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

1. 

�ද� හා ජනමාධ� අමාත�	මා,— �රාබ  (සංෙශෝධන),— (52 වැ+ අ,කාරය .) 
�රාබ  ආඥාපනත සංෙශෝධනය 12ම සඳහා . පන4 ෙක5�පත1. 

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 
 

ෙය�ජනා 	
බඳ දැ���ම 

2.  
පා=>ෙ�;	ෙ? සභානායක	මා,— පා=>ෙ�;	ෙ? කට�	,— න�ාය පතෙ� පධාන 

කට�	වල අංක 7 දරන Bෂය DEබඳ වැඩ අද Fන GසI්ෙ�� පා=>ෙ�;	ෙ?  අංක 23 දරන 
සථ්ාවර +ෙයෝගෙයM B,Bධානය;ෙග; +දහස ්Bය �	 ය. 

3. 

පා=>ෙ�;	ෙ? සභානායක	මා,— පා=>ෙ�;	ෙ? GසI්� (අංක1),— 
පා=>ෙ�;	ෙ? අංක 7 දරන සථ්ාවර +ෙයෝගෙයM B,Bධානවල සහ 2017.12.09 වැ+ 
Fන පා=>ෙ�;	ව BP; ස�මත කරන ලද ෙයෝජනාෙ? B,Bධානවල QමR සඳහ; Sවද, 
අද Fන GසI්� පැවැ4ෙවන කාල ෙ?ලාව T. භා. 9.30 Pට T. භා. 11.30 දRවා Bය  �	 ය.           
T. භා. 11.30ට කථානායක	මා පශන්ය ෙනොBමසා පා=>ෙ�;	ව ක� තැVය �	 ය. 

4. 

පා=>ෙ�;	ෙ? සභානායක	මා,— පා=>ෙ�;	ෙ? GසI්� (අංක 2),— අද Fන BPර 
යෑෙ�� ෙමම පා=>ෙ�;	ව 2018 ජනවාZ මස 23 වැ+ අඟහ\වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතR 
ක� තැVය �	 ය. 
5.  

පා=>ෙ�;	ෙ? සභානායක	මා,— වරපසාද (අංක 1),— පා=>ෙ�;	 ම;]  
ග\ Fෙ;ෂ් ^ණව=ධන මහතා BP; පා=>ෙ�;	 ම;]වරය;ෙ` වරපසාද කඩI 
ඇ: බවට 2017  ෙනොවැ�බ= මස 09 වැ+ Fන පා=>ෙ�;	ෙ? � ම	 කරන ලද 
ක\b, පා=>ෙ�;	ෙ? ස්ථාවර +ෙයෝග අංක 127 යටෙ4 වරපසාද DEබඳ කාරක 
සභාවට ෙයො� කළ �	 ය. 

6.  

පා=>ෙ�;	ෙ? සභානායක	මා,— වරපසාද (අංක 2),— පා=>ෙ�;	 ම;]  
ග\ ෙරොෂා; රණPංහ මහතා BP; තම;ෙ` වරපසාද කඩI ඇ: බවට 2017  
ෙනොවැ�බ= මස 23 වැ+ Fන පා=>ෙ�;	ෙ? � ම	 කරන ලද ක\b, 
පා=>ෙ�;	ෙ? ස්ථාවර +ෙයෝග අංක 127 යටෙ4 වරපසාද DEබඳ කාරක සභාවට 
ෙයො� කළ �	 ය. 

 

 

(අටවැ+ පා=>ෙ�;	ව - පළ�වැ+ සභාවාරය) 
අංක 233.] 

 

පා� ෙ�!ෙ" න#ාය ප$ය  
2017 ෙදසැ�බ� මස 11 වැ* ස+දා ,. භා. 9.30 ට 
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ෙයෝජනා DEබඳ දැ9��ම සහ Fනට +යfත කට�	 
*1. 

Bස=ජන (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*2. 
පපාතන Bෙරෝh සහ ප:ෙතෝලන බ  පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*3. 
ආරRෂණ Dයවර පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*4. 
�ද� හා ජනමාධ� අමාත�	මා,— �රාබ  ආඥාපනත යටෙ4 +ෙ?දනය,— �රාබ  

ආඥාපනෙ4 (52 අ,කාරය .) 32 වග;:ය සමඟ 1යBය �	 2, 12, 22 සහ 25 වග;: 
යටෙ4, පාiය ෙනොවන සj්	 ආනයනය සඳහා . �රාබ  ස�බ;ධෙය; �ද� හා ජනමාධ� 
අමාත�වරයා BP; පනවන ල ව, 2017 ෙනොවැ�බ= 09 Fනැ: අංක 2044/33 දරන අ: 
Bෙශේෂ ගැසm පතෙ� පළ කර9 ලැබ, 2017.12.05 Fන ඉFZප4 කරන ලද +ෙ?දනය අ9මත 
කළ �	 ය.  

(අංක 999 දරන �රාබ  +ෙ?දනය)  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 
*5. 

සංව=ධන උපාය මා=ග හා ජාත�;තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙ4 +ෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 
අංක 28 දරන පන4 මp; සංෙශෝ,ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනෙ4 4 වග;:ෙ� (3) උපවග;:ය සහ 14 වග;:ය සමඟ 1යBය �	  
එr පනෙ4 20 වග;:ය යටෙ4 සංව=ධන උපාය මා=ග හා ජාත�;තර ෙවළඳ 
අමාත�වරයා BP; සාදන ල ව, 2017 ෙනොවැ�බ= 09 Fනැ: අංක 2044/40 දරන අ: 
Bෙශේෂ ගැසm පතෙ� පළ කර9 ලැබ, 2017.11.29 Fන ඉFZප4 කරන ලද +ෙයෝග 
අ9මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*6. 

සංව=ධන උපාය මා=ග හා ජාත�;තර ෙවළඳ අමාත�	මා,— ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙ4 +ෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 
අංක 28 දරන පන4 මp; සංෙශෝ,ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනෙ4 4 වග;:ෙ� (3) උපවග;:ය සහ 14 වග;:ය සමඟ 1යBය �	  
එr පනෙ4 20 වග;:ය යටෙ4 සංව=ධන උපාය මා=ග හා ජාත�;තර ෙවළඳ 
අමාත�වරයා BP; සාදන ල ව, 2017 ෙනොවැ�බ= 09 Fනැ: අංක 2044/41 දරන අ: 
Bෙශේෂ ගැසm පතෙ� පළ කර9 ලැබ, 2017.11.29 Fන ඉFZප4 කරන ලද +ෙයෝග 
අ9මත කළ �	 ය.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*7. 
අගාමාත�	මා සහ ජා:ක ප:ප4: හා ආ=tක කට�	 අමාත�	මා,— අත�ාවශ� මහජන 

ෙසේවා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව,— 1979 අංක 61 දරන අත�ාවශ� මහජන ෙසේවා පනත යටෙ4 
ජනා,ප:වරයා BP; 2017 ෙදසැ�බ= 09 Fනැ: අංක 2048/47 දරන අ:  Bෙශේෂ ගැසm පතෙ� 
පළ කර9 ලැබ, 2017.12.09 Fන ඉFZප4 කරන ලද පකාශනය අ9මත කළ �	 යැu ෙමම 
පා=>ෙ�;	ව ෙයෝජනා ස�මත කරu. 
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8. 
පා=>ෙ�;	ෙ? ස්ථාවර +ෙයෝග ප:ෙශෝ,ත ෙක5�පත,— පා=>ෙ�;	ෙ? 

ස්ථාවර +ෙයෝග ප:ෙශෝ,ත ෙක5�පත ස�බ;ධෙය; 2017 ෙනොවැ�බ= මස 07 
වැ+ අඟහ\වාදා DEග;වන ලද ස්ථාවර +ෙයෝග DEබඳ කාරක සභාෙ? වා=තාව,—
සලකා බැvම. 

*9. 
hවර (Bෙwxය hවර ෙබෝm5 B,ම4 12ෙ�) (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — 

ෙදවැ+වර 1යIම.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*10. 
y ලංකා වාzජ සමථ මධ�ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 

1යIම.  
(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*11. 

අපරාධ න{ Bධාන සංගහය (Bෙශේෂ B,Bධාන) (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — 
ෙදවැ+වර 1යIම.  

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*12. 
BPවන ආ6{කම ව�වස්ථා සංෙශෝධනය පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම. 

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 
*13. 

බලහ4කාරෙය; අ	\දහ; 12�ව>; Pය} තැනැ4ත; ආරRෂා 12� සඳහා . 
ජාත�;තර ස��: පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම. 

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*14. 
ෙබෞwධ Bහාර ෙwවාලග� (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම. 

(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*15. 
ෙථේරවා� �R� ක:කාව4 (>යාපFං� 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 

1යIම. 
(අමාත� ම6ඩලෙ� අ9ම:ය ද;වා :ෙ<.) 

*16. 
ආ6{කම ව�වසථ්ාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— Bවාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   

(2016 �+ 22),— “y ලංකා පජාතා;�ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ6{කම ව�වසථ්ාෙ? 
104ආ (5)(අ) ව�වසථ්ාෙ? B,Bධාන පකාරව මැ:වරණ ෙකොfෂ; සභාව BP; 2016 
ෙපබරවාZ 25 Fනැ: අංක 1955/19 දරන අ: Bෙශේෂ ගැසm පතෙ� පළ කර9 ලැබ, 
2016.05.06 Fන ඉFZප4 කරන ලද, ජනමතBචාරණයක� ෙහෝ ඡ;ද Bම�මකට අදාළ 
කාල�මාව 	ළ Bද�4 හා ��ත ජනමාධ� BP; DEපැFය �	 උපමාන ෙහව4 
මා=ෙගෝපෙwශ/ ෙමෙහ�� ප:ප4: අ9මත කළ �	 ය.” ය9ෙව; ෙයෝජනා කරන ලF;, 
පශන්ය සභා��ඛ කරන ල�.  

17. 
y ලංකා ෙසේවා DZස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — 

ෙදවැ+වර 1යIම.  

18. 
ළමා �න\4ථාපන ෙR;දය (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 

1යIම.  
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19. 
y ලංකා එRස4 �ස:්යා+ සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — 

ෙදවැ+වර 1යIම.  

20. 
y ලංකා කා;තා ස�ෙ�ලනය (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 

1යIම.  

21. 
ෙමොනරාගල Fස�්R කා;තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — 

ෙදවැ+වර 1යIම.  

22. 
ලසා>ය; සමාජ�ය අධ�ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — 

ෙදවැ+වර 1යIම.  

23. 
ජාත�;තර කා;තා සහ ළමා අu�; �Grෙ� සභාව (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 

ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම.  

24. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 12ෙ�) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 

1යIම.  

25. 
ද ඉ;ස�්��m ඔෆ ්ස=�ෆu� ප<>R එකS;ට;mස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත 12ෙ�) 

පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ+වර 1යIම.  

 
* සල2ෙණ හ+ව� ලබෙ ආ67ෙ" කට8! ය. 

 
 


