
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

22/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) මහ/වර 0ස2්කෙ3 ඇ4 පළා� පාස6 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස6වල න> කවෙ?ද; 

 (iii) එම එ එ පාසෙ6 ෙසේවෙ3 AB� C	ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස6වල පව4න C	 Dර�පාE සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ/වර 0ස2්කෙ3 පව4න ඉහත (iv)H සඳහ� C	 Dර�පාE �රJමට 
අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර කවෙ?ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

2. 
48/’18 

ග	 (ආචා?ය) බ�Rල Cණව?ධන මහතා,— Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ/ව, රත� ආනයනය සඳහා බලපත 
50 A[� කර/ ලැ\ෙ]ද; 

 (ii) එෙසේ න>, එ^ බලපතලා_�ෙ! න>, `�නය� සහ ඔb� cd� ෙගe 
බලපත ගාස�් ��බඳ cසත්ර වා?තාව ඉ0fප� කර�ෙ�ද; 

 (iii) ව?ෂ 1977 dට ෙ> දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළH රත� iල හැdjම  ��බඳ 
වා?තාව ඉ0fප� කර�ෙ�ද;  

 (iv) බR රHතව k ලංකාවට රත� ආනයනය කර/ ලබන තැනැ�ත�ෙ! න> 
කවෙ?ද;  

 (v) k ලංකාව රත� ආනයනය කර/ ලබන පධාන සැපB>ක	ව� සහ  රටව6 
කවෙ?ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

3. 
136/’18 

ග	 ෙරෝHm [මාf cෙnර�න මහ�iය,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ oඩා 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) මධ'ම පළා� සභාවට අය� මාතෙ6 0ස2්කෙ3 �Hq වාfමා?ග සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

(අටවැ� පා
�ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 39.] 
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( 2 ) 

 

 (ii) එම වාfමා?ගවල න> කවෙ?ද; 

 (iii) එම එ එ වාfමා?ග කමෙය� ප4ලාභ ලබන පb6 සංඛ'ාව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ එ වාfමා?ග කම මs� වගා කරන ඉඩ> අකර පමාණය ෙව� 
ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව?ෂෙ3 dට ෙ> දවා මධ'ම පළා� සභාව cd� මාතෙ6 
0ස2්කෙ3 වාfමා?ග සංව?ධන කටB� සඳහා වැය කළ Sද6 පමාණය   
ව?ෂය අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද; 

  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

4. 
165/’18 

ග	 (ෛවද') න`�ද ජය4සස් මහතා,— අuකරණ හා බ�ධනාගාර ප4සංස්කරණ 
අමාත'�iයෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) ව?ෂ 2006 - 2015 කාල*මාව �ළ cෙශේෂ ජනාuප4 සමාව යටෙ� Aදහස ්
කළ dරක	ව� සංඛ'ාව, එ එ ව?ෂය අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙ?ද; 

 (ii) ඔb�ෙ! නාම ෙ6ඛනය හා dරගතJමට අදාළ e ෙචෝදනා සඳහ� 
කර�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ Aදහස ලැwව� අතර ixමැ	> ෙචෝදනාවලට, සy් zෂණ 
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලeව� සංඛ'ාව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�iය ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

5. 
202/’18 

ග	 උදය පභා� ග>ම��ල මහතා,— Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.09 0න dට 2017.11.30 0න දවා ඇමfක� එස� ජනපද 
ෙඩොලරයට සාෙ�ෂව, k ලංකා 	�යල �f| ඇ4 අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ^ කාල වකවා/ව �ළ 	�යෙ6 �f|ම ෙහේ�ෙව� ආ}Eෙ] cෙ~ශ ණය  
ඉහළ ෙගොස ්ඇ4 පමාණය 	�ය6 ව`� ෙකොපමණද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

6. 
236/’18 

ග	 එස්. එ>. මfකා? මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ oඩා 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) �ෙතොටS6ලට අමතරව, පළා� පාලන ආයතන මs� බැහැර කර ෙ> 
වනcට A?මාණය J ඇ4 කසළ ක� කවෙ?ද; 

 (ii)  ඒවා අය�වන පළා� පාලන ආයතන කවෙ?ද; 

 (iii) ව?තමානෙ3 ෙමම කසළ ක�වල ඇ4 කසළ ප �මාණය ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 (iv)  ෙ>වා අතර දැනට අවදාන> ත��වෙ3 පව4න කසළ ක� 4ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) (i) ෙමවැA කසළ ක�වලට තවRරට� කසළ බැහැර කරi� ඒවා ව?ධනය Jමට 
කටB� කර�ෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ සඳහා පළා� පාලන අමාත'ාංශය යටෙ� �dය> 
වැඩ��ෙවළ  ආර>භ කර 4ෙ�ද; 

 (iii) ෙ> සඳහා ෙ~�ය හා cෙ~�ය වශෙය� ආෙයෝජන ලබා ගැxෙ> 
වැඩසටහන 4ෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න>,  ඒවා කවෙ?ද; 

 (v) ෙ> වනcට ය> වැඩසටහන ආර>භ කර 4ෙ� න>, එH ප �ග4ය කවෙ?ද; 

ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

7. 
385/’18 

ග	 මH�දාන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) ග �ා�ය පාස6වල අධ'ාපනෙ3 සංව?ධනය dRJ ඇත�, ව�කරෙ3 
�ව�වන ක>ක	 ජනතාවෙ! ද	ව�ෙ! අධ'ාපනෙ3 කඩා වැ�ම dRJ 
ඇ4 බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) 2010 ව?ෂෙ3 dට 2014 දවා ව�කරෙ3 පාස6 නඟාd�Jම සඳහා ප��ය 
රජය cd� ග/ ලැw �යවර කවෙ?ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ Sදල වැයකර  4ෙ�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ4 C	ව	�  සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 ව?ෂෙ3 ජනවාf dට ෙ> දවා ව�ක රෙ3 පාස6 සඳහා රජය cd� 
වැයකළ Sදල හා බඳවාග� C	ව	� සංඛ'ාව මහ/වර, /වරඑ�ය, බR6ල 
සහ ර�නDර 0ස2්ක අ/ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද ; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

8. 
395/’18 

ග	 �. රං�� ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?�ක 
කටB� අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) k ලංකා ජනාuප4වරයාෙ! කා?ය ම}ඩලයට අ/මත කර ඇ4 
ස>බ��කරණ ෙ6ක>ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02 0න dට ව�ම� ජනාuප4වරයා යටෙ� ප� කර ඇ4 
ස>බ��කරණ ෙ6ක>ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස>බ��කරණ ෙ6ක>ව	� ප� කර ඇ4 ෙෂේත කවෙ?ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ)  (i) එම එ එ ස>බ��කරණ ෙ6ක>වරයාෙ! නම, අධ'ාපන �R�ක> හා 
ෙවන� �R�ක> ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ?ද;  

 (ii) එ ස>බ��කරණ ෙ6ක>වරෙය සඳහා ෙගවන වැ�ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ/ව ප��ය ව?ෂ ෙදක �ළ එම ස>බ��කරණ ෙ6ක>ව	� සඳහා දරා 
ඇ4 සමසත් �fවැය ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (iv)  අදාළ ස>බ��කරණ ෙ6ක>ව	� cd� එම �fවැයට සාෙ�ෂව 
පමාණව� කා?යභාරය  ඉ�කර 4ෙ�ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

9. 
456/’18 

ග	 �ම6 ර�නායක මහතා,— cR` සංෙ~ශ, ��ට6 යqතල පහ�ක> හා cෙ~ශ 
��යා අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) cR` සංෙ~ශ, ��ට6 යqතල පහ�ක> හා cෙ~ශ ��යා අමාත'�මාෙ! ෙපෞ~ග`ක 
කා?ය ම}ඩලයට අ/Bත Aල වාහන සපයා ඇ4 එ එ Aලධාfයාෙ! නම, 
තන�ර, ෙව�කර ඇ4 වාහනෙ3 ව?ගය, `යාප0ං� අංකය සහ එම ෙව� �jම 
සඳහා අ/ම4ය ලබා R�ෙ� කb	� cd�ද ය�න ෙව� ෙව� වශෙය� එ�මා 
ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

10. 
476/’18 

ග	 cමලJර 0සානායක මහතා,— Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (3) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන R>ෙකොළ හා මධ'සාර ��බඳ ජා4ක අuකාfය පනතට අ/ව 
ම�පැ� හා R>පානය �jෙ> ද?ශන ඇ�ළ� ෙට`නාට', �තපට ෙහෝ දැ�J> 
පචාරය තහන> බව එ�මා ද�ෙනHද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න>, ජනමාධ' අමාත'ාංශය cd� පාලනය ෙකෙරන සව්ා�න 
�පවාHx නා`කාව 2017.02.11 වැA 0න ප.ව. 7.30� 8.00 � අතර cකාශය 
කළ “සේ]ත ගං4ර” ෙට` නාට'ෙ3 ජවAකාවක, A�යක R>පානය කරන 
අB	 ඉතා පැහැ0` ෙලස පද?ශනය කළ බව�; 

 (ii) cෙශේෂෙය� කා�තාව R>පානය කරන ද?ශන cකාශය �jම ෙහේ�ෙව� 
R>පානය සඳහා උ�ෙ�ජනය ඇ4 cයහැ� බව�; 

 (iii)  පා?`ෙ>��ව cd� ස>මත කරන ලද පනතක cucධාන රජෙ3 ජනමාධ' 
ආයතනය cd�ම කඩ කර ඇ4 බව�; 

 එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ඇ) එම cකාශය ��බඳව cuම� පjෂණය dRකර i� ඉ0fයට එවැA dRJ> 
වැළැJම සඳහා �යවර ග�ෙ�ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

11. 
494/’18 

ග	 චi�ද c ෙndf මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ oඩා අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන ආB?ෙ]ද ෙරෝහ6 හා ආB?ෙ]ද 
ෛවද' මධ'සථ්ාන සංඛ'ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ6 හා ෛවද' මධ'සථ්ානවල න> කවෙ?ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ6 හා ෛවද' මධ'සථ්ානවල ෙසේවෙ3 AB� S� ෙසේවක 
සංඛ'ාව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව�ම� ඌව පළා� පධාන අමාත'වරයා එම �රයට ප�Jෙම� අන�	ව 
පළාෙ� ආB?ෙ]ද ෙරෝහ6 හා ෛවද' මධ'සථ්ානවල ��යා ලබා� ඇ4 
D~ගලය� සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  



( 5 ) 

 

 (v) එෙසේ ��යා ලබාR� D~ගලය�ෙ! න>, `�නය� සහ තන�	 කවෙ?ද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

12. 
520/’18 

ග	 ඉ�0ක අ/	~ධ ෙහේර� මහතා,— Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව?ෂෙ3 �රාබR ආදායම, දළ ෙ~�ය Aෂප්ා0තෙ3 ප4ශතය ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව?ෂෙ3 R>ෙකොළ හා dගර� Aෂප්ාදනය මත පනවන ලද බR මs� 
උපයාග� ආදායම දළ ෙ~�ය Aෂප්ා0තෙ3 ප4ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) ප��ය ව?ෂයට සාෙ�ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) H ආදායම ��ෙව`� 	�ය6 
i`යන ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද? 

(ආ) (i)  2016 ව?ෂෙ3 ෙමෝ6� මධ'සාර Aෂප්ාදනය �ට? ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව?ෂය සඳහා ම�පැ� Aෂප්ාදනය අ�4� ආර>භ �jමට සමාග>වලට 
නව බලපත A[� කර 4ෙ�ද; 

 (iii)  එෙසේ න>, එම බලපත සංඛ'ාව සහ එම සමාග>වල න> කවෙ?ද; 

 ය�න� එ�මා සඳහ� කර�ෙනHද? 

(ඇ) (i) �රාබR x4ය යටෙ� වැට�> dR �jමට බලය ඇ4 ආයතනය හා එH 
අuකාf බලය ඇ�ෙ� කා හටද; 

 (ii)  අ�අඩංCවට ප� xත'ා/ ල ෙනොවන �රා ස>බ�ධෙය� x4 කටB� 
�jම සඳහා අuකාj බලය ඇ�ෙ� කා හටද; 

 (iii)  ඔb�ෙ! කා?යභාරය කවෙ?ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

13. 
530/’18 

ග	 වා�ෙ~ව නානායකාර මහතා,— Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මාෙග� 
ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) රෙ� සමසත් බRව`� 57 % අයකර ග/ ලබ�ෙ� k ලංකා ෙ?Cව cd� 
බව�; 

 (ii) ඉ� වැ� බR ප4ශතය වාහන ආනයන බR බව�; 
 (iii) බR ෙනොෙගJමට වාහන ආනයනක	ව� ccධ උපකම භාcතා කරන බව�; 

 (iv) දැනට A[� කර ඇ4 අ4 cෙශේෂ ගැස� Aෙ]දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
0නැ4 අංක 1901/3 ගැස� Aෙ]දනය මs�ද, ෙමම ත��වය මඟ හැරJමට 
Aෙයෝග පනවා ඇ4 බව�; 

එ�මා ද�ෙනHද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත�, 2015.09.22 0නැ4 අංක 1933/6 ගැස� Aෙ]දනෙය� 
ජාවාර>ක	ව�ට fd ෙලස කටB� �jමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ4 බව�; 

 (ii) (අ) (iv)H සඳහ� ගැස� Aෙ]දනෙය� ලබා R� අuකාf බලය මත ෙ?C 
Aලධාf� අනාවරණය කරග� iල අEෙව� සඳහ� වාහන 1000 
ස>බ�ධෙය� පjෂණය dR කළෙහො�, 	�ය6 i`යන 8000කට අuක 
ආදායම අය කර ගත  හැ� බව�; 



( 6 ) 

 

 (iii) ෙ?C අධ'ෂ ජනරා6වරයාෙ! Aෙයෝගය අ/ව 2016.09.21 0න dය� ෙ?C 
පjෂණය� තාවකා`කව අ�H�Jෙම� රටට cශාල ආදායම අHi J ඇ4 
බව�; 

එ�මා ��ග�ෙනHද? 

(ඇ) එෙසේ න>, (ආ) (iii)H සඳහ� Aෙයෝගය අවලංC �jමට �යවර ග�ෙ�ද ය�න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

14. 
555/’18 

ග	 අෙශෝක ¢ය�ත මහතා,— අධ'ාපන අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) D�තලම 0ස2්කෙ3 �Hq ෙදමළ මාධ' පාස6 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස6වල න> කවෙ?ද; 
 (iii) දැනට එ එ පාසෙ6 ෙසේවෙ3 AB� C	ව	� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) D�තලම 0ස2්කෙ3 ෙදමළ මාධ' පාස6වල උග C	 Hඟය පව4න බව  

��ග�ෙ�ද; 
 (v) එෙසේ න>, එම C	 Hඟය අවම �jමට අමාත'ාංශය ග/ ලබන �යවර 

කවෙ?ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 

15. 
578/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�A6 අමරෙසේන මහතා,— ක?මා�ත හා වා£ජ කටB� 
අමාත'�මාෙග� ඇ*මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව?ෂෙ3 dට ෙ> දවා, k ලංකාවට �f�q ආනයනය �jම සඳහා වැය 
e Sදල, එ එ ව?ෂය අ/ව, ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) k ලංකාවට �f�q ආනයනය කර/ ලබන සමාග>වල න> සහ ඔb�ෙ! 
Aෂප්ාදනවල න> කවෙ?ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න>, ඒ ම�ද? 
 

 

පධාන කටB� ආර>භෙ3 � 
පන- ෙක.ප- /0ගැ�2ම /0බඳ දැ56ම 

 

1. 

Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,—  cස?ජන,— 2019 Sද6 ව?ෂෙ3 ෙසේවා cයද> 
සඳහා cucධාන සැල*ම සඳහා ද; ඒ ෙසේවා කා?යය සඳහා k ලංකාව �ළ ෙහෝ ඉ� බැහැර 
ෙහෝ ණය ලබා ගැxමට බලය �ම සඳහා ද; ඒ Sද6 ව?ෂය �ළ ආ}Eෙ] ඇතැ> කටB� 
ෙව/ෙව� ¤ල' ප4පාදන සැප¥ම සඳහා ද; එම කටB� ෙව/ෙව� ඒ Sද6 ව?ෂය �ළ 
cයද> සඳහා අවශ' වන Sද6 ඒකාබ~ධ අරSද`� ෙහෝ ආ}Eෙ] ෙහෝ ආ}Eවට 
�Rස්ස කළ හැ� ෙවන� ය> අරSදල�� ෙහෝ Sද6ව`� ෙහෝ අ�4කාර> වශෙය� 
ෙගJමට ඉඩ සැල*ම සඳහා ද; ඒකාබ~ධ අරSදලට ඒ Sද6 ආප� ෙගJමට cucධාන 
සැල*ම සහ ඉහත ^ ක	¦ හා ස>බ�ධ ෙහෝ එයට ආ/ෂං�ක ක	¦ ස>බ�ධෙය� 
cucධාන සැල*ම  සඳහා ද e පන� ෙක�>පත�. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
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2. 

cෙ~ශ කටB� අමාත'�මා,— තස්තවාදය වැළැJෙ>,— තස්තවාදෙය� හා 
තස්තවාදය ආ§ත ෙවන� වැර0ව`� k ලංකාව හා k ලංකාෙ] ජනතාව ආරෂා �jම 
සඳහා ද; k ලංකාව �ළ ෙහෝ k ලංකාෙව� �ටත � dRකර/ ලබන තස්තවාදය හා 
තස්තවාදය ආ§ත ෙවන� වැර0 වැළැJම සඳහා ද; k ලංකාෙව� �ටත තස්තවාදය 
සඳහා ¨දාන> Jමට k ලංකාෙ] ©iය සහ එH ජනතාව භාcත �jම වැළැJම    
සඳහා ද; තස්තවා� ªයා සහ තස්තවාදය ආ§ත ෙවන� වැර0 අනාවරණය කර ගැxම 
සඳහා cucධාන සැලැස්Jම �£ස ද; තස්තවා� ªයාව ෙහෝ තස්තවාදය ආ§ත ෙවන� 
ය> වරද dRකර ඇ�තා e ය> තැනැ�ත[ හ�නාගැxම, ගහණය කර ගැxම, 
dරභාරයට ගැxම, අ�අඩංCවට ගැxම, රඳවා තබාගැxම, පjෂණ පැවැ�Jම, නE 
පැවjම සහ ද«ව> ලබා�ම සඳහා cucධාන සැලස්Jම �£ස ද; 1979 අංක 48 දරන 
තස්තවාදය වැළැJෙ> (තාවකා`ක cucධාන) පනත ඉව��jම �£ස ද; ඊට 
ස>බ�ධ සහ ආ/ෂං�ක ක	¦ සඳහා cucධාන සැලැස්Jම �£ස ද e පන� 
ෙක�>පත�.  

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

3. 

අuකරණ හා බ�ධනාගාර ප4සංස්කරණ අමාත'�iය,— ය> තැනැ�ත[ෙ! 
මරණය ස>බ�ධෙය� අලාභ අය කරගැxෙ>,— ෙවන� ය> තැනැ�ත[ෙ! අB� 
ªයාව, ෙනොකර හැjම, අතප� �jම ෙහෝ පැහැර හැjම ෙහේ�ෙව� ය> 
තැනැ�ත[ෙ! මරණය dRJම ස>බ�ධෙය� අලාභ අය කරගැxම සඳහා සහ ඒ හා 
ස>බ�ධ සහ ඊට ආ/ෂං�ක ක	¦ සඳහා cucධාන සැලැස්Jම �£ස e පන� 
ෙක�>පත�.  

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
 

ෙය(ජනා /0බඳ දැ56ම 

4. 

පා?`ෙ>��ෙ] සභානායක�මා,— පා?`ෙ>��ෙ] �සJ්>,— පා?`ෙ>��ෙ] සථ්ාවර 
Aෙයෝග අංක 8H cucධානවල [ම සඳහ�ව 4\ණද, අද 0න �සJ්> පැවැ�ෙවන කාල 
ෙ]ලාව අ.භා. 1.00 dට අ.භා. 7.30 දවා cය B� ය. අ.භා. 2.00 ට පා?`ෙ>��ෙ] සථ්ාවර 
Aෙයෝග අංක 8(5) ªයා�මක cය B� ය. අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොcමසා 
පා?`ෙ>��ව ක6 තැ�ය B� ය.   

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ/>�ම සහ 0නට Aයiත කටB� 
 

*1. 

හාA®රණය සඳහා වන කා?යාලය පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*2. 
Sද6 පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
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*3.  

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Aෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� 
මs� සංෙශෝuත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�4ය සහ 
14 වග�4ය සමඟ �යcය B� එ^ පනෙ� 20 වග�4ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Aෙයෝග ස>බ�ධෙය� සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'වරයා cd� 
සාදන ලRව, 2018 ¯A 18 0නැ4 අංක 2076/4 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 
2018.07.17 0න ඉ0fප� කරන ලද Aෙයෝග අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
 

*4.  

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Aෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� 
මs� සංෙශෝuත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�4ය සහ          
14 වග�4ය සමඟ �යcය B�  එ^ පනෙ� 20 වග�4ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) Aෙයෝග ස>බ�ධෙය� සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'වරයා 
cd� සාදන ලRව, 2018 අෙගෝස�් 10 0නැ4 අංක 2083/37 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ 
කර/ ලැබ,  2018.09.18 0න ඉ0fප� කරන ලද Aෙයෝග අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*5.  

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— k ලංකා අපනයන 
සංව?ධන පනත යටෙ� Aෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන k ලංකා අපනයන සංව?ධන 
පනෙ� 14(1) වග�4ය යටෙ� ෙසස් බR ස>බ�ධෙය� සංව?ධන උපාය මා?ග හා 
ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 °` 24 0නැ4 අංක 2081/10 
දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.08.23 0න ඉ0fප� කරන ලද 
Aෙයෝගය අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*6. 

පjෂණ ෙකොiෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*7. 
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?�ක කටB� අමාත'�මා,— උද?පන පනත 

යටෙ� Aයමය,— ජා4ක රාජ' සභාෙ] 1977 අංක 8 දරන උද?පන පනෙ� 3 වග�4ය යටෙ� 
k ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජය සහ �?� ජනරජය අතර උද?පන �c�ම 
ස>බ�ධෙය� ජනාuප4වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 °` 13 0නැ4 අංක 2079/77 දරන අ4 
cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.09.04 0න ඉ0fප� කරන ලද Aයමය අ/මත කළ 
B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*8. 

අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?�ක කටB� අමාත'�මා,— ෙපෞ~ග`ක 
ආරෂක Aෙයෝජ'ායතන cuම� �jෙ> පනත යටෙ� Aෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞ~ග`ක ආරෂක Aෙයෝජ'ායතන cuම� �jෙ> පනෙ� 18 වග�4ය යටෙ�  ගාස�් 
අය�jම සංෙශෝධනය ස>බ�ධෙය� ආරෂක අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 ¯A 07 
0නැ4 අංක 2074/34 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ,  2018.09.04 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aෙයෝග අ/මත කළ B� ය. 
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*9. 
Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනත යටෙ� Aයමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනෙ� 3 වග�4ය යටෙ� 
Aෂප්ාදන බR ස>බ�ධෙය� Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 මැ� 31 
0නැ4 අංක 2073/41 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.09.21 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aයමය අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*10. 
Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනත යටෙ� Aයමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනෙ� 3 වග�4ය යටෙ� 
Aෂප්ාදන බR ස>බ�ධෙය� Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 ¯A 08 
0නැ4 අංක 2074/39 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.09.21 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aයමය අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*11. 
Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනත යටෙ� Aයමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන Aෂප්ාදන බR (cෙශේෂ cucධාන) පනෙ� 3 වග�4ය යටෙ� 
Aෂප්ාදන බR ස>බ�ධෙය� Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 ¯A 14 
0නැ4 අංක 2075/51 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.09.21 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aයමය අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*12. 

Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— �රාබR ආඥාපනත යටෙ� Aෙ]දනය (අංක 1),— 
�රාබR ආඥාපනෙ� (52 අuකාරය e) 25 වග�4ය යටෙ� �රාබR ස>බ�ධෙය� Sද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා cd� පනවන ලRව, 2018 ජනවාf 18 0නැ4 අංක 2054/42 දරන අ4 
cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.05.22 0න ඉ0fප� කරන ලද Aෙ]දනය අ/මත 
කළ B� ය. 

(අංක 04/2018 දරන �රාබR Aෙ]දනය)  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*13. 
Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— �රාබR ආඥාපනත යටෙ� A ෙ]දනය (අංක 2),— 

�රාබR ආඥාපනෙ� (52 අuකාරය e) 32 වග�4ය සමඟ �යcය B� 25 
වග�4ය යටෙ� වා?²ක ම�පැ� බලපත ගාස්� ස>බ�ධෙය� Sද6 හා 
ජනමාධ' අමාත'වරයා cd� පනවන ලRව, 2017 ෙදසැ>බ? 11 0නැ4 අංක 
2049/4 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.03.20 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aෙ]දනය අ/මත කළ B� ය. 

(අංක 1004 දරන �රාබR Aෙ]දනය)  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*14.  
cෙ~ශ කටB� අමාත'�මා,— තානාප4 වරපසාද පනත යටෙ� Aෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප4 වරපසාද පනෙ� 4 වග�4ය යටෙ� cෙ~ශ කටB� අමාත'වරයා 
cd� සාදන ලRව, 2018  ¯A 05 0නැ4 අංක 2074/13 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ 
කර/ ලැබ, 2018.08.10 0න ඉ0fප� කරන ලද Aෙයෝග අ/මත කළ   B� ය. 

 (අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
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*15.  
පළා� සභා, පළා� පාලන සහ oඩා අමාත'�මා,— oඩා පනත යටෙ� Aෙයෝගය,—

ජා4ක රාජ' සභාෙ] 1973 අංක 25 දරන oඩා පනෙ� 41 වග�4ය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ oඩා අමාත'වරයා cd� සාදන ලRව, 2018 මැ� 31 0නැ4 අංක 
2073/15  දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කර/ ලැබ, 2018.08.24 0න ඉ0fප� 
කරන ලද Aෙයෝගය අ/මත කළ B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*16.  
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?�ක කටB� අමාත'�මා,— ආ}Eකම 

ව'වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— k ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ}Eකම 
ව'වසථ්ාෙ] 104ආ (5) (අ) ව'වසථ්ාව පකාරව මැ4වරණ ෙකොiෂ� සභාව cd� සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ>බ? 04 0නැ4 අංක 2048/1 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ කරන ලRව, 
2018.01.23 0න ඉ0fප� කරන ලද ජනමතcචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද cම*මකට අදාළ 
කාල*මාව �ළ cද´� හා Sµත ජනමාධ' cd� ��පැ0ය B�, මාධ' උපමාන අ/මත කළ   
B� ය. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*17. 

ෙකොළඹ ව'ාපාර වස්� cAමය ස්ථානය අසාSHකරණය �jෙ> පන� ෙක�>පත — 
කාරක සභාව. 

*18. 
ෙබෞ~ධ cහාර ෙ~වාලග> (සංෙශෝධන) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*19. 

ෙථේරවා� ·¸ ක4කාව� (`යාප0ං� �jෙ>) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර 
�යJම. 

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*20. 

k ලංකා වා£ජ සමථ මධ'ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර 
�යJම.  

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*21.  

��[>ප� cAමය පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*22. 
කාලාවෙරෝධ (cෙශේෂ cucධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 
*23. 

k ලංකා cR`බල (සංෙශෝධන) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  
(අමාත' ම}ඩලෙ3 අ/ම4ය ද�වා 4ෙ�.) 

*24. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— මහජන බැං[ෙ] වා?²ක 

වා?තාව හා ඒකාබ~ධ ¤ල' පකාශන (2016),— Sද6 x4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.16 වැA 0න ඉ0fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� මහජන බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ඒකාබ~ධ 
¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 
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*25. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— k ලංකා ක¯ සංසථ්ාෙ] 

වා?²ක වා?තාව හා ඒකාබ~ධ ¤ල' පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ�       
14(3) වග�4ය යටෙ� 2017.11.24 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා 
ක¯ සංසථ්ාෙ] වා?²ක වා?තාව හා ඒකාබ~ධ ¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*26. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— ලංකා බැං[ෙ] වා?²ක 

වා?තාව හා ඒකාබ~ධ ¤ල' පකාශන (2016),— Sද6 x4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැA 0න ඉ0fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ඒකාබ~ධ 
¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*27. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— පාෙ~�ය සංව?ධන බැං[ෙ] 

වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන (2015),— Sද6 x4 පනෙ� 35(3) වග�4ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැA 0න ඉ0fප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� පාෙ~�ය සංව?ධන බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා 
¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*28. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Sද6  පනෙ�     
14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� රාජ' 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*29. 
රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— රාජ' උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Sද6  පනෙ�     
14(3) වග�4ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� රාජ' 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 
*30. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— k ලංකා ඉ4f�jෙ> බැං[ෙ] 
වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Sද6  පනෙ� 14(3) 
වග�4ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e 
ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා�න cගණකව	�ෙ! Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා 
ඉ4f�jෙ> බැං[ෙ] වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2017.09.21 0න සලකා 
බලන ල�.) 
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*31. 
සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— k ලංකා ආෙයෝජන 

ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකොiසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 
2012.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා ආෙයෝජන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2017.11.10 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*32. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— k ලංකා ආෙයෝජන 
ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකොiසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 
2013.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා ආෙයෝජන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*33. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— k ලංකා ආෙයෝජන 
ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ?�ක 
ෙකොiසම පනෙ� 31 වැA වග�4ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 
2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා ආෙයෝජන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ 
B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*34. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— k ලංකා අපනයන සංව?ධන 
ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1979 අංක 40 දරන k ලංකා අපනයන 
සංව?ධන පනෙ� 16 වැA වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� II වැA වග�4ය  
අ/ව 2017.10.20 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා අපනයන සංව?ධන 
ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.02.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*35. 

Sද6 හා ජනමාධ' අමාත'�මා,— k ලංකා ��[>ප� හා cAමය ෙකොiෂ� සභාෙ] 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2016),— 1987 අංක 36 දරන k ලංකා ��[>ප� හා cAමය 
ෙකොiෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 13(1) 
වග�4ය අ/ව, 2017.12.07 වන 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2016.12.31 0ෙන� අවස� 
e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� k ලංකා 
��[>ප� හා cAමය ෙකොiෂ� සභාෙ] වා?²ක වා?තාව හා �¦ම අ/මත කළ B� ය. 

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.02.20 0න 
සලකා බලන ල�.) 
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*36. 

cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— අ/ ලතා තෙසේ	 ��බඳ k ලංකා ප»තන ම}ඩලෙ3 
වා?²ක වා?තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ/ ලතා තෙසේ	 ��බඳ k ලංකා 
ප»තන ම}ඩල පනෙ� 29(5) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) 
වග�4ය යටෙ�, 2016.08.12 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� 
e ව?ෂය සඳහා cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� අ/ ලතා තෙසේ	 ��බඳ 
k ලංකා ප»තන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*37. 

cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක cද'ා හා තාෂණ ෙකොiෂ� සභාෙ] වා?²ක 
වා?තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන cද'ාව හා තාෂණය වැ� 0B¦ �jෙ> පනෙ� 
40(3) වග�4ය සහ ආ}Eකම ව'වස්ථාෙ] 154(6) ව'වසථ්ාව යටෙ�, 2016.06.09 වැA 
0න ඉ0fප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ජා4ක cද'ා හා තාෂණ ෙකොiෂ� සභාෙ] 
වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*38. 

cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක cද'ා පදනෙ> වා?²ක වා?තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන cද'ාව හා තාෂණය වැ� 0B¦ �jෙ> පනෙ� 40(3) වග�4ය සහ 
ආ}Eකම ව'වස්ථාෙ] 154(6) ව'වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැA 0න ඉ0fප� කරන 
ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e  ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ජා4ක cද'ා පදනෙ> වා?²ක වා?තාව 
අ/මත  කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*39. 

cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— ජා4ක cද'ා හා තාෂණ ෙකොiෂ� සභාෙ] වා?²ක 
වා?තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන cද'ාව හා තාෂණය වැ� 0B¦ �jෙ> පනෙ� 
40(3) වග�4ය සහ ආ}Eකම ව'වස්ථාෙ] 154(6) ව'වසථ්ාව යටෙ�, 2017.03.22 වැA 
0න ඉ0fප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ජා4ක cද'ා හා තාෂණ ෙකොiෂ� සභාෙ] 
වා?²ක වා?තාව අ/මත  කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*40. 

cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— කා?iක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන cද'ාව හා තාෂණය වැ� 0B¦ �jෙ> පනෙ� 40(3) වග�4ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ�, 2017.01.24 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� කා?iක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?²ක 
වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 
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*41. 
cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— කා?iක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන cද'ාව හා තාෂණය වැ� 0B¦ �jෙ> පනෙ� 40(3) වග�4ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය යටෙ�, 2016.01.29 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� කා?iක තාෂණ ආයතනෙ3 වා?²ක 
වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*42. 
cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— k ලංකා පi4 ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන k ලංකා පi4 ආයතන පනෙ� 37(3) වග�4ය සහ ආ}Eකම 
ව'වසථ්ාෙ] 154(6) ව'වස්ථාව යටෙ�, 2016.12.02 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2014. 
12. 31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� k ලංකා පi4 ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*43. 
cද'ා, තාෂණ, ප?ෙ3ෂණ, ADණතා සංව?ධන හා වෘ�»ය D¼¦ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත'�මා,— අ/ ලතා තෙසේ	 ��බඳ k ලංකා ප»තන ම}ඩලෙ3  
වා?²ක වා?තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ/ ලතා තෙසේ	 ��බඳ k ලංකා 
ප»තන ම}ඩල පනෙ� 29(5) වග�4ය සහ 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) 
වග�4ය යටෙ�, 2017.06.22 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2015.12.31 0ෙන� අවස� 
e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� අ/ ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ k ලංකා ප»තන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.11 0න සලකා බලන ල�.) 

*44. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— k ලංකා සබරගSව 

cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� k ලංකා සබරගSව cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*45. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— k ලංකා සබරගSව 

cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� k ලංකා සබරගSව cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 
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*46. 

උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— k ජයව?ධනDර 
cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2015),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.10.17 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2015.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� k ජයව?ධනDර cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*47. 
උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ඌව ෙව6ලසස් 

cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.03.23 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව6ලස්ස cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*48. 
උසස් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ඌව ෙව6ලසස් 

cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.08.10 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව6ලස්ස cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*49. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2016.10.26 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 
2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*50. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2017.01.24 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 
2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

 



( 16 ) 

 

*51. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2015),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� xiii වැA 
පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 2018.02.21 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 
2015.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ     
B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2018.05.23 0න සලකා බලන ල�.) 

*52. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 

පfගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
cශ්වcද'ාල පනෙ� 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2016.07.20 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද, 
2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 පfගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*53. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 

පfගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
cශ්වcද'ාල පනෙ� 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ0fප� කරන ලද, 
2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 පfගණක අධ'යනායතනෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.05.03 0න සලකා බලන ල�.) 

*54. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2012),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 0න 
ඉ0fප� කරන ලද, 2012.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව 
හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 0න 
ඉ0fප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව 
හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 
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*56. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 

වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල පනෙ� 110 වැA 
වග�4ය හා 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 0න 
ඉ0fප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද£ය cශ්වcද'ාලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.11.20 0න සලකා බලන ල�.) 

*57. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ග>පහ cකමාර¾� ආB?ෙ]ද 

cද'ායතනය, කැළ£ය cශ්වcද'ාලයH වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 
16 දරන cශව්cද'ාල පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ�, 
2017.01.24 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණය ඇ�ළ�, ග>පහ cකමාර¾� ආB?ෙ]ද 
cද'ායතනය, කැළ£ය cශව්cද'ාලයH වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*58. 
උසස ් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව් cද'ාල¥ය 

කෘ²තාÀ£ක හා ගා�ය cද'ා ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 
අංක 16 දරන cශව්cද'ාල පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 
2017.08.11 0න ඉ0fප� කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ cශව් cද'ාල¥ය 
කෘ²තාÀ£ක හා ගා�ය cද'ා ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*59. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාu ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.03.23 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2013.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාu ආයතනෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*60. 
උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාu ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශ්වcද'ාල 
පනෙ� xiii වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.03.23 0න ඉ0fප� 
කරන ලද, 2014.12.31 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
cගණකාuප4වර යාෙ! Ajෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාu ආයතනෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය. 

(අධ'ාපනය හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව 
cd� 2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 
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*61. 

සංව?ධන උපාය මා?ග හා ජාත'�තර ෙවළඳ අමාත'�මා ,— k ලංකා අපනයන 
සංව?ධන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2015),— 1979 අංක 40 දරන k ලංකා 
අපනයන සංව?ධන පනෙ� 16 වැA වග�4ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  Sද6  පනෙ�  
II වැA වග�4ය අ/ව 2018.02.21 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� 
අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� k 
ලංකා අපනයන සංව?ධන ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*62. 

වැc  ̀ක?මා�ත අමාත'�මා ,—   [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාfෙ3 වා?²ක වා?තාව 
හා �¦> (2013),— 1975 අංක 35 දරන [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාf පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Sද6  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග�4ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාfෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(කෘ²ක?මය හා ඉඩ> ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.05.23 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*63. 

වැc` ක?මා�ත අමාත'�මා,—   [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාfෙ3 වා?²ක වා?තාව හා 
�¦> (2014),— 1975 අංක 35 දරන [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාf පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන Sද6 පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග�4ය ය ටෙ� 2017.07.25 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� [ඩා ෙ� ව� සංව?ධන අuකාfෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(කෘ²ක?මය හා ඉඩ> ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.05.23 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*64. 

ක>ක	 හා වෘ�»ය සi4 සබඳතා අමාත'�මා,— ජා4ක වෘ�4ය �ර²තතා හා ෙසෞඛ' 
ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා4ක වෘ�4ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ' ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැA වග�4ය සහ ආ}Eකම ව'වසථ්ාෙ] 154(6) 
ව'වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e 
ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ජා4ක වෘ�4ය 
�ර²තතා හා ෙසෞඛ' ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2018.06.05 0න සලකා බලන ල�.) 

*65. 

රාජ' ව'වසාය හා මහ/වර නගර සංව?ධන අමාත'�මා,— */ස [	ණෑගල වැc` 
සමාගෙ> වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14 
(3) වග�4ය ය ටෙ� 2018.01.24 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� අවස� 
e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල�                       
*/ස [	ණෑගල වැc` සමාගෙ> වා?²ක වා?තාව හා ¤ල' පකාශන අ/මත කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 
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*66. 
අගාමාත'�මා සහ ජා4ක ප4ප�4 හා ආ?�ක කටB� අමාත'�මා ,— k ලංකා ප4ප�4 

අධ'යන ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන k ලංකා ප4ප�4 
අධ'යන ආයතන පනෙ� 18 වැA වග�4ය අ/ව 2017.11.11 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 
2013.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! 
Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා ප4ප�4 අධ'යන ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත 
කළ B� ය.  

(ආ?�ක සංව?ධන ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.03.20 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*67. 
ක?මා�ත හා වා£ජ කටB� අමාත'�මා,— k ලංකා හසත් ක?මා�ත ම}ඩලෙ3 

වා?²ක වා?තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(3) වග�4ය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� k ලංකා හසත් ක?මා�ත 
ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව අ/මත කළ B� ය.  

(Aෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.06.06 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*68. 
කෘ²ක?ම අමාත'�මා,— කෘ²කා?iක හා ෙගොcජන රෂණ ම}ඩලෙ3 වා?²ක 

වා?තාව හා �¦> (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ²කා?iක හා ෙගොcජන රෂණ පනෙ� 
27 වග�4ය ය ටෙ� 2017.03.21 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� 
e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� කෘ²කා?iක 
හා ෙගොcජන රෂණ ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(කෘ²ක?මය හා ඉඩ> ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2017.12.08 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*69. 
උසස ් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙමොර�ව cශව්cද'ා�ය 

තාෂ£ක ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශව්cද'ාල 
පනෙ� XIII වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2016.10.26 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ෙමොර�ව cශව්cද'ා�ය තාෂ£ක ආයතනෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*70. 
උසස ් අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙමොර�ව cශව්cද'ා�ය 

තාෂ£ක ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශව්cද'ාල 
පනෙ� XIII වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.01.24 වැA 0න ඉ0fප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ෙමොර�ව cශව්cද'ා�ය තාෂ£ක ආයතනෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*71. 

උසස ්අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 ෛවද' 
cද'ා පශච්ා� උපාu ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
cශව්cද'ාල පනෙ� XIII වැA පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.08.11 වැA 0න 
ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ cශව්cද'ාලෙ3 ෛවද' cද'ා පශච්ා� 
උපාu ආයතනෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 
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*72. 

උසස ්අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— k ලංකා අ!A0ග cශව්cද'ාලෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2014),— 1978 අංක 16 දරන cශව්cද'ාල පනෙ� XIII වැA 
පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.08.10 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2014.12.31 
වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ 
ඇ�ල� k ලංකා අ!A0ග cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

*73. 

උසස ්අධ'ාපන හා සංසක්ෘ4ක කටB� අමාත'�මා,— k ලංකා අ!A0ග cශව්cද'ාලෙ3 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2013),— 1978 අංක 16 දරන cශව්cද'ාල පනෙ� XIII වැA 
පf¾ෙ¿දෙ3 110 වැA වග�4ය යටෙ� 2017.02.22 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2013.12.31 
වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ 
ඇ�ල� k ලංකා අ!A0ග cශව්cද'ාලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(අධ'ාපන හා මානව ස>ප� සංව?ධනය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 
2017.12.08 0න සලකා බලන ල�.) 

 *74. 

ඛAජ ෙත6 ස>ප� සංව?ධන අමාත'�මා,— ලංකා ඛAජ ෙත6 x4ගත සංසථ්ාෙ] 
වා?²ක වා?තාව හා �¦> (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛAජ ෙත6 x4ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග�4ය යටෙ� 2018.05.23 වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 
0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛAජ ෙත6 x4ගත සංසථ්ාෙ] වා?²ක වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(බලශ4ය ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2018.06.06 0න සලකා බලන 
ල�.) 

*75. 

වැc` ක?මා�ත අමාත'�මා,— ෙපො6 වගා�jෙ> ම}ඩලෙ3 වා?²ක වා?තාව හා 
�¦> (2015),— 1971 අංක 38 දරන Sද6 පනෙ� 14(2)(ඇ) වග�4ය යටෙ� 2017.10.09 
වැA 0න ඉ0fප� කරන ලද 2015.12.31 වැA 0ෙන� අවස� e ව?ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද cගණකාuප4වරයාෙ! Ajෂණ ඇ�ල� ෙපො6 වගා�jෙ> ම}ඩලෙ3 වා?²ක 
වා?තාව හා �¦> අ/මත කළ B� ය.  

(කෘ²ක?මය හා ඉඩ> ��බඳ ආං�ක අ�ෂණ කාරක සභාව cd� 2017.12.08 0න සලකා 
බලන ල�.) 

*76. 
ආ}Eකම ව'වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— cවාදය  ක6 තබන ලද පශ්නය                   

(2016 °A 22),— “k ලංකා පජාතා�2ක සමාජවා� ජනරජෙ3 ආ}Eකම 
ව'වස්ථාෙ] 104ආ (5)(අ) ව'වස්ථාෙ] cucධාන පකාරව මැ4වරණ ෙකොiෂ� සභාව 
cd� 2016 ෙපබරවාf 25 0නැ4 අංක 1955/19 දරන අ4 cෙශේෂ ගැස� පතෙ3 පළ 
කර/ ලැබ, 2016.05.06 0න ඉ0fප� කරන ලද, ජනමතcචාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 
cම*මකට අදාළ කාල*මාව �ළ cද´� හා Sµත ජනමාධ' cd� ��පැ0ය B� 
උපමාන ෙහව� මා?ෙගෝපෙ~ශ/ ෙමෙහB> ප4ප�4 අ/මත කළ B� ය.” ය/ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල0�, පශ්නය සභා·Sඛ කරන ල�.  

77. 

ළමා Dන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

78. 

k ලංකා එස� ªස4්යාA සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — 
ෙදවැAවර �යJම.  

79. 

k ලංකා කා�තා ස>ෙ>ලනය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර 
�යJම.  
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80. 

ෙමොනරාගල 0ස2් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — 
ෙදවැAවර �යJම.  

81. 

ලසා`ය� සමාජ¥ය අධ'ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — 
ෙදවැAවර �යJම.  

82. 

ජාත'�තර කා�තා සහ ළමා අ�»� ��^ෙ> සභාව (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� 
ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

83. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර 
�යJම.  

84. 

ද ඉ�සq්qB� ඔෆ ්ස?qෆ�Ç ප�` එකb�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත �jෙ>) 
පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

85. 

k ශාක'dංහාරාම cහාරසථ් කා?යය සාධක සංcධානය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� 
ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

 

86. 

k ලංකා ෙගොඩනැ�` ෙසේවා ඉං�ෙ�	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� 
ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.  

87. 

ෛවද' එස.් එස.් Cණව?ධන ෙ~�ය ආB?ෙ]ද සංව?ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත �jෙ>) පන� ෙක�>පත — ෙදවැAවර �යJම.   

 
* සල:ෙණ� හ<�ව5 ලබ�ෙ� ආ>?ෙ� කට@� ය. 

 

 


