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2018 $ 19 වැ අඟහ(වාදා අ.භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
18/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ඩිෙපෝ සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ඩිෙපෝවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ඩිෙපෝෙවන් දැනට ධාවනය කරනු ලබන බස්රථ සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම ඩිෙපෝ අතරින් ලාභ හා පාඩු ලබන ඩිෙපෝ ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(v) එම එක් එක් ඩිෙපෝෙව් පවතින පුරප්පාඩු කවෙර්ද;
(vi) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා ඩිෙපෝවල
ලබා දී ඇති රැකියා සංඛ+ාව සහ එම රැකියා ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(vii) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ලංගම ඩිෙපෝවල බස් ඇණිය වැඩි දියුණු කිරීමට
අමාත+ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
38/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

2016 අයවැෙයහි අංක 182 ෙයෝජනාවට අනුව, පාථමික කර්මාන්ත
කවුන්සිලයක් (Primary Industry Council) පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි, පාථමික කර්මාන්ත කවුන්සිලයක් පිහිටුවීෙම්
අරමුණු හා ඒ සඳහා වූ වැඩපිළිෙවළ සැෙකවින් පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
ෙමම කවුන්සිලයට සම්බන්ධවන විෙශේෂඥයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් වන ශී ලංකාෙව් දැනට සකීයව පවත්නා පාථමික
කර්මාන්ත පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(2)
(vi)

2009 යුද ගැටුම් නිමවීෙමන් පසු, උතුරු නැෙගනහිර ඇතුළුව ශී ලංකාව තුළ
අළුතින් ඇරඹූ පාථමික කර්මාන්තයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
132/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කළු ගඟ, ෙමොරගහකන්ද ව+ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් මාතෙල් දිස්තික්කෙය්,
ලග්ගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අවතැන් වූ පවුල්, ලග්ගල මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය තුළම පදිංචි කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අවතැන් වූ පවුල් සංඛ+ාව සහ ලබාදුන් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ ලබාදුන් ඉඩම් පමාණය වත්මන් පරපුරට පමාණවත් වුවද, ඊළඟ පරම්පරා
සඳහා පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙමොරගහකන්ද ව+ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් නැවත පදිංචි කරන ලද පවුල්
මුහුණ ෙදන ඉඩම් ගැටලු හා ඔවුන්ෙග් ඊළඟ පරම්පරාවට මුහුණ දීමට සිදුවන
ඉඩම් ගැටලු විසඳීමට අමාත+ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
159/’18
ගරු (ෛවද+) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන උපාධි පදානය කරනු ලබන ආයතන
සංඛ+ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම එක් එක් ආයතනෙය්,
(i)
(ii)

ලිපිනය;
උපාධි පදානය කිරීම සඳහා විශ්වවිද+ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
අනුමතිය ලබාෙගන ඇති දිනය;
(iii) පිරිනමනු ලබන උපාධි;
(iv) ඉෙගනුම ලබන සිසුන් සංඛ+ාව;
(v) එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අයකරනු ලබන මුදල;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
196/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසිය
සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස ෙකොපමණද;
උක්ත සංචාරයට සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත්
වූ පදනම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(3)
(iii)

එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ+ සංස්ථා, ව+වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රාජ+
සමාගම් විසින් දැරූ සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
217/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිෙබන වැව් 11ක් ආශිතව පවුල් 750ක්
පමණ මිරිදිය මත්ස+ කර්මාන්තෙය් නියැෙලන බවත්;
(ii) මෑතක සිට පවතින දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් ෙමම පවුල්වල ජීවෙනෝපාය
මුළුමනින්ම පාෙහේ අහිමි වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කර, යම් වන්දියක්
ලබා දීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ලබා දිය හැකි සහනය කවෙර්ද
(iii) එම සහනය ලබා ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

7.
233/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ+ාපන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොෙළොන්නාව අධ+ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි එකම බාලිකා ජාතික පාසල
ෙකොෙළොන්නාව බාලිකා විද+ාලය බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට එම විද+ාලෙය් අඩුපාඩු රැසක් පවතින බවත්;
(iii) ගුරු පුරප්පාඩු 18ක් සහ අනධ+යන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු 08ක් පවතින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම පුරප්පාඩු පැවතීම විද+ාලෙය් ඉදිරි පගතියට හා කීර්තියට බාධාවක් සහ
හානියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)
(iv)

ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඇති සැලසුම් කවෙර්ද;
ඒ සඳහා පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද+ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ලබාදී ඇති පතිපාදන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) එම පතිපාදනවලින් දැනට සිදු කර ඇති වැඩසටහන්වල පගතිය කවෙර්ද;
(vi) 2018 වර්ෂෙය් ෙමම විද+ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
පතිපාදන ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
241/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල් සංඛ+ාව, එක් එක්
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) සමෘද්ධි ව+ාපාරයට අලුතින් පවුල් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා අමාත+ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
311/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ෙකොළඹ නගරෙය් මධ+ම බස්නැවතුම, ගුණසිංහපුර ෙපෞද්ගලික බස් නැවතුම
හා බැස්ටියන් මාවෙත් පිහිටි ෙපෞද්ගලික බස් නැවතුම යන ස්ථානයන්හි
බස්රථවලින් කප්පම් ලබා ගන්නා බවත්;
(ii) මත්දව+ හා ෙවනත් අයථා කියාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් තම ව+ාපාර
කටයුතු සඳහා ෙමම ස්ථාන ෙයොදා ගන්නා බවත්;
(iii) ෙමම ස්ථානයන්හි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මගීන් සඳහා පම
¯ ාණවත් පහසුකම්
ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත අයථා කය
¯ි ාවන්හි ෙයෙදන පුද්ගලයන් මැඬලීමට කය
¯ි ාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සහ නීති මඟින් කටයුතු කළ
පුද්ගලයන් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම ස්ථානයන්හි ආරක්ෂාවට ෙපොලීසිය ෙයොදවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම බස් නැවතුම්වල වැසිකිළි ඇතුළු යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට
පියවරෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
383/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා
පජා සංවර්ධන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වතුකරෙය් පදිංචි දවිඩ කම්කරුවන් පවුල් ලක්ෂ 08ක් පමණ ෙම් දක්වා
අඩි 10x12 ලයින් කාමරවල ජීවත්වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
ඔවුන්ට නිවාස ලබාදීම සඳහා පසුගිය රජය විසින් ආරම්භ කළ වැඩපිළිෙවළට
අනුව 2014.12.31 දින වනවිට ඉදිකර තිබූ නිවාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (ii) හි සඳහන් නිවාස ඉදිකර ඇති වතු සහ දිස්තික්ක කවෙර්ද;

(5)
(iv)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ෙමම ව+ාපෘතියට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන
පමාණය ෙකොපමණද;
(v) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඉදිකළ නිවාස සංඛ+ාව, එක් එක් වර්ෂය සහ
දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) වතුකරෙය් ජීවත්වන ජනතාවට පැවති රජයන් විසින් ලබා දී ඇති නිවාස
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(vii) ෙමම නිවාස පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් විසඳීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
(viii) එම වැඩපිළිෙවළ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
392/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

2017 වර්ෂය තුළ සිදු වූ හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
එම ආපදාවලින් අවතැන් වූ සංඛ+ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙකොපමණද;
ෙද්පල හානි සංඛ+ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙකොපමණද;
අවතැන්වූවන් සඳහා වන්දි ලබාදීමට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
410/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iv) 2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය
ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ+ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන්
කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
424/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2012 වර්ෂෙය්දී පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පලාගල - නෑගම්පහ
මාර්ගෙය් ආරම්භ කළ “විජයගම” රණවිරු ගම්මානය 2013 වර්ෂෙය් දී
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ජනතා අයිතියට පත් කර ඇති බවත්;

(6)
(ii)

ෙමම ගම්මමානෙය් වන අලින් නිතර ගැවසීම ෙහේතුෙවන් ගම්මානෙය්
පදිංචිකරුවන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු සිදු කර ගැනීම පවා ඉතාමත් අනතුරුදායක
තත්ත්වයක පවතින බවත්;
(iii) ෙමම ගම්මානය වටා අලිවැටක් ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇතත්, ෙමෙතක් එය
සිදු කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ගම්වාසීන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා කඩිනමින් අලිවැටක් ඉදිකිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන) ෙක* ප) +,ගැ.ම +,බඳ දැ2 3ම
1.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන),— 2009 අංක 9
දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙය4ජනා +,බඳ දැ2 3ම
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 8හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල
ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 2.00 ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 8(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ. භා. 6.30 ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද+ාලය (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*2.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 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)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+වරයා 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)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— 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
ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+වරයා 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.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
1990 සුවසැරිය පදනම පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 25 වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ+ අමාත+වරයා 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)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— 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
ජනමාධ+ අමාත+වරයා 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)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*8.
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද+ අමාත+තුමා,— 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
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද+ අමාත+වරයා 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.
*9.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— 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 ජනමාධ+
අමාත+වරයා 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.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
ෙකොළඹ ව+ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
කාරක සභාව.
*12.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන+ෝන+ සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ+ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
අල්ලස් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*20.
ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල+ 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
මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*22.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල+ 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 මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*23.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල+ 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
මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*24.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ 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
මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*25.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ 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 රාජ+ උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
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*26.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— රාජ+ උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ 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 රාජ+ උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*27.
රාජ+ ව+වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත+තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල+ 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 මූල+ පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*28.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— 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.)
*29.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— 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.)
*30.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— 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.)
*31.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— 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.)
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*32.
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත+තුමා,— 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
අමාත+වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදුව 2018.03.06 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සභාගත කරන ලද
එකී කමිටුෙව් වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
*33.
අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව+වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව+වස්ථාෙව් 153 ව+වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව+වස්ථා 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
ව+වස්ථාෙව් 153 (2) ව+වස්ථාව 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 අමාත+ මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2017.12.05 දිනැති අමාත+ 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 රාජ+ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව
SL - 4 වැටුප් පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම
හා තනතුරට හිමි අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ)
රාජ+ 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 ව+වස්ථාෙව්
153 (2) ව+වස්ථාව 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.
*34.
අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව+වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
ආණ්ඩුකම ව+වස්ථාෙව් 104ආ (5) (අ) ව+වස්ථාව 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 විදÌත් හා මුදිත ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු,
මාධ+ උපමාන අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*35.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*36.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*37.
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 විදÌත් හා මුදිත ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන්
ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
38.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
39.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
40.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
41.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
42.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
43.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
44.
ජාත+න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
45.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
46.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල8ෙණ හ:ව2 ලබෙ ආ<=ෙ කට> ය.

