
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

19/’18 

ග	 ආන�ද අ��ගමෙ! මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) මහ5වර 6ස7්කය �ළ ඇ9 +ඩා�: සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම +ඩා�:වල නA කවෙBද; 

 (iii) 2010 වBෂෙD Eට ෙA දවා එම +ඩා�: අතF� සංවBධනය කර5 ලැI 
+ඩා�: සංඛ-ාව හා ඒවාෙD නA කවෙBද; 

 (iv) එම +ඩා�: සංවBධනය සඳහා වැය කර5 ලැI Lදල ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම +ඩා�: සංවBධනය NOම සඳහා ෙකො�තා� ලබාග� RSගලය�ෙ! හා 
ආයතනවල නA, T�නය� හා Uරකථන අංක කවෙBද; 

 (vi) මහ5වර 6ස7්කෙD ෙසW +ඩා�: සංවBධනය NOමට අමාත-ාංශය ග5 
ලබන �යවර කවෙBද;  

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

2. 
52/’18 

ග	 (ආචාBය) බ�Uල ]ණවBධන මහතා,— ^වර හා ජලජ සAප� සංවBධන සහ 
ගාaය ආBbකය ��බඳ අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයX අංක 152 ෙයෝජනාවට අ5ව, We හා මධ- පFමාණ ව-ාපාර 
සඳහා වන ඇප අරLදල යටෙ�, ඉසස්� කBමා�තෙයX ෙයg E:�න�ට 
ලබා U� ඇප පමාණය හා ව:නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ5ව ප9ලාභ Xhකරග� ඉසස්� වගාක	ව�, අiජනන 
jයාක	ව� සහ සැලWAක	ව�ෙ! නA ලැkස�්ව ඉ6Fප� කර�ෙ�ද; 

 (iii) 2017 වBෂය �ළg ඉසස්� කBමා�තෙD පවBධනය ෙව5ෙව� Lදm 
අමාත-ාංශය මn� ලබා ෙදන දායක�වය කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 
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3. 
168/’18 

ග	 (ෛවද-) නT�ද ජය9ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙSrය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙA වනsට රජෙD ෙරෝහmවල ෙසේවය කරන ෙපෝෂණෙtg වෘ�9කය� 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙෂේතෙD පව9න Rර�පාv සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) w ලංකා ෛවද- සභාව හා ලංකා ෛවද- sද-ාල සභාව sE� ��ග� ආහාර 
sද-ාව හා ෙපෝෂණය ��බඳ Et අx	U උපාzධාF� ෙමම තන�ර සඳහා 
බඳවා ගැ{මට කට|� ෙනොකර�ෙ� ම�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

4. 
205/’18 

ග	 උදය පභා� ගAම��ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආBbක 
කට|� අමාත-�මාෙග� ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාzප9�මා සහභා~ � sෙSශ සංචාර කවෙBද; 

 (ii) එ� එ එ sෙSශ සංචාරයට සහභා� � RSගලය�ෙ! නA, තන�	 සහ 
එම RSගලය� ෙව5ෙව� රාජ- සහ අBධ රාජ- ආයතන sE� දරන ලද 
sයදම ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

5. 
250/’18 

ග	 ෙහේෂා sතානෙ! මහතා,— කBමා�ත හා වා�ජ කට|� අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල /� කBමා�ත ශාලාව පW~ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ9 ලාභය ෙහෝ 
අලාභය වBෂය අ5ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම කBමා�ත ශාලාෙt ෙසේවෙD �|� සb්ර හා අ�යA කාBය 
ම�ඩලය ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකොපමණද; 

 (iii) පW~ය වසර NXපය �ළ ෙමම කBමා�ත ශාලාෙt �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ෙගන ඇ9 �යවර කවෙBද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම කBමා�තශාලාෙව� aට වඩා �ෂප්ාදනය ලඟා කර ගැ{ම සඳහා 
WUWකAල� �E කළමනාකාF�වයක අවශ-තාවය ��ග�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ ෙව5ෙව� ඉ6FෙDg ගැ{මට අෙ��ත jයාමාBග කවෙBද; 

 ය�න� එ�මා ෙA සභාවට ද�ව�ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 
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6. 
445/’18 

ග	 ජය�ත සමර�ර මහතා,— මහාමාBග හා මාBග සංවBධන අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) කeතර 6ස7්කෙD, වාSUව හ�6ෙD Eට, ෙමොෙරො��vව හ�6ය දවා 
6ෙවන වාSUව - ෙමොෙරො��vව මාBගය සංවBධනය NOෙAg ඉඩA හා ෙSපළ 
අXhවන පxm සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔx�ෙ! නම, T�නය, අXh වන ඉඩA පමාණය හා ෙSපළවල සව්භාවය 
කවෙBද; 

 (iii) ඉඩA අXhවන පxm සඳහා ව�6 ෙග�මට එ� ෙSපළ හා ඉඩA ෙA වනsට 
තෙසේ	කර 9ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නA, ව�6 ෙග�මට ෙයෝ�ත පxm සංඛ-ාව,  පxmවල නම, T�නය සහ 
ෙග�මට �යhත ව�6 Lදල කවෙBද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ, නA ඒ ම�ද? 

7. 
499/’18 

ග	 චh�ද s ෙ�EF මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ෙA වනsට පාෙSrය සභා ඇ�e පළා� පාලන ආයතන sW	වා හැර ඇ9 
බැs� ඒවාෙD පාලන කට|� කරන RSගලය� කx	�ද; 

 (ii) ඔx�ෙ! නA හා තන�	 කවෙBද; 

 (iii) පළා� පාලන ආයතන ස� වාහන සං�ත පමාණය කවෙBද; 

 (iv) අද වනsට පළා� පාලන ආයතන �ෙයෝ�තය� ෙනොමැ9ව jයා�මක වන 
බැs�, ෙමම පළා� පාලන ආයතන ස� වාහන ෙවන� ආයතන සඳහා ලබා 
g 9ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ නA, වාහන ලබා g ඇ9 ආයතන සහ RSගලය� කx	�ද; 

 (vi) {9 sෙරෝ^ ෙලස වාහන ලබා g ඇ�නA, ඒ සAබ�ධෙය� අමාත-ාංශය 
ග5 ලබන �යවර කවෙBද; 

ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

8. 
610/’18 

ග	 දයාEF ජයෙසේකර මහතා,— නගර සැලWA හා ජල සAපාදන අමාත-�මාෙග� 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) ගෘහසථ් ජල ඒකකය සඳහා ෙA වනsට අය කර5 ලබන රජෙD අ5මත 
Lදල ෙකොපමණද;  

   (ii) 2015 වBෂෙD Eට ෙA දවා ජල ගාස�් සංෙශෝධනය කළ අවසථ්ා සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ එ අවසථ්ාවට අදාළව සංෙශෝzත hළ ගණ� සඳහ� කර�ෙ�ද;   

 (iv) අවස� වරට ජල ඒකකය සඳහා අය කරන ලද ගාස�්ව සංෙශෝධනය කළ 
6නය සහ එම අවසථ්ාෙtg වැ� කළ ෙහෝ අv කළ Lදල ෙකොපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 



( 4 ) 

 

  (ආ) (i) පW~ය වBෂෙDg ජා9ක ජල සAපාදන හා ජලාපවාහන ම�ඩලය ලබා ඇ9 
ලාභය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉ6FෙDg ජල ගාස�් වැ� NOමට රජය �රණය කර 9ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ නA, ගාස�් වැ� NOෙA කමෙtදය කවෙBද; 

 (iv) ජල ගාස�් වැ� කර�ෙ� නA, එයට ෙහේ� සඳහ� කර�ෙ�ද;  

ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනXද? 

  (ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම�ද? 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැ5Agම සහ 6නට �යhත කට|� 

 

*1. 
බSධ �වාස අk9කA (sෙශේෂ szsධාන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*2.  

�වාස හා ඉ6NOA අමාත-�මා,— ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනත යටෙ�  �ෙයෝග 
(අංක 1),— 2014 අංක 33 දරන ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනෙ� 58 වග�9ය සමඟ 
Nයsය |� එ� පනෙ� 26 වග�9ය සහ 30 වග�9ය යටෙ� WUWකAල� තැනැ�ත� 
Tයාප6ං� NOම සAබ�ධෙය� �වාස හා ඉ6NOA අමාත-වරයා sE� සාදන ලUව, 2018 
ෙපබරවාF 05 6නැ9 අංක 2057/5 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 2018.07.17 
6න ඉ6Fප� කරන ලද �ෙයෝග අ5මත කළ |� ය. 

*3.  

�වාස හා ඉ6NOA අමාත-�මා,— ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනත යටෙ�  �ෙයෝග 
(අංක 2),— 2014 අංක 33 දරන ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනෙ� 58 වග�9ය සමඟ 
Nයsය |� එ� පනෙ� 35 වග�9ෙD (1), (2) සහ (4) උපවග�9 යටෙ� 
ෙකො�තා�ක	ව� Tයාප6ං� NOම සAබ�ධෙය� �වාස හා ඉ6NOA අමාත-වරයා sE� 
සාදන ලUව, 2018 �T 10 6නැ9 2079/15 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතය මn� සංෙශෝධනය 
කරන ලද  2018 ෙපබරවාF 05 6නැ9 අංක 2057/5 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පතෙD පළ 
කර5 ලැබ, 2018.07.17 6න ඉ6Fප� කරන ලද �ෙයෝග අ5මත කළ    |� ය. 

*4.  

�වාස හා ඉ6NOA අමාත-�මා,— ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනත යටෙ�  �ෙයෝග 
(අංක 3),— 2014 අංක 33 දරන ඉ6NOA කBමා�ත සංවBධන පනෙ� 58 වග�9ය සමඟ 
Nයsය |� එ� පනෙ� 45(2) වග�9ය යටෙ� තාෂණ sගණන කාBයප:පා:ය සහ ගාස�් 
සAබ�ධෙය� �වාස හා ඉ6NOA අමාත-වරයා sE� සාදන ලUව, 2018 ෙපබරවාF 05 6නැ9 
අංක 2057/5 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 2018.07.17 6න ඉ6Fප� කරන ලද 
�ෙයෝග අ5මත කළ |� ය. 

 

*5. 
සාපරා^ කාරණාවල g අෙන-ෝන- සහෙයෝ�තාව දැ�ෙA (සංෙශෝධන) පන�  

ෙක�Aපත — sවාදය කm තබන ලද පශන්ය  (2018 අ   ෙගෝස�් 07) [1]. 

 
 
 
 



( 5 ) 

 

*6. 
අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආBbක කට|� අමාත-�මා,— ආ�vකම 

ව-වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— දහනව වැ� ආ�vක ම ව-වස්ථා සංෙශෝධනෙය� 
සංෙශෝzත w ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ�vක ම ව-වස්ථාෙt 41ආ 
ව-වසථ්ාෙt උපෙmඛනෙD සඳහ� සව්ා^න ෙකොhෂ� සභා නවෙයX සභාප9වරය� හා 
සාමා�කය� ෙවත දැනට ෙගව5 ලබන පාFශ hකය� හා ෙවන� gමනා 2018.06.01 6න 
Eට පහත සඳහ� පF6 සංෙශෝධනය කර ෙග�මට අමාත- ම�ඩල අ5ම9ය ලබා g ඇ9 
ෙහk�ද:— 

 

(අ) �ල බලෙය� ප�වන සභාප9වරය� හැර අෙන�� සභාප9වරය� සඳහා දැනට 
ෙගව5 ලබන 	. 100,000/- ක මාEක gමනාව 	.135,000/- දවා වැ� NOම හා 
ෙමම gමනාවට අමතරව දැනට ෙගව5 ලබන අෙන�� Eය� gමනා සංෙශෝධනය 
NOමN� ෙතොරව ඒ අ|F�ම ෙග�මටද; 

(ආ) �ල බලෙය� ප�වන සව්ා^න ෙකොhෂ� සභා සභාප9වරය� සඳහා තම 
�ත- තන�ෙB වැ�� හා gමනාවලට අ9ෙBකව, සව්ා^න ෙකොhෂ� සභාව� X 
සභාප9වරය�ෙ! මාEක gමනාෙව� 50%ක මාEක gමනාව ෙග�මටද; 

(ඇ) අmලස ් ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා sමBශන ෙකොhෂ� සභාෙt හැර අෙන�� සව්ා^න 
ෙකොhෂ� සභාවල �ල බලෙය� ප� ෙනොවන සාමා�කය� සඳහා දැනට ෙගව5 
ලබන 	. 75,000/-ක මාEක gමනාව 	. 90,000/- දවා වැ� NOම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගව5 ලබන අෙන�� gමනා ඒ අ|F� ම තවUරට� ෙග�මටද; 

(ඈ) 2015.06.17 6නැ9 රාජ- ව-ාපාර චකෙmඛ 3/2015 szsධාන පF6  �ල බලෙය� 
ප�වන සාමා�කය� සඳහා එ �ස�්A වාරයකට සහභා~ �ම ෙව5ෙව�  
	.10,000/- ක gමනාව එෙලසම ෙග�මටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අmලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා sමBශන ෙකොhෂ� සභා පනෙ� 8 
වග�9යට අ5ව එම ෙකොhෂ� සභාෙt සභාප9වරයාට හා සමානව සාමා�කය�ට 
ද බලතල පවරා ඇ9 බැs�, එම සාමා�කය�ට දැනට ෙගව5 ලබන 	. 95,000/-ක 
මාEක gමනාව 	. 130,000/- දවා වැ� NOම හා දැනට ෙගව5 ලබන අෙන�� 
gමනා තවUරට� ඒ අ|F� ම ෙග�මට; සහ  

(ඊ) මැ9වරණ ෙකොhෂ� සභාෙt සභාප9වරයා හා සාමා�කය� ෙවත, මැ9වරණය 
ප කාශයට ප� කළ 6න Eට ප 9ඵල ��� කරන 6න දවා � කාල /මාව සඳහා 
ඔx�ෙ! මාEක gමනාෙව� ¾ක sෙශේෂ gමනාව ෙග�මටද 

ඊට අ5 ලව,  ආ�vක ම ව-වසථ්ාෙt 41ආ ව-වසථ්ාෙt උපෙmඛනෙD සඳහ� සව්ා^න 
ෙකොhෂ� සභා නවෙයX සභාප9වරය�ට හා සාමා�කය�ට ඉහත සඳහ�  පාFශ hකය� 
හා ෙවන� gමනා ෙග�මට ෙමම පාBTෙA��ව ෙයෝජනා සAමත කරk.  

*7. 
එක� කළ අගය මත බU (සංෙශෝ ධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*8. 

තැපැm, තැපැm ෙසේවා හා LසT්A ආගhක කට|� අමාත-�මා,— තැපැm කාBයාල 
ආඥාපනත යටෙ� ව-වසථ්ා,— (190 වැ� අzකාරය �) තැපැm කාBයාල ආඥාපනෙ�           
7 වැ� වග�9ය යටෙ� තැපැm ගාස�් සAබ�ධෙය� Lදm හා ජනමාධ- අමාත-වරයාෙ! 
එකඟතාවය ඇ9ව තැපැm තැපැm ෙසේවා හා LසT්A ආගhක කට|� අමාත-වරයා sE� 
සාදන ලUව, 2018 ¢� 07 6නැ9 අංක 2074/32 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 
2018.06.20 6න ඉ6Fප� කරන ලද ව-වසථ්ා අ5මත කළ |� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

 

 

 

 



( 6 ) 

 

*9. 

ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙSrය ෛවද- අමාත-�මා,—  ජා9ක ඖෂධ �යාමන 
අzකාFය පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා9ක ඖෂධ �යාමන 
අzකාFය පනෙ� 59 සහ 63 වග�9 සමඟ Nයsය |�, 142(2) වග�9ෙD (ද) ෙ¤දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ Tයාප6ං� NOම (ගාස්�) �ෙයෝග සAබ�ධෙය� 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙSrය ෛවද- අමාත-වරයා sE� සාදන ලUව, 2018 ජනවාF 05 
6නැ9 අංක 2052/33 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 2018.04.03 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද �ෙයෝග අ5මත කළ |� ය.  

*10. 

Lදm හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— WරාබU ආඥාපනත යටෙ� �ෙtදනය (අංක 1),— 
WරාබU ආඥාපනෙ� (52 අzකාරය �) 25 වග�9ය යටෙ� WරාබU සAබ�ධෙය� Lදm හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා sE� පනවන ලUව, 2018 ජනවාF 18 6නැ9 අංක 2054/42 දරන අ9 
sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 2018.05.22 6න ඉ6Fප� කරන ලද �ෙtදනය අ5මත 
කළ |� ය. 

(අංක 04/2018 දරන WරාබU �ෙtදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*11. 
Lදm හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— WරාබU ආඥාපනත යටෙ� � ෙtදනය (අංක 2),— 

WරාබU ආඥාපනෙ� (52 අzකාරය �) 32 වග�9ය සමඟ Nයsය |� 25 
වග�9ය යටෙ� වාB�ක ම�පැ� බලපත ගාස්� සAබ�ධෙය� Lදm හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා sE� පනවන ලUව, 2017 ෙදසැAබB 11 6නැ9 අංක 
2049/4 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද �ෙtදනය අ5මත කළ |� ය. 

(අංක 1004 දරන WරාබU �ෙtදනය)  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*12.  

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� මn� 
සංෙශෝzත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග�9ය සහ 14 
වග�9ය සමඟ Nයsය |� එ� පනෙ� 20 වග�9ය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
�ෙයෝග සAබ�ධෙය� සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-වරයා sE� 
සාදන ලUව, 2018 ¢� 18 6නැ9 අංක 2076/4 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ කර5 ලැබ, 
2018.07.17 6න ඉ6Fප� කරන ලද �ෙයෝග අ5මත කළ |� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*13. 

ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� s�මය ස්ථානය අසාLXකරණය NOෙA පන� ෙක�Aපත — 
කාරක සභාව. 

*14. 
ෙබෞSධ sහාර ෙSවාලගA (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*15. 

ෙථේරවාg i¦ ක9කාව� (Tයාප6ං� NOෙA) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*16. 

w ලංකා වා�ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
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*17.  
W��Aප� s�මය පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*18. 

පාෙSrය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*19. 
කාලාවෙරෝධ (sෙශේෂ szsධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*20. 

පOෂණ ෙකොhෂ� සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*21. 
හා�§රණය සඳහා වන කාBයාලය පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*22. 

අමරෙSව ෙසෞ�දBය හා පBෙDෂණ ෙ�දය පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*23.    
 WරාබU (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

 (අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*24. 

ෛවද- (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*25. 
වැsT කලාපය සඳහා � නව ගAමාන සංවBධන අzකාFය පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  
(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 

*26. 

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ +ඩා අමාත-�මා,—  පළා� සභා මැ9වරණ ෙකො�ඨාස 
/මා �Bණය NOෙA කh� වාBතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන9� සංෙශෝzත 1988 අංක 2 
දරන පළා� සභා ඡ�ද sම/A පනෙ� 3අ. (11) වග�9ය පකාරව /මා �Bණය කh�ව sE� 
අමාත-වරයා ෙවත ඉ6Fප� කරන ලUව 2018.03.06 6න පාBTෙA��ෙtg සභාගත කරන ලද 
එ� කh�ෙt වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

*27.  
අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආBbක කට|� අමාත-�මා,— ආ�vකම 

ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— w ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD 
ආ�vකම ව-වස්ථාෙt 104ආ (5) (අ) ව-වස්ථාව පකාරව මැ9වරණ ෙකොhෂ� සභාව 
sE� සාදන ලද, 2017 ෙදසැAබB 04 6නැ9 අංක 2048/1 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� 
පතෙD පළ කරන ලUව, 2018.01.23 6න ඉ6Fප� කරන ලද ජනමතsචාරණයකg ෙහෝ 
ඡ�ද sම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ sද«� හා L¬ත ජනමාධ- sE� ��පැ6ය |�, 
මාධ- උපමාන අ5මත කළ   |� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙD අ5ම9ය ද�වා 9ෙ�.) 
*28. 
අගාමාත-�මා සහ ජා9ක ප9ප�9 හා ආBbක කට|� අමාත-�මා,— ආ�vකම 

ව-වසථ්ාව යටෙ� �රණය,— w ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ�vක ම 
ව-වසථ්ාෙt 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනාzප9වරයා sE� ආ�vකම ව-වසථ්ා සභාෙt 
අ5ම9යට යට�ව 2015.11.27 වැ� 6න Eට බලපැවැ�ෙවන පF6 එ. එA. ගාh® 
sෙ�Eංහ මහතා sගණකාzප9වරයා වශෙය� ප�කර ඇ9 ෙහk�ද; 
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sගණකාzප9වරයාෙ!  වැ�ප  w  ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ�vක ම 
ව-වසථ්ාෙt 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පාBTෙA��ව sE� �ශ්චය කර5 ලැ¯ය |� 
අතර රජෙD ඒකාබSධ අරLදලට වැය බර වන ෙහk�ද;  
ජනාzප9වරයා sE� 2017.11.14 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද අමාත- ම�ඩල 
සංෙSශයට අදාළව 2017.12.05 6නැ9 අමාත- ම�ඩල �රණය අ5ව sගණකාzප9,   
එ. එA. ගාh® sෙ�Eංහ මහතාට පහත පF6 වැ�� හා gමනා ෙග�මට අ5ම9ය ලබා g 
ඇ9 ෙහk�ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ� 6න Eට රාජ- පFපාලන චකෙmඛ අංක 6/2006 අ5ව  
SL - 4 වැ�� පFමාණෙD 08 වැ� වැ�� �යවෙB �X�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට Xh අෙන�� gමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ- පFපාලන චකෙmඛ අංක 3/2016 අ5ව 2016.01.01 වැ� 6න Eට 
වැ�ප පFවBතනය NOෙA g SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ� එම 
චකෙmඛෙD උපෙදස් පF6 වැ�� පFවBතනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එ� වැ�� පFමාණයට අදාළ වාB�ක වැ�� වBධක ෙග�මට. 

ඊට අ5 ලව, w ලංකා ප ජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ�vක ම ව-වස්ථාෙt 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, sගණකාzප9, එ. එA. ගාh® sෙ�Eංහ මහතා ෙවත 
රජෙD ඒකාබSධ අරLදලට වැය බර වන පF6 ඉහත සඳහ� මාEක වැ�ප හා gමනා 
ෙග�ම කළ |� යැk ෙමම පාBTෙA��ව �ශ්චය කරk.  

*29. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— මහජන බැං�ෙt වාB�ක 

වාBතාව හා ඒකාබSධ ³ල- පකාශන (2016),— Lදm {9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ� 2017.11.16 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� මහජන බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබSධ 
³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*30. 
රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— w ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙt 

වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබSධ ³ල- පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ�       
14(3) වග�9ය යටෙ� 2017.11.24 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� w 
ලංකා ක¢ සංසථ්ාෙt වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබSධ ³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලg.) 
*31. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— ලංකා බැං�ෙt වාB�ක 
වාBතාව හා ඒකාබSධ ³ල- පකාශන (2016),— Lදm {9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.04 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� ලංකා බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ඒකාබSධ 
³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලg.) 
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*32. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— පාෙSrය සංවBධන බැං�ෙt 
වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන (2015),— Lදm {9 පනෙ� 35(3) වග�9ය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.11.07 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� පාෙSrය සංවBධන බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා 
³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*33. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Lදm  පනෙ�     
14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.06.23 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2017.09.21 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*34. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— රාජ- උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Lදm  පනෙ�     
14(3) වග�9ය ය ටෙ� 2017.11.11 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 2015.12.31 වැ� 6ෙන� 
අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� රාජ- 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.06 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*35. 

රාජ- ව-වසාය හා මහ5වර නගර සංවBධන අමාත-�මා,— w ලංකා ඉ9FNOෙA බැං�ෙt 
වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Lදm  පනෙ� 14(3) 
වග�9ය ය ටෙ� 2017.08.08 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා^න sගණකව	�ෙ! �Oෂණ ඇ�ල� w ලංකා 
ඉ9FNOෙA බැං�ෙt වාB�ක වාBතාව හා ³ල- පකාශන අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2017.09.21 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*36. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— w ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආBbක 
ෙකොhසම පනෙ� 31 වැ� වග�9ය ය ටෙ� 2017.10.19 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 
2012.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� w ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ 
|� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2017.11.10 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*37. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— w ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආBbක 
ෙකොhසම පනෙ� 31 වැ� වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 
2013.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� w ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ 
|� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.20 6න සලකා 
බලන ලg.) 



( 10 ) 

 

*38. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— w ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආBbක 
ෙකොhසම පනෙ� 31 වැ� වග�9ය ය ටෙ� 2017.12.07 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 
2014.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ල� w ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ 
|� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.03.20 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*39. 

සංවBධන උපාය මාBග හා ජාත-�තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— w ලංකා අපනයන සංවBධන 
ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1979 අංක 40 දරන w ලංකා අපනයන 
සංවBධන පනෙ� 16 වැ� වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� වග�9 II ට අ5ව 
2017.10.20 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද 2014.12.31 වැ� 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ල� w ලංකා අපනයන සංවBධන 
ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය.  

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.02.20 6න සලකා 
බලන ලg.) 

*40. 
Lදm හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— w ලංකා W��Aප� හා s�මය ෙකොhෂ� සභාෙt 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2016),— 1987 අංක 36 දරන w ලංකා W��Aප� හා s�මය 
ෙකොhෂ� සභා පනෙ� 37(2) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 13(1) 
වග�9ය අ5ව, 2017.12.07 වන 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2016.12.31 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� w ලංකා 
W��Aප� හා s�මය ෙකොhෂ� සභාෙt වාB�ක වාBතාව හා ~µම අ5මත කළ |� ය. 

(ආBbක සංවBධන ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව sE� 2018.02.20 6න 
සලකා බලන ලg.) 

*41. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ5 ලතා තෙසේ	 ��බඳ w ලංකා ප�තන ම�ඩලෙD 
වාB�ක වාBතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ5 ලතා තෙසේ	 ��බඳ w ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) 
වග�9ය යටෙ�, 2016.08.12 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� 
� වBෂය සඳහා sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� අ5 ලතා තෙසේ	 ��බඳ w 
ලංකා ප�තන ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*42. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකොhෂ� සභාෙt වාB�ක 
වාBතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ� 6|µ NOෙA පනෙ� 
40(3) වග�9ය සහ ආ�vකම ව-වසථ්ාෙt 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැ� 
6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකොhෂ� සභාෙt 
වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 
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*43. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා පදනෙA වාB�ක වාBතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ� 6|µ NOෙA පනෙ� 40(3) වග�9ය සහ 
ආ�vකම ව-වස්ථාෙt 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2016.07.05 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� �  වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා පදනෙA වාB�ක වාBතාව අ5මත  
කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*44. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකොhෂ� සභාෙt වාB�ක 
වාBතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ� 6|µ NOෙA පනෙ� 
40(3) වග�9ය සහ ආ�vකම ව-වස්ථාෙt 154(6) ව-වස්ථාව යටෙ�, 2017.03.22 වැ� 
6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ජා9ක sද-ා හා තාෂණ ෙකොhෂ� සභාෙt 
වාB�ක වාBතාව අ5මත  කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*45. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කාBhක තාෂණ ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව     (2014),
— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ� 6|µ NOෙA පනෙ� 40(3) වග�9ය 
සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ�, 2017.01.24 වැ� 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද, 2014. 12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� කාBhක තාෂණ ආයතනෙD වාB�ක 
වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*46. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— කාBhක තාෂණ ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව     (2013),
— 1994 අංක 11 දරන sද-ාව හා තාෂණය වැ� 6|µ NOෙA පනෙ� 40(3) වග�9ය 
සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) වග�9ය යටෙ�, 2016.01.29 වැ� 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද, 2013. 12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� කාBhක තාෂණ ආයතනෙD වාB�ක 
වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*47. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— w ලංකා පh9 ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන w ලංකා පh9 ආයතන පනෙ� 37(3) වග�9ය සහ ආ�vකම 
ව-වසථ්ාෙt 154(6) ව-වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� w ලංකා පh9 ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 
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*48. 
sද-ා, තාෂණ, පBෙDෂණ, �Rණතා සංවBධන හා වෘ��ය R·µ සහ ක�ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත-�මා,— අ5 ලතා තෙසේ	 ��බඳ w ලංකා ප�තන ම�ඩලෙD  
වාB�ක වාBතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ5 ලතා තෙසේ	 ��බඳ w ලංකා 
ප�තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග�9ය සහ 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� 14(3) 
වග�9ය යටෙ�, 2017.06.22 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� � 
වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද sගණකාzප9වරයාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� අ5 ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ w ලංකා ප�තන ම�ඩලෙD වාB�ක වාBතාව අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.11 6න සලකා බලන ලg.) 

*49. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— w ලංකා සබරගLව 

sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� w ලංකා සබරගLව sශව්sද-ාලෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*50. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— w ලංකා සබරගLව 

sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� w ලංකා සබරගLව sශව්sද-ාලෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*51. 
උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— w ජයවBධනRර 

sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2015),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2017.10.17 වැ� 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද, 2015.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� w ජයවBධනRර sශව්sද-ාලෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*52. 
උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ඌව ෙවmලස්ස 

sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2017.03.23 වැ� 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවmලස්ස sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 
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*53. 
උසස් අධ-ාපන හා සංසක්ෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ඌව ෙවmලස්ස 

sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 2017.08.10 වැ� 6න ඉ6Fප� 
කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙවmලස්ස sශව්sද-ාලෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*54. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැ� 
පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2016.10.26 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ     
|� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලg.) 

*55. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැ� 
පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2017.01.24 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ     
|� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලg.) 

*56. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2015),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැ� 
පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ�, 2018.02.21 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 
2015.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ     
|� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2018.05.23 6න සලකා බලන ලg.) 

*57. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙD 

පFගණක අධ-යනායතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 2016.07.20 වැ� 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 
2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්වsද-ාලෙD පFගණක අධ-යනායතනෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලg.) 
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*58. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව්sද-ාලෙD 

පFගණක අධ-යනායතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 2017.02.22 ඉ6Fප� කරන ලද, 
2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! 
�Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්වsද-ාලෙD පFගණක අධ-යනායතනෙD වාB�ක 
වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.05.03 6න සලකා බලන ලg.) 

*59. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද�ය sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2012),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද, 2012.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව 
හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලg.) 

*60. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද�ය sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව 
හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලg.) 

*61. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙ�රාෙද�ය sශව්sද-ාලෙD 

වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� 110 වැ� 
වග�9ය හා 1971 අංක 38 දරන Lදm පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 6න 
ඉ6Fප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය sශ්වsද-ාලෙD වාB�ක වාBතාව 
හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.11.20 6න සලකා බලන ලg.) 

*62. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ගAපහ sකමාර� ආ|Bෙtද 

sද-ායතනය, කැළ�ය sශ්වsද-ාලයX වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),—           
1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය 
යටෙ�, 2017.01.24 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණය ඇ�ළ�, ගAපහ sකමාර� 
ආ|Bෙtද sද-ායතනය, කැළ�ය sශව්sද-ාලයX වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ 
|� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 
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*63. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— ෙකොළඹ sශව් sද-ාලºය 

කෘ�තා»�ක හා ගාaය sද-ා ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 
අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 
2017.08.11 6න ඉ6Fප� කරන ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ sශ්ව sද-ාලºය 
කෘ�තා»�ක හා ගාaය sද-ා ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ      
|� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*64. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාz ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2013),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 2017.03.23 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද, 2013.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාz ආයතනෙD 
වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*65. 
උසස් අධ-ාපන හා සංස්කෘ9ක කට|� අමාත-�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපාz ආයතනෙD වාB�ක වාBතාව හා ~µA (2014),— 1978 අංක 16 දරන sශ්වsද-ාල 
පනෙ� xiii වැ� පFෙ¤දෙD 110 වැ� වග�9ය යටෙ� 2017.03.23 6න ඉ6Fප� කරන 
ලද, 2014.12.31 6ෙන� අවස� � වBෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
sගණකාzප9වර යාෙ! �Oෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපාz ආයතනෙD 
වාB�ක වාBතාව හා ~µA අ5මත කළ |� ය. 

(අධ-ාපනය හා මානව සAප� සංවBධනය ��බඳ ආං´ක අ^ෂණ කාරක සභාව 
sE� 2017.12.08 6න සලකා බලන ලg.) 

*66. 
ආ�vකම ව-වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— sවාදය  කm තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �� 22),— “w ලංකා පජාතා�7ක සමාජවාg ජනරජෙD ආ�vකම 
ව-වස්ථාෙt 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙt szsධාන පකාරව මැ9වරණ ෙකොhෂ� සභාව 
sE� 2016 ෙපබරවාF 25 6නැ9 අංක 1955/19 දරන අ9 sෙශේෂ ගැස� පතෙD පළ 
කර5 ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Fප� කරන ලද, ජනමතsචාරණයකg ෙහෝ ඡ�ද 
sම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ sද«� හා L¬ත ජනමාධ- sE� ��පැ6ය |� 
උපමාන ෙහව� මාBෙගෝපෙSශ/ ෙමෙහ|A ප9ප�9 අ5මත කළ |� ය.” ය5ෙව� 
ෙයෝජනා කරන ල6�, පශ්නය සභාiLඛ කරන ලg.  

67. 
w ලංකා ෙසේවා �Fස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක�Aපත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

68. 
ළමා Rන	�ථාපන ෙ�දය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  

69. 
w ලංකා එස� jස9්යා� සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  
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70. 
w ලංකා කා�තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  

71. 
ෙමොනරාගල 6ස7් කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

72. 
ලසාTය� සමාජºය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — 

ෙදවැ�වර Nය�ම.  

73. 
ජාත-�තර කා�තා සහ ළමා අk�� W��ෙA සභාව (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� 

ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

74. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 

Nය�ම.  

75. 
ද ඉ�ස:්:|� ඔෆ ්සB:ෆk¿ ප�T එකx�ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත NOෙA) 

පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

76. 

w ශාක-Eංහාරාම sහාරසථ් කාBයය සාධක සංsධානය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� 
ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර Nය�ම.  

77. 

w  ලංකා ඖෂධ sද-ා සංගමය (සංසථ්ාගත NOෙA) පන� ෙක�Aපත — ෙදවැ�වර 
Nය�ම.  

 
* සල*ෙණ� හ-�ව. ලබ�ෙ� ආ01ෙ� කට2� ය. 

 

[1] 
“පන� ෙක�Aපත දැ� ෙදවැ� වර Nයsය |�ය” ය5ෙව� ෙයෝජනා කරන ල6�, 

පශන්ය සභාiLඛ කරන ලg. 
 

 


