ආණ්ඩුක්රම ව්ය්්ථා ව්ශෝධ න විළිබඳ වලිඛිතවනිෝ

ජ ව(අදහ්ථ)

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා ්ශෝධ න ිළිබඳවව් ්ථව්කීය අදහ්ථ ලිඛිතව් ඉදිරිපත් කිරීමට ්මිති /්ශවින ,
ෝේධප ල පක්ෂ හ ව්ෘත්තීය ්ශවින ෝව්ත ලඳ දුන් ක ලය 2016 මැයි ම් 31 ව්ැනි දි ෝතක් දීර්ඝ
කිරීමට ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා මණ්ලලෝ ෝමෝහුම්  කමිුවව් තීරණය කර ඇත.
පහත දැක්ෝව්

ම තෘක යටෝත් ලිඛිත නිෝය ජ යන් ෝව්

ෝව් ම ඉදිරිපත් කළ ුමතුය.

ර ජයෝ ්ථව්ා ව්ය, පරම ිපපතයය, ආමම, ර ජය ප ල ක්රමය
මැතිව්රණ ක්රමෝ ්ශෝධ න
ඳලය ෝඳදීෝ්  මූලනර්ම
ඉල් 
මූලික අයිතිව් සික් :
 මූලික අයිතිව් සික් , ා ෂ අයිතිව් සික් , ර ජය ්රතිපත්තිය ෝමෝහයීමෝ්  මූලනර්ම,
පුරව්ැසිා ව්ය
6. අිපකරණය
 අිපකරණය, උ් වි ව්ුහය, අිපකරණ ්ම ෝල ච ය, මූලික අයිතිව් සික්  ිළිබඳව අිපකරණ
ඳලයද ඇතුළුව් අිපකරණව්ල ඳලය, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා අිපකරණය
7. මුලය:
 ර ජය මුලයය, පළ ත් මුලයය, ෝප දු ව්ය ප ර, මහ ඳැශවව්
8. නීතිය හ ් මය:
 නීතිය හ ් මය, ර ජය ආරක්ෂ ව්, හදිසි අව්්ථා නීතිය (හදිසි නීති තත්ත්ව්ය)
9. ර ජය ෝ්ව්ය:
 ර ජය ෝ්ව්ය, ර ජය ෝ්ව් ෝක මිෂන් ්ා ව්, පළ ත් ර ජය ෝ්ව්ය, පළ ත් ප ල ෝ්ව්ය, ම ව්
හිමික්  ෝක මිෂන් ්ා ව් ඇතුළුව් ්ථව් ධී ෝක මිෂන් ්ා , පරිප ල කටුමතු ිළිබඳව
ප ර්ලිෝ් න්තු ෝක ම් රි්ථව්රය (ඔ් බුඩ්්ථමන්)
10. මනයම රජය හ පළ ත් අතර ්ඳවත ව්ය:
 මනයම රජය හ පළ ත් ්ා අතර ්ඳවත ව්ය, පළ ත් ප ල ආයත , පළ ත් වින යකය, මනයම
රජෝ හැකිය , පළ ත් හ පළ ත් ප ල ආයත , පරිප ල ව්ුහය (දි්ථරික් ෝමක්  හ
්ර ෝේය ය ෝමක් )
1.
2.
3.
4.
5.

ඉහත දැක්ෝව් එක් එක් ම තෘක ව් යටෝත් ව් ඉදිරිපත් කිරීම ෝව්
ිළිබෝයල කර ම තෘක ව් පළමුව්ැනි ිළුවෝේ පැහැදිලිව් ්වහන් කර එවිය ුමතුය.
 ෝමෝල් අදහ්ථ ඉදිරිපත් කිරී්  2016 මැයි ම් 31 ව්ැනි දි
ලිිළ යට එවිය ුමතුය.
ෝමක් 
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා ්ා ෝේ ෝමෝහුම්  කමිුවව්
ශ්රී ලශක ප ර්ලිෝ් න්තුව්
ශ්රී ජයව්ර්න පුර ෝක ටෝට.


ැතෝහ ත් "www.parliament.lk"ය
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