
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශ ෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටශේ නිශයෝග 

සම්බන්ධශයන් 
 

ශසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්ීම පිළිබඳ  

                    ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ වාර්තාව 
පාර්ලිමේන්තුව මවත ඉදිරිපත් කරන ලද්මද් 

කාරක සභාමේ සභාපති 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසිනි 

          2017 මැයි මස 26 වැනි සිකුරාදා  

 

 

பாராளுமன்றத்தினால் 

சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், ேமூக வலுவூட்டல் 

பற்றிய துறறோர் சமற்பார்றவக் குழுவிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட 

2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம்  இலக்க திருத்தஞ் சேய்யப்பட்ட “2013 ஆம் 

ஆண்டின் 1  ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்ேி ேட்டத்தின்” கீழான ஒழுங்குவிதிகள் 

சதாடர்பிலான 

குழுவின் அறிக்றக 

குழுவின் தவிோளர் 

சகளரவ லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்களினால் பாராளுமன்றத்திற்கு ேமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

2017  சம மாதம் 26 ஆம் சவள்ளிக்கிழறம 
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කාරක සභාශේ වාර්තාව 

2017 මැයි මස 24 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුමේදී රැසවූ, ශසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 

සවිබලගැන්ීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්ත පහත ස  ඳහන්ත නිම ෝග සලකා බලන ලදී. 

 

2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශ ෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටශේ නිශයෝග 

(2017 මාර්ලු 07 දිනැති අංක 2009/8 දරන අති විම වෂ ගැසට් පත්රමේ පළ කරන ලද) 

 
සලකා බැලීමමන්ත අනුරුව, කාරක සභාව එම නිම ෝග වලට එකඟ ූ අතර ඒ පිළිබඳව කාරක සභාමේ 

වාර්ලතාව කාරක සභාමේ සභාපති,  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසින්ත 2017 මැයි මස 26 වැනි දින 

පාර්ලිමේන්තුවට පිළිගැන්තවි  යුු  යි ද තීරණ  කළා . 

 

 

குழுவின் அறிக்றக 

2017 சம மாதம் 24 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் கூடிய சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், ேமூக 

வலுவூட்டல் பற்றிய துறறோர் சமற்பார்றவக் குழுவில் பின்வரும் ஒழுங்குவிதிகள் ஆராயப்பட்டன. 

                2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம்  இலக்க திருத்தஞ் சேய்யப்பட்ட “2013 ஆம்   

               ஆண்டின் 1  ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்ேி ேட்டத்தின்” கீழான ஒழுங்குவிதிகள் 

             (2017.03.08 ஆம் திகதியுறடய 2009/8 ஆம்  இலக்க விசேட வர்த்தமானியில்     

              சவளியிடப்பட்டுள்ளது) 

    

ஆராயப்பட்டதன் பின்னர், குழு சமற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்  சதாடர்பில் இணக்கம் 

சதாிவித்ததுடன் அது பற்றிய குழுவின் அறிக்றக குழுவின் தவிோளர் சகளரவ  லக்கி ஜயவர்தன  அவர்களினால் 

2017  சம மாதம்  26 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் ேமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும் எனத் தீர்மானித்தது.  

 

 

Report of the Committee  

The Sectoral Oversight Committee on, Health and Human Welfare, Social 

Empowerment at its meeting held on 24 May 2017 in Parliament, considered the following 

Regulations. 

Regulations under the Divineguma Act, No. 1 of 2013, amended by the Act No. 2 of 2017 

(Published in the Gazette Extraordinary No. 2009/8 of 07th March 2017) 

 The Committee, after deliberations, agreed to the above Regulations and decided that the 

Report of the Committee be presented to Parliament by the Hon. (Mr.) Lucky Jayawardana, 

the Chairman of the Committee on 26 May 2017. 


