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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
1066/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සකසන ලද 2015 – 2020 කියාකාරි
සැලැස්ෙමහි දුම්රිය එංජින් මිලදී ගැනීමට විධිවිධාන සලසා ෙනොමැති වීමට
ෙහේතුව කවෙර්ද;

(ii)

එකී සැලැස්ම කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් නම්, විකල්ප සැලැස්මක් සකසා
තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ජාත.න්තර තරඟකාරි මිල කැඳවීමකින් ෙතොරව ඉන්දියාෙවන් දුම්රිය එංජින්
මිලදී ගැනීමට සැලසුමක් තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
ඉන්දියාෙව් දුම්රිය එංජින් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
ජාත.න්තර තරඟකාරි මිල ගණන් ෙනොකැඳවීම යහපාලන මූලධර්මයට
එකඟද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1137/’16
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රට පුරා කියාත්මක දිස්තික් හා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවාෙය් සභාපති ෙහෝ සම සභාපති ධූර දරන පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා තනතුරු
කවෙර්ද;
(iii) එම පුද්ගලයන් අතරින් පාර්ලිෙම්න්තු ෙහෝ පළාත් සභා මන්තීවරයන් ෙනොවන
පුද්ගලයන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1185/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කය තුළ,
(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

(iv)

යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1299/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය් පිහිටි ජාතික හා පළාත්,

(i) පාසල් සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරු සංඛ.ාව එක් එක් පාසල අනුව;
(iii) පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරු සංඛ.ාව එක් එක් විෂය අනුව;
(iv) පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරු සංඛ.ාව, එක් එක් අධ.ාපන කලාපය අනුව;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල් තුළ ඉෙගනුම ලබන ශිෂ.යන්
සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii)

එම සංඛ.ාව, ජාතික හා පළාත් පාසල් අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ශිෂ.යන් සහ ගුරුවරුන් අතර අනුපාතය, එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් අනුපාතය අධ.ාපන කලාපය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1332/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් නමින් ආයතනයක්
තිබුෙන්ද;

(3)
(ii)
(iii)

එම ආයතනෙය් නම ෙවනස් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන නම කවෙර්ද;

(iv)

සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත් ෙකොටස් ෙබදී ෙගොස්
ඇත්ෙත් ෙකෙසේද;
(v) ESOT (භාරය) ෙකොටස්කරුවන් සතුව ඇති ෙකොටස් පාලනය කරනු ලබන්ෙන්
කවුරුන් විසින්ද;
(vi) එහි ෙකොටස්කරුවන්ෙග් නම් හා ඔවුන් සතුව ඇති ෙකොටස් සංඛ.ාව පිළිබඳ
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙසේවකභාර ගිවිසුම් අනුව, එය පිහිටුවා ෙකොපමණ කාලයක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග්
ෙකොටස් පිළිබඳව හා ඔවුන් ෙකොටස්කරුවන් බව දන්වා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ESOT සමාගෙමහි ආරම්භක ෙකොටස්කරුවන් කවුරුන්ද, ඔවුන් සතුව තිබූ
ෙකොටස් පමාණය ෙකොපමණද;
(ii)

එම ෙකොටස්කරුවන් අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්
සිටින්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට ලබැඳියාව පිළිබඳව පිළිගැටුම තිෙබන බව එතුමා
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) COPE වාර්තාෙව් සඳහන් පරිදි සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.)
සමාගෙමන් රුපියල් දස ලක්ෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණයක් ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයට ෙනොෙගවා තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1373/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැෙයහි අංක 126 ෙයෝජනාවට අනුව, සුළු හා මධ. පරිමාණ
ව.වසායකයන්ෙග් අෙලවි පවර්ධනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සුපිරි
ෙවළඳසැල්වල රාක්ක ඉඩකඩ සාධාරණ මිලකට ලබා ෙදනු ලැබුෙව්ද;

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සුපිරි ෙවළඳ සැල්වලින් එකී රාක්ක ඉඩකඩ ෙවන් කර
ෙදන ෙලසට කිසියම් අමාත.ාංශයක් විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ ඉල්ලීමක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් කරනු ලැබුෙව් නම්, එහි පිටපතක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iv) ශී ලංකාව තුළ පිහිටි බදු අය කරනු ලබන ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි සුපිරි
ෙවළඳසැල් සංඛ.ාව සහ ඒවා පිහිටා ඇති නගර/ගාමයන් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
7.
1473/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ කියාත්මක, රෙට් සංවර්ධන කාර්යයට සුවිෙශේෂී
දායකත්වයක් දක්වන පාෙද්ශීය මාධ.ෙව්දී සංවිධාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් පාෙද්ශීය මාධ.ෙව්දී සංවිධානවල නම් හා එහි නිලතල දරන
මාධ.ෙව්දීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට ෙමන්ම වෘත්තීය ජීවිතෙය් අභිවෘද්ධිය
උෙදසා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1499/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධිකරණ අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනෙත් 23 වගන්තියට අනුව, වයස අවුරුදු 12 න්
පහළ මුස්ලිම් දැරියන් විවාහ කර දීෙම්දී ක්වාසි විනිසුරුවරයන්ෙග් අනුමතිය
ලබා ගත යුතු බව දන්ෙන්ද;
(ii) ඒ අනුව, වයස අවුරුදු 12 න් පහළ මුස්ලිම් දැරියන් විවාහ කරදීෙම්දී, ක්වාසි
විනිසුරුවරයන් විසින් අවසර ලබා දී තිෙබන බවට වාර්තා වී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා එම පනත අනුව, අනුමතිය ලබා දී ඇති
අවස්ථා සංඛ.ාව සහ ඒ පිළිබඳ විස්තර එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන$ ෙක%ප$ &'ගැ)ම &'බඳ දැ+,ම
1.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— ෙද්ශීය ආදායම්,— 2017 අෙපේ ල් මස 1 වන දින
ෙහෝ එදිනට පසු ව ආරම්භ වන යම් තක්ෙසේ රු වර්ෂයක් සඳහා ආදායම් බද්ද පැනවීම
සඳහා විධිවිධාන සැලැස් වී ම පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
2.
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත.තුමා,— ලංකා ජර්මානු කාර්මික
අභ.ාස ආයතනය,— ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ.ාස ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා ද;
ඒ ආයතනෙය් බලතල, කාර්ය සහ කර්තව. නිශ්චි තව දැක්වීම සඳහා ද; ඊට සම්බන්ධ
සහ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වී ම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(5)

ෙය-ජනා &'බඳ දැ+,ම
3.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 42, 43 සහ 44 හි විධිවිධානවලට යටත්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමම සභා වාරය තුළ දී
විද¤ත් ජන්ද කමය භාවිතා කරමින් ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දයක් පැවැත්විය හැකි බව ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කරනු ලබයි.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා,— අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ.ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් වැටුප් හා දීමනා
පතිෙශෝධනය කිරීම,— 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභා පනෙත් 16(1) වගන්තිය මඟින් ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටු කරලීම
පිණිස එම ෙකොමිෂන් සභාවට සහාය වීමට අධ.ක්ෂ ජනරාල්වරෙයකු පත්කිරීමට සහ එම
තනතුර දරන තැනැත්තාට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන වැටුපක් ෙගවීමට
විධිවිධාන සලස්වා දී ඇති ෙහයින්ද;
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ.ක්ෂ ජනරාල් තනතුරට
2016.11.24 දින සිට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් ධූරෙය්
රාජකාරි කළ ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ.ක්ෂ ජනරාල්
ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතාට ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර්
ජනරාල් තනතුරට හිමි මාසික වැටුප හා රජෙය් නිල නිවාසයක් ලබා දී ෙනොමැති නම්,
නිවාස කුලී දීමනාව ඇතුළු සියලු දීමනා (දුරකථන දීමනාව සහ ඉන්ධන දීමනාව හැර)
ලබාදීමටත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ.ක්ෂ ජනරාල්
ධූරයට හිමි අමාත.ාංශ ෙල්කම් දීමනාව, දුරකථන දීමනාව සහ ඉන්ධන දීමනාව
2016.11.24 දින සිට ෙගවීමට අමාත. මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද;
ඊට අනුකූලව, 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභා පනෙත් 16(2) වගන්තිය පකාරව, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාෙව් අධ.ක්ෂ ජනරාල්, ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා ෙවත රජෙය්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා
ෙගවීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත.න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත.තුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැව් පනෙත් 139 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත්
321 වගන්තිය යටෙත් බහාලුම් දළ ස්කන්ධ සත.ායන සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික
කටයුතු අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක 1979/30
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(6)
*5.

අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමා,— සමුද දූෂණය
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 6
වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 51 වගන්තිය යටෙත්
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක
1996/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*6.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
මාර්තු 28 දිනැති අංක 2012/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 28 දිනැති අංක 2012/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 31 දිනැති අංක 2012/52 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මැයි 08 දිනැති අංක 2018/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මැයි 19 දිනැති අංක 2019/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව,— (235
අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2017 ෙපබරවාරි 16 දිනැති අංක 2006/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*12.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*13.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 118
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 142 වගන්තිය යටෙත් ෛවද. උපකරණ මිල නියම කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙපබරවාරි 17 දිනැති අංක 2006/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.05.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*19.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය
කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව්
104ආ (5)(අ) ව.වස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2016
ෙපබරවාරි 25 දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2016.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ
කාලසීමාව තුළ විද¤ත් හා මුදිත ජනමාධ. විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

(8)
*22.
අධිකරණ අමාත.තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත.තුමා,— අධිකරණ සංවිධාන පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ
කියවිය යුතු එම පනෙත් 61 වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
මාර්තු 27 දිනැති අංක 2012/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.23 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
23.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
25.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
26.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
27.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
28.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
29.
ජාත.න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල1ෙණ හ4ව+ ලබෙ ආ67ෙ කට8 ය.

[1]

“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

