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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
45/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය
සංවර්ධන අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අනුව, අලි - මිනිස් ගැටුමට ඉලක්කගත විසඳුමක්
ලබාදීම සඳහා වර්ෂ 3ක් තුළ පෙයෝජනයට ගැනීමට ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන
4000ක පතිපාදනෙයන් 2016 වර්ෂය තුළ උපෙයෝජනය කරන ලද මුදල් පමාණය සහ
එෙසේ වැය කළ මුදෙලහි ඵලදායීත්වය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දරන අමාත5ාංශය ෙහෝ
ආයතන කවෙර්ද;
(ii) 1977 සිට ෙම් දක්වා අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් වාර්තා වූ මරණ සංඛ5ාව හා
ෙද්පළ හානිය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
(iii) ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් මියගිය පාර්ශවයන්
ෙවනුෙවන් රජය මඟින් වන්දි මුදල් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
(v) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් අලි - මිනිස් ගැටුම සඳහා ලබා දීමට
අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කගත විසඳුම පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
135/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

දඹුල්ල, දිගම්පතන පෙද්ශෙය් රක්ෂිත වනාන්තරයක් පිහිටා තිෙබන බවත්;

පෙද්ශෙය් පළාත් පාලන ආයතන විසින් එම ස්ථානයට කුණු බැහැර කරන
බවත්;
(iii) කුණු බැහැර කිරීම ෙහේතුෙවන් පෙද්ශෙය් වන අලින් ෙමම ස්ථානෙය් නිතර
ගැවෙසන බවත්;
(iv) එහි ආහාර ෙනොමැති අවස්ථාවල එම අලින් අවට ගම්මානවලට කඩා වදින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(2)
(ආ) මිනිසුන්ෙග් හා අලින්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ෙමම ස්ථානයට කුණු බැහැර කිරීම
නැවැත්වීමට අමාත5ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
162/’18
ගරු (ෛවද5) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත5තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2018.05.01 වැනි දින වනවිට මූල5 අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාශය (FCID)
මඟින් විමර්ශන අවසන් කර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කරන ලද
එක් එක් විමර්ශන වාර්තා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු දින ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඒ අතරින් ෙම් වනවිට නඩු ෙගොනු කර ඇති පැමිණිලි සංඛ5ාව කවෙර්ද;
(iii) ඒ එක් එක් නඩුව ෙගොනු කළ දිනය හා නඩුව විභාග වන අධිකරණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
199/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ5 අමාත5තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016.12.31 දිනට සමස්ත ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය කවෙර්ද;
2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට සමස්ත
ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය ෙකොපමණ පතිශතයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය තුළදී ශුද්ධ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වල අගය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
244/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අධ5ාපන අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක් එක් මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් ඇති ජාතික පාසල්
සංඛ5ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iii) කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් සංඛ5ාව වැඩි කිරීමට සහ දැනට ඇති
ජාතික පාසල් තවදුරටත් දියුණු කිරීමට අමාත5ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
6.
395/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත5තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා ජනාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අනුමත කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
2016.01.02 දින සිට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් පත් කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් පත් කර ඇති ක්ෙෂේත කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම එක් එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ5ාපන සුදුසුකම් හා
ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයක් සඳහා ෙගවන වැටුප ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සඳහා දරා
ඇති සමස්ත පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් විසින් එම පිරිවැයට සාෙප්ක්ෂව
පමාණවත් කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
416/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i) වාරිමාර්ග සංඛ5ාව;
(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ5ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිම වනෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
442/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත5තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.05.27 දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙමන්, බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙපොෙල්ෙගොඩ සිට ඉහළ ෙවල්ගම දක්වා දිෙවන
මාර්ගෙය් 1 කණුව නමැති පෙද්ශය නායයෑෙමන් ෙම් වනවිට එම මාර්ගය
භාවිතා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;

(4)
(ii)

ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් එකී මාර්ගය පරිහරණය කළ අංක 819G මුදුන,
819H ගමෙග් වත්ත, 824 තැන්නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවල්ගම යන ගාම
ෙසේවා ෙකොට්ඨාසවල පිහිටි ඕමත්ත ජනපදය, ඕමත්ත ෙකොළණිය,
ගම්පලකන්ද, වවුලාකන්ද, මුදුන, බෙට්ගල්ල, තැන්ෙහේන, සමඟිපුර, ඉහල
ෙවල්ගම, ගල්ලනමුල්ල, ෙහේන්යාය සහ අටහවුල්ෙහේන යන පෙද්ශවල
10,000 - 15,000 ක් අතර ජනතාවක් බරපතල පීඩාවකට පත්වී ඇති බවත්;
(iii) ෙමම මාර්ගය යථාවත් කිරීමට දැනට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

භාවිතා කළ ෙනොහැකි ෙසේ විනාශ වී ඇති උක්ත මාර්ගය කඩිනමින්
පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දින වකවානු හා අවසන්
කරන දින වකවානු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
453/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත අමාත5තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය
මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර,
ෙවන්කර ඇති වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා
අනුමතිය ලබා දුන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
469/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත5තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කැළිකසළ පශ්නය විශාල ගැටලුවක් වී තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙමම කැළිකසළ ගැටලුව විසඳීමට පළාත් පාලන ආයතන ෙවත අමාත5ාංශය
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙර්ද;
(iii) පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත5ාංශෙය් මූල5 පතිපාදන මත ව5ාපෘති
කියාත්මක කරනු ලබන පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(iv) කැළිකසළ පශ්නය විසඳීමට අමාත5ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
519/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— අධ5ාපන අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

දිවයිෙන් ඇති මුළු රජෙය් පාසල් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
දිවයිෙන් ඇති මුළු ජාත5න්තර පාසල් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;

(5)
(iii)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී දිවයිෙන් ජාතික පාසල් සඳහා බඳවාගත්
ගුරුවරුන් සංඛ5ාව වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iv) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී දිවයිෙන් ඇති පළාත් පාසල් සඳහා බඳවාගත්
ගුරුවරුන් සංඛ5ාව වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(v) 2016 වර්ෂෙය් පළමු භාගය තුළ බාහිර හා අභ5න්තර ඇගයීම් පද්ධති මඟින්
ඇගයීමට ලක් කළ ගුරුවරුන් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
(vi) 2016 අයවැෙයන් ගාමීය හා පාෙද්ශීය පාසල්වල ගුරු නිල නිවාස/ විෙව්කාගාර
ස්ථාපිත කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(vii) එම ව5ාපෘතිෙය් වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
529/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ5 අමාත5තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙපොළී අනුපාත වැඩි වීම, රුපියල අවපමාණ වීම සහ
විෙද්ශ විනිමය පාලනය ලිහිල් කිරීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙවන් බැහැර වූ ෙඩොලර්
පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
553/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත5තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම හා කුරුණෑගල දිස්තික්කවලින්
වාර්තා වූ ළමා අපෙයෝජන සිද්ධින් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සිදුවීම් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම සිදුවීම් සම්බන්ධව ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී වයඹ පළාත තුළ සිදුවන ළමා අපෙයෝජන අවම කිරීම සඳහා
අමාත5ාංශය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
572/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත5තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

පවතින නියඟය ෙහේතුෙවන් කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ
මණ්ඩලෙයන් වන්දි ලබාදුන් ෙගොවීන් සංඛ5ාව ෙකොපමණද;
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් එෙලස වන්දි ලබාදුන් ෙගොවි මහතුන්ෙග් නාම
ෙල්ඛනය එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් එක් එක් ෙගොවි මහතාට ලබාදුන් වන්දි මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(6)
(iv) ෙමම වන්දි ලබා දීෙම්දී සලකා බලන ලද නිර්ණායක කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය+ජනා -.බඳ දැ1 2ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා,—
වරපසාද,—
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් වරපසාද කඩවී ඇති
බවට 2018 ජූලි මස 04 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මතු කරන ලද කරුණු,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 118 යටෙත් ආචාර ධර්ම සහ වරපසාද පිළිබඳ
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද5 අමාත5තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 142(2) වගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය
යටෙත් 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද5 අමාත5වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 05
දිනැති අංක 2052/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.04.03 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*3.
මුදල් හා ජනමාධ5 අමාත5තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ5 අමාත5වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2054/42 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත
කළ යුතු ය.
(අංක 04/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
මුදල් හා ජනමාධ5 අමාත5තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25
වගන්තිය යටෙත් වාර්ෂික මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ5 අමාත5වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 11 දිනැති අංක
2049/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 1004 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*5.
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත5තුමා,— තැපැල් කාර්යාල
ආඥාපනත යටෙත් ව5වස්ථා,— (190 වැනි අධිකාරය වූ) තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනෙත්
7 වැනි වගන්තිය යටෙත් තැපැල් ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ5 අමාත5වරයාෙග්
එකඟතාවය ඇතිව තැපැල් තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත5වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 07 දිනැති අංක 2074/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ව5වස්ථා අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
ෙකොළඹ ව5ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*7.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන5ෝන5 සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ5ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
බද්ධ නිවාස අයිතිකම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*18.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල5 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.16 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල5 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා කජු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*20.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල5 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.12.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*21.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*22.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.06.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ5 උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*23.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— රාජ5 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ5 උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)

(9)
*24.
රාජ5 ව5වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත5තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත් 2017.08.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල5 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*25.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත5න්තර ෙවළඳ අමාත5තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.11.10 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත5න්තර ෙවළඳ අමාත5තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*27.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත5න්තර ෙවළඳ අමාත5තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත5න්තර ෙවළඳ අමාත5තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් වගන්ති II ට අනුව
2017.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*29.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත5තුමා,— පළාත් සභා මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස
සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කමිටු වාර්තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1988 අංක 2
දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනෙත් 3අ. (11) වගන්තිය පකාරව සීමා නිර්ණය කමිටුව විසින්
අමාත5වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව 2018.03.06 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සභාගත කරන ලද
එකී කමිටුෙව් වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
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*30.
අගාමාත5තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත5තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව5වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව5වස්ථාෙව් 153 ව5වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව5වස්ථා සභාෙව්
අනුමතියට යටත්ව 2015.11.27 වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි එච්. එම්. ගාමිණී
විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපතිවරයා වශෙයන් පත්කර ඇති ෙහයින්ද;
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව5වස්ථාෙව් 153 (2) ව5වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු
අතර රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017.11.14 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත5 මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2017.12.05 දිනැති අමාත5 මණ්ඩල තීරණය අනුව විගණකාධිපති,
එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාට පහත පරිදි වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමට අනුමතිය ලබා දී
ඇති ෙහයින්ද:—
(අ)
2015.11.27 වැනි දින සිට රාජ5 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව
SL - 4 වැටුප් පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම
හා තනතුරට හිමි අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ)
(ඇ)

රාජ5 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 3/2016 අනුව 2016.01.01 වැනි දින සිට
වැටුප පරිවර්තනය කිරීෙම් දී SL – 4 වැටුප් කමය යටෙත් එම
චකෙල්ඛෙය් උපෙදස් පරිදි වැටුප් පරිවර්තනය කර ෙගවීමට; සහ
එකී වැටුප් පරිමාණයට අදාළ වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට.

ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව5වස්ථාෙව්
153 (2) ව5වස්ථාව පකාරව, විගණකාධිපති, එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා ෙවත
රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා
ෙගවීම කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය කරයි.
*31.
අගාමාත5තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත5තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව5වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව5වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව5වස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් සාදන ලද, 2017 ෙදසැම්බර් 04 දිනැති අංක 2048/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරන ලදුව, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ
ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද¼ත් හා මුදිත ජනමාධ5 විසින් පිළිපැදිය යුතු,
මාධ5 උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*32.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*33.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත5 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*34.
ආණ්ඩුකම ව5වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව5වස්ථාෙව් 104ආ (5)(අ) ව5වස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් 2016 ෙපබරවාරි 25 දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2016.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද
විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද¼ත් හා මුදිත ජනමාධ5 විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
35.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
36.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
37.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
38.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
39.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
40.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ5ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
41.
ජාත5න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
42.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
43.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
44.
ශී ශාක5සිංහාරාම විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.

* සල6ෙණ හ8ව1 ලබෙ ආ:;ෙ කට< ය.

