
පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 
ෙය�ජනා �	බඳ දැ���ම 

1.  

අගාමාත�	මා සහ පා��ෙ��	ෙ� � !ධ පා�ශ්වෙ� නායක	මා,— ( ලංකා 
පා��ෙ��	 පජාත�තවාදෙ� 70 වසරක සංව0සරය සැම2ෙ� ෙයෝජනාව,— අද 4න 
පව0ව5 ලබන පා��ෙ��	 7ස්8ෙ�� ෙමම පා��ෙ��	ව ස්වා9න 
පා��ෙ��	ව: වශෙය� පථමෙය� 7ස්8 70 වසර: ස<2ෙ� සංව0සරය 
සාඩ�බරෙය� �	ව සමරන අතර, පජාත�තවා� පාලනෙය> ෙනො@AB වා�තාව: 
සමC� ආDයා5 කලාපෙ� Eෙබන වැF>G ස�වජන ඡ�දෙය� ෙ02 ප0වන  
පැරIතම පා��ෙ��	ව ( ලංකා පා��ෙ��	ව බව සඳහ� කරK�, ඉ4M කාලය 
ෙමම පා��ෙ��	වට0, ( ලාංNය ජනතාවට0 පජාත�තවා� ස�පදායය�, 
පEප0O� සහ PEෙ� ආQපත�ය තවRරට0 ශ:Eම0 කරK�, සමෘ!Qය 
ෙසෞභාග�ය උදාෙ�වාW පා�ථනා කරW. 

2. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� 7ස8්�,— අද 4න �Dර යෑෙ�� 
ෙමම පා��ෙ��	ව 2017 ඔ:ෙතෝබ� මස 09 වැ\ සAදා අ. භා. 1.00 වනෙත: ක] තැ@ය 
�	 ය. 

 

 

ෙයෝජනා <^බඳ දැ5��ම සහ 4නට \යKත කට�	 
 

*1. 
ර:ෂණ ක�මා�තය �Qම0 b2ෙ� (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර 

bය8ම. 
(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*2. 
ඉෙල:ෙටො\ක ග5ෙද5 (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම. 

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*3. 
පළා0 සභා ඡ�ද �මk� (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම.  

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*4. 
අQකරණ සං�ධාන (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම.  

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 
*5. 
�Dවන ආfnකම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම. 

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 
 
 

(අටවැ\ පා��ෙ��	ව - පළqවැ\ සභාවාරය) 
අංක 202.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප ය  
2017 ඔ$ෙත�බ� මස 03 වැ) අඟහ,වාදා අ. භා. 2.30 ට 



( 2 ) 

 

 

*6. 
බලහ0කාරෙය� අ	 දහ� b2�ව�� Dයs තැනැ0ත� ආර:ෂා b2� සඳහා t 

ජාත��තර ස�qE පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම. 
(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*7. 
අපරාධයක ��4තය� සහ සා:uක ව� හට සහාය �ෙ� සහ ආර:ෂා b2ෙ� 

(සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම.  
(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*8.  
අපරාධ වැළැ:8ෙ� (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම. 

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 
*9. 
පවාහන හා D�] wව� ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාEක ගමනාගමන ෙකොKෂ� සභාෙ� 

වා�uක වා�තාව හා yB� (2013),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය 
යටෙ0 2016.09.06 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය 
සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 ජාEක ගමනාගමන 
ෙකොKෂ� සභාෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�\ෙ�දනය <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.01.26 4න 

සලකා බලන ල�.) 

*10. 
පවාහන හා D�] wව� ෙසේවා අමාත�	මා,— ( ලංකා ගමනාගමන මfඩලෙ� වා�uක 

වා�තාව හා yB� (2012),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය යටෙ0 
2017.03.07 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2012.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 ( ලංකා ගමනාගමන 
මfඩලෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�\ෙ�දනය <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.03.24 4න 

සලකා බලන ල�.) 

*11. 
පවාහන හා D�] wව� ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාEක ගමනාගමන ෙකොKෂ� සභාෙ� 

වා�uක වා�තාව හා yB� (2014),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය 
යටෙ0 2017.05.03 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය 
සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 ජාEක ගමනාගමන 
 ෙකොKෂ� සභා ෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�\ෙ�දනය <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.26 4න 

සලකා බලන ල�.) 

*12. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ( ලංකා රාජ� වැ�� සංසථ්ාෙ� වා�uක වා�තාව 

හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය 
යටෙ0 2016.12.10 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2011.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය 
සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 ( ලංකා රාජ� වැ�� 
සංසථ්ාෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.23 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*13. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ජාEක ඉEM b2ෙ� බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව 

හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන (2015),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 
අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2017.01.24 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 
2015.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ 
\2|ණ ඇ	ළ0 ජාEක ඉEM b2ෙ� බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන  
අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 



( 3 ) 

 

 

*14. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ 

�ල� පකාශන (2015),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 අංක 38 දරන 
qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2017.01.25 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2015.12.31 
වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ 
ඇ	ළ0 ලංකා බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන  අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*15. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— මහජන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ 

�ල� පකාශන (2015),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 අංක 38 දරන 
qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2017.03.08 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද,        2015.12.31 
වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ 
ඇ	ළ0 මහජන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන  අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 
 

*16. 
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— k/ස � ණෑගල වැ�� සමාගෙ� වා�uක 

වා�තාව හා �ල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 
2017.03.21 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද සව්ා9න �ගණකව �ෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 k/ස � ණෑගල වැ�� 
සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.23 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*17. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ!�ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ PEගත සංසථ්ාෙ� 

වා�uක වා�තාව හා yB� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Kක PEගත සංසථ්ා 
පනෙ0 30(2) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 
2016.07.08 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 රාජ� ඖෂධ PEගත සංසථ්ාෙ� 
වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.07.04 4න සලකා බලන ල�.) 

*18. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ!�ය ෛවද� අමාත�	මා,— ( ජයව�ධන�ර මහ ෙරෝහෙ] 

වා�uක වා�තාව හා yB� (2013),— 1983 අංක 54 දරන ( ජයව�ධන�ර මහෙරෝහ] මfඩල 
පනෙ0 30(2) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය යටෙ0 
2016.07.21 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 ( ජයව�ධන�ර මහ ෙරෝහෙ] 
වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.07.04 4න සලකා බලන ල�.) 

*19. 
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ!�ය ෛවද� අමාත�	මා,— රාජ� ඖෂධ \ෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වා�uක වා�තාව හා yB� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Kක PEගත සංසථ්ා 
පනෙ0 30(2) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 
2016.08.11 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2|ණ ඇ	ළ0 රාජ� ඖෂධ \ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.07.04 4න සලකා බලන ල�.) 

 



( 4 ) 

 

 

*20.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ( ලංකා ර:ෂණ සංසථ්ාෙ� වා�uක වා�තාව හා 

ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
ර:ෂණ ක�මා�ත පනත අ5ව 2017.03.22 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 
4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද ෙ:�එ�� ආයතනෙ� වරල0 
ගණකාQකා2�ෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 ( ලංකා ර:ෂණ සංසථ්ාෙ� වා�uක වා�තාව හා 
ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන  අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*21.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ජාEක ඉEM b2ෙ� බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව 

හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන (2014),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 
අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2016.05.05 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 
2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ 
\2:ෂණ ඇ	ළ0 ජාEක ඉEMb2ෙ� බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන 
අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*22.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— මහජන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ 

�ල� පකාශන (2014),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 අංක 38 දරන 
qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2016.09.22 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ 
ඇ	ළ0 මහජන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*23.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ලංකා බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ 

�ල� පකාශන (2014),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 අංක 38 දරන 
qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2016.05.05 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ 
ඇ	ළ0 ලංකා බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*24.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— k/ස හලාවත වැ�� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව 

හා �ල� පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 
2016.11.15 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 k/ස හලාවත වැ�� සමාගෙ� 
වා�uක වා�තාව හා �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*25.  
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— පාෙ!�ය සංව�ධන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව 

හා �ල� පකාශන (2014),— qද] PE පනෙ0 35(3) වග�Eය යටෙ0 සහ 1971 අංක 38 
දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2016.10.28 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 
2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ 
\2:ෂණ ඇ	ළ0 පාෙ!�ය සංව�ධන බැං�ෙ� වා�uක වා�තාව හා �ල� පකාශන අ5මත 
කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.05.03 4න සලකා 

බලන ල�.) 

 



( 5 ) 

 

 

*26.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ( ලංක� wව� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා  

�ල� පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 
2016.08.09 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2015.03.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද අ��ස�් ඇ�� ය�{ ආයතනෙ� වරල0 ගණකාQකා2ව �ෙ{ 
\2:ෂණ ඇ	ළ0  ( ලංක� wව� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා �ල� පකාශන අ5මත කළ 
�	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.08.23 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*27.   
ෙසෞඛ�, ෙපෝෂණ හා ෙ!�ය ෛවද� අමාත�	මා,— �ජය �මාර	ංග අ5සම්රණ 

ෙරෝහෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� 2013,— 1999 අංක 38 දරන �ජය �මාර	ංග 
අ5සම්රණ ෙරෝහ] මfඩල පනෙ0 30(2) වග�Eය සහ 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14
(2) k වග�Eය යටෙ0 2016.08.12 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� 
අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 �ජය 
�මාර	ංග අ5සම්රණ ෙරෝහෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� හා මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.07.04 4න සලකා බලන ල�.) 

*28.   
PEය හා සාමය සහ ද:uණ සංව�ධන අමාත�	මා,— අ�තරායකර ඖෂධ පාලක ජාEක 

මfඩලෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන - 2013,— 1984 අංක 11 දරන 
අ�තරායකර ඖෂධ පාලක ජාEක මfඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 13(1) 
වග�Eය යටෙ0 2016.08.24 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t 
ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  වා�uක වා�තාව 
හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ජාEක ආර:ෂාව <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2016.10.05 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*29.   
\වාස හා ඉ4b2� අමාත�	මා,— ජාEක \වාස සංව�ධන අQකාMෙ� වා�uක වා�තාව 

හා yB� - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජාEක \වාස සංව�ධන අQකාMය පනත අ5ව 
2016.10.25 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2012.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 වා�uක වා�තාව හා yB� 
අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.08.09 4න සලකා බලන ල�.) 

*30.   
\වාස හා ඉ4b2� අමාත�	මා,— ඉ4b2� අභ�ාස සංව�ධන ආයතනෙ� වා�uක 

වා�තාව හා yB� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ� කා�Kක සංසථ්ා පනෙ0 2 වැ\ 
වග�Eෙ� 1 වැ\ උප වග�Eය යටෙ0 හා 1992 �\ මස 10 4නැE අංක 718/15 දරන අE 
�ෙශේෂ ගැස�පතය අ5ව 2016.10.25 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� 
අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  
වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.08.09 4න සලකා බලන ල�.) 

*31.   
ඉඩ� සහ පා��ෙ��	 පEසංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� පEසංසක්රණ  ෙකොKෂ� 

සභාෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� පEසංසක්රණ 
ෙකොKෂ� සභා පනත යටෙ0 2016.11.18 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 
4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0   
වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(කෘuක�මය හා ඉඩ� <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.03.09 4න සලකා 

බලන ල�.) 



( 6 ) 

 

 

*32.   
ඉඩ� සහ පා��ෙ��	 පEසංසක්රණ අමාත�	මා,— ඉඩ� පEසංසක්රණ  ෙකොKෂ� 

සභාෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� පEසංසක්රණ 
ෙකොKෂ� සභා පනත යටෙ0 2016.11.18 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 
4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0   
වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(කෘuක�මය හා ඉඩ� <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.03.09 4න 

සලකා බලන ල�.) 

*33.   
පවාහන හා D�] wව� ෙසේවා අමාත�	මා,— D�] wව�ෙසේවා අQකාMෙ� වා�uක 

වා�තාව හා yB� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය යටෙ0 
2016.12.05 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  ( ලංකා D�] wව�ෙසේවා 
අQකාMෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�\ෙ�දනය <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.08.10 

4න සලකා බලන ල�.) 

*34.   
\වාස හා ඉ4b2� අමාත�	මා,— රාජ� සංව�ධන හා \�මාණ PEගත සංසථ්ාෙ� 

වා�uක වා�තාව හා yB� - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ� කා�Kක සංසථ්ා පනෙ0          
2 වැ\ වග�Eෙ� 1 වැ\ උප වග�Eය යටෙ0 2017.01.24 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 
2012.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ 
\2:ෂණ ඇ	ළ0 වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ෙසෞඛ� සහ මානව �භසාධනය, සමාජ ස�බලගැ�8ම <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක 

සභාව �D� 2017.08.09 4න සලකා බලන ල�.) 

*35.   
පවාහන හා D�] wව�ෙසේවා අමාත�	මා,— ජාEක පවාහන ෛවද� ආයතනෙ� වා�uක 

වා�තාව හා yB� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(2)(C) වග�Eය යටෙ0 
2017.01.24 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 ජාEක පවාහන ෛවද� 
ආයතනෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(පවාහනය හා ස�\ෙ�දනය <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.08.10 

4න සලකා බලන ල�.) 

*36.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ( ලංක� wව� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා  

ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය 
යටෙ0 2017.07.25 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2016.03.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය 
සඳහා <^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 ( ලංක� wව� 
සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා ඒකාබ!ධ �ල� පකාශන අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.08.23 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*37.   
රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�	මා,— ( ලංක� wව� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා 

yB� 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන qද] පනෙ0 14(3) වග�Eය යටෙ0 2015.03.04 
වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.03.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන 
ලද අ��ස�් ඇ�� ය�{ ආයතනෙ� වරල0 ගණකාQකා2ව �ෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  
( ලංක� wව� සමාගෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.08.23 4න සලකා 

බලන ල�.) 
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*38.   
අගාමාත�	මා සහ ජාEක පEප0E හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— මානව ස�ප0 

සංව�ධනය b2ෙ� ( ලංකා ජාEක සභාෙ�, වා�uක වා�තාව හා yB� 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව ස�ප0 සංව�ධනය b2 ෙ� ( ලංකා ජාEක සභාව පනෙ0 24 වග�Eය යටෙ0 
2016.10.27 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද, 2014.12.31 වැ\ 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා 
<^ෙයල කරන ලද �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 මානව ස�ප0 සංව�ධනය 
b2ෙ� ( ලංකා ජාEක සභාෙ� වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.02.09 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*39.   
සංව�ධන කා�යභාර අමාත�	මා සහ �ෙ!ශ කට�	 අමාත�	මා,— ෙසේවා 

\�:තය�ෙ{ භාර අරqදෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� 2014,— 1980 අංක 46 දරන ෙසේවා 
\�:තය�ෙ{ භාර අරqද] මfඩල පනෙ0 11 වග�Eය යටෙ0 2016.11.12 වැ\ 4න 
ඉ4Mප0 කරන ලද 2014.12.31 4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද,  
�ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0 ෙසේවා \�:තය�ෙ{ භාර අරqදෙ] වා�uක 
වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.02.09 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*40.   
අගාමාත�	මා සහ ජාEක පEප0E හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ජාEක ර:ෂණ 

භාර අරqදෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජාEක ර:ෂණ භාර 
අරqද] පනෙ0 17 වග�Eය යටෙ0 2016.01.27 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද 2013.12.31 
4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද, �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  
ජාEක ර:ෂණ භාර අරqදෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.02.09 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*41.   
අගාමාත�	මා සහ ජාEක පEප0E හා ආ��ක කට�	 අමාත�	මා,— ජාEක ර:ෂණ 

භාර අරqදෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජාEක ර:ෂණ භාර 
අරqද] පනෙ0 17 වග�Eය යටෙ0 2016.12.10 වැ\ 4න ඉ4Mප0 කරන ලද 2014.12.31 
4ෙන� අවස� t ව�ෂය සඳහා <^ෙයල කරන ලද, �ගණකාQපEවරයාෙ{ \2:ෂණ ඇ	ළ0  
ජාEක ර:ෂණ භාර අරqදෙ] වා�uක වා�තාව හා yB� අ5මත කළ �	 ය.  
(ආ��ක සංව�ධන <^බඳ ආං~ක අ9:ෂණ කාරක සභාව �D� 2017.02.09 4න සලකා 

බලන ල�.) 

*42. 
ෙබෞ!ධ �හාර ෙ!වාලග� (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම. 

(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 
*43. 
ෙථේරවා� �:� කEකාව0 (�යාප4ං� b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර 

bය8ම. 
(අමාත� මfඩලෙ� අ5මEය ද�වා Eෙg.) 

*44. 
ආfnකම ව�වසථ්ාව යටෙ0 ෙයෝජනාව,— �වාදය  ක] තබන ලද පශන්ය                   

(2016 �\ 22),— “( ලංකා පජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආfnකම ව�වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව�වසථ්ාෙ� �Q�ධාන පකාරව මැEවරණ ෙකොKෂ� සභාව �D� 2016 ෙපබරවාM 25 
4නැE අංක 1955/19 දරන අE �ෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර5 ලැබ, 2016.05.06 4න ඉ4Mප0 
කරන ලද, ජනමත�චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද �මkමකට අදාළ කාලkමාව 	ළ �ද�0 හා q�ත 
ජනමාධ� �D� <^පැ4ය �	 උපමාන ෙහව0 මා�ෙගෝපෙ!ශ/ ෙමෙහ�� පEප0E අ5මත 
කළ �	 ය.” ය5ෙව� ෙයෝජනා කරන ල4�, පශන්ය සභා�qඛ කරන ල�.  
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45. 
( ලංකා ෙසේවා <Mස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන0 ෙකe�පත — 

ෙදවැ\වර bය8ම.  

46. 
ළමා �න 0ථාපන ෙ:�දය (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර 

bය8ම.  

47. 
( ලංකා එ:ස0 �සE්යා\ සෙහෝදර0වය (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — 

ෙදවැ\වර bය8ම.  

48. 
( ලංකා කා�තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර 

bය8ම.  

49. 
ෙමොනරාගල 4ස�්: කා�තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — 

ෙදවැ\වර bය8ම.  

50. 
ලසා�ය� සමාජ�ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — 

ෙදවැ\වර bය8ම.  

51. 
ජාත��තර කා�තා සහ ළමා අWO� �7Nෙ� සභාව (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 

ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම.  

52. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත b2ෙ�) පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර 

bය8ම.  
53. 
ද ඉ�සG්G�� ඔෆ ්ස�GෆW� පg�: එක��ට��ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත b2ෙ�) 

පන0 ෙකe�පත — ෙදවැ\වර bය8ම.  
 
 

 

* සල1ෙණ� හ3�ව� ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 
 

 


