(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 171.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017  07 වැ බදාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
859/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද+ අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මත්වතුර පානය ඉහළ ෙගොස් ඇති බවත්;

(ii)

මත්වතුර පානය කිරීම පුද්ගලයන්ෙග් ෙසෞඛ+ පිරිහීමට පධාන ෙහේතුවක්
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මත්වතුර පානය අඩු කිරීමට රජය කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iii) මත්වතුර පානය කිරීම ෙහේතුෙවන් වැළෙඳන ෙරෝගාබාධයන්ට පතිකාර
කිරීමට රජය වසරකට වැය කරන මුදල දළ වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම මුදල, ෙසෞඛ+ සඳහා රජය වැය කරන මුදලින් ෙකොපමණ පතිශතයක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1263/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

යාපනය දක්වා දිෙවන උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;

1983 වර්ෂය වනවිට යාල්ෙද්වි දුම්රිය උතුරු දුම්රිය මාර්ගය තුළ දිනකට ගමන්
කරන ලද වාර සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) 1983 වර්ෂය වනවිට ෙකොළඹ සිට යාපනය දක්වා ද යාපනෙය් සිට ෙකොළඹ
දක්වා ද වාර්ෂිකව ගමන් ගත් මගීන් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iv) වර්ෂ 1980 සිට 1983 දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) දුම්රිය මාර්ගය තස්තවාදී පහාරෙයන් විනාශ කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(vi) පහාරය එල්ල වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(vii) සිදු වූ විනාශය ෙකොපමණදැයි ගණනය කර තිෙබ්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(2)
(ආ)

(i)

2009 යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු උතුරු දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට එක් එක්
වර්ෂෙය්දී ෙවන්කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ගමන් ගන්නා වාර සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) 2009 සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී ගමන් කර ඇති මගීන් සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ලබා ඇති ආදායම ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1339/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1992 වර්ෂෙය්දී, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ
අක්බර්පුර යන ගම්මානවලට ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් එල්ල කරන ලද
පහාරෙයන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ, නිවාස, ෙද්පළ අහිමිවූ ෙහෝ ෙවනත්
ආකාරෙයන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;

(ii)

එම තස්ත පහාරෙයන් මියගිය පුද්ගලයන් අතර එවකට පවුෙල් ගෘහමූලිකයන්
ෙලස හඳුනාෙගන සිටි පුද්ගලයන් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
(iii) අවතැන් වූ පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු බවට සඳහන්
අමාත+ාංශෙය් ෙපොදු නිර්ණායකෙයහි අනු පවුල් ෙලස සලකන කමෙව්දය
නිසා එම තස්ත විපතට මුහුණදුන් අවස්ථාෙව්දී වයස 18 න් පහළ තැනැත්තන්ට
බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 යටෙත් කියාත්මක තර්ජනයට
ලක්වූ ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ නිවාසලාභීන්
ෙතෝරාගැනීෙම්දී එවකට බාල වයෙසේ පසුවූ දැනට පවුලක් ෙලස ජීවත්වන
පුද්ගලයන් අනු පවුල් ෙලස පිළිගැනීමට උපෙදස් ෙදන්ෙන්ද;
(v) එම අනු පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1350/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාර්ග අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(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;
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;

(iii)

(3)
(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?
5.
1365’/16
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ+ පරිපාලන සහ කළමනාකරණ
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එක් එක් දිස්තික්කය සඳහා අතිෙර්ක දිසාපති (සංවර්ධන) තනතුරක්ද, එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සඳහා සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් (සැලසුම් හා
සංවර්ධන) තනතුරක්ද වශෙයන් නව තනතුරු ඇතිකිරීම සඳහා දීපව+ාප්තව,
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව හා ෙම් සඳහා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය්
නිලධාරින් පත්කිරීමට කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින දීපව+ාප්ත ෙසේවාවලින් ශී ලංකා කම සම්පාදන
ෙසේවයද එක් ෙසේවාවක් වන අතර, ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් සඳහා සුදුසු
තනතුරු නිර්මාණය කර ෙනොමැති බැවින්, පළමු ෙශේණිෙය් නිලධාරින්
ෙබොෙහොමයක් II ෙශේණිෙය් හා III ෙශේණිෙය් තනතුරුවල රාජකාරි කරන බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එබැවින්, අලුතින් ඇති කිරීමට නියමිත ෙමම තනතුරු කම සම්පාදන ෙසේවෙය්
නිලධාරින්ට ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1367/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, කණ්ඩාවලයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
පුනාෙනයි නීරාම් ගම්මානෙය් දැනට පවුල් 1837 ක් ජීවත් වන බවත්;

(ii)

ෙමම පවුල්වලින්, පවුල් 780 කට ෙම් දක්වා ස්ථීර නිවාස ෙනොලැබී ඇති අතර,
පවුල් 391ක් කාන්තා මූලික පවුල් බවත්;
ෙමම ගම්මානයට මූලික පහසුකම් ෙබොෙහොමයක් ලබා දිය යුතු බවත්;

(iii)
(iv)

ගම්වැසියන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඉඩම් බලපත ෙනොමැති වීම බරපතල
පශ්නයක් බවට පත්වී ඇති බවත්;
(v) විෙශේෂෙයන් කාන්තා මූලික පවුල්වල ජීවෙනෝපායන් ෙබොෙහෝ අඩාල වී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(4)
(ආ)

(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ඉහත අවශ+තාවයන් සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;

(ii)

ෙම් වනවිටත් පියවර ෙගන තිෙබ් නම්, ඒවා ආරම්භ කළ දිනය සහ අවසන් වන
දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙමෙතක් කිසිඳු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති නම්, ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ගනු
ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1388/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(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?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය ජනා "#බඳ දැ%&ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— අද දින විසිර යෑෙම්දී
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2017 ජූනි මස 09 වැනි සිකුරාදා පූ. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් තැබිය
යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.

කීඩා අමාත+තුමා,— කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 වගන්තිය යටෙත් ජාතික කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් කීඩා
අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27 දිනැති අංක 1990/23 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් සහ 2017 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 2006/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(5)
*2.

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනත යටෙත් නිෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 14 වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය
මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 21 දිනැති
අංක 2011/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.23 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ
කර්තව+ ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා,— අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ+ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් වැටුප් හා දීමනා
පතිෙශෝධනය කිරීම,— 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභා පනෙත් 16(1) වගන්තිය මඟින් ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටු කරලීම
පිණිස එම ෙකොමිෂන් සභාවට සහාය වීමට අධ+ක්ෂ ජනරාල්වරෙයකු පත්කිරීමට සහ එම
තනතුර දරන තැනැත්තාට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන වැටුපක් ෙගවීමට
විධිවිධාන සලස්වා දී ඇති ෙහයින්ද;
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ+ක්ෂ ජනරාල් තනතුරට
2016.11.24 දින සිට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් ධූරෙය්
රාජකාරි කළ ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ+ක්ෂ ජනරාල්
ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතාට ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර්
ජනරාල් තනතුරට හිමි මාසික වැටුප හා රජෙය් නිල නිවාසයක් ලබා දී ෙනොමැති නම්,
නිවාස කුලී දීමනාව ඇතුළු සියලු දීමනා (දුරකථන දීමනාව සහ ඉන්ධන දීමනාව හැර)
ලබාදීමටත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ+ක්ෂ ජනරාල්
ධූරයට හිමි අමාත+ාංශ ෙල්කම් දීමනාව, දුරකථන දීමනාව සහ ඉන්ධන දීමනාව
2016.11.24 දින සිට ෙගවීමට අමාත+ මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද;
ඊට අනුකූලව, 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභා පනෙත් 16(2) වගන්තිය පකාරව, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාෙව් අධ+ක්ෂ ජනරාල්, ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා ෙවත රජෙය්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික වැටුප හා දීමනා
ෙගවීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*6.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත+න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(6)
*8.
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
ෙ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.
*12.
අධිකරණ අමාත+තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත+තුමා,— අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු
එම පනෙත් 61 වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 27
දිනැති අංක 2012/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.23 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*13.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත+තුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැව් පනෙත් 139 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත්
321 වගන්තිය යටෙත් බහාලුම් දළ ස්කන්ධ සත+ායන සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික
කටයුතු අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක 1979/30 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
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 විදÂත් හා මුදිත
ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

(7)
17.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
18.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
19.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
20.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
21.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
22.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ජාත+න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල+ෙණ හ.ව% ලබෙ ආ01ෙ කට2 ය.

[1]

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

