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අංක 7(9).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ෙන*වැ�බ මස 30 වැ" /හස්ප0�දා 

2017 ෙදසැ�බ මස 06 වැ" බදාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 

පළා( පාලන ආයතන ඡද ,ම-� (සංෙශෝධන) පන( ෙක3�පත — ෙදවැ�වර 
5ය6ම.  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

2017 ෙදසැ�බ මස 09 වැ" ෙසන<රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
 

* 

�ද> හා ජනමාධ8 අමාත8�මා,— @රාබA ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 1),— 
@රාබA ආඥාපනෙ( (52 අGකාරය H) 22 වග<ය යටෙ(, ම(පැ සඳහා H @රාබA 
ස�බධෙය �ද> හා ජනමාධ8 අමාත8වරයා ,J පනවන ලAව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 09 "නැ< අංක 2044/34 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැබ,  
2017.11.30 "න ඉ"Wප( කරන ලද �ෙCදනය අ�මත කළ &� ය.  

(අංක 1000 දරන @රාබA �ෙCදනය)  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

* 

  �ද> හා ජනමාධ8 අමාත8�මා,— @රාබA ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 2),— 
@රාබA ආඥාපනෙ( (52 අGකාරය H) 2 වග<ය යටෙ(, @රාබXදට යට( භා9ඩ 
ස�බධෙය �ද> හා ජනමාධ8 අමාත8වරයා ,J පනවන ලAව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 09 "නැ< අංක 2044/35 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැබ,  
2017.11.30 "න ඉ"Wප( කරන ලද �ෙCදනය අ�මත කළ &� ය.  

(අංක 1001 දරන @රාබA �ෙCදනය)  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

 

 

 



( 2 ) 

 

* 

�ද> හා ජනමාධ8 අමාත8�මා,— @රාබA ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 3),—
@රාබA ආඥාපනෙ( (52 අGකාරය H) 22 වග<ය යටෙ(, එතෙනෝ> �ෂ්පාදනය 
සඳහා භා,තා කරන අ�දව8 මත @රාබA අ�පාත ස�බධෙය �ද> හා ජනමාධ8 
අමාත8වරයා ,J පනවන ලAව,   2017 ෙනොවැ�බ	 09 "නැ< අංක 2044/36 දරන 
අ< ,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැබ,  2017.11.30 "න ඉ"Wප( කරන ලද 
�ෙCදනය අ�මත කළ &� ය.  

(අංක 1002 දරන @රාබA �ෙCදනය)  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

* 

 �ද> හා ජනමාධ8 අමාත8�මා,— @රාබA ආඥාපනත යටෙ( �ෙCදනය (අංක 4),—
@රාබA ආඥාපනෙ( (52 අGකාරය H) 22 වග<ය යටෙ(, 2015 ෙදසැ�බ	 04 
"නැ< අංක 1943/16 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැ] අංක 981 දරන 
@රාබA �ෙCදනය අවලං_ කර# �ද> හා ජනමාධ8 අමාත8වරයා ,J පනවන 
ලAව,  2017 ෙනොවැ�බ	 15 "නැ< අංක 2045/15 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ 
කර� ලැබ,  2017.11.30 "න ඉ"Wප( කරන ලද �ෙCදනය අ�මත කළ &� ය.  

(අංක 1003 දරන @රාබA �ෙCදනය)  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත8තර ෙවළඳ අමාත8�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ( �ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පන( මa සංෙශෝGත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ( 4 වග<ෙ; (3) උපවග<ය සහ 14 වග<ය සමඟ 5ය,ය &�  එc 
පනෙ( 20 වග<ය යටෙ( සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත8තර ෙවළඳ 
අමාත8වරයා ,J සාදන ලAව, 2017 ෙනොවැ�බ	 09 "නැ< අංක 2044/40 දරන අ< 
,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2017.11.29 "න ඉ"Wප( කරන ලද �ෙයෝග 
අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත8තර ෙවළඳ අමාත8�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ( �ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 
දරන පන( මa සංෙශෝGත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
පනෙ( 4 වග<ෙ; (3) උපවග<ය සහ 14 වග<ය සමඟ 5ය,ය &�  එc 
පනෙ( 20 වග<ය යටෙ( සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත8තර ෙවළඳ 
අමාත8වරයා ,J සාදන ලAව, 2017 ෙනොවැ�බ	 09 "නැ< අංක 2044/41 දරන අ< 
,ෙශේෂ ගැසT පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2017.11.29 "න ඉ"Wප( කරන ලද �ෙයෝග 
අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

  
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

"න �යමයd ෙනොමැ< ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම 

පා. 212/’17 

ගf  "ෙෂ් _ණව	ධන මහතා    

ගf  චම> රාජපdෂ මහතා    

ගf  බAල _ණව	ධන මහතා   

ගf  i. රංj( ද ෙසොkසා මහතා    

ගf  ෙරොෂා රණJංහ මහතා   

ගf  ,මල6ර "සානායක මහතා   

ගf  පXම උදයශාත _ණෙසේකර මහතා   

ගf  උදය පභා( ග�ම�ල මහතා   

ගf  ජානක වdmnර මහතා   

ගf  ,jත ෙ=fෙගොඩ මහතා   

ගf  "o� අ�pගම මහතා   

ගf  මqද යාපා අෙ=ව	ධන මහතා   

ගf  JJර ජයෙකොr මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත8 ගf ෆkස	 
�ස්තාපා මහතාට එෙරqව ,ශ්වාසභංග ෙයෝජනාව,— පළා( පාලන ,ෂයභාර 
අමාත8වරයා ,J, t ලංකාෙC පළා( පාලන ආයතනයq ඡදය පැවැ(6මට, 
මැ<වරණ ෙකො#ෂ සභාවට බලය පවරා, එc ෙකො#ෂ සභාව මැ<වරණය 
පැවැ(6මට අවශ8 කට&� කර# <uය�(, ,ෂයභාර අමාත8වරයා පළා( පාලන 
ඡදය පැවැ(6මට අෙපොෙහොස(6ෙම, t ලංකාෙC පජාතතවාදයට දැr බලපෑමd 
JA 6 ඇ< බැ, ද;  

 පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත8 ගf ෆkස	 �සත්ාපා මහතා ��බඳ 
,ශ්වසyය(වය ස�z	ණෙය ෙනොමැ< බැ, තවAරට( එම {රෙ; කට&� 5|ෙ� 
හැ5යාව ��බඳව ,ශ්වාසයd ෙනොපව<න බවට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත 
කරk. 
 

 


