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අංක 191.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 අෙගස්  මස 23 වැ! බදාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
112/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහෙල් සායන ෙගොඩනැගිල්ල සාදා නිම කර ෙරෝහලට භාර
දුන් දිනය කවෙර්ද;

(ii) එම ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කළ ෙකොන්තාත්කරුෙග් නම කවෙර්ද;
(ii) අදාළ ෙකොන්තාත්කරුට සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ෙගවූ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙකොන්තාත්කරුෙග් මුදල් රඳවා ෙගන තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, රඳවාෙගන ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එම ෙගොඩනැගිල්ෙලහි බිත්ති පුපුරා ෙගොස් ඇති බවත්;
(ii)

ෙම් නිසා ෙරෝගීන්ෙග් හා ෙරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ජීවිත වලට තර්ජනයක්
ඇති බවත්;
(iii) ෙම් වනෙතක් එම ෙගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඈ) (i) ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල පිළිසකර කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
එම පිළිසකර කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන ෙකොන්තාත්කරුෙග් නම
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1176/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී, සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල්
ෙකොටස් හිමිෙයකු ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කර තිෙබ්ද;

(2)
(ii)

එෙසේ නම්, එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල් සභාපති
ෙලස ඒ මහතා ලබාගත් වැටුප් සහ දීමනා කවෙර්ද;
(iii) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහල වාර්තා කළ
වාර්ෂික ලාභය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1199/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ)ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ)ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිම වනෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1414/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත)න්තර ෙවළඳ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199 ට අනුව, විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් සඳහා වන
ඉල්ලුම්පත් සම්පූර්ණ කර දින 50 ක් තුළ වැඩ ඇරඹීම සහතික කරන
වැඩපිළිෙවළක් හඳුන්වා දුන් බැවින්, 2016 වර්ෂෙය්දී එෙසේ දින 50 ක් තුළ වැඩ
ආරම්භ කළ විෙද්ශ ආෙයෝජන කවෙර්ද;

උක්ත නැවුම් පෙව්ශය ෙහේතුෙවන් 2016 වර්ෂය තුළදී රට තුළ ව)ාපාර ආරම්භ
කළ විෙද්ශ සමාගම් විසින් ශී ලංකාවට රැෙගන ආ විෙද්ශ විනිමය පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයකුට දින 50 ක් තුළ ශී ලංකාව තුළ ව)ාපෘතිය ආරම්භ
කිරීමට ඉඩ පස්ථා ලබාදීෙම් කියාවලිය හඳුන්වාදීෙම්දී, සාෙප්ක්ෂව ඇතිකළ
ෙවනස්කම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1595/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් දැනට කියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය මඟින් ෙසේවා සපයනු ලබන ජන
සංඛ)ාව, භූමි පමාණය සහ ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) ජනතාවට වැඩි පහසුකම් සපයා දීම සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ අළුතින්
ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජිත පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(v) එෙසේ ෙයෝජනා වී ඇති පළාත් පාලන ආයතන කඩිනමින් පිහිටුවීමට
අමාත)ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1614/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉඩම්වල වැලි කැනීම් කටයුතු සඳහා අවසර
ලබාදීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;

(ii)

වලව කලාපය තුළ වැලි කැනීම් බලපතලාභීන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
ෙමම කලාපය තුළ අනවසර වැලි කැනීම් විශාල පමාණයක් සිදුවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

(iv) එම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ෙම් වනවිට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

1630/’17
බලශක්ති

සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම ෙම් වනවිට ෙලෝකෙය් පවතින
නිෂ්පාදන වියදම අඩුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශය බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ෙගන
ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iii) 2016.09.06 දින රජය විසින් දියත් කරන ලද “සූර්ය බල සංගාමය” නමැති
වැඩසටහන මඟින් ෙම් වනවිට ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු කර ඇති විදුලිබල
පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
1635/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම (Lanka Coal Company
(Pvt.) Ltd.) පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එකී සමාගෙම් ගිණුම් වාර්ෂිකව විගණනය කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවර ආයතනයක් විසින්ද;
ගිණුම් විගණනය කර ෙනොමැති නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද;
එම සමාගම විසින් ගිණුම්කරණය පිළිබඳ නිසි පමිතීන් පවත්වාෙගන යන බව
සහතික කළ හැකිද;
(vi) එකී සමාගම ගිණුම්කරණය පිළිබඳ නිසි පමිතීන් පවත්වාෙගන යාමට
අෙපොෙහොසත් වී ඇත්නම්, ඊට වගකිව යුතු නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1641/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය මාස කිහිපෙය් සිට රෙට් පවතින දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් ෙගොවීන් දැඩි
පීඩාවට ලක් වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එම නියඟය නිසා දැඩි හානියට පත් දිස්තික්ක, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
සහ ෙගොවිජන ෙසේවා කලාප ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ පීඩාවට පත් වූ ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ
මණ්ඩලය විසින් යම් වන්දි ෙගවීමක් සිදු කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙගොවීන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(v) නියඟය නිසා පීඩාවට පත් වූ ෙගොවීන් සඳහා වන්දි ලබාදීම කෘෂිකාර්මික හා
ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය හරහා කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1695/’17
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2013 වර්ෂෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි ගම්මානය තුළ ළමා උද)ානයක් පිහිටුවීමට අනුමතිය
ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එබඳු ළමා උද)ානයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) එම කාර්යය සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ලැබී තිෙබ්ද;

(5)
(ii) එම මුදල් ලැබී ඇත්ෙත් කා ෙවතද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1712/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද)
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා කින්නියා ෙරෝහලට ඇතුළත් කරන ලද ෙඩංගු
ෙරෝගීන් සංඛ)ාව කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

පතිකාර ලබමින් සිටියදී ඒ අතරින් කී ෙදෙනකු මියගිෙය්ද;
ෙඩංගු වසංගතය ෙහේතුෙවන් කින්නියා ෙරෝහෙල් ෛවද)වරුන්,
කාර්යමණ්ඩලය, ඇඳන් සහ ඉඩකඩ පිළිබඳ බරපතල හිඟයක් ඇතිවී තිෙබ්ද;
(iv) ෙමම තත්ත්වය විසඳීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(v) කින්නියා ෙරෝහෙල් පවතින ෛවද)වරුන්ෙග් හිඟය ෙහේතුෙවන් ෙරෝගීන්
තිකුණාමලය ෙරෝහලට මාරුකිරීම සිදුවී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1732/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක් අධ)ාපන කලාපයට අයත්
මුස්ලිම් පාසල් සංඛ)ාව කවෙර්ද;

(ii)

ඉස්ලාම්, ඉස්ලාම් අධ)යනය සහ අරාබි ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය සිදු
කරන සහකාර අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරුන්ෙග් (ඉස්ලාම්) නම් කවෙර්ද;
(iii) සහකාර අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරුන් (ඉස්ලාම්) ෙනොමැති අධ)ාපන කලාපවල
නම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම කලාපවල ඉහත කී විෂයයන් ඉගැන්වීම අධීක්ෂණය කිරීෙම් කාර්යය
පවරනු ලැබ ඇති අධීක්ෂකවරුන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවය (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) සඳහා
පුරප්පාඩු ෙදකක් පමණක් ගැසට් නිෙව්දනය තුළ පළ කරන ලද බවත්;
(ii)
(iii)

විෂයමාලාව තුළ ආගමික අධ)ාපනය අනිවාර්ය බවත්;
ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය ෙනොකිරීම, මුස්ලිම් ශිෂ)යන්ෙග්
ආගමික අධ)ාපනය ෙකෙරහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවෙයහි (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) ෙසේවක
සංඛ)ාව වැඩි කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරුන්
(ඉස්ලාම්) පත් කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;

(6)
(iii) එෙසේ නම්, එය සිදු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1775/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.03.31 දිනට ශී ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම සංඛ)ාව, එක් එක් පළාත, දිස්තික්කය හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
2017.03.31 දිනට රාජකාරිෙය් නියුතු ගාම නිලධාරින් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

එම සංඛ)ාව, එක් එක් පළාත, දිස්තික්කය හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2017.03.31 දිනට පුරප්පාඩු වී ඇති ගාම නිලධාරි තනතුරු සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එම සංඛ)ාව, එක් එක් පළාත, දිස්තික්කය හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
සහ ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගාම නිලධාරින් බඳවාගැනීමට තරඟ විභාගයක්
පවත්වා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, විභාගය පැවැත්වූ වර්ෂය සහ ඒ සඳහා ෙපනී සිටි අයදුම්කරුවන්
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
විභාගෙයන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් අයදුම්කරුවන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්
පවත්වා තිෙබ්ද;

(vi)

එෙසේ නම්, එම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ
ෙකොපමණද;

අයදුම්කරුවන් සංඛ)ාව

(vii)

ගාම නිලධාරි තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති අයදුම්කරුවන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;

(viii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1200/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ)ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ)ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(7)
(ආ)

(i)

1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග,
වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද
මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1415/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අනුව, විෙද්ශීය සමාගම් ලැයිස්තුගත
ෙකොටස්වල ආෙයෝජනෙයන් ලැෙබන ලාභාංශ යනාදිය ආදායම් බද්ෙදන්
නිදහස් කළ බැවින්, 2016 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවළඳෙපොෙළහි
ලැයිස්තුගත සමාගම්වල විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

වර්ෂ 2009 යුදගැටුම් අවසන් වීෙමන් පසු ශී ලංකාෙව් ෙකොටස්
ෙවළඳෙපොෙළහි ඇති වූ උපනතීන් පිළිබඳ (සම්මත දර්ශකයන්ට අනුව)
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල විෙද්ශිකයන් ශී ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවළඳෙපොෙළන්
ඉවත් කරගත් ආෙයෝජන පමාණයන් කවෙර්ද;
(iv) ශී ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවළඳෙපොෙළහි පුනර්ජීවනය සඳහා ෙයෝජිත ෙවනස්කම්
සහ රාජ) මූල) සහ බදු සානුබලයන් කවෙර්ද;
(v) 2016 අයවැෙයන් ෙයෝජිත පාග්ධන ලාභ බද්ද අනාගතෙය්දී ෙකොටස්
හුවමාරුවටද හඳුන්වාදීෙම් අදහසක් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන& ෙක'ප& ()ගැ*ම ()බඳ දැ,-ම
1.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— විසිවන
ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව)වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙයජනා ()බඳ දැ,-ම
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 7 හි සහ 2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද
ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානයන්හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල
ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තැබිය යුතු ය.

(8)
3.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— වරපසාද,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මහතා විසින් තමන්ෙග් වරපසාද කඩවී ඇති බවට 2017 අෙගෝස්තු මස 11 වැනි
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මතු කරන ලද කරුණු, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 127
යටෙත් වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු ය.
4.
ගරු ෙක්. ෙක්. පියදාස මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය,—
පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“සුකිෙයෝ මහිකරි ශී ලංකා සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වගන්තිය
යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි
21 දිනැති 2007/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.08 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ රුසියානු
සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2017 ජූනි 07 දිනැති අංක 2022/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.07.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ යුක්ෙර්නය
අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 02
දිනැති අංක 2021/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.07.26 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*8.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
අපරාධ වැළැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*11.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*12.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.24
දින සලකා බලන ලදී.)
*13.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2017.05.03 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*14.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ශී ලංකා රාජ) වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ) වැවිලි
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*15.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)

( 10 )
*16.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*17.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*18.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස කුරුණෑගල
වැවිලි සමාගෙම් මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— රාජ) ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ) ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*20.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1983 අංක 54 දරන ශී ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල් මණ්ඩල
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*21.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— රාජ) ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ) ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*22.
ෙ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.
*23.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*25.
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 විදÇත් හා මුදිත
ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
26.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
28.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
29.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
30.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
31.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
32.
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.

