ෙව- �ඩාවට ප$ 
ජනතාවට තව;රට$ සහන ලබාIමට අමාත1ාංශය ගM ලබන �යවර කවෙ?ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 
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6. 
596/’18 

ග	 (ආචා?ය) බ-;ල ,ණව?ධන මහතා,— ක?මා-ත හා වා�ජ කට�� 
අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙExය    ක?මා-තක	ව- Z�ණපාන ගැට� හා ඒවාට ලබාCය හැ_ "ස�< 
��බඳව 2018.03.05 Cන ජනා�පJවරයාෙr පධාන$වෙය-  �ස�්ම 
පැවැ$� බව$; 

 (ii) එ�I උත "ෂය හා ස<බ-�ත ක	T අධ1යනය කර "ස�< ඉC!ප$ _`ම 
��ස  ක&�ව ප$ කළ බව$; 

 එ�මා ��ග-ෙන�ද?   

(ආ) (i) ෙ< වන"ට ඉහත ක&�ව �ස ්� ඇJ වාර ගණන සහ ගM ලැ� පධාන �රණ 
කවෙ?ද; 

 (ii) "ෙE�කය-ට 8 ලංකාව �ළ *+ලර ෙවළඳාෙම�  ෙයIමට ඇJ ඉඩ පසථ්ාව 
ඇ�`ම ෙවMෙව- ජනා�පJවරයා "*- කරM ලැ� [?ෙEශය 
ස<බ-ධෙය- ෙ< වන"ට ෙගන ඇJ පJප$Jමය �රණ කවෙ?ද; 

 (iii) ෙExය ක?මා-ත, ෙසේවා හා ෙවන$ ව1ාපාර සඳහා ත?ජනය "ය හැ_ 
එyකා X"Yම පමා _`මට ෙහෝ අ$���මට උත �ස�්ෙ<I උපෙදස ්ලබා 
;-ෙ-ද; 

 (iv) උත �ස�්ෙම- පY ඇJ� කා?යසාධනය ��බඳ සං��ත "සත්රය 
ඉC!ප$ කර-ෙ-ද;  

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

7. 
599/’18 

ග	 අෙශෝක �ය-ත මහතා,— වා!මා?ග සහ ජල ස<ප$ හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �$තලම Cසo්කෙt  ��k වැP සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැPවල න< කවෙ?ද; 

 (iii) එම එ එ වැවට අය$ �&වල දැනට අනවසරෙය- �I *kන හා වගා 
කට�� වල [රත වන ප�+ සංඛ1ාව ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද; 

 (iv) ෙමම වැP ස� �&වල අනවසරෙය- �I *kන හා වගා කට��වල [රත 
ප�+ ඉව$ _`මට අමාත1ාංශය ගM ලබන �යවර කවෙ?ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ)    ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

8. 
974/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා- මහතා,— ස්වෙEශ කට�� අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව?ෂ _�පයක *ට පලාගල පාෙExය ෙ+ක< කා?යාලෙt, පාෙExය ෙ+ක<  
තන�ර �ර�පා� � පවJන බව$; 

 (ii) කැ_රාව පාෙExය ෙ+ක<වරයා  පලාගල පාෙExය ෙ+ක< කා?යාලෙt 
රාජකා! ද ආවරණය _`ම ෙහේ�ෙව- පාෙExය ෙ+ක< කා?යාල ෙදෙම 
ජනතාව තම ෙසේවාව- ඉ�කර ගැ|ෙ<I අපහYතාවය-ට ප$වන බව$; 

 එ�මා ද-ෙන�ද? 
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(ආ) ෙමම පාෙExය ෙ+ක< තන�ෙර� �ර�පා�ව �රවා ජනතාවෙr අවශ1තාවය- 
ස�රා ගැ|ම සඳහා කට�� කරM ලබන Cනය කවෙ?ද ය-න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද-ව-ෙන�ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

9. 
998/’18 

ග	 පEම උදයශා-ත ,ණෙසේකර මහතා,— වා!මා?ග සහ ජල ස<ප$ හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව?ෂවලI බ;+ල Cසo්කෙt පJසංසක්රණය කරන 
ලද Y�, මධ1ම හා මහා ප!මාණ වා!මා?ග කවෙ?ද; 

 (ii) එ එ පJසංසක්රණ කට�$ත සඳහා ඇසත්ෙ<-�ගත Zදල ෙව- ෙව- 
වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පJසංසක්රණ කට��  සඳහා ෙට-ඩ? කැඳවM ලැSෙPද; 

 (iv) එෙසේ න<, එම ෙට-ඩ? ලබාග$ ෙකො-තා$ක	ව-ෙr ෙ+ඛනය 
ඉC!ප$ කර-ෙ-ද; 

 (v) ඉහත එ එ ව?ෂවලට අදාළ පJසංසක්රණ කට��වල ෙභෞJක හා �ල1 
පගJය ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද;  

 (vi) එම පJසංසක්රණ කට��වලට අදාළ ශක1තා අධ1යන, පා!ස!ක සහ 
ඉංAෙ-	 වා?තා ඉC!ප$ කර-ෙ-ද;  

 (vii) එම පJසංසක්රණ කට��වලI ඉව$ කරන ලද ෙරො-මඩ, පස ් ෙහෝ වැF 
සඳහා ෙට-ඩ? කැඳවM ලැSෙPද; 

 (viii) එෙසේ න<, එම ෙට-ඩ? ලබාග$ ෙකො-තා$ක	ව-ෙr ෙ+ඛනය 
ඉC!ප$ කර-ෙ-ද;   

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

10. 
1131/’18 

ග	 එස්. එ<. ම!කා? මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජාJක පJප$J හා ආ?�ක 
කට�� අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 8 ලංකා බාලදෂ සංගමෙt ව$ම- පධාන ෙකොමසා!ස ්ෙම!+ ,ණJලක 
මහතාෙr ප$�ෙම- 1957 අංක 13 දරන බාලදෂ සංග< පනෙ$ 2 
ෙකොටෙසේ 8  වග-Jය උ+ලංඝනය � ඇJ බව$; 

 (ii) නව ප$�ම �ට� පධාන ෙකොමසා!ස ්[ම+ ද *+වා මහතාෙr �තව$කම 
මත පමණ *; කර ඇJ බව$; 

 (iii) නව පධාන ෙකොමසා!සව්රයා 2010 ව?ෂෙt මා?� මස බාලදෂ �ලස්ථාන 
ෙකොමසා!සව්රෙය� වශෙය- *kයI [* ප!C ෙසේවය ඉ� ෙනො_`ෙ< 
ෙහේ�ව මත ෙසේවෙය- ඉව$වන ෙලසට සංගමෙt "ධායක ක&�ව F�තව 
ද-වා  ඇJ බව$; 

 (iv) ෙ< ස<බ-ධෙය- "ධායක ක&�ව සහ සංගමෙt සභාපJ  "*- අවසථ්ා 
_�පයකIම ජනා�පJ ෙ+ක< කා?යාලයට පැ&�F කර ඇJ බව$; 

එ�මා ද-ෙන�ද? 
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(ආ) (i) ෙමම ප$�ම �?වාද?ශයට ග[&- ඉC!ෙtI MY;Y �Eගලය- ෙමම 
තන�ර සඳහා ප$�මට ඉඩකඩ ඇJ බව$; 

 (ii) ෙලෝක බාලදෂ පJප$Jයට අMව |Jය uයා$මක ෙනො_`ෙම- එම 
සාමාAක$වය ද XF  යාමට ඉඩකඩ ඇJ බව$; 

එ�මා ��ග-ෙන�ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (i) අMව ෙමම ප$�ම වලං, ව-ෙ-ද; 

 (ii) ෙ< ස<බ-ධෙය- "ම?ශනය *; කර-ෙ-ද; 

 (iii) එෙසේ න<, එ� පගJය කවෙ?ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ  න<, ඉC!ෙtI "ම?ශනය *; කර-ෙ-ද; 

ය-න එ�මා ෙමම  සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

11. 
1133/’18 

ග	 දයා*! ජයෙසේකර මහතා,— Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව?ෂෙt *ට ෙ< දවා �යවා ෙනොමැJ රාජ1 ණය පමාණය එ එ 
ව?ෂය අMව ෙව- ෙව- වශෙය- ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අත!- ෙExය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම පමාණය පJශතය ෙලස දව-ෙ-ද;  

 (iv) "ෙExය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   

 (v) එම පමාණය පJශතය ෙලස දව-ෙ-ද; 

 (vi) ණය පමාණය වස!- වසර වැ��ම *;� JෙK න<, එයට ෙහේ� සඳහ- 
කර-ෙ-ද; 

 (vii) ෙමම ත$$වය පාලනය _`ම සඳහා රජය ගM ලබන �යවර සඳහ- 
කර-ෙ-ද;  

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

12. 
1146/’18 

ග	 Zහ<ම; න3? මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� 
අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ)        (i)  1940 අංක 9 දරන �රා"ද1ා ආඥාපනත (සංෙශෝ�ත) යටෙ$ අ<පාර, 
o�ණාමලය සහ මඩකල�ව යන Cසo්කවල ��k ෙපෞරා�ක සම්ාරක, 
ආරUත සම්ාරක සහ �රා"ද1ා රUත �& පෙEශ ෙලස පකාශයට ප$කරන 
ලද සථ්ාන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සම්ාරක හා රUත �& �� ටා ඇJ පාෙE�ය ෙ+ක< ෙකොyඨාස සහ  
ගාම [ලධා! වස< ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ පකාශයට ප$ කරන ලද එ එ  ගැසy [ෙPදනෙt අංකය හා Cනය 
ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද; 

 (iv) එම එ එ සම්ාරකයට අය$ �& පමාණය ෙව- ෙව- වශෙය- කවෙ?ද;  

 ය-න එ�මා සඳහ- කර-ෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 
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13. 
1148/’18 

ග	 එස.් 3. Z��මාරණ මහතා,— කෘUක?ම අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) *"+ ආරෂක බලකාය "*- ක-නෙය- ක-නයට එළව� වගා කරM 
ලබන �& පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එෙසේ වගා කරM ලබන එළව� අෙල"ය සඳහා ෙවෙළදෙපොළට ෙයොZ _`ම 
ෙහේ�ෙව- ෙවෙළදෙපොළ සැප�ම අවශ1 පමාණයට වඩා ඉහළ යන බව 
ද-ෙ-ද;   

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව- එළව� ෙගො"යාෙr ආ?�කය පහළ වැ�M බව ��ග-ෙ-ද;     

 (iv) එබැ"- *"+ ආරෂක බලකාය සමඟ සාක¢ඡා කර ෙමම ත$$වය 
පාලනය _`මට �යවර ග-ෙ-ද; 

 ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

14. 
1152/’18 

ග	 බ-;ල ලා+ බlඩා!ෙගොඩ මහතා,— පළා$ සභා, පළා$ පාලන සහ sඩා 
අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වැF"kය පාෙExය ෙ+ක< ෙකොyඨාසෙt *ට බEෙEගම පාෙExය ෙ+ක< 
ෙකොyඨාසය ස<බ-ධ වන අගFය Z+කඩ යා _`ම සඳහා "ශාල Zදල වැය 
කර පාලම ඉCකර ඇJ බව ද-ෙ-ද;  

(ii) ෙමම පාලෙ< *ට නාෙගොඩ බEෙEගම පධාන මා?ගය ෙත Cෙවන පාර සකස ්
ෙනො_`ෙම- මn ජනතාව ;ෂක්රතාවයට ප$� ඇJ බව ��ග-ෙ-ද;  

 (iii) ෙමම මා?ගය සකස ්කරන ෙම- ඉ+ලා මා "*- 2016 හා 2017 ව?ෂවල 
ඇසත්ෙ<-� ස�තව ඉ+¤< ඉC!ප$ කළ නZ$, ෙ< දවා පJපාදන 
ෙනොලැST බව ද-ෙ-ද;    

 (iv) 2018 ව?ෂෙtI ෙමම මා?ගය ඉC_`ම සඳහා ඔබ අමාත1ාංශය යටෙ$ Zද+ 
ෙව- කර-ෙ-ද; 

ය-න එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 

15. 
1184/’18 

ග	 ¦ම+ ර$නායක මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග- ඇ3මට,— (1) 

(අ) අධ1ාපන අමාත1�මාෙr ෙපෞEගFක කා?ය මlඩලයට අM�ත [ල වාහන 
සපයා ඇJ එ එ [ලධා!යාෙr නම, තන�ර, ෙව-කර ඇJ වාහනෙt ව?ගය, 
FයාපCං� අංකය සහ එම ෙව- _`ම සඳහා අMමJය ලබා ;-ෙ- ක�	- "*-ද 
ය-න ෙව- ෙව- වශෙය- එ�මා ෙමම සභාවට ද-ව-ෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න<, ඒ ම-ද? 
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පධාන කට�� ආර<භෙt I 
පන0 ෙක1ප0 23ගැ�5ම 23බඳ දැ89ම 

 

1. 

අ�කරණ හා බ-ධනාගාර පJසංස්කරණ අමාත1�&ය,— ණය සහනදායක 
(සංෙශෝධන),— (81 වන අ�කාරය �) ණය සහනදායක ආඥාපනත සංෙශෝධනය _`ම 
සඳහා � පන$ ෙක�<පත_. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 
 

ෙය(ජනා 23බඳ දැ89ම 
 

2. 
පා?Fෙ<-�ෙP සභානායක�මා,— පා?Fෙ<-�ෙP කට��,— 2018 ෙනොවැ<බ? 

07 වැ[ බදාදා, 08 වැ[ බහසප්J-දා, 09 වැ[ *�රාදා, 10 වැ[ ෙසනYරාදා, 12 වැ[ 
ස�දා, 13 වැ[ අඟහ	වාදා සහ 14 වැ[ බදාදා “"ස?ජන පන$ ෙක�<පත (2019)” සලකා 
බැ¤ම සඳහා ෙව- කළ Cනය- "ය �� ය. 

3. 
පා?Fෙ<-�ෙP සභානායක�මා,— පා?Fෙ<-�ෙP �ස්�< (අංක 1),— 

පා?Fෙ<-�ෙP ස්ථාවර [ෙයෝග අංක 75(2) � "�"ධානවල �ම සඳහ-ව JSණද, 
“"ස?ජන පන$ ෙක�<පත (2019)” සලකා බැ¤ම සඳහා 2018 ෙනොවැ<බ? 07 වැ[ 
බදාදා, 08 වැ[ බහස්පJ-දා, 09 වැ[ *�රාදා, 10 වැ[ ෙසනYරාදා, 12 වැ[ ස�දා 
සහ 13 වැ[ අඟහ	වාදා යන ෙව-කල Cනය-� පා?Fෙ<-� �ස්�< පැවැ$ෙවන 
කාල ෙPලා �.භා. 9.30 *ට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 *ට අ.භා. 7.30 දවා ද 
"ය �� ය: 

    එත�; �ව$, අ.භා. 7.00 ට පා?Fෙ<-�ෙP ස්ථාවර [ෙයෝග අංක 8(5) සහ (6) 
ෙ«ද uයා$මක "ය �� ය.  

4. 
පා?Fෙ<-�ෙP සභානායක�මා,— පා?Fෙ<-�ෙP �ස�්< (අංක 2),— පා?Fෙ<-�ෙP 

සථ්ාවර [ෙයෝග අංක 75(2) � "�"ධානවල �ම සඳහ-ව JSණද, “"ස?ජන පන$ 
ෙක�<පත (2019)” සලකා බැ¤ම සඳහා ෙව- කළ, 2018 ෙනොවැ<බ? 14 වැ[ බදාදා 
පා?Fෙ<-� �ස�්< පැවැ$ෙවන කාල ෙPලාව �.භා. 9.30 *ට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 
*ට අ.භා. 5.00 දවා ද "ය �� ය.  අ.භා. 5.00 ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො"මසා 
පා?Fෙ<-�ව ක+ තැ¦ය �� ය. 

5. 
පා?Fෙ<-�ෙP සභානායක�මා,— පා?Fෙ<-�ෙP �ස්�< (අංක 3),— 

පා?Fෙ<-�ෙP ස්ථාවර [ෙයෝග අංක 8 � "�"ධානවල සහ 2018.06.20 Cන 
පා?Fෙ<-�ව "*- ස<මත කරන ලද ෙයෝජනාෙP �ම සඳහ-ව JSණද,   අද Cන 
�ස්�< පැවැ$ෙවන කාල ෙPලාව �.භා. 10.00 *ට අ.භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 *ට 
අ.භා. 7.30 දවා ද "ය �� ය.  අ.භා. 5.30 ට පා?Fෙ<-�ෙP සථ්ාවර [ෙයෝග අංක 8(5) 
uයා$මක "ය �� ය.  අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො"මසා පා?Fෙ<-�ව 
ක+ තැ¦ය �� ය. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැM<Iම සහ Cනට [ය&ත කට�� 

*1. 
Zද+ පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*2. 
Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනත යටෙ$ [යමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනෙ$ 3 වග-Jය යටෙ$ 
[ෂප්ාදන බ; ස<බ-ධෙය- Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 මැh 31 
CනැJ අංක 2073/41 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.09.21 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [යමය අMමත කළ �� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*3. 
Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනත යටෙ$ [යමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනෙ$ 3 වග-Jය යටෙ$ 
[ෂප්ාදන බ; ස<බ-ධෙය- Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 [ 08 
CනැJ අංක 2074/39 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.09.21 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [යමය අMමත කළ �� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*4. 
Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනත යටෙ$ [යමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන [ෂප්ාදන බ; ("ෙශේෂ "�"ධාන) පනෙ$ 3 වග-Jය යටෙ$ 
[ෂප්ාදන බ; ස<බ-ධෙය- Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 [ 14 
CනැJ අංක 2075/51 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.09.21 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [යමය අMමත කළ �� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*5. 
ප`ෂණ ෙකො&ෂ- සභා (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — "වාදය ක+ තබන ලද 

පශ්නය (2018 ඔෙතෝබ? 12) [1]. 

*6. 
"ස?ජන පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*7. 
අගාමාත1�මා සහ ජාJක පJප$J හා ආ?�ක කට�� අමාත1�මා,— උද?පන පනත 

යටෙ$ [යමය,— ජාJක රාජ1 සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උද?පන පනෙ$ 3 වග-Jය යටෙ$ 
8 ලංකා පජාතා-oක සමාජවාI ජනරජය සහ �?_ ජනරජය අතර උද?පන X"Yම 
ස<බ-ධෙය- ජනා�පJවරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 °F 13 CනැJ අංක 2079/77 දරන අJ 
"ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.09.04 Cන ඉC!ප$ කරන ලද [යමය අMමත කළ 
�� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*8. 

අගාමාත1�මා සහ ජාJක පJප$J හා ආ?�ක කට�� අමාත1�මා,— ෙපෞEගFක 
ආරෂක [ෙයෝජ1ායතන "�ම$ _`ෙ< පනත යටෙ$ [ෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞEගFක ආරෂක [ෙයෝජ1ායතන "�ම$ _`ෙ< පනෙ$ 18 වග-Jය යටෙ$  ගාස�් 
අය_`ම සංෙශෝධනය ස<බ-ධෙය- ආරෂක අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 [ 07 
CනැJ අංක 2074/34 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ,  2018.09.04 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [ෙයෝග අMමත කළ �� ය. 
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*9.  
"ෙEශ කට�� අමාත1�මා,— තානාපJ වරපසාද පනත යටෙ$ [ෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපJ වරපසාද පනෙ$ 4 වග-Jය යටෙ$ "ෙEශ කට�� අමාත1වරයා 
"*- සාදන ල;ව, 2018  [ 05 CනැJ අංක 2074/13 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ 
කරM ලැබ, 2018.08.10 Cන ඉC!ප$ කරන ලද [ෙයෝග අMමත කළ   �� ය. 

 (අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*10.  
පළා$ සභා, පළා$ පාලන සහ sඩා අමාත1�මා,— sඩා පනත යටෙ$ [ෙයෝගය,—

ජාJක රාජ1 සභාෙP 1973 අංක 25 දරන sඩා පනෙ$ 41 වග-Jය  පළා$ සභා, 
පළා$ පාලන සහ sඩා අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 2018 මැh 31 CනැJ අංක 
2073/15  දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.08.24 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [ෙයෝගය අMමත කළ �� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*11.  

අ�කරණ හා බ-ධනාගාර පJසංස්කරණ අමාත1�&ය,— සාපරා± කාරණාවල I 
අෙන1ෝන1 සහෙයෝnතාව දැ�ෙ< පනත යටෙ$ [යමය,— 2002 අංක 25 දරන 
සාපරා± කාරණාවල I අෙන1ෝන1 සහෙයෝnතාව දැ�ෙ< පනෙ$ 2 වග-Jය 
යටෙ$ අ�කරණ හා බ-ධනාගාර පJසංස්කරණ අමාත1වරයා "*- සාදන ල;ව, 
2018 සැ�තැ<බ? 11 CනැJ අංක 2088/28 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM 
ලැබ, 2018.10.09 Cන ඉC!ප$ කරන ලද [යමය අMමත කළ �� ය. 

*12. 
ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්� "[මය ස්ථානය අසාZ�කරණය _`ෙ< පන$ ෙක�<පත — 

කාරක සභාව. 

*13. 
8 ලංකා වා�ජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 

_ය�ම.  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*14.  
Y��<ප$ "[මය පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 
*15. 

කාලාවෙරෝධ ("ෙශේෂ "�"ධාන) (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*16. 
8 ලංකා ";Fබල (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*17. 
රසාය[ක අ" ස<ZJය ��බඳ (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 

_ය�ම.  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*18. 
තස්තවාදය වැළැ�ෙ< පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*19. 
ය< තැනැ$ත�ෙr මරණය ස<බ-ධෙය- අලාභ අය කරගැ|ෙ< පන$ 

ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 
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*20.  
අගාමාත1�මා සහ ජාJක පJප$J හා ආ?�ක කට�� අමාත1�මා,— ආl�කම 

ව1වසථ්ාව යටෙ$ ෙයෝජනාව,— 8 ලංකා පජාතා-oක සමාජවාI ජනරජෙt ආl�කම 
ව1වසථ්ාෙP 104ආ (5) (අ) ව1වසථ්ාව පකාරව මැJවරණ ෙකො&ෂ- සභාව "*- සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ<බ? 04 CනැJ අංක 2048/1 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරන ල;ව, 
2018.01.23 Cන ඉC!ප$ කරන ලද ජනමත"චාරණයකI ෙහෝ ඡ-ද "ම3මකට අදාළ 
කාල3මාව �ළ "ද²$ හා Z³ත ජනමාධ1 "*- ��පැCය ��, මාධ1 උපමාන අMමත කළ   
�� ය. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*21. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— මහජන බැං�ෙP වා?Uක 

වා?තාව හා ඒකාබEධ �ල1 පකාශන (2016),— Zද+ |J පනෙ$ 35(3) වග-Jය යටෙ$ සහ 
1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය යටෙ$ 2017.11.16 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන 
ලද 2016.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ මහජන බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා ඒකාබEධ 
�ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*22. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— 8 ලංකා ක සංසථ්ාෙP 

වා?Uක වා?තාව හා ඒකාබEධ �ල1 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$       
14(3) වග-Jය යටෙ$ 2017.11.24 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- 
අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 8 
ලංකා ක සංසථ්ාෙP වා?Uක වා?තාව හා ඒකාබEධ �ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*23. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— ලංකා බැං�ෙP වා?Uක 

වා?තාව හා ඒකාබEධ �ල1 පකාශන (2016),— Zද+ |J පනෙ$ 35(3) වග-Jය යටෙ$ සහ 
1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය ය ටෙ$ 2017.12.04 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන 
ලද 2016.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ ලංකා බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා ඒකාබEධ 
�ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*24. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— පාෙExය සංව?ධන බැං�ෙP 

වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— Zද+ |J පනෙ$ 35(3) වග-Jය යටෙ$ සහ 
1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය ය ටෙ$ 2017.11.07 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන 
ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ පාෙExය සංව?ධන බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා 
�ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 
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*25. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Zද+  පනෙ$     
14(3) වග-Jය ය ටෙ$ 2017.06.23 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- 
අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ රාජ1 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2017.09.21 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*26. 
රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Zද+  පනෙ$     
14(3) වග-Jය ය ටෙ$ 2017.11.11 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- 
අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ රාජ1 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*27. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— 8 ලංකා ඉJ!_`ෙ< බැං�ෙP 
වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Zද+  පනෙ$ 14(3) 
වග-Jය ය ටෙ$ 2017.08.08 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � 
ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා±න "ගණකව	-ෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා 
ඉJ!_`ෙ< බැං�ෙP වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2017.09.21 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*28. 
සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත1-තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකො&සම පනෙ$ 31 වැ[ වග-Jය ය ටෙ$ 2017.10.19 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2012.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා ආෙයෝජන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ 
�� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2017.11.10 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*29. 
සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත1-තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකො&සම පනෙ$ 31 වැ[ වග-Jය ය ටෙ$ 2017.12.07 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2013.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා ආෙයෝජන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ 
�� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*30. 
සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත1-තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— 8 ලංකා ආෙයෝජන 

මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකො&සම පනෙ$ 31 වැ[ වග-Jය ය ටෙ$ 2017.12.07 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා ආෙයෝජන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ 
�� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ලI.) 
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*31. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත1-තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— 8 ලංකා අපනයන සංව?ධන 
මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1979 අංක 40 දරන 8 ලංකා අපනයන 
සංව?ධන පනෙ$ 16 වැ[ වග-Jය සහ 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ II වැ[ වග-Jය  
අMව 2017.10.20 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා අපනයන සංව?ධන 
මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.02.20 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*32. 

Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— 8 ලංකා Y��<ප$ හා "[මය ෙකො&ෂ- සභාෙP 
වා?Uක වා?තාව හා XT< (2016),— 1987 අංක 36 දරන 8 ලංකා Y��<ප$ හා "[මය 
ෙකො&ෂ- සභා පනෙ$ 37(2) වග-Jය සහ 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 13(1) 
වග-Jය අMව, 2017.12.07 වන Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2016.12.31 Cෙන- අවස- 
� ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ 8 ලංකා 
Y��<ප$ හා "[මය ෙකො&ෂ- සභාෙP වා?Uක වා?තාව හා XTම අMමත කළ �� ය. 

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.02.20 Cන 
සලකා බලන ලI.) 

*33. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අMµලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන මlඩලෙt 
වා?Uක වා?තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අMµලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා 
ප�තන මlඩල පනෙ$ 29(5) වග-Jය සහ 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) 
වග-Jය යටෙ$, 2016.08.12 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � 
ව?ෂය සඳහා "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ අMµලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 
ලංකා ප�තන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*34. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාJක "ද1ා හා තාෂණ ෙකො&ෂ- සභාෙP වා?Uක 
වා?තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන "ද1ාව හා තාෂණය වැ� C�T _`ෙ< පනෙ$ 
40(3) වග-Jය සහ ආl�කම ව1වස්ථාෙP 154(6) ව1වස්ථාව යටෙ$, 2016.06.09 වැ[ 
Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ජාJක "ද1ා හා තාෂණ ෙකො&ෂ- සභාෙP 
වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*35. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාJක "ද1ා පදනෙ< වා?Uක වා?තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන "ද1ාව හා තාෂණය වැ� C�T _`ෙ< පනෙ$ 40(3) වග-Jය සහ 
ආl�කම ව1වස්ථාෙP 154(6) ව1වසථ්ාව යටෙ$, 2016.07.05 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන 
ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- �  ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ජාJක "ද1ා පදනෙ< වා?Uක වා?තාව අMමත  
කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 
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*36. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— ජාJක "ද1ා හා තාෂණ ෙකො&ෂ- සභාෙP වා?Uක 
වා?තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන "ද1ාව හා තාෂණය වැ� C�T _`ෙ< පනෙ$ 
40(3) වග-Jය සහ ආl�කම ව1වස්ථාෙP 154(6) ව1වසථ්ාව යටෙ$, 2017.03.22 වැ[ 
Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ජාJක "ද1ා හා තාෂණ ෙකො&ෂ- සභාෙP 
වා?Uක වා?තාව අMමත  කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*37. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා?&ක තාෂණ ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන "ද1ාව හා තාෂණය වැ� C�T _`ෙ< පනෙ$ 40(3) වග-Jය සහ 
1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය යටෙ$, 2017.01.24 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ කා?&ක තාෂණ ආයතනෙt වා?Uක 
වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*38. 

"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— කා?&ක තාෂණ ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන "ද1ාව හා තාෂණය වැ� C�T _`ෙ< පනෙ$ 40(3) වග-Jය සහ 
1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය යටෙ$, 2016.01.29 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ කා?&ක තාෂණ ආයතනෙt වා?Uක 
වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*39. 
"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— 8 ලංකා ප&J ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන 8 ලංකා ප&J ආයතන පනෙ$ 37(3) වග-Jය සහ ආl�කම 
ව1වසථ්ාෙP 154(6) ව1වස්ථාව යටෙ$, 2016.12.02 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2014. 
12. 31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ 8 ලංකා ප&J ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 

*40. 
"ද1ා, තාෂණ, ප?ෙtෂණ, [�ණතා සංව?ධන හා වෘ$�ය ��T සහ ක-ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත1�මා,— අMµලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන මlඩලෙt  
වා?Uක වා?තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අMµලතා තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා 
ප�තන මlඩල පනෙ$ 29(5) වග-Jය සහ 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) 
වග-Jය යටෙ$, 2017.06.22 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2015.12.31 Cෙන- අවස- 
� ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ අMµලතා 
තෙසේ	 ��බඳ 8 ලංකා ප�තන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.11 Cන සලකා බලන ලI.) 
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*41. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— 8 ලංකා සබරගZව 

"ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2017.10.17 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ 8 ලංකා සබරගZව "ශව්"ද1ාලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*42. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— 8 ලංකා සබරගZව 

"ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2017.10.17 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ 8 ලංකා සබරගZව "ශව්"ද1ාලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*43. 

උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— 8 ජයව?ධන�ර 
"ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2017.10.17 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2015.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ 8 ජයව?ධන�ර "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*44. 

උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 
"ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2017.03.23 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ඌව ෙව+ලස්ස "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*45. 

උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 
"ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.08.10 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ඌව ෙව+ලස්ස "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 
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*46. 

උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt 
වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ xiii වැ[ 
ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2016.10.26 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 
2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.05.03 Cන සලකා බලන ලI.) 

*47. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt 

වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ xiii වැ[ 
ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2017.01.24 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 
2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.05.03 Cන සලකා බලන ලI.) 

*48. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt 

වා?Uක වා?තාව හා XT< (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ xiii වැ[ 
ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 2018.02.21 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 
2015.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ     
�� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2018.05.23 Cන සලකා බලන ලI.) 

*49. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt 

ප!ගණක අධ1යනායතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2016.07.20 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 
2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt ප!ගණක අධ1යනායතනෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.05.03 Cන සලකා බලන ලI.) 

*50. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt 

ප!ගණක අධ1යනායතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.02.22 ඉC!ප$ කරන ලද, 
2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr 
[`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt ප!ගණක අධ1යනායතනෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.05.03 Cන සලකා බලන ලI.) 
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*51. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt 

වා?Uක වා?තාව හා XT< (2012),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ 110 වැ[ 
වග-Jය හා 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ II ෙකොටස යටෙ$, 2015.11.21 Cන 
ඉC!ප$ කරන ලද, 2012.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව 
හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.11.20 Cන සලකා බලන ලI.) 

*52. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt 

වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ 110 වැ[ 
වග-Jය හා 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ II ෙකොටස යටෙ$ 2017.01.24 Cන 
ඉC!ප$ කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව 
හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.11.20 Cන සලකා බලන ලI.) 

*53. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt 

වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල පනෙ$ 110 වැ[ 
වග-Jය හා 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ II ෙකොටස යටෙ$, 2017.02.22 Cන 
ඉC!ප$ කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව 
හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.11.20 Cන සලකා බලන ලI.) 

*54. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— ග<පහ "කමාර¢� ආ�?ෙPද 

"ද1ායතනය, කැළ�ය "ශව්"ද1ාලය� වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 
16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$, 
2017.01.24 Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණය ඇ�ළ$, ග<පහ "කමාර¢� ආ�?ෙPද 
"ද1ායතනය, කැළ�ය "ශව්"ද1ාලය� වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*55. 
උසස ් අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව් "ද1ාල¸ය 

කෘUතා¹�ක හා ගාºය "ද1ා ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 
අංක 16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 
2017.08.11 Cන ඉC!ප$ කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ ෙකොළඹ "ශව් "ද1ාල¸ය 
කෘUතා¹�ක හා ගාºය "ද1ා ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 
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*56. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— කළමනාකරණ පශච්ා$ 

උපා� ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.03.23 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2013.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ කළමණාකරන පශච්ා$ උපා� ආයතනෙt 
වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*57. 
උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘJක කට�� අමාත1�මා,— කළමනාකරණ පශච්ා$ 

උපා� ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද1ාල 
පනෙ$ xiii වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.03.23 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද, 2014.12.31 Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පJවර යාෙr [`ෂණ ඇ�ළ$ කළමණාකරන පශච්ා$ උපා� ආයතනෙt 
වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය. 

(අධ1ාපනය හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව 
"*- 2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*58. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත1-තර ෙවළඳ අමාත1�මා ,— 8 ලංකා අපනයන 
සංව?ධන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2015),— 1979 අංක 40 දරන 8 ලංකා 
අපනයන සංව?ධන පනෙ$ 16 වැ[ වග-Jය යටෙ$ සහ 1971 අංක 38 දරන  Zද+  පනෙ$  
II වැ[ වග-Jය අMව 2018.02.21 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- 
අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 8 
ලංකා අපනයන සංව?ධන මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*59. 

වැ"F ක?මා-ත අමාත1�මා ,—   �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා!ෙt වා?Uක වා?තාව 
හා XT< (2013),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා! පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Zද+  පනෙ$ II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග-Jය ය ටෙ$ 2017.07.25 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද 2013.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා!ෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(කෘUක?මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.05.23 Cන 
සලකා බලන ලI.) 

*60. 

වැ"F ක?මා-ත අමාත1�මා,—   �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා!ෙt වා?Uක වා?තාව 
හා XT< (2014),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා! පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Zද+ පනෙ$  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග-Jය ය ටෙ$ 2017.07.25 වැ[ Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ �ඩා ෙ$ ව� සංව?ධන අ�කා!ෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(කෘUක?මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.05.23 Cන 
සලකා බලන ලI.) 
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*61. 

ක<ක	 හා වෘ$�ය ස&J සබඳතා අමාත1�මා,— ජාJක වෘ$Jය YරUතතා හා ෙසෞඛ1 
ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාJක වෘ$Jය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ1 ��බඳ ආයතන පනෙ$ 18 වැ[ වග-Jය සහ ආl�කම ව1වසථ්ාෙP 154(6) 
ව1වසථ්ාව ය ටෙ$ 2017.09.20 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � 
ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ ජාJක වෘ$Jය 
YරUතතා හා ෙසෞඛ1 ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2018.06.05 Cන සලකා බලන ලI.) 

*62. 

රාජ1 ව1වසාය හා මහMවර නගර සංව?ධන අමාත1�මා,— 3/ස �	ණෑගල වැ"F 
සමාගෙ< වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14 
(3) වග-Jය ය ටෙ$ 2018.01.24 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- 
� ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$                       
3/ස �	ණෑගල වැ"F සමාගෙ< වා?Uක වා?තාව හා �ල1 පකාශන අMමත කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*63. 

අගාමාත1�මා සහ ජාJක පJප$J හා ආ?�ක කට�� අමාත1�මා ,— 8 ලංකා පJප$J 
අධ1යන ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන 8 ලංකා පJප$J 
අධ1යන ආයතන පනෙ$ 18 වැ[ වග-Jය අMව 2017.11.11 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2013.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා පJප$J අධ1යන ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත 
කළ �� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.03.20 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*64. 

ක?මා-ත හා වා�ජ කට�� අමාත1�මා,— 8 ලංකා හසත් ක?මා-ත මlඩලෙt 
වා?Uක වා?තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(3) වග-Jය ය ටෙ$ 
2017.08.22 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 8 ලංකා හසත් ක?මා-ත 
මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව අMමත කළ �� ය.  

([ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.06.06 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*65. 

කෘUක?ම අමාත1�මා,— කෘUකා?&ක හා ෙගො"ජන රෂණ මlඩලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘUකා?&ක හා ෙගො"ජන රෂණ පනෙ$ 
27 වග-Jය ය ටෙ$ 2017.03.21 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- 
� ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ කෘUකා?&ක 
හා ෙගො"ජන රෂණ මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(කෘUක?මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2017.12.08 Cන සලකා 
බලන ලI.) 
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*66. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙමොර�ව "ශව්"ද1ා¤ය තාෂ�ක 
ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ 
XIII වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2016.10.26 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2013.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ ෙමොර�ව "ශව්"ද1ා¤ය තාෂ�ක ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< 
අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*67. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙමොර�ව "ශව්"ද1ා¤ය තාෂ�ක 
ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ 
XIII වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.01.24 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 
2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr 
[`ෂණ ඇ�ල$ ෙමොර�ව "ශව්"ද1ා¤ය තාෂ�ක ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< 
අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*68. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt ෛවද1 
"ද1ා පශච්ා$ උපා� ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශව්"ද1ාල පනෙ$ XIII වැ[ ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.08.11 වැ[ Cන 
ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ ෙකොළඹ "ශව්"ද1ාලෙt ෛවද1 "ද1ා පශච්ා$ 
උපා� ආයතනෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*69. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— 8 ලංකා අr[Cග "ශව්"ද1ාලෙt 
වා?Uක වා?තාව හා XT< (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ XIII වැ[ 
ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.08.10 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2014.12.31 
වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ 
ඇ�ල$ 8 ලංකා අr[Cග "ශව්"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

*70. 

උසස ්අධ1ාපන හා සංසක්ෘJක කට�� අමාත1�මා,— 8 ලංකා අr[Cග "ශව්"ද1ාලෙt 
වා?Uක වා?තාව හා XT< (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද1ාල පනෙ$ XIII වැ[ 
ප!¢ෙ«දෙt 110 වැ[ වග-Jය යටෙ$ 2017.02.22 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2013.12.31 
වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ 
ඇ�ල$ 8 ලංකා අr[Cග "ශව්"ද1ාලෙt වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(අධ1ාපන හා මානව ස<ප$ සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 
2017.12.08 Cන සලකා බලන ලI.) 

 *71. 

ඛ[ජ ෙත+ ස<ප$ සංව?ධන අමාත1�මා,— ලංකා ඛ[ජ ෙත+ |Jගත සංසථ්ාෙP 
වා?Uක වා?තාව හා XT< (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ[ජ ෙත+ |Jගත සංසථ්ා 
පනෙ$ 32(3) වග-Jය යටෙ$ 2018.05.23 වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ 
Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ 
ලංකා ඛ[ජ ෙත+ |Jගත සංසථ්ාෙP වා?Uක වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(බලශJය ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2018.06.06 Cන සලකා බලන 
ලI.) 
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*72. 

වැ"F ක?මා-ත අමාත1�මා,— ෙපො+ වගා_`ෙ< මlඩලෙt වා?Uක වා?තාව හා 
XT< (2015),— 1971 අංක 38 දරන Zද+ පනෙ$ 14(2)(ඇ) වග-Jය යටෙ$ 2017.10.09 
වැ[ Cන ඉC!ප$ කරන ලද 2015.12.31 වැ[ Cෙන- අවස- � ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද "ගණකා�පJවරයාෙr [`ෂණ ඇ�ල$ ෙපො+ වගා_`ෙ< මlඩලෙt වා?Uක 
වා?තාව හා XT< අMමත කළ �� ය.  

(කෘUක?මය හා ඉඩ< ��බඳ ආං�ක අ±ෂණ කාරක සභාව "*- 2017.12.08 Cන සලකා 
බලන ලI.) 

*73. 
ෙබෞEධ "හාර ෙEවාලග< (සංෙශෝධන) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 
*74. 

ෙථේරවාI ¾¿ කJකාව$ (FයාපCං� _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 
_ය�ම. 

(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*75. 

Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Yරාබ; ආඥාපනත යටෙ$ [ෙPදනය (අංක 1),— 
Yරාබ; ආඥාපනෙ$ (52 අ�කාරය �) 25 වග-Jය යටෙ$ Yරාබ; ස<බ-ධෙය- Zද+ හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා "*- පනවන ල;ව, 2018 ජනවා! 18 CනැJ අංක 2054/42 දරන අJ 
"ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.05.22 Cන ඉC!ප$ කරන ලද [ෙPදනය අMමත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන Yරාබ; [ෙPදනය)  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*76. 
Zද+ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— Yරාබ; ආඥාපනත යටෙ$ [ ෙPදනය (අංක 2),— 

Yරාබ; ආඥාපනෙ$ (52 අ�කාරය �) 32 වග-Jය සමඟ _ය"ය �� 25 
වග-Jය යටෙ$ වා?Uක ම$පැ- බලපත ගාස්� ස<බ-ධෙය- Zද+ හා 
ජනමාධ1 අමාත1වරයා "*- පනවන ල;ව, 2017 ෙදසැ<බ? 11 CනැJ අංක 
2049/4 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ කරM ලැබ, 2018.03.20 Cන ඉC!ප$ 
කරන ලද [ෙPදනය අMමත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන Yරාබ; [ෙPදනය)  
(අමාත1 මlඩලෙt අMමJය ද-වා JෙK.) 

*77. 
ආl�කම ව1වස්ථාව යටෙ$ ෙයෝජනාව,— "වාදය  ක+ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 °[ 22),— “8 ලංකා පජාතා-oක සමාජවාI ජනරජෙt ආl�කම 
ව1වස්ථාෙP 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙP "�"ධාන පකාරව මැJවරණ ෙකො&ෂ- සභාව 
"*- 2016 ෙපබරවා! 25 CනැJ අංක 1955/19 දරන අJ "ෙශේෂ ගැසy පතෙt පළ 
කරM ලැබ, 2016.05.06 Cන ඉC!ප$ කරන ලද, ජනමත"චාරණයකI ෙහෝ ඡ-ද 
"ම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ "ද²$ හා Z³ත ජනමාධ1 "*- ��පැCය �� 
උපමාන ෙහව$ මා?ෙගෝපෙEශ/ ෙමෙහ�< පJප$J අMමත කළ �� ය.” යMෙව- 
ෙයෝජනා කරන ලC-, පශ්නය සභා¾Zඛ කරන ලI.  

78. 

ළමා �න	$ථාපන ෙ-දය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 
_ය�ම.  

79. 

8 ලංකා එස$ uසJ්යා[ සෙහෝදර$වය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — 
ෙදවැ[වර _ය�ම.  
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80. 

8 ලංකා කා-තා ස<ෙ<ලනය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 
_ය�ම.  

81. 

ෙමොනරාගල Cසo් කා-තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — 
ෙදවැ[වර _ය�ම.  

82. 

ලසාFය- සමාජ¸ය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — 
ෙදවැ[වර _ය�ම.  

83. 

ජාත1-තර කා-තා සහ ළමා අh�- Y�Áෙ< සභාව (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ 
ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

84. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර 
_ය�ම.  

85. 

ද ඉ-සk්k�y ඔෆ ්ස?kෆhÃ පKF එක�-ට-yස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) 
පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

86. 

8 ශාක1*ංහාරාම "හාරසථ් කා?යය සාධක සං"ධානය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ 
ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

 

87. 

8 ලංකා ෙගොඩනැXF ෙසේවා ඉංAෙ-	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ 
ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.  

88. 

ෛවද1 එස.් එස.් ,ණව?ධන ෙExය ආ�?ෙPද සංව?ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත _`ෙ<) පන$ ෙක�<පත — ෙදවැ[වර _ය�ම.   

 
* සල=ෙණ� හ?�ව8 ලබ�ෙ� ආABෙ� කටC� ය. 

 

[1] 
“පන$ ෙක�<පත දැ- ෙදවැ[ වර _ය"ය ��ය” යMෙව- ෙයෝජනා කරන ලC-, 

පශන්ය සභා¾Zඛ කරන ලI. 
 

 


