(අටවැ පා

ෙ ව - ෙදවැ සභාවාරය)

අංක 15.]

පා

ෙ ෙ නාය ප ය

2018 $ 21 වැ %හස් ප (දා ).භා. 10.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
40/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අනුව, ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ පා ඇති
ගැටලු විසඳීම සඳහා රාජ1 සහ ෙපෞද්ගලික අංශවලින් සමන්විත කියාකාරි
කමිටුවක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය තුළදී එම කමිටුව විසින් හඳුනා ගනු ලැබූ ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ
පා සිටි පධාන ගැටලු කවෙර්ද;
(iv) 2016 වර්ෂය තුළදී ෙත් කර්මාන්තෙය් ගැටලු විසඳීම සඳහා රජය විසින්
අනුගමනය කරන ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
243/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, නිවිතිගල අධ1ාපන ෙකොට්ඨාසෙය්, දෑල ෙදමළ මහා
විද1ාලය නමින් පාසලක් තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම පාසෙල් දැනට ඉෙගනුම ලබන ශිෂ1 සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) දැනට එම විදුහෙල් උග ගුරු හිඟයක් පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iv) එම ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
412/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයන ලද නිවාස සංඛ1ාව
ෙකොපමණද;

(2)
(ii)
(iii)

ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබාදීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව1ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
448/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අධ1ාපන කටයුතු සඳහා ශී ලාංකිකයන්ට ජනාධිපති
අරමුදල මඟින් පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ ශිෂ1ත්ව ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ අනුව ඒ සඳහා සුදුස්සන් ෙතෝරා ගනු ලබන
පදනම හා කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ඉහළම ලකුණු ලබාගන්නා ශිෂ1යන්ට ශිෂ1ත්ව
ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(iv) පශ්චාත් උපාධි අධ1ාපනය සඳහා උපාධිධාරින්ට ශිෂ1ත්ව ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනත් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ1ත්ව ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද;
(vii) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා ඉහත (iii) සහ (iv) හි සඳහන් කමෙව්දවලට
පරිබාහිරව, ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ1ත්ව ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, මුදල,
ආයතන හා විෙද්ශ රටක් නම්, එම රෙටහි නම එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
481/’18
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලිකරණය කිරීෙම් ගිවිසුම මඟින් ලබාෙදන ඉඩම්
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
ෙමම ගිවිසුම මඟින් ෙමෙහයුම් පර්යන්ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩම් සඳහා බදු
කුලියක් අය කරන්ෙන්ද;
ෙමම වරාෙය් ෙතවැනි සහ සිව්වැනි අදියර ඉදිකිරීෙම් අයිතිය ගිවිසුම්ගත
සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි අදියෙර්දී, ඉදිකරන ලද අක්කර 110ක විශාල
දූපත ෙමම සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(3)
(vi)
(vii)

එෙසේ නම්, එය ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
ෙම් සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ ජාත1න්තර සමාගමක් මඟින් තක්ෙසේරුවක් ලබාෙගන
තිෙබ්ද;
(viii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම වටිනාකම නිර්ණය කරන ලද පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
487/’18
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වූ දිස්තික් තැපැල් අධිකාරි කාර්යාලය යුද
සමෙය්දී වසා දැමූ බවත්;

(ii)

නැවත පදිංචි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ වීෙමන් පසු අෙනකුත් සියලු කාර්යාල
නැවත ආරම්භ කළද, ෙමම කාර්යාලය පමණක් ෙම් දක්වා ආරම්භ කර
ෙනොමැති බවත්;

(iii)

එබැවින්, කිෙලෝ මීටර් 100ක් පමණ ඈතින් පිහිටි වවුනියාව දිස්තික් තැපැල්
කාර්යාලයට ෙගොස් තමන්ෙග් තැපෑලට අදාළ ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීෙම් ඉතා
අසීරු තත්ත්වයට මුලතිව් දිස්තික් ජනතාව මුහුණ දී සිටින බවත්;
(iv) ෙමම කාර්යාලය නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා විසින් 2017.07.07
දිනැතිව ලිඛිත ඉල්ලීමක් ෙයොමුකළ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, මුලතිව් දිස්තික් තැපැල් අධිකාරි කාර්යාලය ඉතා කඩිනමින් නැවත විවෘත
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,—
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

489/’18
බලශක්ති

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය සපයා ඇති දූපත් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
එම එක් එක් දූපෙතහි සිටින විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
එම දූපත්වල බිල්පත් අය කර ගැනීෙම් කාර්යක්ෂමතාව ෙකොපමණද;
එකී දූපත් සඳහා ඩීසල් විදුලිබලාගාර ෙවනුවට සූර්ය විදුලි බලය සහ සුළං විදුලි
බලය භාවිතා කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම බලශක්තිය භාවිතා කරනු ලබන දූපත් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
492/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය වරාය ආශිතව ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල්
ටැංකි තිෙබ්ද;

(4)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල් ටැංකි බදු දී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි බදු දී ඇති ආයතන හා රටවල් කවෙර්ද;
වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු එම ෙතල් ටැංකි බදු දීෙමන්
සංස්ථාව ලබාගත් ආදායම, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
516/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් පධාන සංරචක වන කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත අංශය
හා ෙසේවා සැපයීම 2016 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දායකවීෙම්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම පමාණ පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(iii) 2016 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වය රුපියල්
මිලියන ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙසේවා ගණයට අයත් වී ඇති නව සංරචක කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

2013 සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ මිල දර්ශකය වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත දර්ශකය තවදුරටත් පහළ යෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා 2017 වර්ෂෙය් දී
කර ඇති ෙයෝජනා කවෙර්ද;
(iii) 2016 ජනවාරි, ජූනි සහ සැප්තැම්බර් යන මාසවල ජාතික පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශකෙයහි අගය කවෙර්ද;
(iv) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල පළමු භාගය තුළ ශම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය
කවෙර්ද;
(v) කෘෂිකාර්මික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය ෙකොපමණද;
(vi) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල රාජ1 අංශෙය් හා ස්වයං රැකියාවල නියුක්තවූවන්
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
526/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම්වලින් අගතියට පත් පවුල්වලට
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද රක්ෂණ වන්දි මුදල එම පවුල්වලට ලැබී
තිෙබ්ද;

(5)
(ii)

2016 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇතිවූ අවස්ථාෙව්දී හානි වූ නිවසකට උපරිමය ලක්ෂ 25
දක්වා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ලබාගත හැකි බව අගාමාත1තුමා විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළද, එකී ගංවතුරට ලක් වූ ෙකොෙළොන්නාව,
අංෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය, ෙසේදවත්ත, කැළණිමුල්ල, පෑලියෙගොඩ, කඩුෙවල හා
පහළ ෙබෝමිරිය යන පෙද්ශයන්හි පිහිටි කිසිදු නිවසකට ෙම් දක්වා එබඳු
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී විපතට පත්වූවන්ෙග් හානි වූ නිවාස තක්ෙසේරු කර
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ෙහෝ කවර ෙහෝ වන්දි මුදලක් ෙගවීමට පියවර ගනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) හානිවූ නිවාස සඳහා ෙම් වනවිට යම් වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එෙසේ වන්දි
ලැබූ පවුල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(v) එම රක්ෂණ මුදල් ෙගවා ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
551/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැතිකමින් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ විශාල පිරිසක්
දැඩි පීඩාවට ලක්වී සිටින බව දන්ෙන්ද;
(ii) දිස්තික්කය තුළ ඇති බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැති ගම්මාන හා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
(iii) ෙම් දක්වා දිස්තික්කය තුළ කියාවට නංවා ඇති ජල ව1ාපෘතිවල නම් හා එයින්
පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පානීය ජල ගැටලුව විසඳීමට අමාත1ාංශය
විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
571/’18
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා,— රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම පවත්වාෙගන යනු ලැබූ ගුවන් ගමන්
වැඩසටහන්, 2016.10.30 දින සිට සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත පවරා
ගත් බව දන්ෙන්ද;
ඊට සමගාමීව සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත බඳවා ගත් මිහින් ලංකා
ෙසේවකයන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවසන් කළ මිහින් ලංකා ෙසේවකයන් සංඛ1ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
ෙසේවය අවසන් කළ එක් එක් ෙසේවකයාට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් පමාණය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
2016.12.31 දිෙනන් පසුව ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිටින අයෙග් නම් හා තනතුරු
කවෙර්ද;

(6)
(vi)

2016.12.31 දින ෙතක් උපෙද්ශක තනතුරු දරමින් ෙසේවය කළ පිරිස
ෙකොපමණද;
(vii) ඉහත (vi) හි සඳහන් පිරිස අතරින් ඉදිරි මාස සඳහා වැටුප් ෙගවා ඇති සංඛ1ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් සහ වැටුප් ෙහෝ දීමනා
ෙකොපමණද;
(viii) පමාණවත් වන්දි ෙනොලැබීම නිසා අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛ1ාව
ෙකොපමණද;
(ix) ඔවුන්ට හිඟ වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
1990 සුවසැරිය පදනම පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අෙපේල් 09
දිනැති අංක 2066/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 08/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අෙපේල් 06
දිනැති අංක 2065/57 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 09/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින්
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4(3) වගන්තිය සහ 14
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් 2017 ආනයන හා අපනයන
පාලන (පමිතිකරණ හා තත්ත්ව පාලන) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 29 දිනැති අංක 2064/34 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත
කළ යුතු ය.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*5.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2054/42 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.05.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත
කළ යුතු ය.
(අංක 04/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25
වගන්තිය යටෙත් වාර්ෂික මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 11 දිනැති අංක
2049/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 1004 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 142(2) වගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය
යටෙත් 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීම (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1 අමාත1වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 05
දිනැති අංක 2052/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.04.03 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*8.
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටෙත්
නියමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3(3) වගන්තිය
යටෙත් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1
අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 13 දිනැති අංක 2049/16 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*11.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන1ෝන1 සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*13.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.16 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*21.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා කජු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*22.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල1 පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.12.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)

(9)
*23.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*24.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.06.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ1 උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*25.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— රාජ1 උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ1 උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*26.
රාජ1 ව1වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත1තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත් 2017.08.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල1 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*27.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.11.10 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*29.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත1න්තර ෙවළඳ අමාත1තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් වගන්ති II ට අනුව
2017.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*31.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමා,— පළාත් සභා මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස
සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කමිටු වාර්තාව,— 2017 අංක 17 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1988 අංක 2
දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනෙත් 3අ. (11) වගන්තිය පකාරව සීමා නිර්ණය කමිටුව විසින්
අමාත1වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව 2018.03.06 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සභාගත කරන ලද
එකී කමිටුෙව් වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
*32.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව1වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව1වස්ථාෙව් 153 ව1වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව1වස්ථා සභාෙව්
අනුමතියට යටත්ව 2015.11.27 වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි එච්. එම්. ගාමිණී
විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපතිවරයා වශෙයන් පත්කර ඇති ෙහයින්ද;
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව1වස්ථාෙව් 153 (2) ව1වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු
අතර රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017.11.14 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත1 මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2017.12.05 දිනැති අමාත1 මණ්ඩල තීරණය අනුව විගණකාධිපති,
එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාට පහත පරිදි වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමට අනුමතිය ලබා දී
ඇති ෙහයින්ද:—
(අ)
2015.11.27 වැනි දින සිට රාජ1 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව
SL - 4 වැටුප් පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම
හා තනතුරට හිමි අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ)
රාජ1 පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 3/2016 අනුව 2016.01.01 වැනි දින සිට
වැටුප පරිවර්තනය කිරීෙම් දී SL – 4 වැටුප් කමය යටෙත් එම
චකෙල්ඛෙය් උපෙදස් පරිදි වැටුප් පරිවර්තනය කර ෙගවීමට; සහ
(ඇ)
එකී වැටුප් පරිමාණයට අදාළ වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට.
ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව1වස්ථාෙව්
153 (2) ව1වස්ථාව පකාරව, විගණකාධිපති, එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතා ෙවත
රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා
ෙගවීම කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය කරයි.
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*33.
අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව1වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව1වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව1වස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් සාදන ලද, 2017 ෙදසැම්බර් 04 දිනැති අංක 2048/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරන ලදුව, 2018.01.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ
ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද½ත් හා මුදිත ජනමාධ1 විසින් පිළිපැදිය යුතු,
මාධ1 උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*36.
ආණ්ඩුකම ව1වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව1වස්ථාෙව් 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙව් 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 විද½ත් හා මුදිත ජනමාධ1 විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
37.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
38.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
39.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
40.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
41.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
42.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
43.
ජාත1න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.

( 12 )
44.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
45.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල,ෙණ හ.ව/ ලබෙ ආ23ෙ කට4 ය.

