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

1. 

�ද� අමාත�	මා,—  �ස�ජන,— 2017 �ද� ව�ෂෙ� ෙසේවා �යද� සඳහා �)�ධාන 
සැල,ම සඳහා ද; ඒ ෙසේවා කා�යය සඳහා / ලංකාව 	ළ ෙහෝ ඉ4 බැහැර ෙහෝ ණය ලබා 
ගැ8මට බලය �ම සඳහා ද; ඒ �ද� ව�ෂය 	ළ ආ9:ෙ; ඇතැ� කට�	 ෙව=ෙව4 
>ල� ප?පාදන සැපAම සඳහා ද; එම කට�	 ෙව=ෙව4 ඒ �ද� ව�ෂය 	ළ �යද� සඳහා 
අවශ� වන �ද� ඒකාබDධ අර�දE4 ෙහෝ ආ9:ෙ; ෙහෝ ආ9:වට FGස්සI කළ හැJ 
ෙවනK ය� අර�දලJ4 ෙහෝ �ද�වE4 ෙහෝ අK?කාර� වශෙය4 ෙගLමට ඉඩ සැල,ම 
සඳහා ද; ඒකාබDධ අර�දලට ඒ �ද� ආපF ෙගLමට �)�ධාන සැල,ම සහ ඉහත N 
කOP හා ස�බ4ධ ෙහෝ එයට ආ=ෂංQක කOP ස�බ4ධෙය4 �)�ධාන සැල,ම 
 සඳහා ද R පනK ෙකS�පතJ. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 
 

ෙය�ජනා 	
බඳ දැ���ම 

2. 

පා�Eෙ�4	ෙ; සභානායක	මා,— පා�Eෙ�4	ෙ; WසL්�,— අද Xන �Yර යෑෙ�� 
ෙමම පා�Eෙ�4	ව 2016 ඔIෙතෝබ� මස 25 වැ^ අඟහOවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතI ක� 
තැ`ය �	 ය. 

 

 

 

 

ෙයෝජනා abබඳ දැ=��ම සහ Xනට ^යcත කට�	 
 

*1. 

 වරාය සහ eව4 ෙතොSපල සංව�ධන බG (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර 
JයLම.  

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*2. 
ජා?ය ෙගොඩනැgෙ� බG (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*3. 
�ස�ජන (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*4. 
එක	 කළ අගය මත බG (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

(අටවැ^ පා�Eෙ�4	ව — පළ�වැ^ සභාවාරය) 
අංක 108.] 

 

පා !ෙ�"ෙ# න$ාය ප%ය  
2016 ඔ)ෙත�බ  මස 20 වැ- .හස්ප1දා 2. භා. 10.30 ට 
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*5. 

/ ලංකා ඉංjෙ4OවO4ෙk සභාව පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^වර JයLම.  
(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*6. 
ෛවද� (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*7. 
ෙබෞDධ �හාර ෙDවාලග� (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*8. 

ෙථේරවා� pIq ක?කාවK (EයාපXංr Jsෙ�) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^ වර 
JයLම. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*9. 

�GEබල හා uන�ජන8ය බලශI? අමාත�	මා,— / ලංකා F^ත� බලශI? අ)කාvය 
පනත යටෙK ^ෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන / ලංකා F^ත� බලශI? අ)කාvය පනෙK 36 
වග4?ෙ� (2) උප වග4?ෙ� (ඈ) සහ (ඉ) ෙyද සමඟ Jය�ය �	, එN පනෙK 67 වග4?ය 
යටෙK �GEබල හා uන�ජන8ය බලශI? අමාත�වරයා �Y4 සාද= ලGව, 2016 z^ මස 15 
Xනැ? අංක 1971/13 දරන අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.20 වැ^ Xන 
ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය. 

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

*10. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1) උප වග4?ෙ� 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙyද යටෙK, ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන 
ලGව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැ�බ� 01 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 
2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   

*11. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග4? සමඟ Jය�ය �	 61(1)
(ත) වග4?ය යටෙK, ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැ�බ� 01 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 
2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   

 

*12. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග4? සමඟ Jය�ය �	 61(1)
(ත) වග4?ය යටෙK, ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැ�බ� 12 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.06 
Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   
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*13. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1)(ඌ) වග4?ය 
යටෙK ස් වෙDශ කට�	 සහ ~වර  අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා�	 03 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද 
^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   

 

*14. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග4? යටෙK ~වර අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා�	 
26 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද 
^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.     

 

*15. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග4? යටෙK ~වර අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා�	 26 Xනැ? 
අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ,  2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත 
කළ �	 ය. 

  

*16. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 30 වැ^ වග4?ය 
සමඟ Jය�ය �	 61 වග4?ය යටෙK ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 
සාදන ලGව, අංක 1924/6 සහ 2015 zE 20 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ,  
2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය. 

   

*17. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 29 වැ^ වග4?ය 
සමඟ Jය�ය �	 61 වග4?ය යටෙK ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 
සාදන ලGව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔIෙතෝබ� 26 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= 
ලැබ, 2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   

 

*18. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1)(ත) වග4?ය 
යටෙK ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔIෙතෝබ� 26 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.06 Xන 
ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.   

 

*19. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග4? සමඟ Jය�ය �	, 
61(1)(ත) වග4?ය යටෙK ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැ�බ� 14 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 
2016.09.06 Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.     

 

 

 

 



( 4 ) 

 

 

*20. 
~වර හා ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�	මා,— ~වර සහ ජලජ ස�පK පනත යටෙK 

^ෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන ~වර සහ ජලජ ස�පK පනෙK 61(1)(ත) වග4?ය 
යටෙK ~වර සහ ජලජ ස�පK සංව�ධන අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැ�බ� 14 Xනැ? අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 2016.09.06 Xන ඉXvපK 
කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.       

 
*21. 

ආ9:කම ව�වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— �වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 z^ 22),— “/ ලංකා පජාතා4�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ9:කම ව�වසථ්ාෙ; 
104ආ (5)(අ) ව�වසථ්ාෙ; �)�ධාන පකාරව මැ?වරණ ෙකොcෂ4 සභාව �Y4 2016 
ෙපබරවාv 25 Xනැ? අංක 1955/19 දරන අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 
2016.05.06 Xන ඉXvපK කරන ලද, ජනමත�චාරණයක� ෙහෝ ඡ4ද �ම,මකට අදාළ 
කාල,මාව 	ළ �ද�K හා ��ත ජනමාධ� �Y4 abපැXය �	 උපමාන ෙහවK 
මා�ෙගෝපෙDශ/ ෙමෙහ�� ප?පK? අ=මත කළ �	 ය.” ය=ෙව4 ෙයෝජනා කරන ලX4, 
පශන්ය සභාp�ඛ කරන ල�.  

*22. 
සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාත�4තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙK ^ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පනK ම�4 සංෙශෝ)ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙK 4 
වැ^ වග4?ෙ� (3) වැ^ උපවග4?ය සහ 14 වැ^ වග4?ය සමඟ Jය�ය �	, එම 
පනෙK 20 වැ^ වග4?ය යටෙK �ද� අමාත�වරයා �Y4 සාදන ලGව, 2015 
ෙපබරවාv 26 Xනැ? අංක 1903/41 දරන අ? �ෙශේෂ ගැස| පතෙ� පළ කර= ලැබ, 
2015.09.23  Xන ඉXvපK කරන ලද ^ෙයෝග අ=මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම9ඩලෙ� අ=ම?ය ද4වා ?ෙU.) 

23. 

/ ලංකා ෙසේවා avස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනK ෙකS�පත — 
ෙදවැ^වර JයLම.  

24. 
ළමා uනOKථාපන ෙI4දය (සංසථ්ාගත Jsෙ�) පනK ෙකS�පත — ෙදවැ^වර 

JයLම.  

25. 
/ ලංකා ඵIසK �ස?්යා^ සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත Jsෙ�) පනK ෙකS�පත — 

ෙදවැ^වර JයLම.  

 
 * සල8ෙණ හ:ව� ලබෙ ආ<=ෙ# කට>" ය. 

 


