
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

185/’18 

ග	 (ෛවද�) න !ද ජය$ස්ස මහතා,— උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� 
අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 - 2014 සහ 2016 - 2017 ව;ෂවල= ම!නාරම, > ෙනො@�ය, Aල$B හා 
ව!C යන DසE්කව ! Fව Gද�ා Gෂය ධාරාෙව! ෙපH IJ Kෂ� 
සංඛ�ාව; 

 (ii) එම සංඛ�ාෙව! Gශව්Gද�ාල පෙBශය සඳහා PQPකR ලැT Kෂ�ය!  
සංඛ�ාව හා ප$ශතය; 

 (iii) ෛවද� Uඨ සඳහා PQPකR ලැT Kෂ�ය! සංඛ�ාව හා ප$ශතය; 

 (iv)    ෛවද� Uඨ සඳහා PQPකR ලැX  Kෂ�යා / Kෂ�ාවෙY අවම ප$ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග]ම ලැT පාසල හා ෙතෝරා ග] ලැT ෛවද� Uඨය;  

 එ එ DසE්කය අ]ව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද ය!න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද!ව!ෙනaද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

2. 
250/’18 

ග	 ෙහේෂා GතානෙY මහතා,— රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන 
අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසවනගල 3C ක;මා!ත ශාලාව පPfය වසර 10 �ළ ලබා ඇ$ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව;ෂය අ]ව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක;මා!ත ශාලාෙB ෙසේවෙi C1� සj්ර හා අCයR කා;ය 
මkඩලය ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) පPfය වසර >aපය �ළ ෙමම ක;මා!ත ශාලාෙB Cෂප්ාදනය ඉහළ නැංmම 
සඳහා ෙගන ඇ$ �යවර කවෙ;ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම ක;මා!තශාලාෙව! nට වඩා Cෂප්ාදනය ලඟා කර ගැHම සඳහා 
PQPකRලp CI කළමනාකාqpවයක අවශ�තාවය ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ෙව]ෙව! ඉDqෙi= ගැHමට අෙ�rත sයාමා;ග කවෙ;ද; 

 ය!නp එ�මා ෙR සභාවට ද!ව!ෙනaද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 
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3. 
405/’18 

ග	 u. රංvp ද ෙසොwසා මහතා,— ක;මා!ත හා වාxජ කට1� අමාත��මාෙග! 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ගෑස ්සමාගR හා පාqෙභෝfක කට1� ��බඳ අzකාqය GI! {ල Pතයකට 
අ]ව ගෑස ්{ල පාලනය >}මට �යවර ෙගන $ෙ~ද;  

 (ii)  ව;ෂ 2015, 2016 සහ 2017 �ළ=  �ෙරෝ ගෑස ් සමාගෙR සහ ලාෆ ් ගෑස ්
සමාගෙR {ල උ@චාවචනය mම ��බඳ   ෙතොර�	 ෙව! ෙව! වශෙය! 
ඉDqපp කර!ෙ!ද; 

 (iii) වා;rක ගෑස ් පqෙභෝජනෙය! රට �ළ  Cෂප්ාදනය කර] ලබන සහ 
ආනයනය කර] ලබන ගෑස ්පමාණය! ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

4. 
507/’18 

ග	 ච{!ද G ෙ�Iq මහතා,— පළාp සභා, පළාp පාලන සහ �ඩා අමාත��මාෙග! 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාp සභාව යටෙp පාලනය වන ඌව පළාp මා;ගසථ් ම� පවාහන 
අzකාqෙi 2010 ව;ෂෙi Iට අද දවා ෙසේවෙi C1� A� ෙසේවක සංඛ�ාව 
එ එ ව;ෂය අ]ව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (ii) යහපාලන රජය බලයට පpmෙම! අන�	ව එම අzකාqෙi ෙR දවා ලබා= 
ඇ$ �>යා සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ �>යා ලබාQ! අයෙY නR,  �නය! හා තන�	 නාම කවෙ;ද; 

 (iv) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැHෙR= අ]ගමනය කළ කමෙBදය කවෙ;ද; 

 (v) ඌව පළාp මා;ගසථ් ම� පවාහන අzකාqෙi ෙසේවකය!ෙY Pබසාධනය 
සඳහා ඌව පළාp සභාව ෙගන ඇ$ �යවර කවෙ;ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

5. 
547/’18 

ග	 වාPෙ�ව නානායකාර මහතා,— Cවාස හා ඉD>}R අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 ව;ෂෙi= 	�ය� ලෂ ෙදක බැf! Cවාස ණය ලබා=ම සඳහා 
ඇහැ�යෙගොඩ පාෙ��ය ෙ�කR කා;යාලය ෙවත නාම ෙ�ඛනය යවා 
$ෙ~ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නR, පාෙ��ය ෙ�කR කා;යාලය GI! එවැC ෙ�ඛනය සකස් 
කර $ෙ~ද; 

 (iii) එ� ෙ�ඛනයට ඇ�ළp ��ගලය! Iය�ෙදනාම පාෙහේ එසp ජා$ක 
පෂයට aතවp ��ගලය! mම IQ� ෙi ෙක ෙසේද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) (i) එ� ��ගලය!ෙY ෙ�ශපාලන පෂපා�භාවය දැනගැHම සඳහා පාෙ��ය 
ෙ�කR කා;යාලයට සRබ!ධ ෙෂත් Cලධාq! මා;ගෙය! Gම3ම IQ 
කළ හැ> බව ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) එෙසේ Gම;ශනය IQ >}මට එකඟ ව!ෙ!ද; 



( 3 ) 

 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නR, ෙ�ශපාලන පෂපා�pවය අ]ව Cවාස ණය=ම අ]මත 
කර!ෙ!ද; 

 ය!නp එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

6. 
576/’18 

ග	 �ෂාර ඉ�C� අමරෙසේන මහතා,— කෘrක;ම අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වගා හාC ෙහේ�ෙව! �	ණෑගල DසE්කෙi Uඩාවට පpm IJන ප�� 
සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව!D ලබා ගැHම සඳහා ෙR වනGට කෘrකා;{ක හා ෙගොGජන ර�ණ 
මkඩලයට ඉ��R කර ඇ$ ප�� සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප�� අතq! දැනට ව!D  ලබා= ඇ$ ප�� සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ප�� සංඛ�ාව පාෙ��ය ෙ�කR ෙකො�ඨාසය අ]ව ෙව! ෙව! 
වශෙය! කවෙ;ද; 

 (v) එම ෙගොG ප��  සඳහා ක�න{! ව!D ලබා=මට අමාත�ාංශය ග] ලබන 
�යවර කවෙ;ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

7. 
597/’18 

ග	 (ආචා;ය) බ!Qල �ණව;ධන මහතා,— පවාහන හා IG� �ව! ෙසේවා 
අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා QRqය   ෙදපා;තෙR!�වට Hත�ා]�ලව උ	ම m අw$ය පවpනා 
A� ඉඩR පමාණය එ එ DසE්කය අ]ව ෙකොපමණද; 

  (ii) ව;ෂ 1977! පP ෙR දවා උත ඉඩRව ! රාජ� අංශයට ෙහෝ ෙපෞ�ග ක 
අංශයට අෙලG කර ඇ$ ඉඩR පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii)  එම ඉඩR {ල= ගp ගැ�Rක	ව!ෙY නාමෙ�ඛනය ඉDqපp කර!ෙ!ද;  

 (iv) QRqය ෙදපා;තෙR!�වට අයp ඉඩRව ! D�කා�න ෙහෝ ෙකJකා�න බQ 
පදනම යටෙp ෙවනp පා;ශවය!ට බQ = ඇ$ ඉඩR පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එ එ DසE්කය අ]ව, එම බQ/��ක	ව!ෙY නR සහ ඔ�! GI! 
ෙගmමට එකඟ � බQ � ය දැෙවන ෙ�ඛනය ඉDqපp කර!ෙ!ද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

8. 
600/’18 

ග	 අෙශෝක �ය!ත මහතා,— කෘrක;ම අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙp ඇ$ ෙගොGජන ෙසේවා කලාප සංඛ�ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙi නR කවෙ;ද; 

 (iii) පළාෙp පව$න දැ� ෙපොෙහොර aඟය ෙහේ�ෙව!  ෙමවර යල ක!නෙi වගා 
කට1� >}මට ෙනොහැ> m ඇ$ බව ��ග!ෙ!ද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එෙසේ නR, එම ගැට�ව Gස¡මට අමාත�ාංශය ග] ලබන �යවර කවෙ;ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

9. 
975/’18 

ග	 ඉෂා ර¢මා! මහතා,— T�ධශාසන අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ]රාධ�ර DසE්කෙi, ඉපෙලෝගම පාෙ��ය ෙ�කR ෙකො�ඨාසෙi �aJ 
ඉහලකාගම �රාණ Gහාරසථ්ානය සංව;ධනය >}මට අවශ� �යවර 
ග!ෙ!ද ; 

 (ii) එෙසේ නR, එම Dනය කවෙ;ද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

10. 
999/’18 

ග	 ප�ම උදයශා!ත �ණෙසේකර මහතා,— වාqමා;ග සහ ජල සRපp හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව;ෂවල= අRපාර DසE්කෙi ප$සංසක්රණය කරන 
ලද P�, මධ�ම හා මහා පqමාණ වාqමා;ග කවෙ;ද; 

 (ii)  එ එ ප$සංසක්රණ කට1pත සඳහා ඇසත්ෙR!�ගත Aදල ෙව! ෙව! 
වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප$සංසක්රණ කට1�  සඳහා ෙට!ඩ; කැඳව] ලැTෙBද; 

 (iv)  එෙසේ නR, එම ෙට!ඩ; ලබාගp ෙකො!තාpක	ව!ෙY ෙ�ඛනය 
ඉDqපp කර!ෙ!ද; 

 (v) ඉහත එ එ ව;ෂවලට අදාළ ප$සංසක්රණ කට1�වල ෙභෞ$ක හා £ල� 
පග$ය ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ;ද;  

 (vi) එම ප$සංසක්රණ කට1�වලට අදාළ ශක�තා අධ�යන, පාqසqක සහ 
ඉංvෙ!	 වා;තා ඉDqපp කර!ෙ!ද;  

 (vii) එම ප$සංසක්රණ කට1�වල= ඉවp කරන ලද ෙරො!මඩ, පස ් ෙහෝ වැ  
සඳහා ෙට!ඩ; කර] ලැTෙBද; 

 (viii) එෙසේ නR, එම ෙට!ඩ; ලබාගp ෙකො!තාpක	ව!ෙY ෙ�ඛනය 
ඉDqපp කර!ෙ!ද;   

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

11. 
1135/’18 

ග	 දයාIq ජයෙසේකර මහතා,— T�ධශාසන අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අ]රාධ�ර ඓ$හාIක ජය � මහා ෙබෝzය ෙනොෙරො@ෙචෝල තාප 
බලාගාරෙය! �ටවන අ�වල බලපෑමට ලm $ෙ~ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම¥! ජය � මහා ෙබෝzයට ඇ$ Gය හැ> බලපෑR ��බඳ 
 පqෂණ IQ කර $ෙ~ද;   

 (iii) එෙසේ නR, එම වා;තාව සභාගත කර!ෙ!ද;  



( 5 ) 

 

 (iv) ෙR වනGට අවදානම ෙනොමැ$ �වද ඉDqෙi = අවදානR සaත 
 තppවය පැන නැ�ෙR හැ>යාව පව�ද;  

 (v) ෙමවැC තppවය  ඇ$ �වෙහොp, ඒ සඳහා ග] ලබන �යවර සඳහ! 
 කර!ෙ!ද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

12. 
1149/’18 

ග	 එස්. 3. A��මාරණ මහතා,— පළාp සභා, පළාp පාලන සහ �ඩා  
අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව;ෂ 2010 Iට 2017 දවා උ�	 මැද පළාෙp  කාප� අ�රා ඇ$ ගාnය 
මා;ග >ෙලෝnට; සංඛ�ාව එ එ ව;ෂය අ]ව ෙව! ෙව! වශෙය! 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මා;ග නඩp� කර] ලබ!ෙ! මධ�ම රජෙය!ද, ෙනොඑෙසේ නR, පළාp 
සභාෙව!ද;  

 (iii) සමහර කාප� අ�රන ලද මා;ගවල ෙකොලරය (ෙකළවර) ප�Q mR ෙහේ�ෙව! 
එම මා;ග ඉතා ඉමC! අබල! තppවයට පpවන බව ��ග!ෙ!ද;  

 (iv) නඩp� කට1� සඳහා අදාළ ආයතනවලට වා;rකව Aද� ෙව! කර] 
ලබ!ෙ!ද; 

 (v) එම Aද�ව ! ෙමම මා;ග නඩp� කර!ෙ!ද ය!න ෙසොයා බල!ෙ!ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

13. 
1174/’18 

ග	 GQර Gකමනායක මහතා,— §වර හා ජලජ සRපp සංව;ධන සහ ගාnය ආ;jකය 
��බඳ අමාත��මාෙග! ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ මැ$වරණ ෙකො�ඨාසෙi >q ෙගොm! GI! සපය] ලබන Dයර >q 
සඳහා {�ෙකෝ ආයතනය GI! සෑම මාසයකම 01 Dන Iට 15 Dන දවා 
Dනය! සඳහා ඊළඟ Dන 06 �ළ=ද,  16 වන Dන Iට අවසාන Dනය දවා � 
Dනය! සඳහා ඊළඟ මාසෙi A� Dන 06 �ළ=ද Aද� ෙගmම IQ කළ බවp; 

 (ii) නAp පPfය මාස >aපයක Iට ෙගmR පමාද � අතර 2018.05.01 Iට 
2018.05.15 Dන දවා කාලයට මැw 31 දවාම ෙගmR කර ෙනොමැ$ බවp;  

 (iii) ෙමම තppවය ෙහේ�ෙව! >q ෙගොm!ට ෙද]!ට අවශ� ආහාර සැප©ම, 
ෙද]! {ල= ගැHමට ලබාගp ණය Aද�වල වාqක ෙගmම සහ තම එDෙනදා 
GයදR IQ>}මට හැ>යාව ලැª ෙනොමැ$ බවp; 

 (iv) >q Cෂප්ාදනය අ«mම ෙහේ�ෙව! රෙ� Cෂප්ාදනයටද බලපෑR එ�ල mෙම! 
ගැට� සහගත තppවය ම�m ඇ$ බවp;   

එ�මා ද!ෙනaද? 

(ආ) ෙමම තppවය >q ෙගොm!ෙY FGතවලට ෙම!ම, ෙ��ය >q Cෂප්ාදන sයාව ය 
අඩපන mමටද පබල ෙහේ�ව Gය හැ> බැG! ෙපර පqD කමා]�ලව ෙගmR IQ 
>}ම සඳහා �යවර ග!ෙ!ද ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 

 



( 6 ) 

 

14. 
1186/’18 

ග	 ¬ම� රpනායක මහතා,— කා!තා හා ළමා කට1� අමාත��{යෙග! 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) කා!තා හා ළමා කට1� අමාත��{යෙY ෙපෞ�ග ක කා;ය මkඩලයට අ]1ත 
Cල වාහන සපයා ඇ$ එ එ CලධාqයාෙY නම, තන�ර, ෙව!කර ඇ$ වාහනෙi 
ව;ගය,  යාපDං� අංකය සහ එම ෙව! >}ම සඳහා අ]ම$ය ලබා Q!ෙ! ක�	! 
GI!ද ය!න ෙව! ෙව! වශෙය! එ�{ය ෙමම සභාවට ද!ව!ෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම!ද? 
 

 

පධාන කට1� ආරRභෙi = 
ෙය'ජනා ./බඳ දැ12ම 

 

1. 
පා; ෙR!�ෙB සභානායක�මා,— පා; ෙR!�ෙB කට1�,— න�ාය පතෙi පධාන 

කට1�වල අංක 1 සහ 2 දරන Gෂයය! ��බඳ වැඩ අද Dන �ස්mෙR= අංක 27 දරන 
පා; ෙR!�ෙB ස්ථාවර Cෙයෝගෙයa GzGධානය!ෙග! Cදහස් Gය 1� ය. 

2. 
පා; ෙR!�ෙB සභානායක�මා,— පා; ෙR!�ෙB �සm්R (අංක 1),— පා; ෙR!�ෙB 

සථ්ාවර Cෙයෝග අංක 8(1)a GzGධානවල �ම සඳහ!ව $Tණ ද, 2018 ෙනොවැRබ; 05 
වැC ස�දා පා; ෙR!�ව �සව්න Dනය Gය 1� ය. 

3. 
පා; ෙR!�ෙB සභානායක�මා,— පා; ෙR!�ෙB �සm්R (අංක 2),— අද Dන GIර 

යෑෙR= ෙමම පා; ෙR!�ව 2018  ෙනොවැRබ; 05 වන ස�දා අ.භා. 3.00 වන ෙත ක� තැ¬ය 
1� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ]R=ම සහ Dනට Cය{ත කට1� 
*1. 

Aද� හා ජනමාධ� අමාත��මා,— ස�ය වග�R කළමණාකරන පනත යටෙp 
ෙයෝජනාව,— 2018 අංක 8 දරන ස�ය වග�R කළමණාකරන පනෙp 3  වැC වග!$ෙi 
GzGධාන පකාරව දවා ඇ$ අරA� සඳහා භාGතා >}මට, එක�ව 	�ය� ¬ යන 310  
ෙනොඉම � Aද� පමාණය � ලංකාව ��! ෙහෝ ඉ! පqබාaරව ණය ආකාරෙය! �ස ්කළ 
හැ> බවට ෙමම පා; ෙR!�ව ෙයෝජනා සRමත කරw. 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*2.  
මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත��මා,— පq®රක Aදල — �;ෂය 117 —     

වැඩසටහන 02,— † 2018 ජනවාq 01 Dෙන! ආරRභව 2018 ෙදසැRබ; 31 Dෙන! අවස! 
වන Aද� ව;ෂය �ළ � ලංකා පජාතා!$ක සමාජවා= ජනරජෙi ෙවන >IයR අරAදල>! 
ෙහෝ Aද� ව ! ෙහෝ � ලංකා පජාතා!Eක සමාජවා= ජනරජෙi PQසස් කළ හැ>ව $ ෙබන 
Aදල ෙහෝ � ලංකා පජාතා!$ක සමාජවා= ජනරජය GI! ලබා ග!නා ලද Aදල>! ෙහෝ � 
ලංකා පජාතා!$ක සමාජවා= ජනරජය GI! ලබා ග!නා ලද ණය Aදල>! ෙහෝ 	�ය� 
{ යන $ස ් දහසකට  (	.{ යන 30,000) ෙනොවැ� පq®රක Aදල පහත දවා ඇ$ උප 
ෙ�ඛනෙi Cය{ත පqD වැය කළ 1�ය.  
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  උපෙ5ඛනය 
 

�;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ාංශය 

වැඩසටහන - 2  සංව;ධන වැඩසටහන 

         7.ය5 8�යන 

  පාYධන Gයදම  30,000.00 

  �නරාව;තන Gයදම    - 

          ———— 

  A� Gයදම                         30,000.00 

 

ව�ාපෘ$ය - 3 අ;ෙ�< මා
ග සංව
ධනය    12,987.00 

 Gෙ��ය ණය (£ල�කරණය 12)  12,641.00  
 Gෙ��ය £ල�නය ආ°ත ෙ��ය සම £ල�නය 

 (£ල�කරණය 18)    346.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 01) 

- 4 මහාමා
ග සංව
ධනය    15,365.00   

 Gෙ��ය ණය (£ල�කරණය 12)   4,000.00  
 ෙ��ය අරAද� (£ල�කරණය 11) 11,200.00 

 Gෙ��ය £ල�නය ආ°ත �qවැය 

 (£ල�කරණය 17)    165.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 02) 

- 6 පාල සහ Aව� පාල ඉCDEම     300.00 

  Gෙ��ය ණය (£ල�කරණය 12) 300.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 03) 

- 7 සව්භාGක ආපදාව�ෙග� හා�යටපI මා
ග  

  Jන7Iථාපනය DEම     1,348.00 
 

  Gෙ��ය ණය (£ල�කරණය 12) 1,000.00 

  ෙ��ය අරAද� (£ල�කරණය 11) 198.00 

  Gෙ��ය £ල�නය ආ°ත �qවැය  150.00 

  (£ල�කරණය 17)   

 (උපෙ�ඛන අංක 04)   ————
       30,000.00 

 
  2018 අංක 01 දරන පq®රක ඇසත්ෙR!�ව 

මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 
 

වැය �;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 

වැඩසටහන - 2  සංව;ධන වැඩසටහන 
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         7.ය5 8�යන 

  පාYධන Gයදම  30,000,000,000 

  A� Gයදම     30,000,000,000 

ෙමම ප$පාදන පහත සඳහ! පqD ගණනය කර] ලැෙ~. 

 

උපෙ5ඛනය 01 
 

GයදR �;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 

වැඩසටහන - 2  සංව;ධන වැඩසටහන 

ව�ාපෘ$ය - 3  අzෙB� මා;ග සංව;ධනය 

 

  අwතම       7.ය5 8�යන 

  - 9 ද%Lණ අ;ෙ�< මා
ග 2
ඝ DEම - මාතර *ට හබ�ෙතOට ද%වා    
  (P ලංකා රජය - Qන රජය)  

  2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

1 අDයර 01 (ෙගොඩගම - ෙබ අpත) 

 (£ල�කරණය 12)     2,101.00 
 

2 අDයර 02 (ෙබ අpත - වැJය) 

 (£ල�කරණය 12)     2,798.00 

 (£ල�කරණය 18)      346.00 

3 අDයර 03 (වැJය - අ!දරවැව) 

 (£ල�කරණය 12)     1,710.00 

4 අDයර 04 (අ!දරවැව - මpතල) 

 (£ල�කරණය 12)     1,033.00 
 

5 උපෙ�ශන ෙසේවා 

 (£ල�කරණය 12)     400.00 

 

- 10 ෙකOළඹ .ටත වටරT අ;ෙ�< මා
ගය (අCයර III) කඩවත *ට 
 ෙකලවර.Wය ද%වා ෙකOටස (P ලංකා රජය - Qන එ%* බැං+ව) 

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

 (£ල�කරණය 12)     4,599.00 

       ————
       12,987.00 

 

උපෙ5ඛනය 02 
 

GයදR �;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 

වැඩසටහන   - 2  සංව;ධන වැඩසටහන 

ව�ාපෘ$ය   - 4  මහාමා;ග සංව;ධනය 
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  අwතම       7.ය5 8�යන 

  - 40 බසන්ා[ර පළාI ජා\ක මා
ග ව�ාපෘ\ය (P ලංකා රජය -           
  OFID අරaදල)  

  2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

 (£ල�කරණය 12)     100.00 

 (£ල�කරණය 17)     90.00 
 

- 43 ද%Lණ මා
ග සබ�ධතා ව�ාපෘ\ය (P ලංකා රජය - ආ. සං. බැ.) 

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය     

 (£ල�කරණය 12)      400.00 
 

- 44 ඒකාබcධ මා
ග ආෙය'ජන වැඩසටහන (iRoad) (P ලංකා රජය -  
  ආ. සං. බැ.) 

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය     

 (£ල�කරණය 12)      3,000.00 
 

- 46 iaඛතා මා
ග Jන7Iථාපනය හා වැj Ckl DEෙ ව�ාපෘ\ය          
  3 අCයර II (P ලංකා රජය - Qන සංව
ධන බැං+ව - CDB)  

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය     

 (£ල�කරණය 12)      500.00 

 (£ල�කරණය 17)      75.00 
 

- 51 මා
ග සංව
ධන අ;කාoෙp බැqවල rල� පරතරය .යsම 

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

 (£ල�කරණය 11)      11,200.00 
       ————

       15,365.00 

උපෙ5ඛනය 03 
 

GයදR �;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 

වැඩසටහන   - 2  සංව;ධන වැඩසටහන 

ව�ාපෘ$ය   - 6  පාලR හා �ව! පාලR ඉD>}ම 

 

  අwතම       7.ය5 8�යන 

 - 19 ජා\ක මා
ග ජාලෙp iධාන පාල ඉCDEෙ ව�ාපෘ\ය            
  (Pලංකා රජය - ජපානය JAICA)  

  2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 
   

 (£ල�කරණය 12)     300.00 
        ———

        300.00 
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උපෙ5ඛනය 04 
 

GයදR �;ෂය -  117 මහාමා;ග හා මා;ග සංව;ධන අමාත�ංශය 

වැඩසටහන   - 2   සංව;ධන වැඩසටහන 

ව�ාපෘ$ය   - 7   ස්වභාGක ආපදාව!ෙග! හාCයටපp මා;ග �න	pථාපනය 
    >}ම 

 

  අwතම       7.ය5 8�යන 

  - 8 C/w [තකාx - නැෙගන[ර පළාI යWතල පහyක සංව
ධන  
  වැඩසටහන (P ලංකා රජය - ජපානය)  

  2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

 (£ල�කරණය 11)     198.00 
  

- 13 ජා\ක මා
ග ජාලය නායයා ආපදාව�� ආර%ෂා DEෙ ව�ාපෘ\ය 
 (P ලංකා රජය - ජපානය JAICA)  

 2506 - යJතල පහPකR සංව;ධනය 

 (£ල�කරණය 12)     1,000.00 

 (£ල�කරණය 17)     150.00 
        ———–

        1,348.00  
 

ඉ5{ කරන a| i\පාදන iමාණය rල�කරණ සංෙ%ත අ1ව 
 

7.ය5 8�යන 

Gෙ��ය ණය   (£ල�කරණය 12) 17,941.00 

ෙ��ය අරAද�   (£ල�කරණය 11) 11,398.00 

Gෙ��ය £ල�කරණය ආ°ත �qවැය (£ල�කරණය 17) 315.00 

Gෙ��ය £ල�නය ආ°ත ෙ��ය සම £ල�නය (£ල�කරණය 18) 346.00 

     ———— 

සමස්ථ ප$පාදන අවශ�තාවය                         30,000.00 

 

 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

 

† 2018 ඔෙතෝබ; 25 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2018 අංක 01 දරන පq®රක 
ඇස්තෙR!�ව බල!න.  
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*3. 
ප}ෂණ ෙකො{ෂ! සභා (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — Gවාදය ක� තබන ලද 

පශ්නය (2018 ඔෙතෝබ; 12) [1]. 

*4. 
Gස;ජන පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*5. 
අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පp$ හා ආ;jක කට1� අමාත��මා,— උද;පන පනත 

යටෙp Cයමය,— ජා$ක රාජ� සභාෙB 1977 අංක 8 දරන උද;පන පනෙp 3 වග!$ය 
යටෙp � ලංකා පජාතා!Eක සමාජවා= ජනරජය සහ �;> ජනරජය අතර උද;පන fGPම 
සRබ!ධෙය! ජනාzප$වරයා GI! සාදන ලQව, 2018 µ  13 Dනැ$ අංක 2079/77 දරන අ$ 
Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] ලැබ, 2018.09.04 Dන ඉDqපp කරන ලද Cයමය අ]මත කළ 
1� ය. 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*6. 

අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පp$ හා ආ;jක කට1� අමාත��මා,— ෙපෞ�ග ක 
ආරෂක Cෙයෝජ�ායතන Gzමp >}ෙR පනත යටෙp Cෙයෝග,— 1998 අංක 45 දරන 
ෙපෞ�ග ක ආරෂක Cෙයෝජ�ායතන Gzමp >}ෙR පනෙp 18 වග!$ය යටෙp  ගාස�් 
අය>}ම සංෙශෝධනය සRබ!ධෙය! ආරෂක අමාත�වරයා GI! සාදන ලQව, 2018 ¶C 07 
Dනැ$ අංක 2074/34 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] ලැබ,  2018.09.04 Dන ඉDqපp 
කරන ලද Cෙයෝග අ]මත කළ 1� ය. 

*7.  
Gෙ�ශ කට1� අමාත��මා,— තානාප$ වරපසාද පනත යටෙp Cෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප$ වරපසාද පනෙp 4 වග!$ය යටෙp Gෙ�ශ කට1� අමාත�වරයා 
GI! සාදන ලQව, 2018  ¶C 05 Dනැ$ අංක 2074/13 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ 
කර] ලැබ, 2018.08.10 Dන ඉDqපp කරන ලද Cෙයෝග අ]මත කළ   1� ය. 

 (අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*8.  
පළාp සභා, පළාp පාලන සහ �ඩා අමාත��මා,— �ඩා පනත යටෙp Cෙයෝගය,—

ජා$ක රාජ� සභාෙB 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙp 41 වග!$ය  පළාp සභා, 
පළාp පාලන සහ �ඩා අමාත�වරයා GI! සාදන ලQව, 2018 මැw 31 Dනැ$ අංක 
2073/15  දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] ලැබ, 2018.08.24 Dන ඉDqපp 
කරන ලද Cෙයෝගය අ]මත කළ 1� ය. 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*9.  

අzකරණ හා බ!ධනාගාර ප$සංස්කරණ අමාත��{ය,— සාපරා§ කාරණාවල = 
අෙන�ෝන� සහෙයෝ�තාව දැmෙR පනත යටෙp Cයමය,— 2002 අංක 25 දරන 
සාපරා§ කාරණාවල = අෙන�ෝන� සහෙයෝ�තාව දැmෙR පනෙp 2 වග!$ය 
යටෙp අzකරණ හා බ!ධනාගාර ප$සංස්කරණ අමාත�වරයා GI! සාදන ලQව, 
2018 සැ�තැRබ; 11 Dනැ$ අංක 2088/28 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] 
ලැබ, 2018.10.09 Dන ඉDqපp කරන ලද Cයමය අ]මත කළ 1� ය. 

*10. 
ෙකොළඹ ව�ාපාර වස්� GCමය ස්ථානය අසාAaකරණය >}ෙR පනp ෙක²Rපත — 

කාරක සභාව. 

*11. 
� ලංකා වාxජ සමථ මධ�ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 

>යmම.  
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 
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*12.  
P��Rපp GCමය පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 
*13. 
කාලාවෙරෝධ (Gෙශේෂ GzGධාන) (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 
*14. 
� ලංකා GQ බල (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*15. 
රසායCක අG සRA$ය ��බඳ (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 

>යmම.  
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*16. 
තස්තවාදය වැළැmෙR පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*17. 
යR තැනැpත�ෙY මරණය සRබ!ධෙය! අලාභ අය කරගැHෙR පනp 

ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*18.  
අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පp$ හා ආ;jක කට1� අමාත��මා,— ආk«කම 

ව�වසථ්ාව යටෙp ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා!Eක සමාජවා= ජනරජෙi ආk«කම 
ව�වසථ්ාෙB 104ආ (5) (අ) ව�වසථ්ාව පකාරව මැ$වරණ ෙකො{ෂ! සභාව GI! සාදන ලද, 
2017 ෙදසැRබ; 04 Dනැ$ අංක 2048/1 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කරන ලQව, 
2018.01.23 Dන ඉDqපp කරන ලද ජනමතGචාරණයක= ෙහෝ ඡ!ද Gම3මකට අදාළ 
කාල3මාව �ළ Gද¸p හා A¹ත ජනමාධ� GI! ��පැDය 1�, මාධ� උපමාන අ]මත කළ   
1� ය. 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*19. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— මහජන බැං�ෙB වා;rක 

වා;තාව හා ඒකාබ�ධ £ල� පකාශන (2016),— Aද� H$ පනෙp 35(3) වග!$ය යටෙp සහ 
1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය යටෙp 2017.11.16 වැC Dන ඉDqපp කරන 
ලද 2016.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp මහජන බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා ඒකාබ�ධ 
£ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*20. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— � ලංකා ක¶ සංසථ්ාෙB 

වා;rක වා;තාව හා ඒකාබ�ධ £ල� පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp       
14(3) වග!$ය යටෙp 2017.11.24 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! 
අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp � 
ලංකා ක¶ සංසථ්ාෙB වා;rක වා;තාව හා ඒකාබ�ධ £ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 
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*21. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— ලංකා බැං�ෙB වා;rක 

වා;තාව හා ඒකාබ�ධ £ල� පකාශන (2016),— Aද� H$ පනෙp 35(3) වග!$ය යටෙp 
සහ 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය ය ටෙp 2017.12.04 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද 2016.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp ලංකා බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා ඒකාබ�ධ 
£ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*22. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— පාෙ��ය සංව;ධන බැං�ෙB 

වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන (2015),— Aද� H$ පනෙp 35(3) වග!$ය යටෙp සහ 
1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය ය ටෙp 2017.11.07 වැC Dන ඉDqපp කරන 
ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp පාෙ��ය සංව;ධන බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා 
£ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*23. 

රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— රාජ� උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Aද�  පනෙp     
14(3) වග!$ය ය ටෙp 2017.06.23 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! 
අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp රාජ� 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2017.09.21 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*24. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— රාජ� උකස් හා ආෙයෝජන 

බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Aද�  පනෙp     
14(3) වග!$ය ය ටෙp 2017.11.11 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! 
අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp රාජ� 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*25. 

රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— � ලංකා ඉ$q>}ෙR 
බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Aද�  පනෙp 14
(3) වග!$ය ය ටෙp 2017.08.08 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! 
අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා§න Gගණකව	!ෙY C}ෂණ ඇ�ලp 
� ලංකා ඉ$q>}ෙR බැං�ෙB වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2017.09.21 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*26. 
සංව;ධන උපාය මා;ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ;jක 
ෙකො{සම පනෙp 31 වැC වග!$ය ය ටෙp 2017.10.19 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2012.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා ආෙයෝජන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 
1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2017.11.10 Dන සලකා 

බලන ල=.) 
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*27. 
සංව;ධන උපාය මා;ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ;jක 
ෙකො{සම පනෙp 31 වැC වග!$ය ය ටෙp 2017.12.07 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2013.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා ආෙයෝජන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 
1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.20 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*28. 
සංව;ධන උපාය මා;ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— � ලංකා ආෙයෝජන 

මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ;jක 
ෙකො{සම පනෙp 31 වැC වග!$ය ය ටෙp 2017.12.07 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා ආෙයෝජන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 
1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.20 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*29. 

සංව;ධන උපාය මා;ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා,— � ලංකා අපනයන සංව;ධන 
මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන 
සංව;ධන පනෙp 16 වැC වග!$ය සහ 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp II වැC වග!$ය  
අ]ව 2017.10.20 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා අපනයන සංව;ධන 
මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.02.20 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*30. 

Aද� හා ජනමාධ� අමාත��මා,— � ලංකා P��Rපp හා GCමය ෙකො{ෂ! සභාෙB 
වා;rක වා;තාව හා f�R (2016),— 1987 අංක 36 දරන � ලංකා P��Rපp හා GCමය 
ෙකො{ෂ! සභා පනෙp 37(2) වග!$ය සහ 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 13(1) 
වග!$ය අ]ව, 2017.12.07 වන Dන ඉDqපp කරන ලද, 2016.12.31 Dෙන! අවස! 
� ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp � ලංකා 
P��Rපp හා GCමය ෙකො{ෂ! සභාෙB වා;rක වා;තාව හා f�ම අ]මත කළ 1� ය. 

(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.02.20 Dන 
සලකා බලන ල=.) 

*31. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— අ]�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන මkඩලෙi 
වා;rක වා;තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අ]�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන මkඩල පනෙp 29(5) වග!$ය සහ 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) 
වග!$ය යටෙp, 2016.08.12 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! 
� ව;ෂය සඳහා Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp අ]�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � 
ලංකා ප�තන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*32. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— ජා$ක Gද�ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ! සභාෙB වා;rක 
වා;තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Gද�ාව හා තාෂණය වැ� D1� >}ෙR පනෙp 
40(3) වග!$ය සහ ආk«කම ව�වස්ථාෙB 154(6) ව�වසථ්ාව යටෙp, 2016.06.09 වැC 
Dන ඉDqපp කරන ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ජා$ක Gද�ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ! සභාෙB 
වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*33. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— ජා$ක Gද�ා පදනෙR වා;rක වා;තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Gද�ාව හා තාෂණය වැ� D1� >}ෙR පනෙp 40(3) වග!$ය සහ 
ආk«කම ව�වස්ථාෙB 154(6) ව�වස්ථාව යටෙp, 2016.07.05 වැC Dන ඉDqපp කරන 
ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! �  ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ජා$ක Gද�ා පදනෙR වා;rක වා;තාව අ]මත  
කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*34. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— ජා$ක Gද�ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ! සභාෙB වා;rක 
වා;තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Gද�ාව හා තාෂණය වැ� D1� >}ෙR පනෙp 
40(3) වග!$ය සහ ආk«කම ව�වස්ථාෙB 154(6) ව�වසථ්ාව යටෙp, 2017.03.22 වැC 
Dන ඉDqපp කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ජා$ක Gද�ා හා තාෂණ ෙකො{ෂ! සභාෙB 
වා;rක වා;තාව අ]මත  කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*35. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— කා;{ක තාෂණ ආයතනෙi වා;rක වා;තාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන Gද�ාව හා තාෂණය වැ� D1� >}ෙR පනෙp 40(3) වග!$ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය යටෙp, 2017.01.24 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2014. 12. 31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp කා;{ක තාෂණ ආයතනෙi වා;rක 
වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*36. 

Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— කා;{ක තාෂණ ආයතනෙi වා;rක වා;තාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන Gද�ාව හා තාෂණය වැ� D1� >}ෙR පනෙp 40(3) වග!$ය සහ 
1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය යටෙp, 2016.01.29 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2013. 12. 31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp කා;{ක තාෂණ ආයතනෙi වා;rක 
වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*37. 
Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— � ලංකා ප{$ ආයතනෙi වා;rක වා;තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන � ලංකා ප{$ ආයතන පනෙp 37(3) වග!$ය සහ ආk«කම 
ව�වසථ්ාෙB 154(6) ව�වස්ථාව යටෙp, 2016.12.02 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 2014. 
12. 31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp � ලංකා ප{$ ආයතනෙi වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*38. 
Gද�ා, තාෂණ, ප;ෙiෂණ, C�ණතා සංව;ධන හා වෘp�ය �¢� සහ ක!ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත��මා,— අ]�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන මkඩලෙi  
වා;rක වා;තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අ]�ලතා තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා 
ප�තන මkඩල පනෙp 29(5) වග!$ය සහ 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) 
වග!$ය යටෙp, 2017.06.22 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 2015.12.31 Dෙන! අවස! 
� ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ළp අ]�ලතා 
තෙසේ	 ��බඳ � ලංකා ප�තන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.11 Dන සලකා බලන ල=.) 

*39. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— � ලංකා සබරගAව 

Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2017.10.17 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp � ලංකා සබරගAව Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*40. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— � ලංකා සබරගAව 

Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2017.10.17 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp � ලංකා සබරගAව Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*41. 

උසස් අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— � ජයව;ධන�ර 
Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2015),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2017.10.17 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2015.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp � ජයව;ධන�ර Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*42. 

උසස් අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ඌව ෙව�ලස්ස 
Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2017.03.23 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ඌව ෙව�ලස්ස Gශව්Gද�ාලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*43. 

උසස් අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ඌව ෙව�ලස්ස 
Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.08.10 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ඌව ෙව�ලස්ස Gශව්Gද�ාලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*44. 

උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi 
වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp xiii වැC 
පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2016.10.26 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 
2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ     
1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.05.03 Dන සලකා බලන ල=.) 

*45. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi 

වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp xiii වැC 
පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2017.01.24 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 
2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ     
1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.05.03 Dන සලකා බලන ල=.) 

*46. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi 

වා;rක වා;තාව හා f�R (2015),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp xiii වැC 
පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 2018.02.21 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 
2015.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ     
1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2018.05.23 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*47. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi 

පqගණක අධ�යනායතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Gශ්වGද�ාල පනෙp 110 වැC වග!$ය යටෙp 2016.07.20 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද, 
2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශ්වGද�ාලෙi පqගණක අධ�යනායතනෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.05.03 Dන සලකා බලන ල=.) 

*48. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi 

පqගණක අධ�යනායතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Gශ්වGද�ාල පනෙp 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.02.22 ඉDqපp කරන ලද, 
2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY 
C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශ්වGද�ාලෙi පqගණක අධ�යනායතනෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.05.03 Dන සලකා බලන ල=.) 

*49. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi 

වා;rක වා;තාව හා f�R (2012),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp 110 වැC 
වග!$ය හා 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp II ෙකොටස යටෙp, 2015.11.21 Dන 
ඉDqපp කරන ලද, 2012.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව 
හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.11.20 Dන සලකා බලන ල=.) 

*50. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi 

වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp 110 වැC 
වග!$ය හා 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp II ෙකොටස යටෙp 2017.01.24 Dන 
ඉDqපp කරන ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව 
හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.11.20 Dන සලකා බලන ල=.) 

*51. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi 

වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල පනෙp 110 වැC 
වග!$ය හා 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp II ෙකොටස යටෙp, 2017.02.22 Dන 
ඉDqපp කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ෙ�රාෙදxය Gශ්වGද�ාලෙi වා;rක වා;තාව 
හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.11.20 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*52. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ගRපහ Gකමාර@� ආ1;ෙBද 

Gද�ායතනය, කැළxය Gශ්වGද�ාලයa වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 
16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp, 
2017.01.24 Dන ඉDqපp කරන ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණය ඇ�ළp, ගRපහ Gකමාර@� ආ1;ෙBද 
Gද�ායතනය, කැළxය Gශව්Gද�ාලයa වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*53. 
උසස ් අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව් Gද�ාල©ය 

කෘrතා�xක හා ගාnය Gද�ා ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 
2017.08.11 Dන ඉDqපp කරන ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp ෙකොළඹ Gශව් Gද�ාල©ය 
කෘrතා�xක හා ගාnය Gද�ා ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*54. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— කළමනාකරණ පශ්චාp 

උපාz ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.03.23 Dන ඉDqපp කරන 
ලද, 2013.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp කළමණාකරන පශ්චාp උපාz ආයතනෙi 
වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*55. 
උසස් අධ�ාපන හා සංස්කෘ$ක කට1� අමාත��මා,— කළමනාකරණ පශ්චාp 

උපාz ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශ්වGද�ාල 
පනෙp xiii වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.03.23 Dන ඉDqපp කරන 
ලද, 2014.12.31 Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Gගණකාzප$වර යාෙY C}ෂණ ඇ�ළp කළමණාකරන පශ්චාp උපාz ආයතනෙi 
වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය. 

(අධ�ාපනය හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව 
GI! 2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*56. 

සංව;ධන උපාය මා;ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා ,— � ලංකා අපනයන 
සංව;ධන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2015),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා 
අපනයන සංව;ධන පනෙp 16 වැC වග!$ය යටෙp සහ 1971 අංක 38 දරන  Aද�  පනෙp  
II වැC වග!$ය අ]ව 2018.02.21 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! 
අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp � 
ලංකා අපනයන සංව;ධන මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  

(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.20 Dන සලකා 
බලන ල=.) 
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*57. 

වැG  ක;මා!ත අමාත��මා ,—   �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාqෙi වා;rක වා;තාව 
හා f�R (2013),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාq පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Aද�  පනෙp II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග!$ය ය ටෙp 2017.07.25 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද 2013.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාqෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  

(කෘrක;මය හා ඉඩR ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.05.23 Dන සලකා 
බලන ල=.) 

*58. 

වැG  ක;මා!ත අමාත��මා,—   �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාqෙi වා;rක වා;තාව හා 
f�R (2014),— 1975 අංක 35 දරන �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාq පනත සහ 1971 අංක 38 
දරන Aද� පනෙp  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග!$ය ය ටෙp 2017.07.25 වැC Dන ඉDqපp 
කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp �ඩා ෙp ව� සංව;ධන අzකාqෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  

(කෘrක;මය හා ඉඩR ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.05.23 Dන සලකා 
බලන ල=.) 

*59. 

කRක	 හා වෘp�ය ස{$ සබඳතා අමාත��මා,— ජා$ක වෘp$ය Pරrතතා හා ෙසෞඛ� 
ආයතනෙi වා;rක වා;තාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජා$ක වෘp$ය ආරෂණ සහ 
ෙසෞඛ� ��බඳ ආයතන පනෙp 18 වැC වග!$ය සහ ආk«කම ව�වසථ්ාෙB 154(6) 
ව�වසථ්ාව ය ටෙp 2017.09.20 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � 
ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp ජා$ක වෘp$ය 
Pරrතතා හා ෙසෞඛ� ආයතනෙi වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය.  

(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 
2018.06.05 Dන සලකා බලන ල=.) 
*60. 
රාජ� ව�වසාය හා මහ]වර නගර සංව;ධන අමාත��මා,— 3/ස �	ණෑගල වැG  

සමාගෙR වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14 
(3) වග!$ය ය ටෙp 2018.01.24 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! අවස! 
� ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp                       
3/ස �	ණෑගල වැG  සමාගෙR වා;rක වා;තාව හා £ල� පකාශන අ]මත කළ 1� ය.  

(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.06 Dන සලකා 
බලන ල=.) 

*61. 
අගාමාත��මා සහ ජා$ක ප$පp$ හා ආ;jක කට1� අමාත��මා ,— � ලංකා ප$පp$ 

අධ�යන ආයතනෙi වා;rක වා;තාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන � ලංකා ප$පp$ 
අධ�යන ආයතන පනෙp 18 වැC වග!$ය අ]ව 2017.11.11 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2013.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා ප$පp$ අධ�යන ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත 
කළ 1� ය.  
(ආ;jක සංව;ධන ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.03.20 Dන සලකා 

බලන ල=.) 
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*62 
ක;මා!ත හා වාxජ කට1� අමාත��මා,— � ලංකා හසත් ක;මා!ත මkඩලෙi 

වා;rක වා;තාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(3) වග!$ය ය ටෙp 
2017.08.22 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp � ලංකා හසත් ක;මා!ත 
මkඩලෙi වා;rක වා;තාව අ]මත කළ 1� ය.  
(Cෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.06.06 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*63. 
කෘrක;ම අමාත��මා,— කෘrකා;{ක හා ෙගොGජන රෂණ මkඩලෙi වා;rක 

වා;තාව හා f�R (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘrකා;{ක හා ෙගොGජන රෂණ පනෙp 
27 වග!$ය ය ටෙp 2017.03.21 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! 
� ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp කෘrකා;{ක 
හා ෙගොGජන රෂණ මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(කෘrක;මය හා ඉඩR ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2017.12.08 Dන සලකා 

බලන ල=.) 
*64. 
උසස ්අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙමොර²ව Gශව්Gද�ා�ය තාෂxක 

ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp 
XIII වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2016.10.26 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2013.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp ෙමොර²ව Gශව්Gද�ා�ය තාෂxක ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R 
අ]මත කළ 1� ය.  
(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 

2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*65. 

උසස ්අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙමොර²ව Gශව්Gද�ා�ය තාෂxක 
ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp 
XIII වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.01.24 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 
2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY 
C}ෂණ ඇ�ලp ෙමොර²ව Gශව්Gද�ා�ය තාෂxක ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R 
අ]මත කළ 1� ය.  
(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 

2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*66. 

උසස ්අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi ෛවද� 
Gද�ා පශච්ාp උපාz ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Gශව්Gද�ාල පනෙp XIII වැC පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.08.11 වැC Dන 
ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp ෙකොළඹ Gශව්Gද�ාලෙi ෛවද� Gද�ා පශච්ාp 
උපාz ආයතනෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 

2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

*67. 

උසස ්අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— � ලංකා අYCDග Gශව්Gද�ාලෙi 
වා;rක වා;තාව හා f�R (2014),— 1978 අංක 16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp XIII වැC 
පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.08.10 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2014.12.31 
වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ 
ඇ�ලp � ලංකා අYCDග Gශව්Gද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 

2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 
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*68. 

උසස ්අධ�ාපන හා සංසක්ෘ$ක කට1� අමාත��මා,— � ලංකා අYCDග Gශව්Gද�ාලෙi 
වා;rක වා;තාව හා f�R (2013),— 1978 අංක 16 දරන Gශව්Gද�ාල පනෙp XIII වැC 
පq@ෙ¼දෙi 110 වැC වග!$ය යටෙp 2017.02.22 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2013.12.31 
වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ 
ඇ�ලp � ලංකා අYCDග Gශව්Gද�ාලෙi වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(අධ�ාපන හා මානව සRපp සංව;ධනය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 

2017.12.08 Dන සලකා බලන ල=.) 

 *69. 

ඛCජ ෙත� සRපp සංව;ධන අමාත��මා,— ලංකා ඛCජ ෙත� H$ගත සංසථ්ාෙB 
වා;rක වා;තාව හා f�R (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛCජ ෙත� H$ගත සංසථ්ා 
පනෙp 32(3) වග!$ය යටෙp 2018.05.23 වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC 
Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp 
ලංකා ඛCජ ෙත� H$ගත සංසථ්ාෙB වා;rක වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(බලශ$ය ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2018.06.06 Dන සලකා බලන 

ල=.) 

*70. 

වැG  ක;මා!ත අමාත��මා,— ෙපො� වගා>}ෙR මkඩලෙi වා;rක වා;තාව හා 
f�R (2015),— 1971 අංක 38 දරන Aද� පනෙp 14(2)(ඇ) වග!$ය යටෙp 2017.10.09 
වැC Dන ඉDqපp කරන ලද 2015.12.31 වැC Dෙන! අවස! � ව;ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Gගණකාzප$වරයාෙY C}ෂණ ඇ�ලp ෙපො� වගා>}ෙR මkඩලෙi වා;rක 
වා;තාව හා f�R අ]මත කළ 1� ය.  
(කෘrක;මය හා ඉඩR ��බඳ ආංKක අ§ෂණ කාරක සභාව GI! 2017.12.08 Dන සලකා 

බලන ල=.) 

*71. 
ෙබෞ�ධ Gහාර ෙ�වාලගR (සංෙශෝධන) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම. 

(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 
*72. 
ෙථේරවා= ¿À ක$කාවp ( යාපDං� >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 

>යmම. 
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*73. 

Aද� හා ජනමාධ� අමාත��මා,— PරාබQ ආඥාපනත යටෙp CෙBදනය (අංක 1),— 
PරාබQ ආඥාපනෙp (52 අzකාරය �) 25 වග!$ය යටෙp PරාබQ සRබ!ධෙය! Aද� හා 
ජනමාධ� අමාත�වරයා GI! පනවන ලQව, 2018 ජනවාq 18 Dනැ$ අංක 2054/42 දරන අ$ 
Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] ලැබ, 2018.05.22 Dන ඉDqපp කරන ලද CෙBදනය අ]මත 
කළ 1� ය. 

(අංක 04/2018 දරන PරාබQ CෙBදනය)  
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 

*74. 
Aද� හා ජනමාධ� අමාත��මා,— PරාබQ ආඥාපනත යටෙp C ෙBදනය (අංක 2),— 

PරාබQ ආඥාපනෙp (52 අzකාරය �) 32 වග!$ය සමඟ >යGය 1� 25 
වග!$ය යටෙp වා;rක මpපැ! බලපත ගාස්� සRබ!ධෙය! Aද� හා 
ජනමාධ� අමාත�වරයා GI! පනවන ලQව, 2017 ෙදසැRබ; 11 Dනැ$ අංක 
2049/4 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ කර] ලැබ, 2018.03.20 Dන ඉDqපp 
කරන ලද CෙBදනය අ]මත කළ 1� ය. 

(අංක 1004 දරන PරාබQ CෙBදනය)  
(අමාත� මkඩලෙi අ]ම$ය ද!වා $ෙ~.) 
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*75. 
ආk«කම ව�වස්ථාව යටෙp ෙයෝජනාව,— Gවාදය  ක� තබන ලද පශ්නය                   

(2016 µC 22),— “� ලංකා පජාතා!Eක සමාජවා= ජනරජෙi ආk«කම 
ව�වස්ථාෙB 104ආ (5)(අ) ව�වස්ථාෙB GzGධාන පකාරව මැ$වරණ ෙකො{ෂ! සභාව 
GI! 2016 ෙපබරවාq 25 Dනැ$ අංක 1955/19 දරන අ$ Gෙශේෂ ගැස� පතෙi පළ 
කර] ලැබ, 2016.05.06 Dන ඉDqපp කරන ලද, ජනමතGචාරණයක= ෙහෝ ඡ!ද 
Gම3මකට අදාළ කාල3මාව �ළ Gද¸p හා A¹ත ජනමාධ� GI! ��පැDය 1� 
උපමාන ෙහවp මා;ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ1R ප$පp$ අ]මත කළ 1� ය.” ය]ෙව! 
ෙයෝජනා කරන ලD!, පශ්නය සභා¿Aඛ කරන ල=.  

76. 

ළමා �න	pථාපන ෙ!දය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 
>යmම.  

77. 

� ලංකා එසp sස$්යාC සෙහෝදරpවය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — 
ෙදවැCවර >යmම.  

78. 

� ලංකා කා!තා සRෙRලනය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 
>යmම.  

79. 

ෙමොනරාගල DසE් කා!තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — 
ෙදවැCවර >යmම.  

80. 

ලසා ය! සමාජ©ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — 
ෙදවැCවර >යmම.  

81. 

ජාත�!තර කා!තා සහ ළමා අw�! P��ෙR සභාව (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp 
ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

82. 

ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර 
>යmම.  

83. 

ද ඉ!සJ්J1� ඔෆ ්ස;JෆwÅ ප~  එක�!ට!�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත >}ෙR) 
පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

84. 

� ශාක�Iංහාරාම Gහාරසථ් කා;යය සාධක සංGධානය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp 
ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  

 

85. 

� ලංකා ෙගොඩනැf  ෙසේවා ඉංvෙ!	 සහ තාෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp 
ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.  
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86. 

ෛවද� එස.් එස.් �ණව;ධන ෙ��ය ආ1;ෙBද සංව;ධන පදනම ආයතනය        
(සංසථ්ාගත >}ෙR) පනp ෙක²Rපත — ෙදවැCවර >යmම.   

 
* සල+ෙණ� හw�ව1 ලබ�ෙ� ආ~�ෙ� කටk� ය. 

 

[1] 
“පනp ෙක²Rපත දැ! ෙදවැC වර >යGය 1�ය” ය]ෙව! ෙයෝජනා කරන ලD!, 

පශන්ය සභා¿Aඛ කරන ල=. 
 

 


