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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
902/’16
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය්
ෙසේවකයන්ට සහන සැලසීම සඳහා නව රජය යටෙත් කමිටුවක් පත්කර ෙහෝ
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම කමිටුව පත්කර ෙහෝ වැඩපිළිෙවළ සකස් කර ඇත්ෙත් කැබිනට්
අනුමතියක් යටෙත්ද; එෙසේ නම්, එම අනුමතිය ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා සහන ලබාදීමට සළකා බලන කාලසීමාව
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පළිගැනීමට ලක්වූවන්ට සහන ලබාදීම සඳහා කියාත්මක කරන ලද
වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(ii)

එෙසේ පළිගැනීමට ලක්වී, සහන ලබා උසස්වීම් ලද පුද්ගලයන්ෙග් නම්,
පළිගැනීමට ලක්වූ ෙහේතුව සහ ඔවුන්ට ලබා දුන් සහනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ට උසස්වීම් සමඟ හිඟ වැටුප් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
928/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

2015.01.08 සිට 2016.08.01 දක්වා ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා
පත්කළ ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින් ෙනොවන පුද්ගලයන්ෙග් නම්,
උපන් දිනයන්, ශී ලංකාෙව් ලිපිනයන්, අධ/ාපන සුදුසුකම්, ෙසේවා පළපුරුද්ද,
පත්කළ රටවල් සහ තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

ඔවුන් අතරින් ද්විත්ව පුරවැසි/විෙද්ශ පුරවැසි තත්ත්වයන් හිමි පුද්ගලයන්
කවුරුන්ද;
(iii) ෙද්ශපාලනිකව පත්කළ ෙමම පුද්ගලයන්ට පැවරූ රාජකාරි කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
931/’16
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් විදුලිය මිලදී ගැනීෙම්දී
පසම්පාදන පටිපාටිය අනුගමනය කළයුතු බව විදුලිබල පනෙත් සඳහන්ව ඇති
බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙම් වනෙතක් සිදු කර ඇති විදුලිය මිලදී ගැනීම් සඳහා පසම්පාදන කාර්ය
පටිපාටිය අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර අවස්ථාවලදීද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
945/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i) 2015.12.09 දින සිට 2016.09.30 දින දක්වා වූ කාලය තුළදී පත් කරන ලද
තානාපතිවරයන්, මහ ෙකොමසාරිස්වරයන්, නිෙයෝජ/ තානාපතිවරයන්,
නිෙයෝජ/ මහ ෙකොමසාරිස්වරයන් සහ එම මට්ටෙම් ෙවනත් තනතුරු දරන ශී
ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් නිලධාරින් සහ විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන
නිලධාරින් සංඛ/ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii) 2016.09.30 දින වනවිට ඉහත (i)හි සඳහන් වන තනතුරු දරන ශී ලංකා විෙද්ශ
ෙසේවයට අයත් ෙනොවන නිලධාරින්ෙග් නම්, වෘත්තීය සුදුසුකම්, ඉහළම
අධ/ාපන සුදුසුකම් සහ වර්තමානෙය් දරන තනතුර ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1004/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

යුද්ධෙයන් පසුව සරණාගත කඳවුරුවල ජීවත්වන ෙදමළ ජනතාවට අයත්
රතන් විශාල පමාණයක් කවුරුන් ෙහෝ භාරෙය් තබා තිෙබ්ද;
(ii) ෙමම රතන් තැන්පතු ගණනය කර තිෙබ්ද;
(iii) එම පුද්ගලයන්ෙග් රතන් ෙමෙතක් ඔවුන් ෙවත යළි ලබා දී ෙනොමැති බවට
පැමිණිලි කර තිෙබ්ද;
(iv) ඉහත (i) සම්බන්ධෙයන් පවතින ෙතොරතුරු කවෙර්ද;
(v) එම හිමිකම්පෑම නිරාකරණය කිරීම සඳහා රජය මඟින් ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
6.
1051/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය්
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යනු ලබන අමාත/ාංශ කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම අමාත/ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
බදු කුලී ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත/ාංශ, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

බදු ෙගවන අමාත/ාංශ, එක් වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු කුලිය හා
ෙසේවා ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;
(vii) රථ සංඛ/ාව අනුව සිදු කරන එම ෙගවීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යන අමාත/ාංශ කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

එම අමාත/ාංශ පවත්වාෙගන යන ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
එම ෙගොඩනැගිලිවල වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු මුදල හා ෙසේවා
ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv) ෙමම ෙගොඩනැගිලිවල රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1134/’16
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2014 වසෙර් අග භාගෙය්දී රට තුළ සහල් හිඟයක් ඇති වන බවට ලංකා
සෙතොස ෙවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුෙන්ද;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

එෙසේ නම්, ඒ අනුව ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය ෙකොපමණද;
සහල් ආනයනය කරන ලද කාල වකවානු කවෙර්ද;
ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද;
ඒ සඳහා පසම්පාදන කියාමාර්ග අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් කවෙර්ද;
ෙමම සහල් ෙතොගෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
එම සහල් ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා
කවෙර්ද;
සහල් ගබඩා කිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(ix)

(4)
(x)

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා පහසුකම් ලබාගැනීෙම්දී පසම්පාදන කියාවලිය
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1235/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ/ාව සහ කිෙලෝ මීටර් පමාණය ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා
පැවති රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක්
එක් වර්ෂය තුළ ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1306/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු
සංවර්ධන අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති මාතර
දිස්තික්කෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන සංඛ/ාව කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතන කවෙර්ද;
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති මාතර දිස්තික්කෙය්
ෙසේවක සංඛ/ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පැවතිය යුතු අවම
තත්ත්වයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1316/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, දකුණ කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ/ ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;
එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;

(5)
(iv)

එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1380/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 150 ෙයෝජනාවට අනුව, ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන
අධිකාරියට (NAQDA) ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 100න්, මහා
භාණ්ඩාගාරය විසින් එම වර්ෂය තුළදී ලබා දුන් මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් එම මූල/ පතිපාදන වැය කිරීම
සඳහා නිශ්චිත ව/ාපෘති සකසා තිබුෙන්ද;
(iii) 2016 වර්ෂයට ෙවන් කළ ඉහත රුපියල් මිලියන 100 වැය කළ ආකාරය
පිළිබඳ වැඩසටහන් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1052/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන
අෙලවි කිරීෙම්දී ගැටලු මතුවී ඇති බවත්;

(ii) එම නිෂ්පාදන සඳහා නිසි මිලක් ෙනොලැෙබන බවත්;
(iii) එෙහයින්, ඔවුන් අෛධර්යමත්ව සිටින බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) බිත්තර වී ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන මිලට ගැනීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1259/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වව්නියාව දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983 න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය තුළදී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

(6)
(iv)

තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

(v)

ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;

(vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1381/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 149 ෙයෝජනාවට අනුව, අනුරාධපුර, වව්නියා සහ
කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කයන්හි කෘෂි හා පශු සම්පත් මත්ස/ සැකසුම් කලාපයන්
පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම ව/ාපෘති තුන සඳහා ශක/තා වාර්තා පිළිෙයළ කරනු ලැබුෙව් කවුරුන්
විසින්ද;
(iii) ඒ අනුව, ෙමකී ව/ාපෘති තුන සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කළ මුළු පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(iv) ෙමකී ව/ාපෘති තුන සඳහා, 2016 වර්ෂාවසානය වනවිට මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් ලබා දුන් මූල/ පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(v) 2017 වර්ෂයට ඉහත ව/ාපෘති ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි මූල/ පතිපාදනය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන* ෙක+ප* ,-ගැ/ම ,-බඳ දැ23ම
1.
අධිකරණ අමාත/තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත/තුමා,— අපරාධ නඩු විධාන සංගහය
(විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන),— 2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

ෙය4ජනා ,-බඳ දැ23ම
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන
ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව
පූ. භා. 10.30 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද විය යුතු ය.
පූ. භා. 11.30ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය.
අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය.

(7)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත/තුමා,—
දිවිනැගුම පනත යටෙත් නිෙයෝග,—2017 අංක 2 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 2013 අංක 1 දරන
දිවිනැගුම පනෙත් 42 වගන්තිය යටෙත් සහ එකී පනෙත් 25(2) සහ 29(2) වගන්ති සමඟ කියවිය
යුතු, 42 වගන්තිය යටෙත් සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත/වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 මාර්තු 07 දිනැති අංක 2009/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.05.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*2.
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.)
*3.
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ
කර්තව/ ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*5.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත/න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*7.
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
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.)
*9.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත/තුමා,— ෙව ළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ 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.)
*12.
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 විද±ත් හා මුදිත ජනමාධ/ විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
13.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
14.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
15.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
16.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.

(9)
17.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
18.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
19.
ජාත/න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.

* සල8ෙණ හ:ව2 ලබෙ ආ<=ෙ කට> ය.

[1]

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

