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අංක 195.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 සැතැබ මස 07 වැ! "හස් ප %දා '. භා. 9.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
387/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (6)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය්දී යුධ හමුදාවට ශාරීරික අභ)ාස සඳහා අවශ) කැන්වස් සපත්තු
මිලදී ගැනීමට ෙටන්ඩර් කැඳවූ අවස්ථාෙව් ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ
ආයතන කවෙර්ද;

(ii) එම ආයතන ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩර් වටිනාකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙටන්ඩරය ලබාගත් ආයතනය කවෙර්ද;
(iv) එම ආයතනයට ෙටන්ඩරය ලබාදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී ෙමම සපත්තු මිලදී ගැනීමට අදාළ ආරක්ෂක අමාත)ාංශ
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් සිටි නිලධාරින්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(ii) ෙමම නිලධාරින් ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් ෙකොපමණ කාලයක සිට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(iii) 2015 වර්ෂෙය්දී ෙමම සපත්තු මිලදී ගැනීමට අදාළ යුධ හමුදා ෙටන්ඩර්
මණ්ඩලෙය් සිටි නිලධාරින්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ෙමම නිලධාරින් ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් ෙකොපමණ කාලයක සිට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ආරක්ෂක අමාත)ාංශය හා යුධ හමුදා ෙටන්ඩර් මණ්ඩලවල අඛණ්ඩව ෙසේවය
කරන නිලධාරින් ඉවත් කිරීමට රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
952/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

රාජ) ෙසේවකයන්ට සහන මිලට යතුරුපැදි ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ යටෙත්
තැපැල්කරුවන්ද යතුරුපැදි ඉල්ලා ඇති බවත්;

(ii)

ඔවුන්ට ෙමෙතක් යතුරුපැදි ලබාදී ෙනොමැති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

(2)
(ආ)

(i)

ෙමම පිරිසට සහන මිලට යතුරුපැදි ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1101/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2015.01.08 වැනි දිෙනන් පසුව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙම්
දක්වා ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඉහත නිවාස ඉදිකිරීෙම්දී නිවාස ණය ෙලස ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iv) එම නිවාස ණය, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2015.01.08 දිෙනන් පසුව අධිකාරිය විසින් ෙම් දක්වා ඉදිකර ඇති ආධාරලාභී
නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii)
(iii)

එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා ෙවන් කරන ලද සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද;

(iv) එම මුදල, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) 2015.01.08 දිෙනන් පසුව අධිකාරිය විසින් ෙම් දක්වා ඉදිකර ඇති නිවාස
ගම්මාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii)
(iii)

එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා ෙවන් කරන ලද සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද;

(iv) එම මුදල, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1125/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)ාංශෙය් පතිපාදන මත, 2010 වර්ෂෙය් සිට
ෙම් දක්වා බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ සංවර්ධනය කරනු ලැබූ බස් නැවතුම්ෙපොළ
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

සංවර්ධනය කරනු ලැබූ බස් නැවතුම්ෙපොළවල නම් කවෙර්ද;
එක් එක් බස් නැවතුම්ෙපොළ සඳහා වියදම් කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

ව)ාපෘතියට ඇතුළත් කිරීමට ෙයෝජිත බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙසසු බස්
නැවතුම්ෙපොළවල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1146/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු බටහිර ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1278/’16
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

2015.10.01 දිනට අධ)ාපන ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් සමූපකාර සකසුරුවම් හා
ණය ෙදන සමිතිය සතුව පවතින සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

2016.06.11 වනවිට එම සමිතිය සතුව තිබූ ස්ථිර තැන්පතු පමාණය
ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට ඉහත කී සමිතිෙයන් ණය අයදුම්කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
එම ණය අයදුම්කරුවන් අතරින්, ණය අනුමත වූ නමුත්, ෙමෙතක් ණය මුදල්
මුදා හැර ෙනොමැති සාමාජිකයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම ණය අයදුම්කරුවන්ට ෙගවිය යුතුව ඇති ණය මුදල්වල එකතුව
ෙකොපමණද;
එකී ණය අයදුම්කරුවන් ෙවත ණය මුදල් මුදා හැරීම පමාද වීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;
ඉහත කී සමිතිය තම සාමාජිකයන් ෙවත නිසි ෙලස ණය මුදල් මුදා හැරීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(4)
(viii)

එෙසේ නම්, එම සමිතිෙය් මූල) පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය් දී ගනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1350/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලාංකීය ශිෂ)යන්ට බාහිර උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා තිබූ අවස්ථා අඩු
කිරීම සඳහා පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

2016 වර්ෂෙය් බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමට අනුමත කරනු
ලැබූ ශිෂ)යන් සංඛ)ාව ගැහැණු, පිරිමි ෙලස සහ එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හිදී උසස් ෙපළ සමත්ව විශ්වවිද)ාල පෙව්ශය
සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ) සංඛ)ාව සහ විශ්වවිද)ාල සඳහා බඳවා ගනු ලැබූ
ශිෂ) සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හිදි ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක විෙද්ශ
විශ්වවිද)ාලවල උපාධි පාඨමාලා හදාරන ශිෂ)යන් සංඛ)ාව, වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) ඉහත (iv) සඳහන් ශිෂ)යන් විසින් හදාරනු ලබන උපාධි පාඨමාලාවන්
කවෙර්ද;
(vi) එම එක් එක් පාඨමාලාව හදාරනු ලබන ශිෂ) සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා පිළිතුරු ෙනොෙදන්ෙන් නම්, ඒ මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1360/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෛජව පද්ධති තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව හදාරා, 2015 වර්ෂෙය්දී පථම වරට
අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට, ඉන් ඉතා උසස් පතිඵල ලබා සිටින
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ශිෂ)යන් ෙම් දක්වා කිසිදු විශ්වවිද)ාලයකට ඇතුළත්
කරෙගන ෙනොමැති බවත්;
(ii) ඉහත ශිෂ)යන්ට ලබාදුන් විශ්වවිද)ාල අත්ෙපොෙතහි එම විෂයට අදාළ උපාධි
පාඨමාලාව සඳහා සබරගමුව විශ්වවිද)ාලය ඇතුළත් කර තිබුනද, එම විශ්ව
විද)ාලයටද ෙම් දක්වා කිසිදු ශිෂ)ෙයකු ඇතුළත් කරෙගන ෙනොමැති බවත්;
(iii) ෙමම ශිෂ)යන්ට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව ෙකොළඹ වැනි පහසුකම් සහිත
දිස්තික්කවලින් අඩු Z අගයක් යටෙත් සිසුන් 80 - 90 වැනි සංඛ)ාවකට විශ්ව
විද)ාල වරම් හිමි වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම ශිෂ)යන්ට සිදුවී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා,
අගාමාත)වරයා, අමාත)වරයාට සහ විශ්වවිද)ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාවටද අභියාචනා ඉදිරිපත් කළද ෙම් වනෙතක් කිසිදු සාධාරණයක් ඉටු වී
ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(5)
(ii)

අ (i) හි සඳහන් ශිෂ)යන් විශ්වවිද)ාලවලට ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා අවශ)
පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1388/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 142 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා
අවම ආෙයෝජනය රුපියල් මිලියන 25කට යටත්ව ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජකයන්ට ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ලබා දීමට අදහස් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව රජෙය් ඉඩම් ඉල්ලුම් කළ සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයන්
සංඛ)ාව සහ ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
භාවිතයට ෙනොගත් හා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
සභාගත කරන්ෙන්ද;
බාහිර ෙගොවීන් ලවා ඉහළ ඵලදායිතාවෙයන් යුත් තෘණ වගා කිරීම සඳහා ඉහත
ඉඩම්වලින් ලබා දුන් අක්කර ගණන ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1506/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු
සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016.12.31 දිනට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සකීය ගිණුම් සංඛ)ාව අනුව
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය ෙකොපමණද;

(ii)

2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනයන්ට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට ෙසේවා
නියුක්තිය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1548/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂවලදී කුඩා වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා
තිකුණාමලය දිස්තික්කයට ෙවන් කරන ලද පතිපාදන, එක් එක් ෙගොවිජන
ෙසේවා ෙකොට්ඨාසය සහ වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් සංවර්ධනය කරන ලද වැව් සහ ඒ සඳහා වැය
කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම සංවර්ධන කටයුතු ෙහේතුෙවන් වී අස්වැන්ෙනහි ඉහළ යෑමක් සිදුවී
තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;

(6)
(iii)

වැය කරන ලද පතිපාදනවලට අනුව ෙමම නිෂ්පාදන ඉහළ යෑම පමාණවත්
වන්ෙන්ද;

(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) උක්ත වර්ෂයන්හිදී දියත් කරන ලද වැඩසටහන් නිවැරදි ආකාරෙයන් සිදු
ෙනොවූ බවට ෙගොවීන් විසින් ෙචෝදනා නඟන බැවින්, ෙමම සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳව පසු විපරම් සිදු කර තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම විස්තර කවෙර්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ෙමම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1586/’17
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා සබරගමුව පධාන අමාත)වරයා භාවිතා කරන
වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා අංකය කවෙර්ද;
එම එක් එක් වාහනෙය් නඩත්තු කටයුතු සඳහා වැයකළ මුදල් පමාණය
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) පධාන අමාත)වරයා විසින් වාහන අවභාවිතාවයක් සිදුකර ඇත්නම්, ඒ
සම්බන්ධව අමාත)ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1600/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් ඇති බලාගාර තුෙනහි ආයු කාලය
අවසන් වන වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) එම බලාගාරයන්හි ආයු කාලය අවසන් වීෙමන් පසු එම බලාගාර තුෙනන්
ලැබුණු බලශක්තිය ලබා ගැනීෙම් විකල්ප කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) එම බලාගාරයන්හි නිරන්තරෙයන් මතුවන තාක්ෂණික අර්බුද පිළිබඳව
සලකා බැලීෙම්දී
නියමිත කාලයට ෙපර එම බලාගාර භාවිතෙයන් ඉවත්
කිරීම මඟින් සිදු විය හැකි තත්ත්වය පිළිබඳව, දිගුකාලීන ජනන සැලැසුම්
සකස් කරනු ලබන සැලසුම් සම්පාදකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
14.
1675/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, — අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට, — (2)
(අ) 2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී මඩකලපුව, ෙකෝපායි සහ ෙකොටගල යන ගුරු පුහුණු
විද)ාලවලින් තම පුහුණුව නිමකර වන්නි දිස්තික්කෙය් පාසල්වලට පත්වීම් ලබාෙදන
ලද සහ පුහුණුව අවසන් කළ වහාම විභාගය පැවැත්වීෙම් කියාපටිපාටියට පටහැනි
ෙලස 2009 අෙපේල් මාසෙය්දී අවසන් විභාගයට ෙපනී සිටින ෙලස ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ
අභ)ාසලාභීන්ෙග් නම් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත කී දිස්තික්කය තුළ යුද්ධය උච්චතම අවස්ථාවට එළඹ තිබූ ෙහයින් එම
අභ)ාසලාභීන්හට දිස්තික්කෙයන් පිටතට පැමිණීමට ෙනොහැකි වූ බවත්;
(ii) ඔවුන් තම කණිෂ්ඨ කණ්ඩායම සමඟ විභාගයට මුහුණදුන් අතර එම කණිෂ්ඨ
කණ්ඩායමට ලබාදුන් පශ්න පතයටම පිළිතුරු ලබා දුන් නමුත්, කණිෂ්ඨ
කණ්ඩායම සඳහා තම සහතිකය වලංගු වන දිනය ෙලස 2009.08.01 දින
ලබාදුන් අතර ඔවුන්ෙග් සහතිකය වලංගු වන දිනය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස්
දිනයක් ලබා දී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) කණිෂ්ඨ කණ්ඩායෙම් සහතිකය වලංගු වන දිනයම ඔවුන්හට ලබාදීමට පියවර
ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය+ජනා -.බඳ දැ01ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු,— න)ාය පතෙය් පධාන
කටයුතුවල අංක 1 දරන විෂයය පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ 2016.03.08 හා 2017.09.06 වැනි දිනයන්හි පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාවල විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.

ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 1),— 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.

(8)
*3.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 142 වගන්තිෙය් (2) උපවගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය
යටෙත් ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 14
දිනැති අංක 2023/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.22 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*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.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 3),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ මහජන චීන
සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2017 ජූනි 20 දිනැති අංක 2024/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.08.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 4),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ වියට්නාම
සමාජවාදී ජනරජය අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 ජූලි 19 දිනැති අංක 2028/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
අපරාධ වැළැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*12.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*13.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
ඉෙලක්ෙටොනික ගනුෙදනු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
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.)
*17.
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.)
*18.
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.)
*19.
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.)
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*20.
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.)
*21.
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.)
*22.
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.)
*23.
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.)
*24.
ෙ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.)
*25.
ෙ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.)
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*26.
ෙ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.)
*27.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත සහ 2000 අංක 43 දරන
රක්ෂණ කර්මාන්ත පනත අනුව 2017.03.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ෙක්පීඑම්ජී ආයතනෙය් වරලත්
ගණකාධිකාරීන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන
හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2014),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*29.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2014),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.09.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*30.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2014),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.05.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*31.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.11.15 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් සී/ස හලාවත වැවිලි සමාගෙම්
මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*32.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා මූල) පකාශන (2014),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2016.10.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත
කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*33.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*34.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
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 විද¼ත් හා මුදිත ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
36.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
37.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
38.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
39.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
40.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
41.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
42.
ජාත)න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල4ෙණ හ6ව0 ලබෙ ආ89ෙ කට: ය.

[1]

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

