
  පධාන කට�	 ආර�භෙ� � 

ෙය�ජනා �	බඳ දැ���ම 

1. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ� කට�	,— අද �න  ස්"ෙ�� 
පා��ෙ��	ෙ� කට�	 අංක 7 දරන පා��ෙ��	ෙ� ස්ථාවර 'ෙයෝගෙය* සහ 
2016.03.08 වැ' �න පා��ෙ��	ව 23� ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාෙ� සඳහ� 
282ධානය�ෙග� 'දහස් 2ය    �	 ය. 

 

2. 

පා��ෙ��	ෙ� සභානායක	මා,— පා��ෙ��	ෙ�  ස"්�,— අද �න 23ර යෑෙ�� 
ෙමම පා��ෙ��	ව 2016 :' මස 07 වැ' අඟහ<වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත= ක> තැ?ය 
�	 ය. 

 

 
 

 

ෙයෝජනා @Aබඳ දැC��ම සහ �නට 'යDත කට�	 

*1. 

අගාමාතG	මා සහ ජාHක පHපIH හා ආ�Jක කට�	 අමාතG	මා,— ආKLකම 
වGවසථ්ාව යටෙI ෙයෝජනාව,— N ලංකා පජාතා�Oක සමාජවා� ජනරජෙ� ආKLකම 
වGවසථ්ාෙ� 104ආ (5)(අ) වGවසථ්ාෙ� 282ධාන පකාරව මැHවරණ ෙකොDෂ� සභාව 23� 
2016 ෙපබරවාW 25 �නැH අංක 1955/19 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 
2016.05.06 �න ඉ�WපI කරන ලද, ජනමත2චාරණයක� ෙහෝ ඡ�ද 2මbමකට අදාළ 
කාලbමාව 	ළ 2දcI හා deත ජනමාධG 23� @Aපැ�ය �	 උපමාන ෙහවI මා�ෙගෝපෙgශ/ 
ෙමෙහ�� පHපIH අCමත කළ �	 ය.  

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

*2. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතG�තර ෙවළඳ අමාතG	මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙI 'ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනI මj� 
සංෙශෝ8ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙI 4 වැ' වග�Hෙ� (3) වැ' 
උපවග�Hය සහ 14 වැ' වග�Hය සමඟ kය2ය �	 එm පනෙI 20 වැ' වග�Hය යටෙI 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතG�තර ෙවළඳ අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2016 ෙපබරවාW 
11 �නැH අංක 1953/27 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC  ලැබ, 2016.03.10 �න 
ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ �	 ය. 

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

 

(අටවැ' පා��ෙ��	ව — පළdවැ' සභාවාරය) 
අංක 73.] 

 

පා��ෙ���ෙ� න�ාය ප ය  
2016 මැ% මස 25 වැ) බදාදා අ. භා. 1.00 ට 
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*3. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතG�තර ෙවළඳ අමාතG	මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙI 'ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනI මo� 
සංෙශෝ8ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙI 4 වැ' වග�Hෙ� (3) වැ' 
උපවග�Hය සහ 14 වැ' වග�Hය සමඟ kය2ය �	 එm පනෙI 20 වැ' වග�Hය යටෙI 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතG�තර ෙවළඳ අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2016 ෙපබරවාW 
11 �නැH අංක 1953/28 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2016.03.10 �න 
ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ �	 ය. 

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

*4. 

pgගලය� �යාප�ංq krෙ� (සංෙශෝධන) පනI ෙකs�පත — ෙදවැ' වර kය"ම. 

*5.  
ක�මා�ත හා වාtජ කට�	 අමාතG	මා,— පDH හා ෙසේවා පනත යටෙI 'ෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන DC� ඒකක, පDH හා ෙසේවා පනෙI 60 වැ' වග�Hය යටෙI ආහාර 
vර=wතතාව අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2015 :� 2 �නැH අංක 1921/54 දරන අH 
2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2016.04.05 �න ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ 
�	 ය. 

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

*6. 

අ8කරණ අමාතG	මා සහ xgධ ශාසන අමාතG	මා,— සාපරාy කාරණාවල � අෙනGෝනG 
සහෙයෝzතාව දැ="ෙ� පනත යටෙI කරන 'යමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාy 
කාරණාවල� අෙනGෝනG සහෙයෝzතාව දැ="ෙ� පනෙI 2 වැ' වග�Hෙ� (3) වැ' 
උපවග�Hය යටෙI අ8කරණ අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2015 අෙගෝස	් 6 �නැH අංක 
1926/46 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2015.11.21 වැ' �න ඉ�WපI කරන 
ලද 'යමය අCමත කළ �	 ය. 

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

*7. 
අ8කරණ අමාතG	මා සහ xgධ ශාසන අමාතG	මා,— අ8කරණ සං2ධාන පනත යටෙI 

'ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ8කරණ සං2ධාන පනෙI 45 වැ' වග�Hය සමඟ kය2ය �	 
එම පනෙI 61 වැ' වග�Hය යටෙI අ8කරණ අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2016 
ෙපබරවාW 18 �නැH අංක 1954/34 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2016.03.08 
�න ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ �	 ය.  

*8. 
{ඩා අමාතG	මා,— {ඩා පනත යටෙI 'ෙයෝග,— ජාHක රාජG සභාෙ� 1973 

අංක 25 දරන {ඩා පනෙI 31 වැ' වග�Hය සමඟ kය2ය �	 එm පනෙI 41 වැ' 
වග�Hය යටෙI {ඩා අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2013 ජනවාW 15 �නැH අංක 
1793/3 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජාHක {ඩා 
සංග� 'ෙයෝගවල ඇ	ළI 13 සහ 17 වැ' වග�H සංෙශෝධනය කරD� 2015 
ෙනොවැ�බ� 9 �නැH අංක 1940/7 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 
2016.01.26 �න ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ �	 ය.    

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

*9. 

පවාහන හා 32> }ව� ෙසේවා අමාතG	මා,— ෙමෝට� වාහන පනත යටෙI 'ෙයෝග,— 
(203 වැ' අ8කාරය ~) ෙමෝට� වාහන පනෙI 213ඈ වග�Hය සමඟ kය2ය�	, එm පනෙI 
237 වග�Hය යටෙI පවාහන හා 32> }ව� ෙසේවා අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2015 
ෙදසැ�බ� 22 �නැH අංක 1946/10 දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2016.03.09 
�න ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත කළ �	 ය.  
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*10. 

ෙබෞgධ 2හාර ෙgවාලග� (සංෙශෝධන) පනI ෙකs�පත — ෙදවැ' වර kය"ම. 

*11. 

ෙතොර	< දැනගැ�ෙ� අ�Hවා3ක� @Aබඳ පනI ෙකs�පත — ෙදවැ' වර kය"ම. 

*12. 

2n�බල හා pන�ජන�ය බලශ=H අමාතG	මා,— N ලංකා පරමා�ක බලශ=H පනත 
යටෙI rH,— 2014 අංක 40 දරන N ලංකා පරමා�ක බලශ=H පනත පකාරව N ලංකා 
පරමා�ක බලශ=H 'යාමන සභාව 23� සාදන ලnව, 2015 :� 21 �නැH අංක 1924/27 
දරන අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2016.03.23 �න ඉ�WපI කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමා�ක බලශ=H (බලපත) rH සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ=H (�යා 
@Aෙවත= පැවැI"ෙ� අදහස @Aබඳ දැC� �ෙ�) rH අCමත කළ �	 ය. 

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.)  

*13. 

ෙථේරවා� �=� කHකාවI (�යාප�ංq krෙ�) පනI ෙකs�පත — ෙදවැ' වර 
kය"ම. 

 

*14. 

සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතG�තර ෙවළඳ අමාතG	මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙI 'ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනI මo� 
සංෙශෝ8ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙI 4 වැ' වග�Hෙ� (3) 
වැ' උපවග�Hය සහ 14 වැ' වග�Hය සමඟ kය2ය �	, එම පනෙI 20 වැ' වග�Hය 
යටෙI dද> අමාතGවරයා 23� සාදන ලnව, 2015 ෙපබරවාW 26 �නැH අංක 1903/41 දරන 
අH 2ෙශේෂ ගැස\ පතෙ� පළ කරC ලැබ, 2015.09.23  �න ඉ�WපI කරන ලද 'ෙයෝග අCමත 
කළ �	 ය.  

(අමාතG මKඩලෙ� අCමHය ද�වා Hෙi.) 

 
 * සල.ෙණ� හ1�ව� ලබ�ෙ� ආ34ෙ� කට5� ය. 

 

 


