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අංක 5(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ජනවා  මස 09 වැ" ස0දා 

2017 ජනවා  මස 24 වැ" අඟහ3වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 

( ලංකා +රසාර සංව	ධන පන- ෙක.�පත — ෙදවැ�වර 0ය1ම. 

(අමාත4 ම5ඩලෙ7 අ�ම+ය දවා +ෙ8.) 

* 

පවාහන හා ;<= >ව ෙසේවා අමාත4�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ- �ෙයෝග,—
(203 වැ� අEකාරය F) ෙමෝට	 වාහන පනෙ- 164 වග+ය සමඟ 0ය<ය &�, එL පනෙ- 
237 වග+ය යටෙ- ෙමෝට	 වාහන (සලNO, සංඥා, සංෙQත හා මා	ග ලNO 0R�) 
ස�බධෙය පවාහන හා ;<= >ව ෙසේවා අමාත4වරයා <; සාදන ලSව, 2015 
ෙනොවැ�බ	 12 "නැ+ අංක 1940/21 දරන අ+ <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 
2017.01.09 "න ඉ"]ප- කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

 

* 

�ද= අමාත4�මා,— �ෂප්ාදන බS (<ෙශේෂ <E<ධාන) පනත යටෙ- �යමය (අංක 1),— 
1989 අංක 13 දරන  �ෂප්ාදන බS (<ෙශේෂ <E<ධාන) පනෙ- 3 වග+ය  යටෙ- �ෂප්ාදන බS 
ස�බධෙය  �ද= අමාත4වරයා  <;  පනව�  ලSව, 2016  ඔQෙතෝබ	  03 "නැ+      
අංක 1987/8 දරන අ+ <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2017.01.09 "න ඉ"]ප- කරන ලද 
�යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත4 ම5ඩලෙ7 අ�ම+ය දවා +ෙ8.) 

* 

�ද= අමාත4�මා,— �ෂප්ාදන බS (<ෙශේෂ <E<ධාන) පනත යටෙ- �යමය (අංක 2),— 
1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බS (<ෙශේෂ <E<ධාන) පනෙ- 3ඇ  වග+ය යටෙ- �ෂප්ාදන 
බS  ස�බධෙය  �ද=  අමාත4වරයා  <;   පනව� ලSව, 2016 ෙනොවැ�බ	 10 "නැ+ 
අංක 1992/30 දරන අ+ <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2017.01.09 "න ඉ"]ප- කරන 
ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත4 ම5ඩලෙ7 අ�ම+ය දවා +ෙ8.) 

* 

�ද= අමාත4�මා,— ඉඩ� (සතකය පැවRම bමා 0R ෙ�) පනත යටෙ- �යමය,—2014 
අංක 38 දරන ඉඩ� (සතකය පැවRම bමා 0R ෙ�) පනෙ- 3(2) වග+ය පකාරව, 
කෙමෝපාය සංව	ධන ව4ාපෘ+යQ වන b/ස ඇ<Q ඉටනැෂන= ෙහොෙට=ස් ලංකා සමාගමට 
ෙකො=e�fෙ7 �gf ඉඩමQ ;නQකරව පැවRම ස�බධෙය �ද= අමාත4වරයා <; 
පනවන ලSව, 2016  ෙනොවැ�බ	 08 "නැ+ අංක 1992/10 දරන අ+ <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ7 
පළකර� ලැබ, 2017.01.09 "න ඉ"]ප- කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත4 ම5ඩලෙ7 අ�ම+ය දවා +ෙ8.) 



( 2 ) 

 

* 

අEකරණ  අමාත4�මා සහ ijධශාසන අමාත4�මා,— සාපරාk  කාරණාවල� අෙන4ෝන4 
සහෙයෝගය ලබා�ම පනත යටෙ- �යමය,— ( ලංකා පජාතාlක සමාජවා� ජනරජෙ7 
ආ5nව සහ &Qෙ	නෙ7 ආ5nව අතර සාපරාk  කාරණාවල� අෙන4ෝන4 ෛන+ක 
සහෙයෝගය ලබා�ම ��බඳව ඇ+කර ග� ලැp q<rම ස�බධෙය 2002 අංක 25 දරන 
සාපරාk  කාරණාවල� අෙන4ෝන4 සහෙයෝqතාව දැQ1ෙ� පනෙ- 2 වග+ය යටෙ- 
අEකරණ  අමාත4වරයා <; පනව� ලSව, 2016 ෙනොවැ�බ	 11 "නැ+ අංක 1992/78 දරන 
අ+ <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2017.01.09 "න ඉ"]ප- කරන ලද �යමය අ�මත 
කළ &� ය. 

 
* සල#ෙණ� හ0�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 


