
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

18/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ  මහතා,— පවාහන හා %&' (ව� ෙසේවා අමාත+�මාෙග� 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) මහ2වර 3ස4්කෙ5 ඇ6 7 ලංකා ගමනාගමන ම:ඩල <ෙපෝ සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම <ෙපෝවල නD කවෙEද; 

 (iii) එම එ එ <ෙපෝෙව� දැනට ධාවනය කර2 ලබන බසර්ථ සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම <ෙපෝ අතK� ලාභ හා පාM ලබන <ෙපෝ ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙEද;  

 (v) එම එ එ <ෙපෝෙO පව6න Pර�පාM කවෙEද; 

 (vi) ව�ම� යහපාලන රජය බලයට ප�Rෙම� අන�	ව, ෙD දවා <ෙපෝවල 
ලබා S ඇ6 TUයා සංඛ+ාව සහ එම  TUයා ලැV PWගලය�ෙ  නD කවෙEද; 

 (vii) මහ2වර 3ස4්කෙ5 ලංගම <ෙපෝවල බස ් ඇXය වැ< 3YZ U[මට 
අමාත+ාංශය ග2 ලබන �යවර කවෙEද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

2. 
38/’18 

ග	 (ආචාEය) බ�bල (ණවEධන මහතා,— සමාජ cබසාධන හා පාථdක කEමා�ත 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය\ අංක 182 ෙයෝජනාවට අ2ව, පාථdක කEමා�ත 
කg�%ලය (Primary Industry Council) �\wව2 ලැxෙOද; 

 (ii) එෙසේ නD, එම 3නය සහ සථ්ානය කවෙEද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව\, පාථdක කEමා�ත කg�%ලය �\wRෙD 
අරzZ හා ඒ සඳහා | වැඩ��ෙවළ සැෙක&� පැහැ3~ කර�ෙ�ද; 

 (iv) ෙමම කg�%ලයට සDබ�ධවන &ෙශේෂඥය�ෙ  නාම ෙ'ඛනය ඉ3Kප� 
කර�ෙ�ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙව\ සඳහ� වන 7 ලංකාෙO දැනට ස�යව පව�නා පාථdක 
කEමා�ත ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉ3Kප� කර�ෙ�ද; 
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( 2 ) 

 

 (vi) 2009 Yද ගැwD �මRෙම� පc, උ�	 නැෙගන\ර ඇ��ව 7 ලංකාව �ළ 
අ�6� ඇරඹ ූපාථdක කEමා�තය� කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද?  

3. 
132/’18 

ග	 ෙරෝ\� �මාK &ෙ�ර�න මහ�dය,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප�6 හා 
ආE�ක කටY� අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ක� ගඟ, ෙමොරගහක�ද ව+ාපෘ6ය ෙහේ�ෙව� මාතෙ' 3ස4්කෙ5, 
ල ගල මැ6වරණ ෙකො�ඨාසෙ5 අවතැ� | පg', ල ගල මැ6වරණ 
ෙකො�ඨාසය �ළම ප3ං� U[මට �යවර ෙගන 6ෙබන බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නD, අවතැ� | පg' සංඛ+ාව සහ ලබාb� ඉඩD පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ලබාb� ඉඩD පමාණය ව�ම� පරPරට පමාණව� gවද, ඊළඟ පරDපරා 
සඳහා පමාණව� ෙනොවන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නD, ෙමොරගහක�ද ව+ාපෘ6ය ෙහේ�ෙව� නැවත ප3ං� කරන ලද පg' 
z�ණ ෙදන ඉඩD ගැට� හා ඔg�ෙ  ඊළඟ පරDපරාවට z�ණ Sමට %bවන 
ඉඩD ගැට� &ස�මට අමාත+ාංශය ග2 ලබන �යවර කවෙEද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

4. 
159/’18 

ග	 (ෛවද+) න~�ද ජය6ස්ස මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘ6ක කටY� 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) ෙD වන&ට 7 ලංකාව �ළ �යා�මක වන උපා� පදානය කර2 ලබන ආයතන 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) එම එ එ ආයතනෙ5, 

 (i) ~�නය; 

 (ii) උපා� පදානය U[ම සඳහා &ශව්&ද+ාල ප6පාදන ෙකොdෂ� සභාෙO 
අ2ම6ය ලබාෙගන ඇ6 3නය; 

 (iii) �Kනම2 ලබන උපා�; 

 (iv) ඉෙග2ම ලබන %c� සංඛ+ාව; 

 (v) එ එ උපා� පාඨමාලාව සඳහා අයකර2 ලබන zදල;  

 ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙEද ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

5. 
196/’18 

ග	 උදය පභා� ගDම��ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප�6 හා ආE�ක 
කටY� අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වEෂෙ5S එස� ජා��ෙ  සං&ධානෙ5 මහා ම:ඩල වාE�ක සැ%ය 
සඳහා ජනා�ප6�මාෙ  සංචාරයට සහභා� | �ත �Kස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභා� | PWගලය�ෙ  නD සහ ඔg� �ත �Kසට ඇ�ළ� 
| පදනම ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙEද; 



( 3 ) 

 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ+ සංසථ්ා, ව+වසථ්ා�ත ම:ඩල සහ රාජ+ 
සමාගD &%� දැ� සD�Eණ �Kවැය  ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

6. 
217/’18 

ග	 ඩ ලස් ෙWවාන�ද මහතා,— ¡වර හා ජලජ සDප� සංවEධන සහ ගා¢ය 
ආE�කය ��බඳ අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) U�ෙනො£�ය 3ස4්කෙ5 �\ටා 6ෙබන වැO 11 ආ¤තව පg' 750 
පමණ dK3ය ම�ස+ කEමා�තෙ5 �යැෙලන බව�; 

 (ii)  මෑතක %ට පව6න දැ< �යඟය ෙහේ�ෙව� ෙමම පg'වල ¦වෙනෝපාය 
z�ම��ම පාෙහේ අ\d R ඇ6 බව�;  

එ�මා ද�ෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙ  ¦වෙනෝපාය ��බඳ අවධානය ෙයොz කර, යD ව�3ය 
ලබා Sමට හැUයාව 6ෙ§ද; 

 (ii)  එෙසේ නD, ලබා 3ය හැU සහනය කවෙEද 

 (iii)   එම සහනය ලබා ෙද2 ලබන 3නය කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

7. 
233/’18 

ග	 එස.් එD. මKකාE මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො�නාව අධ+ාපන ෙකො�ඨාසෙ5 �\¨ එකම  බා~කා ජා6ක පාසල 
ෙකොෙළො�නාව බා~කා &ද+ාලය බව�; 

 (ii)  ෙD වන&ට එම &ද+ාලෙ5 අMපාM Tස පව6න බව�; 

 (iii) (	 Pර�පාM 18 සහ අනධ+යන කාEය ම:ඩල Pර�පාM  08 පව6න 
බව�; 

 එ�මා ද�ෙන\ද? 

(ආ) (i) ෙමම Pර�පාM පැව�ම &ද+ාලෙ5 ඉ3K පග6යට හා ©E6යට බාධාව සහ 
හා�ය බව ��ග�ෙ�ද;  

 (ii) ෙමම Pර�පාM �රRම සඳහා ඇ6 සැලcD කවෙEද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ග2 ලබන 3නය කවෙEද;  

 (iv) 2017 වEෂෙ5S ෙමම &ද+ාලෙ5 ෙභෞ6ක හා මානව සDප� සංවEධනය 
සඳහා ලබාS ඇ6 ප6පාදන ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙEද; 

 (v) එම ප6පාදනව~� දැනට %b කර ඇ6 වැඩසටහ�වල පග6ය කවෙEද; 

 (vi) 2018 වEෂෙ5 ෙමම &ද+ාලෙ5 ෙභෞ6ක හා මානව සDප� සංවEධනය සඳහා  
ප6පාදන ලබා Sමට සැලcD කර 6ෙ§ද; 

 (vii) එෙසේ නD, එම ප6පාදන කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

 



( 4 ) 

 

8. 
241/’18 

ග	 ෙහේෂා� &තානෙ  මහතා,— සමාජ ස&බලගැ�RD අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ර�නPර 3ස4්කෙ5 සමෘW� සහනාධාර ලබන පg' සංඛ+ාව, එ එ 
මැ6වරණ ෙකො�ඨාසය අ2ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii) සමෘW� ව+ාපාරයට අ�6� පg' ඇ�ළ� කරගැ«ම සඳහා අමාත+ාංශය ග2 
ලබන �යවර කවෙEද;   

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද?  

9. 
311/’18 

ග	 xW�ක ප6රණ මහතා,— පවාහන හා %&' (ව� ෙසේවා අමාත+�මාෙග� 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙ5 මධ+ම බසන්ැව�ම, (ණ%ංහPර ෙපෞWග~ක බස ්නැව�ම 
හා බැස්̈ ය� මාවෙ� �\¨ ෙපෞWග~ක බස ් නැව�ම යන සථ්ානය�\  
බසර්ථව~� ක�පD ලබා ග�නා බව�; 

 (ii) ම�දව+ හා ෙවන� අයථා �යාව�ට සDබ�ධ PWගලය� තම ව+ාපාර 
කටY� සඳහා ෙමම සථ්ාන ෙයොදා ග�නා බව�; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය�\ ෙWය හා &ෙWය ම®� සඳහා ප ̄මාණව� පහcකD 
ෙනොමැ6 බව�; 

එ�මා ද�ෙන\ද? 

(ආ) (i) උත අයථා ක ි̄යාව�\ ෙයෙදන PWගලය� මැඬ²මට ක ි̄යාමාEග ෙගන 
6ෙ§ද; 

 (ii) එෙසේ නD, 2016 වEෂය �ළ අ�අඩං(වට ග� සහ «6 ම³� කටY� කළ 
PWගලය� සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය�\ ආර´ාවට ෙපො²%ය ෙයොදවා 6ෙ§ද; 

  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බස ්නැව�Dවල වැ%U� ඇ�� ය¨තල පහcකD වැ< 3YZ U[මට  
�යවරෙගන 6ෙ§ද; 

 (ii) එෙසේ නD, එම �යවර කවෙEද; 

  ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

10. 
383/’18 

ග	 ම\�දාන�ද අ��ගමෙ  මහතා,— ක¶රට නව ගDමාන, ය¨තල පහcකD හා 
පජා සංවEධන අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ5 ප3ං� ද&ඩ කDක	ව� පg' ලෂ 08 පමණ ෙD දවා        
අ< 10x12 ල�� කාමරවල ¦ව�වන බව ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) ඔg�ට �වාස ලබාSම සඳහා පc�ය රජය &%� ආරDභ කළ වැඩ��ෙවළට 
අ2ව 2014.12.31 3න වන&ට ඉ3කර 6V �වාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) \ සඳහ� �වාස ඉ3කර ඇ6 ව� සහ 3ස4්ක කවෙEද; 

 



( 5 ) 

 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 වEෂවලS ෙමම ව+ාපෘ6යට ෙව� කර ඇ6 ප6පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2015, 2016 සහ 2017 වEෂවලS ඉ3කළ �වාස සංඛ+ාව, එ එ වEෂය සහ 
3ස4්කය අ2ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (vi) ව�කරෙ5 ¦ව�වන ජනතාවට පැව6 රජය� &%� ලබා S ඇ6 �වාස 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම �වාස පශන්ය සD�Eණෙය� &ස�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  
 (viii) එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ ෙතොර�	 ඉ3Kප� කර�ෙ�ද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

11. 
392/’18 

ග	 ¸. රං¹� ද ෙසො�සා මහතා,— වාKමාEග සහ ජල සDප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වEෂය �ළ %b | හ3% ආපදා ත��වය� සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආපදාව~� අවතැ� | සංඛ+ාව එ එ 3ස4්කය අ2ව ෙකොපමණද; 
 (iii) ෙWපල හා� සංඛ+ාව එ එ 3ස4්කය අ2ව ෙකොපමණද; 
 (iv) අවතැ�|ව� සඳහා ව�3 ලබාSමට ෙව� කර ඇ6 ප6පාදන පමාණය 

ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

12. 
410/’18 

ග	 පWම උදයශා�ත (ණෙසේකර මහතා,— &b~බල හා PනEජන«ය බලශ6 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වEෂය වන&ට ම�නාරම 3ස4්කය �ළ ලංකා &b~බල ම:ඩලය 
&%� &b~ය ලබා S ඇ6 z� �වාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙD වන&ට &b~ය ලබා S ඇ6 z� �වාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) වEෂ 1984 %ට 2009 දවා &b~ය ලබා Sම ෙව2ෙව� ෙව� කරන ලද zදල 

එ එ වEෂය අ2ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වEෂෙ5S Yදමය ත��වය �ම Rෙම� පc 2015 වEෂය දවා &b~ය 
ලබා S ඇ6 �වාස සංඛ+ාව එ එ වEෂය අ2ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) \ සඳහ� කාල පK£ෙºදය සඳහා &b~ය ලබා Sම ෙව2ෙව� ෙව� 
කරන ලද zදල එ එ වEෂය අ2ව ෙකොපමණද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාව ට ද�ව�ෙන\ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද? 

13. 
424/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා� මහතා,— 6රසර සංවEධන, වන¦R සහ පාෙWය සංවEධන 
අමාත+�මාෙග� ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 වEෂෙ5S පලාගල පාෙWය ෙ'කD ෙකො�ඨාසෙ5, පලාගල - නෑගDපහ 
මාEගෙ5 ආරDභ කළ “&ජයගම” රණ&	 ගDමානය 2013 වEෂෙ5  S 
ජා6ක �වාස සංවEධන අ�කාKය ම³� ජනතා අ�6යට ප� කර ඇ6 බව�; 

 



( 6 ) 

 

 (ii) ෙමම ගDමමානෙ5 වන අ~� �තර ගැව-ම ෙහේ�ෙව� ගDමානෙ5 
ප3ං�ක	ව�ෙ  එ3ෙනදා කටY� %b කර ගැ«ම පවා ඉතාම� අන�	දායක 
ත��වයක පව6න බව�;  

 (iii) ෙමම ගDමානය වටා අ~වැට ඉ3 U[මට ෙයෝජනා කර ඇත�, ෙමෙත එය 
%b කර ෙනොමැ6 බව�;  

 එ�මා ද�ෙන\ද? 

(ආ) (i) ගDවා-�ෙ  ආරෂාව සඳහා ක<නd� අ~වැට ඉ3U[මට �යවර 
ග�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නD, එම 3නය කවෙEද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන\ද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නD, ඒ ම�ද?  

 

 

පධාන කටY� ආරDභෙ5 S 

පන) ෙක*ප) +,ගැ�.ම +,බඳ දැ23ම 

1. 

zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— ජා6ය ෙගොඩනැ®ෙD බb (සංෙශෝධන),— 2009 අංක 9 
දරන ජා6ය ෙගොඩනැ®ෙD බb පනත සංෙශෝධනය U[ම සඳහා | පන� ෙකwDපතU. 

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

 

ෙය4ජනා +,බඳ දැ23ම 
 

2. 

පාE~ෙD��ෙO සභානායක�මා,— පාE~ෙD��ෙO TසR්D,— පාE~ෙD��ෙO සථ්ාවර 
�ෙයෝග අංක 8\ &�&ධානවල �ම සඳහ�ව 6xණද, අද 3න TසR්D පැවැ�ෙවන කාල 
ෙOලාව අ.භා. 1.00 %ට අ.භා. 6.30 දවා &ය Y� ය. අ.භා. 2.00 ට පාE~ෙD��ෙO සථ්ාවර 
�ෙයෝග අංක 8(5) �යා�මක &ය Y� ය. අ. භා. 6.30 ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො&මසා 
පාE~ෙD��ව ක' තැ¾ය Y� ය.   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ2DSම සහ 3නට �යdත කටY� 
 

*1. 

ෙජනරා' 7ම� ෙජෝ� ෙකොතලාවල ආරෂක &ශ්ව&ද+ාලය (&ෙශේෂ &�&ධාන) 
පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
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*2. 

zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— cරාබb ආඥාපනත යටෙ� �ෙOදනය (අංක 1),— 
cරාබb ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය |)  32 වග�6ය සමඟ Uය&ය Y� 25 වග�6ය යටෙ� 
cරාබb සDබ�ධෙය� zද' හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලbව, 2018 අෙපේ' 09 
3නැ6 අංක 2066/2 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.06.05 3න ඉ3Kප� 
කරන ලද �ෙOදනය අ2මත කළ Y� ය. 

(අංක 08/2018 දරන cරාබb �ෙOදනය)  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*3. 

zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— cරාබb ආඥාපනත යටෙ� �ෙOදනය (අංක 2),— 
cරාබb ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය |) 32 වග�6ය සමඟ Uය&ය Y� 25 වග�6ය යටෙ� 
cරාබb සDබ�ධෙය� zද' හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලbව, 2018 අෙපේ' 06 
3නැ6 අංක 2065/57 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.06.05 3න ඉ3Kප� 
කරන ලද �ෙOදනය අ2මත කළ Y� ය. 
(අංක 09/2018 දරන cරාබb �ෙOදනය)  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*4.  

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම³� 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�6ය සහ 14 
වග�6ය සමඟ Uය&ය Y�  එ© පනෙ� 20 වග�6ය යටෙ� 2017 ආනයන හා අපනයන 
පාලන (පd6කරණ හා ත��ව පාලන) �ෙයෝග සDබ�ධෙය� සංවEධන උපාය මාEග හා 
ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+වරයා &%� සාදන ලbව, 2018 මාE� 29 3නැ6 අංක 2064/34 දරන 
අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.05.09 3න ඉ3Kප� කරන ලද �ෙයෝග අ2මත 
කළ Y� ය. 

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*5. 
1990 cවසැKය පදනම පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*6. 

zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— cරාබb ආඥාපනත යටෙ� �ෙOදනය (අංක 1),— 
cරාබb ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය |) 25 වග�6ය යටෙ� cරාබb සDබ�ධෙය� zද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලbව, 2018 ජනවාK 18 3නැ6 අංක 2054/42 දරන අ6 
&ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.05.22 3න ඉ3Kප� කරන ලද �ෙOදනය අ2මත 
කළ Y� ය. 

(අංක 04/2018 දරන cරාබb �ෙOදනය)  
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*7. 
zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— cරාබb ආඥාපනත යටෙ� � ෙOදනය (අංක 2),— 

cරාබb ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය |) 32 වග�6ය සමඟ Uය&ය Y� 25 
වග�6ය යටෙ� වාE�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� සDබ�ධෙය� zද' හා 
ජනමාධ+ අමාත+වරයා &%� පනවන ලbව, 2017 ෙදසැDබE 11 3නැ6 අංක 
2049/4 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.03.20 3න ඉ3Kප� 
කරන ලද �ෙOදනය අ2මත කළ Y� ය. 

(අංක 1004 දරන cරාබb �ෙOදනය)  
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
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*8. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙWය ෛවද+ අමාත+�මා,—  ජා6ක ඖෂධ �යාමන 

අ�කාKය පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා6ක ඖෂධ �යාමන 
අ�කාKය පනෙ� 59 සහ 63 වග�6 සමඟ Uය&ය Y�, 142(2) වග�6ෙ5 (ද) ෙºදය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ~යාප3ං� U[ම (ගාස්�) �ෙයෝග සDබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙWය ෛවද+ අමාත+වරයා &%� සාදන ලbව, 2018 ජනවාK 05 
3නැ6 අංක 2052/33 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.04.03 3න 
ඉ3Kප� කරන ලද �ෙයෝග අ2මත කළ Y� ය.  

*9. 

zද' හා ජනමාධ+ අමාත+�මා,— වරාය හා (ව� ෙතොwපළ සංවEධන බb පනත යටෙ� 
�යමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා (ව� ෙතොwපළ සංවEධන බb පනෙ� 3(3) වග�6ය 
යටෙ� වරාය හා (ව� ෙතොwපළ සංවEධන බb සDබ�ධෙය� zද' හා ජනමාධ+ 
අමාත+වරයා &%� පනවන ලbව, 2017 ෙදසැDබE 13 3නැ6 අංක 2049/16 දරන අ6 &ෙශේෂ 
ගැස� පතෙ5 පළ කර2 ලැබ, 2018.06.05 3න ඉ3Kප� කරන ලද �යමය අ2මත කළ Y� ය. 

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*10. 
ජා6ක &ගණන පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*11. 
ෙකොළඹ ව+ාපාර වස්� &�මය ස්ථානය අසාz\කරණය U[ෙD පන� ෙකwDපත — 

කාරක සභාව. 

*12. 
අපරාධ නM &ධාන සංගහය (&ෙශේෂ &�&ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — 

ෙදවැ�වර UයRම.  
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*13. 
සාපරා¡ කාරණාවල S අෙන+ෝන+ සහෙයෝ®තාව දැRෙD (සංෙශෝධන) පන� 

ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*14. 
7 ලංකා වාXජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර 

UයRම.  
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*15.  
cT�Dප� &�මය පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*16. 
පාෙWය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*17. 
කාලාවෙරෝධ (&ෙශේෂ &�&ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*18. 
ප[ෂණ ෙකොdෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*19. 
අ'ලස් (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
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*20. 
ඉඩD (ස�තකය පැව[ම -මා U[ෙD) (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර 

UයRම.  
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 

*21. 
රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— මහජන බැං�ෙO වාE�ක 

වාEතාව හා ඒකාබWධ Âල+ පකාශන (2016),— zද' «6 පනෙ� 35(3) වග�6ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන zද' පනෙ� 14(3) වග�6ය යටෙ� 2017.11.16 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� මහජන බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබWධ 
Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*22. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— 7 ලංකා කÄ සංසථ්ාෙO 
වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබWධ Âල+ පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන zද' පනෙ�       
14(3) වග�6ය යටෙ� 2017.11.24 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 3ෙන� 
අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� 7 
ලංකා කÄ සංසථ්ාෙO වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබWධ Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*23. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං�ෙO වාE�ක 
වාEතාව හා ඒකාබWධ Âල+ පකාශන (2016),— zද' «6 පනෙ� 35(3) වග�6ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන zද' පනෙ� 14(3) වග�6ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා ඒකාබWධ 
Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*24. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— පාෙWය සංවEධන බැං�ෙO 
වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන (2015),— zද' «6 පනෙ� 35(3) වග�6ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන zද' පනෙ� 14(3) වග�6ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
&ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� පාෙWය සංවEධන බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා 
Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*25. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zද'  පනෙ� 14
(3) වග�6ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� 
| වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� රාජ+ උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2017.09.21 3න සලකා 

බලන ලS.) 
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*26. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන zද'  පනෙ� 14
(3) වග�6ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� 
| වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� රාජ+ උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.06 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*27. 

රාජ+ ව+වසාය හා මහ2වර නගර සංවEධන අමාත+�මා,— 7 ලංකා ඉ6KU[ෙD බැං�ෙO 
වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zද'  පනෙ� 14(3) 
වග�6ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | 
වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා¡න &ගණකව	�ෙ  �[ෂණ ඇ�ල� 7 ලංකා 
ඉ6KU[ෙD බැං�ෙO වාE�ක වාEතාව හා Âල+ පකාශන අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2017.09.21 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*28. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 7 ලංකා ආෙයෝජන 
ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආE�ක 
ෙකොdසම පනෙ� 31 වැ� වග�6ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 
2012.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  
�[ෂණ ඇ�ල� 7 ලංකා ආෙයෝජන ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD අ2මත කළ 
Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2017.11.10 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*29. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 7 ලංකා ආෙයෝජන 
ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආE�ක 
ෙකොdසම පනෙ� 31 වැ� වග�6ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  
�[ෂණ ඇ�ල� 7 ලංකා ආෙයෝජන ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD අ2මත කළ 
Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*30. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 7 ලංකා ආෙයෝජන 
ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආE�ක 
ෙකොdසම පනෙ� 31 වැ� වග�6ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 
2014.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  
�[ෂණ ඇ�ල� 7 ලංකා ආෙයෝජන ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD අ2මත කළ 
Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.03.20 3න සලකා 

බලන ලS.) 

*31. 

සංවEධන උපාය මාEග හා ජාත+�තර ෙවළඳ අමාත+�මා,— 7 ලංකා අපනයන සංවEධන 
ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD (2014),— 1979 අංක 40 දරන 7 ලංකා අපනයන 
සංවEධන පනෙ� 16 වැ� වග�6ය සහ 1971 අංක 38 දරන zද' පනෙ� වග�6 II ට අ2ව 
2017.10.20 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 3ෙන� අවස� | වEෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප6වරයාෙ  �[ෂණ ඇ�ල� 7 ලංකා අපනයන සංවEධන 
ම:ඩලෙ5 වාE�ක වාEතාව හා �ZD අ2මත කළ Y� ය.  
(ආE�ක සංවEධන ��බඳ ආංÃක අ¡ෂණ කාරක සභාව &%� 2018.02.20 3න සලකා 

බලන ලS.) 
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*32. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත+�මා,—  පළා� සභා මැ6වරණ ෙකො�ඨාස 
-මා �Eණය U[ෙD කdw වාEතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන6� සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද &ම-D පනෙ� 3අ. (11) වග�6ය පකාරව -මා �Eණය කdwව &%� 
අමාත+වරයා ෙවත ඉ3Kප� කරන ලbව 2018.03.06 3න පාE~ෙD��ෙOS සභාගත කරන ලද 
එ© කdwෙO වාEතාව අ2මත කළ Y� ය. 

*33. 
අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප�6 හා ආE�ක කටY� අමාත+�මා,— ආ:Mකම 

ව+වසථ්ාව යටෙ� �රණය,— 7 ලංකා ප ජාතා�4ක සමාජවාS ජනරජෙ5 ආ:Mක ම 
ව+වසථ්ාෙO 153 ව+වසථ්ාව පකාරව ජනා�ප6වරයා &%� ආ:Mකම ව+වසථ්ා සභාෙO 
අ2ම6යට යට�ව 2015.11.27 වැ� 3න %ට බලපැවැ�ෙවන පK3 එ£. එD. ගාd� 
&ෙ�%ංහ මහතා &ගණකා�ප6වරයා වශෙය� ප�කර ඇ6 ෙහ��ද; 

 

&ගණකා�ප6වරයාෙ   වැwප  7  ලංකා ප ජාතා�4ක සමාජවාS ජනරජෙ5 ආ:Mක ම 
ව+වසථ්ාෙO 153 (2) ව+වසථ්ාව පකාරව පාE~ෙD��ව &%� �ශ්චය කර2 ලැ¾ය Y� 
අතර රජෙ5 ඒකාබWධ අරzදලට වැය බර වන ෙහ��ද;  
 

ජනා�ප6වරයා &%� 2017.11.14 වැ� 3න ඉ3Kප� කරන ලද අමාත+ ම:ඩල 
සංෙWශයට අදාළව 2017.12.05 3නැ6 අමාත+ ම:ඩල �රණය අ2ව &ගණකා�ප6,   
එ£. එD. ගාd� &ෙ�%ංහ මහතාට පහත පK3 වැw� හා Sමනා ෙගRමට අ2ම6ය ලබා S 
ඇ6 ෙහ��ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ� 3න %ට රාජ+ පKපාලන චකෙ'ඛ අංක 6/2006 අ2ව  
SL - 4 වැw� පKමාණෙ5 08 වැ� වැw� �යවෙE �\wවා වැw� ෙගRම 
හා තන�රට \d අෙන�� Sමනා ෙගRමට; 

(ආ) රාජ+ පKපාලන චකෙ'ඛ අංක 3/2016 අ2ව 2016.01.01 වැ� 3න %ට 
වැwප පKවEතනය U[ෙD S SL – 4 වැw� ක මය යටෙ� එම 
චකෙ'ඛෙ5 උපෙදස් පK3 වැw� පKවEතනය කර ෙගRමට; සහ 

 (ඇ) එ© වැw� පKමාණයට අදාළ වාE�ක වැw� වEධක ෙගRමට. 
 

ඊට අ2Ëලව, 7 ලංකා ප ජාතා�4ක සමාජවාS ජනරජෙ5 ආ:Mක ම ව+වස්ථාෙO 
153 (2) ව+වසථ්ාව පකාරව, &ගණකා�ප6, එ£. එD. ගාd� &ෙ�%ංහ මහතා ෙවත රජෙ5 
ඒකාබWධ අරzදලට වැය බර වන පK3 ඉහත සඳහ� මා%ක වැwප හා Sමනා ෙගRම කළ 
Y� යැ� ෙමම පාE~ෙD��ව �ශ්චය කර�.  

*34.  
අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප�6 හා ආE�ක කටY� අමාත+�මා,— ආ:Mකම 

ව+වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— 7 ලංකා පජාතා�4ක සමාජවාS ජනරජෙ5 
ආ:Mකම ව+වස්ථාෙO 104ආ (5) (අ) ව+වස්ථාව පකාරව මැ6වරණ ෙකොdෂ� සභාව 
&%� සාදන ලද, 2017 ෙදසැDබE 04 3නැ6 අංක 2048/1 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ5 පළ කරන ලbව, 2018.01.23 3න ඉ3Kප� කරන ලද ජනමත&චාරණයකS ෙහෝ 
ඡ�ද &ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ &දÌ� හා zÍත ජනමාධ+ &%� ��පැ3ය Y�, 
මාධ+ උපමාන අ2මත කළ   Y� ය. 

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*35. 
ෙබෞWධ &හාර ෙWවාලගD (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම. 

(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
*36. 
ෙථේරවාS ÎÏ ක6කාව� (~යාප3ං� U[ෙD) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර 

UයRම. 
(අමාත+ ම:ඩලෙ5 අ2ම6ය ද�වා 6ෙ§.) 
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*37. 
ආ:Mකම ව+වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— &වාදය  ක' තබන ලද පශ්නය                   

(2016 Ð� 22),— “7 ලංකා පජාතා�4ක සමාජවාS ජනරජෙ5 ආ:Mකම 
ව+වස්ථාෙO 104ආ (5)(අ) ව+වස්ථාෙO &�&ධාන පකාරව මැ6වරණ ෙකොdෂ� සභාව 
&%� 2016 ෙපබරවාK 25 3නැ6 අංක 1955/19 දරන අ6 &ෙශේෂ ගැස� පතෙ5 පළ 
කර2 ලැබ, 2016.05.06 3න ඉ3Kප� කරන ලද, ජනමත&චාරණයකS ෙහෝ ඡ�ද 
&ම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ &දÌ� හා zÍත ජනමාධ+ &%� ��පැ3ය Y� 
උපමාන ෙහව� මාEෙගෝපෙWශ/ ෙමෙහYD ප6ප�6 අ2මත කළ Y� ය.” ය2ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල3�, පශ්නය සභාÎzඛ කරන ලS.  

38. 
7 ලංකා ෙසේවා �Kස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකwDපත — 

ෙදවැ�වර UයRම.  

39. 
ළමා Pන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

40. 
7 ලංකා එස� �ස6්යා� සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — 

ෙදවැ�වර UයRම.  

41. 

7 ලංකා කා�තා සDෙDලනය (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර 
UයRම.  

42. 
ෙමොනරාගල 3ස4් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — 

ෙදවැ�වර UයRම.  

43. 
ලසා~ය� සමාජÑය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — 

ෙදවැ�වර UයRම.  

44. 
ජාත+�තර කා�තා සහ ළමා අ��� cT©ෙD සභාව (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� 

ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

45. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත U[ෙD) පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර 

UයRම.  

46. 
ද ඉ�ස්̈ ¨Y� ඔෆ ්සE¨ෆ�Ó ප§~ එකg�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත U[ෙD) 

පන� ෙකwDපත — ෙදවැ�වර UයRම.  

 
* සල8ෙණ� හ:�ව2 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

 


