
පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
පන� ෙක��ප� 	
ගැ�ම 	
බඳ දැ���ම 

1. 

පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�	මා,— මහ නගර සභා (සංෙශෝධන),—      
(252 වන අ(කාරය *) මහ නගර සභා ආඥාපනත සංෙශෝධනය ,-ම සඳහා * පන� 
ෙක/�පත,. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 

2. 
පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�	මා,— නගර සභා (සංෙශෝධන),— (255 වන 

අ(කාරය *) නගර සභා ආඥාපනත සංෙශෝධනය ,-ම සඳහා * පන� ෙක/�පත,. 
(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 

3. 
පළා� සභා හා පළා� පාලන අමාත�	මා,— පාෙ89ය සභා (සංෙශෝධන),—      

1987 අංක 15 දරන පාෙ89ය සභා පනත සංෙශෝධනය ,-ම සඳහා * පන� ෙක/�පත,. 
(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 

ෙය�ජනා 	
බඳ දැ���ම 

4.  

පා>?ෙ�5	ෙ@ සභානායක	මා,— පා>?ෙ�5	ෙ@ කට�	,— න�ාය පතෙ� පධාන 
කට�	වල අංක 1 දරන Bෂයය DEබඳ වැඩ අද Hන IසK්ෙ�� පා>?ෙ�5	ෙ@ සථ්ාවර 
Mෙයෝග අංක 23 N B(Bධානය5ෙග5 Mදහස ්Bය �	 ය. 

5. 

පා>?ෙ�5	ෙ@ සභානායක	මා,— පා>?ෙ�5	ෙ@ IසK්�,— අද Hන BOර යෑෙ�� 
ෙමම පා>?ෙ�5	ව 2017 ඔSෙතෝබ> මස 03 වැM අඟහUවාදා අ. භා. 2.30 වන ෙතS කV 
තැWය �	 ය. 

 

 

ෙයෝජනා DEබඳ දැ2��ම සහ Hනට MයYත කට�	 
 

*1. 
සංව>ධන උපාය මා>ග හා ජාත�5තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— \ ලංකා අපනයන 

සංව>ධන පනත යටෙ� Mෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන \ ලංකා අපනයන 
සංව>ධන පනෙ� 14 වග53ය යටෙ� ෙසස් බ] ස�බ5ධෙය5 සංව>ධන උපාය 
මා>ග හා ජාත�5තර ෙවළඳ අමාත�වරයා BO5 සාදන ල]ව, 2017 අෙගෝස්	  01 
Hනැ3 අංක 2030/19 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 ලැබ, 2017.09.19 Hන 
ඉHbප� කරන ලද Mෙයෝගය අ2මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 

(අටවැM පා>?ෙ�5	ව - පළdවැM සභාවාරය) 
අංක 201.] 

 

පා !ෙ�"ෙ# න$ාය ප%ය  
2017 සැ(තැ�බ  මස 26 වැ, අඟහ/වාදා අ. භා. 1.00 ට 
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 *2. 
අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— උද>පන 

පනත යටෙ� Mයමය (අංක 1),— ජා3ක රාජ� සභාෙ@ 1977 අංක 8 දරන උද>පන 
පනෙ� 3 වග53ය යටෙ� \ ලංකා පජාතා5gක සමාජවා� ජනරජය සහ UOයා2 
සhහා0iව අතර උද>පන jBkම ස�බ5ධෙය5 ජනා(ප3වරයා BO5 සාදන ල]ව, 
2017 lM 07 Hනැ3 අංක 2022/27 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 ලැබ, 
2017.07.25 Hන ඉHbප� කරන ලද Mයමය අ2මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*3. 

අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— උද>පන 
පනත යටෙ� Mයමය (අංක 2),— ජා3ක රාජ� සභාෙ@ 1977 අංක 8 දරන උද>පන 
පනෙ� 3 වග53ය යටෙ� \ ලංකා පජාතා5gක සමාජවා� ජනරජය සහ �Sෙ>නය 
අතර උද>පන jBkම ස�බ5ධෙය5 ජනා(ප3වරයා BO5 සාදන ල]ව, 2017 lM 02 
Hනැ3 අංක 2021/47 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 ලැබ, 2017.07.26 Hන 
ඉHbප� කරන ලද Mයමය අ2මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*4.  

අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— උද>පන 
පනත යටෙ� Mයමය (අංක 3),— ජා3ක රාජ� සභාෙ@ 1977 අංක 8 දරන උද>පන 
පනෙ� 3 වග53ය යටෙ� \ ලංකා පජාතා5gක සමාජවා� ජනරජය සහ මහජන nන 
සhහා0iව අතර උද>පන jBkම ස�බ5ධෙය5 ජනා(ප3වරයා BO5 සාදන ල]ව, 
2017 lM 20 Hනැ3 අංක 2024/25 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 ලැබ, 
2017.08.22 Hන ඉHbප� කරන ලද Mයමය අ2මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*5.  

අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— උද>පන 
පනත යටෙ� Mයමය (අංක 4),— ජා3ක රාජ� සභාෙ@ 1977 අංක 8 දරන උද>පන 
පනෙ� 3 වග53ය යටෙ�  \ ලංකා පජාතා5gක සමාජවා� ජනරජය සහ Bය`නාම 
සමාජවා� ජනරජය අතර උද>පන jBkම ස�බ5ධෙය5 ජනා(ප3වරයා BO5 සාදන 
ල]ව, 2017 l? 19 Hනැ3 අංක 2028/16 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 
ලැබ, 2017.08.23 Hන ඉHbප� කරන ලද Mයමය අ2මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*6. 

රSෂණ ක>මා5තය B(ම� ,-ෙ� (සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර 
,යKම. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*7. 

ඉෙලSෙටොMක ග2ෙද2 (සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම. 
(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 

*8. 
BOවන ආ0iකම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*9. 

බලහ�කාරෙය5 අ	Uදහ5 ,-�ව?5 Oයs තැනැ�ත5 ආරSෂා ,-� සඳහා * 
ජාත�5තර ස�d3 පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*10. 

අපරාධයක B5Hතය5 සහ සාStකUව5 හට සහාය �ෙ� සහ ආරSෂා ,-ෙ� 
(සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම.  

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*11.  

අපරාධ වැළැSKෙ� (සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම. 
(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
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*12. 
පවාහන හා OBV uව5 ෙසේවා අමාත�	මා,— ජා3ක ගමනාගමන ෙකොYෂ5 සභාෙ@ 

වා>tක වා>තාව හා jv� (2013),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය 
යටෙ� 2016.09.06 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය 
සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� ජා3ක ගමනාගමන 
ෙකොYෂ5 සභාෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(පවාහනය හා ස5Mෙ@දනය DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.01.26 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*13. 
පවාහන හා OBV uව5 ෙසේවා අමාත�	මා,— \ ලංකා ගමනාගමන ම0ඩලෙ� වා>tක 

වා>තාව හා jv� (2012),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය යටෙ� 
2017.03.07 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2012.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� \ ලංකා ගමනාගමන 
ම0ඩලෙ� වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(පවාහනය හා ස5Mෙ@දනය DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.03.24 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*14. 
පවාහන හා OBV uව5 ෙසේවා අමාත�	මා,— ජා3ක ගමනාගමන ෙකොYෂ5 සභාෙ@ 

වා>tක වා>තාව හා jv� (2014),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය 
යටෙ� 2017.05.03 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය 
සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� ජා3ක ගමනාගමන 
 ෙකොYෂ5 සභා ෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(පවාහනය හා ස5Mෙ@දනය DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.26 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*15. 
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— \ ලංකා රාජ� වැB? සංසථ්ාෙ@ වා>tක වා>තාව 

හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය 
යටෙ� 2016.12.10 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2011.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය 
සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� \ ලංකා රාජ� වැB? 
සංසථ්ාෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.23 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*16. 
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— ජා3ක ඉ3b ,-ෙ� බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව 

හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන (2015),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 
අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2017.01.24 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 
2015.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx 
M-yණ ඇ	ළ� ජා3ක ඉ3b ,-ෙ� බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන  
අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*17. 
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ 

hල� පකාශන (2015),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන 
dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2017.01.25 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2015.12.31 
වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ 
ඇ	ළ� ලංකා බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන  අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

 

 



( 4 ) 

 

 

*18. 
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— මහජන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ 

hල� පකාශන (2015),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන 
dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2017.03.08 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද,        
2015.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx 
M-yණ ඇ	ළ� මහජන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන  අ2මත කළ 
�	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

 

*19. 
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— �/ස ~Uණෑගල වැB? සමාගෙ� වා>tක 

වා>තාව හා hල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය 
යටෙ� 2017.03.21 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය 
සඳහා DEෙයල කරන ලද සව්ා|න BගණකවU5ෙx M-yණ ඇ	ළ� �/ස ~Uණෑගල 
වැB? සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.23 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*20. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ �3ගත සංසථ්ාෙ@ 

වා>tක වා>තාව හා jv� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා>Yක �3ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 30(2) වග53ය සහ 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 
2016.07.08 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� රාජ� ඖෂධ �3ගත සංසථ්ාෙ@ 
වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� හා මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*21. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද� අමාත�	මා,— \ ජයව>ධන�ර මහ ෙරෝහෙV 

වා>tක වා>තාව හා jv� (2013),— 1983 අංක 54 දරන \ ජයව>ධන�ර මහෙරෝහV ම0ඩල 
පනෙ� 30(2) වග53ය සහ 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය යටෙ� 
2016.07.21 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� \ ජයව>ධන�ර මහ ෙරෝහෙV 
වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� හා මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*22. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ Mෂප්ාදන සංසථ්ාෙ@ 

වා>tක වා>තාව හා jv� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා>Yක �3ගත සංසථ්ා 
පනෙ� 30(2) වග53ය සහ 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 
2016.08.11 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-yණ ඇ	ළ� රාජ� ඖෂධ Mෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� හා මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*23.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— \ ලංකා රSෂණ සංසථ්ාෙ@ වා>tක වා>තාව හා 

ඒකාබ8ධ hල� පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රSෂණ ක>මා5ත පනත අ2ව 2017.03.22 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM 
Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද ෙS�එ�� ආයතනෙ� වරල� 
ගණකා(කා-5ෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� \ ලංකා රSෂණ සංසථ්ාෙ@ වා>tක වා>තාව හා 
ඒකාබ8ධ hල� පකාශන  අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 



( 5 ) 

 

 

*24.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— ජා3ක ඉ3b ,-ෙ� බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව 

හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන (2014),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 
අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2016.05.05 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 
2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx 
M-Sෂණ ඇ	ළ� ජා3ක ඉ3b,-ෙ� බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන 
අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*25.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— මහජන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ 

hල� පකාශන (2014),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන 
dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2016.09.22 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 
වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ 
ඇ	ළ� මහජන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*26.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ 

hල� පකාශන (2014),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන 
dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2016.05.05 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 
වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ 
ඇ	ළ� ලංකා බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*27.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— �/ස හලාවත වැB? සමාගෙ� වා>tක වා>තාව 

හා hල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 
2016.11.15 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� �/ස හලාවත වැB? සමාගෙ� 
වා>tක වා>තාව හා hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*28.  
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— පාෙ89ය සංව>ධන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව 

හා hල� පකාශන (2014),— dදV �3 පනෙ� 35(3) වග53ය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 
දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2016.10.28 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 
2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx 
M-Sෂණ ඇ	ළ� පාෙ89ය සංව>ධන බැං~ෙ@ වා>tක වා>තාව හා hල� පකාශන අ2මත 
කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.05.03 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*29.   
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— \ ලංක5 uව5 සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා  

hල� පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 
2016.08.09 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2015.03.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද අ>5ස්̀  ඇ5� ය5x ආයතනෙ� වරල� ගණකා(කා-වU5ෙx 
M-Sෂණ ඇ	ළ�  \ ලංක5 uව5 සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා hල� පකාශන අ2මත කළ 
�	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.08.23 Hන සලකා 
බලන ල�.) 



( 6 ) 

 

 

*30.   
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ89ය ෛවද� අමාත�	මා,— Bජය ~මාර	ංග අ2සම්රණ 

ෙරෝහෙV වා>tක වා>තාව හා jv� 2013,— 1999 අංක 38 දරන Bජය ~මාර	ංග 
අ2සම්රණ ෙරෝහV ම0ඩල පනෙ� 30(2) වග53ය සහ 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14
(2) � වග53ය යටෙ� 2016.08.12 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 
අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� Bජය 
~මාර	ංග අ2සම්රණ ෙරෝහෙV වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� හා මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.07.04 Hන සලකා බලන ල�.) 

*31.   
�3ය හා සාමය සහ දStණ සංව>ධන අමාත�	මා,— අ5තරායකර ඖෂධ පාලක ජා3ක 

ම0ඩලෙ� වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ5තරායකර ඖෂධ පාලක ජා3ක ම0ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 13(1) 
වග53ය යටෙ� 2016.08.24 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * 
ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�  වා>tක වා>තාව 
හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ජා3ක ආරSෂාව DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2016.10.05 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*32.   
Mවාස හා ඉH,-� අමාත�	මා,— ජා3ක Mවාස සංව>ධන අ(කාbෙ� වා>tක වා>තාව 

හා jv� - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා3ක Mවාස සංව>ධන අ(කාbය පනත අ2ව 
2016.10.25 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2012.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� වා>tක වා>තාව හා jv� 
අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� සහ මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.08.09 Hන සලකා බලන ල�.) 

*33.   
Mවාස හා ඉH,-� අමාත�	මා,— ඉH,-� අභ�ාස සංව>ධන ආයතනෙ� වා>tක 

වා>තාව හා jv� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ� කා>Yක සංසථ්ා පනෙ� 2 වැM 
වග53ෙ� 1 වැM උප වග53ය යටෙ� හා 1992 lM මස 10 Hනැ3 අංක 718/15 දරන අ3 
Bෙශේෂ ගැස`පතය අ2ව 2016.10.25 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 
අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�  
වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� සහ මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.08.09 Hන සලකා බලන ල�.) 

*34.   
ඉඩ� සහ පා>?ෙ�5	 ප3සංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� ප3සංසක්රණ  ෙකොYෂ5 

සභාෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� ප3සංසක්රණ 
ෙකොYෂ5 සභා පනත යටෙ� 2016.11.18 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM 
Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�   
වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(කෘtක>මය හා ඉඩ� DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.03.09 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*35.   
ඉඩ� සහ පා>?ෙ�5	 ප3සංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� ප3සංසක්රණ  ෙකොYෂ5 

සභාෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� ප3සංසක්රණ 
ෙකොYෂ5 සභා පනත යටෙ� 2016.11.18 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM 
Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�   
වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(කෘtක>මය හා ඉඩ� DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.03.09 Hන 
සලකා බලන ල�.) 
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*36.   
පවාහන හා OBV uව5 ෙසේවා අමාත�	මා,— OBV uව5ෙසේවා අ(කාbෙ� වා>tක 

වා>තාව හා jv� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය යටෙ� 
2016.12.05 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�  \ ලංකා OBV uව5ෙසේවා 
අ(කාbෙ� වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(පවාහනය හා ස5Mෙ@දනය DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.08.10 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*37.   
Mවාස හා ඉH,-� අමාත�	මා,— රාජ� සංව>ධන හා M>මාණ �3ගත සංසථ්ාෙ@ වා>tක 

වා>තාව හා jv� - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා>Yක සංසථ්ා පනෙ�          2 වැM 
වග53ෙ� 1 වැM උප වග53ය යටෙ� 2017.01.24 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2012.12.31 
වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ 
ඇ	ළ� වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ෙසෞඛ� සහ මානව kභසාධනය, සමාජ සBබලගැ5Kම DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක 
සභාව BO5 2017.08.09 Hන සලකා බලන ල�.) 

*38.   
පවාහන හා OBV uව5ෙසේවා අමාත�	මා,— ජා3ක පවාහන ෛවද� ආයතනෙ� වා>tක 

වා>තාව හා jv� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(2)(C) වග53ය යටෙ� 
2017.01.24 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2013.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� ජා3ක පවාහන ෛවද� 
ආයතනෙ� වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(පවාහනය හා ස5Mෙ@දනය DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.08.10 Hන 
සලකා බලන ල�.) 

*39.   
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— \ ලංක5 uව5 සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා  

ඒකාබ8ධ hල� පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය 
යටෙ� 2017.07.25 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2016.03.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය 
සඳහා DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� \ ලංක5 uව5 
සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා ඒකාබ8ධ hල� පකාශන අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.08.23 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*40.   
රාජ� ව�වසාය සංව>ධන අමාත�	මා,— \ ලංක5 uව5 සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා 

jv� 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන dදV පනෙ� 14(3) වග53ය යටෙ� 2015.03.04 
වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.03.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන 
ලද අ>5ස්̀  ඇ5� ය5x ආයතනෙ� වරල� ගණකා(කා-වU5ෙx M-Sෂණ ඇ	ළ�  
\ ලංක5 uව5 සමාගෙ� වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.08.23 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*41.   
අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— මානව ස�ප� 

සංව>ධනය ,-ෙ� \ ලංකා ජා3ක සභාෙ@, වා>tක වා>තාව හා jv� 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව ස�ප� සංව>ධනය ,- ෙ� \ ලංකා ජා3ක සභාව පනෙ� 24 වග53ය යටෙ� 
2016.10.27 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද, 2014.12.31 වැM Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා 
DEෙයල කරන ලද Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� මානව ස�ප� සංව>ධනය 
,-ෙ� \ ලංකා ජා3ක සභාෙ@ වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.02.09 Hන සලකා 
බලන ල�.) 
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*42.   
සංව>ධන කා>යභාර අමාත�	මා සහ Bෙ8ශ කට�	 අමාත�	මා,— ෙසේවා 

M�Sතය5ෙx භාර අරdදෙV වා>tක වා>තාව හා jv� 2014,— 1980 අංක 46 දරන ෙසේවා 
M�Sතය5ෙx භාර අරdදV ම0ඩල පනෙ� 11 වග53ය යටෙ� 2016.11.12 වැM Hන 
ඉHbප� කරන ලද 2014.12.31 Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද,  
Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ ඇ	ළ� ෙසේවා M�Sතය5ෙx භාර අරdදෙV වා>tක 
වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.02.09 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*43.   
අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— ජා3ක රSෂණ 

භාර අරdදෙV වා>tක වා>තාව හා jv� 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා3ක රSෂණ භාර 
අරdදV පනෙ� 17 වග53ය යටෙ� 2016.01.27 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද 2013.12.31 
Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද, Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ 
ඇ	ළ�  ජා3ක රSෂණ භාර අරdදෙV වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.02.09 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*44.   
අගාමාත�	මා සහ ජා3ක ප3ප�3 හා ආ>fක කට�	 අමාත�	මා,— ජා3ක රSෂණ 

භාර අරdදෙV වා>tක වා>තාව හා jv� 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා3ක රSෂණ භාර 
අරdදV පනෙ� 17 වග53ය යටෙ� 2016.12.10 වැM Hන ඉHbප� කරන ලද 2014.12.31 
Hෙන5 අවස5 * ව>ෂය සඳහා DEෙයල කරන ලද, Bගණකා(ප3වරයාෙx M-Sෂණ 
ඇ	ළ�  ජා3ක රSෂණ භාර අරdදෙV වා>tක වා>තාව හා jv� අ2මත කළ �	 ය.  

(ආ>fක සංව>ධන DEබඳ ආං{ක අ|Sෂණ කාරක සභාව BO5 2017.02.09 Hන සලකා 
බලන ල�.) 

*45. 
ෙබෞ8ධ Bහාර ෙ8වාලග� (සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*46. 

ෙථේරවා� �S� ක3කාව� (?යාපHං� ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර 
,යKම. 

(අමාත� ම0ඩලෙ� අ2ම3ය ද5වා 3ෙ6.) 
*47. 

ආ0iකම ව�වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— Bවාදය  කV තබන ලද පශන්ය                   
(2016 lM 22),— “\ ලංකා පජාතා5gක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ0iකම ව�වසථ්ාෙ@ 104ආ 
(5)(අ) ව�වසථ්ාෙ@ B(Bධාන පකාරව මැ3වරණ ෙකොYෂ5 සභාව BO5 2016 ෙපබරවාb 25 
Hනැ3 අංක 1955/19 දරන අ3 Bෙශේෂ ගැස` පතෙ� පළ කර2 ලැබ, 2016.05.06 Hන ඉHbප� 
කරන ලද, ජනමතBචාරණයක� ෙහෝ ඡ5ද Bම�මකට අදාළ කාල�මාව 	ළ Bද�� හා d�ත 
ජනමාධ� BO5 DEපැHය �	 උපමාන ෙහව� මා>ෙගෝපෙ8ශ/ ෙමෙහ�� ප3ප�3 අ2මත 
කළ �	 ය.” ය2ෙව5 ෙයෝජනා කරන ලH5, පශන්ය සභා�dඛ කරන ල�.  

48. 
\ ලංකා ෙසේවා Dbස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙක/�පත — 

ෙදවැMවර ,යKම.  

49. 
ළමා �නU�ථාපන ෙS5දය (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර 

,යKම.  

50. 
\ ලංකා එSස� �ස3්යාM සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — 

ෙදවැMවර ,යKම.  
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51. 
\ ලංකා කා5තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර 

,යKම.  

52. 
ෙමොනරාගල Hසg්S කා5තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — 

ෙදවැMවර ,යKම.  

53. 
ලසා?ය5 සමාජ�ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — 

ෙදවැMවර ,යKම.  

54. 
ජාත�5තර කා5තා සහ ළමා අ��5 kI�ෙ� සභාව (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� 

ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම.  

55. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර 

,යKම.  
56. 

ද ඉ5ස�්��` ඔෆ ්ස>�ෆ�� ප6?S එක�5ට5`ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත ,-ෙ�) 
පන� ෙක/�පත — ෙදවැMවර ,යKම.  

 
 

 

* සල4ෙණ හ6ව� ලබෙ ආ89ෙ# කට:" ය. 
 

 


