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අංක 169.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 මැ මස 26 වැ

!රාදා $. භා. 10.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
903/’16
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවක සංඛ/ාවට (cadre) අනුව
අධිකාරිෙය් ස්ථිර තනතුරු සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

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

ඉහත (i) හි සඳහන් තනතුරු කවෙර්ද;
දැනට වැඩ බලන තත්ත්වෙය් පවතින තනතුරු සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
එම තනතුරු කවෙර්ද;
වැඩබලන තනතුරු සඳහා ස්ථිර නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,—
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඉඩම්

සහ

පාර්ලිෙම්න්තු

976/’16
පතිසංස්කරණ

වයඹ පළාෙත්, හලාවත, ඉරණවිල පෙද්ශෙය් “ඇමරිකන් හඬ” (Voice of
America) යනුෙවන් සම්ෙපේෂණාගාරයක් තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
එම ඉඩම ලබා දී ඇත්ෙත් සින්නක්කරද; එෙසේ නැතෙහොත්, බදු පදනම මතද;
බදු පදනම මත නම්, ශී ලංකා රජයට ලබාදී ඇති බදු පමාණය එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) ෙමම භූමිය තුළ ශී ලංකා රජෙය් සියලුම නීති රීති බලාත්මකෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

“ඇමරිකන් හඬ” ආයතනය ආරම්භ කිරීමට ශී ලංකා රජය සහ ඇමරිකා
එක්සත් ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළඹි ගිවිසුම්
කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම ගිවිසුම් සියල්ලම සභාගත කරන්ෙන්ද;
එම ආයතනය තුළ ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් හා විෙද්ශිකයන් සංඛ/ාව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(2)
(iv)

එම ආයතනය විසින් කරනු ලබන වැඩකටයුතු සහ විකාශනය කරනු ලබන
වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(v) එම වැඩකටයුතු හා වැඩසටහන් නියාමනය කරනු ලබන රාජ/ ආයතනය
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1008/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අධිකරණ අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට අනතුරක් බැවින්, පමුඛතා පදනමින්
විමර්ශනය කරන ෙමන් ඉල්ලමින් එවකට විෙද්ශ අමාත/ මංගල සමරවීර
මැතිතුමා විසින් 2015.01.08 වැනි දින රාතිෙය් ජනාධිපතිවරණ පතිඵල
අත්හිටුවීෙම් කුමන්තණයක් පිළිබඳව, 2015.01.14 වැනි දින අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බවත්;

(ii)

ඒ පිළිබඳව මවිසින් ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිෙම්න්තු වාචික පශ්නයකට 2016.03.09
වැනි දින පිළිතුරු ෙදමින් නීතිය සහ සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත/වරයා විසින් නීතිපති උපෙදස් ෙනොලැබීෙමන් ඉදිරි කටයුතු ඇණහිට
ඇතැයි පැවසූ බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එකී විමර්ශනය පිළිබඳ වාර්තාවක් නීතිපතිවරයාට ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;
(ii) එකී විමර්ශනය පිළිබඳ නීතිපති උපෙදස් ෙපොලීසියට යැවූ දිනය කවෙර්ද;
(iii) නීතිපති උපෙදස් ෙම් වනෙතක් යවා ෙනොමැති නම්, ඊට බල පෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1167/’16
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය යටෙත් ආරම්භ කරන ලද මහනුවර නගර සංවර්ධන ව/ාපෘතිය
සඳහා 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වැය
කර තිබූ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

ෙමම ව/ාපෘතිය සඳහා පසුගිය රජය සමෙය් විෙද්ශ ආධාර හරහා ෙවන් කළ
මුදලින් ඒ වනවිට ලැබී තිබූ පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

යහපාලන රජය බලයට පත් වී මාස 20ක පමණ කාලයක් ගත වී ඇතත්, එම
කාලය තුළ ෙමම ව/ාපෘතිෙය් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු වී නැති බව
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ශී ලංකාෙව් පධාන නගරයක් වන මහනුවර වැනි නගරයක, නගර සංවර්ධන
ව/ාපෘතියක් අත්හිටුවීමට අමාත/ාංශය කටයුතු කර තිෙබ්ද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1260/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ii)
(iii)

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 වනෙතක් වූ කාලය තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ/ාව
ෙකොපමණද;

(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?
6.
1307/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමාර්ග අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි, මධ/ම රජයට අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය
ෙකොපමණද;

(ii)

එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් කාපට් අතුරා ඇති මාර්ග
කිෙලෝමීටර් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් මාර්ග සංවර්ධනයට හා
නඩත්තුවට ෙවන් කරනු ලැබූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1317/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු මධ/ම 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 අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද;

(4)
(iv)

එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1326/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අභ/න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ලන්ෙද්සි පාලන සමෙය්දී රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ
ශී ලාංකිකයන් කවුරුන්ද;

(ii) ඔවුන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) රාජෙදෝහිෙයකු ෙලස නම් කළ පසු ඔහුට අහිමි වන වරපසාද කවෙර්ද;
(ii) එම වරපසාද අහිමි වීම ඔහුෙග් පවුෙල් අයට බලපාන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ලන්ෙද්සීන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ ශී ලාංකිකයන් එම ෙල්ඛනයන්ෙගන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii) ඔවුන් ජාතික වීරයන් ෙලස නම් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1383/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අනුව, මත්ස/ සහ මත්ස/ නිෂ්පාදන
ආනයනය සඳහා, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 50/= දක්වා වැඩි කිරීෙමන්,
රාජ/ අය භාරයට වූ දායකත්වය කවෙර්ද;

1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මත්ස/ සහ මත්ස/
නිෂ්පාදන පමාණය සහ එහි ආනයන වටිනාකම එක් එක් වර්ෂය අනුව
කවෙර්ද;
(iii) ෙර්ගු දත්ත අනුව, ශී ලංකාවට මත්ස/ සහ මත්ස/ නිෂ්පාදන ආනයනය කරනු
ලබන ආනයනකරුවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ශී ලංකාවට මාළු ආනයනය කිරීම අඩු කිරීම සඳහා රජයට කිසියම් වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
1546/’17
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අම්පාර, කල්මුෙණ් පාර, ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට පදිංචි ඩබ්ලිව්. ජී. සිරිල්
ෙපෙර්රා මහතා එම ලිපිනෙයහි වසර 17ක් අඛණ්ඩව පදිංචිවී සිටින බවත්;

(ii)

එම ඉඩම් ෙකොටස සඳහා නීත/ානුකූල හිමිකම ලබා ගැනීමට දිගුකාලීනව
කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය විසින්
චකෙල්ඛ අංක 2008/4 අනුව පවත්වන ලද ඉඩම් කච්ෙච්රියකින් පර්චස් 20ක
ඉඩම් ෙකොටසක් ඔහුට ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ වූ බවත්;

(iii)

එෙහත්, එම ඉඩම් ෙකොටස විවිධ ෙහේතු දක්වමින් ලබා ෙනොදීම සම්බන්ධෙයන්
ඔහු ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු, එම
ෙකොමිසම විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනය අවසානෙය්දී ඒ මහතා පදිංචි ඉඩම
නීත/ානුකූලව ඔහුට ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූ බවත්;
(iv) නමුත්, ෙම් දක්වා ඔහුට එම ඉඩෙම් අයිතිය ලබා දී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙපෙර්රා මහතාට සිදුවී ඇති ෙමම අගතියට සහ අසාධාරණයට සහනයක් සලසා දීම
සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1043/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසිය
සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස ෙකොපමණද;

(ii)

උක්ත සංචාරයට සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත්
වූ පදනම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(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?
12.
1261/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මුලතිව් 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 තුළ දී 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?
13.
1308/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාධ/ෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතා ඝාතනය කරනු ලැබුෙව් තමා බවට
පාෙපොච්චාරණයක් සටහන් තබමින් කෑගල්ල පෙද්ශෙය් විශාමික බුද්ධි අංශ
සාමාජිකෙයකු දිවිනසාෙගන ඇති බවට වාර්තා පළවී ඇති බවත්;

(ii)

එය දිවිනසා ගැනීමක්ද; නැතෙහොත්, ඝාතනයක්ද; යන්න පිළිබඳ සැක සහිත
බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ/ අමාත/වරයා විෙශේෂ මාධ/
ෙහළිදරව්වක් කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එකී විශාමික බුද්ධි අංශ සාමාජිකයාෙග් මරණය පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂණයක් සිදුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෛවද/ නිගමනය කවෙර්ද;
(iii) සිදුවී ඇත්ෙත් සිය දිවිනසා ගැනීමක් ෙනොෙව් නම්, මරණයට අදාළ වූ ෙහේතූන්
කවෙර්ද;
(iv) එයට වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ නීතිමය පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) වගකිවයුතු පුරවැසිෙයක් වශෙයන් නිෙයෝජ/ අමාත/වරයා කර ඇති පකාශය
පිළිබඳ යම් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
(ii)

මාධ/ෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතාෙග් ඝාතනය පිළිබඳ පරීක්ෂණෙය්
වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1328/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාව තුළ ඇති සුළං විදුලි බලාගාර සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

එම බලාගාරයන්ෙගන් විදුලි ඒකකයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ගන්නා
මිල, එක් එක් බලාගාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම බලාගාර අතරින් සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත්
බලාගාර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අලිමංකඩ ඉදිකරන නව සුළං බලාගාරෙයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලි
ඒකකයක් ලබාෙදන මිල කවෙර්ද;

(7)
(ii)

සුළං බලාගාරයන්ෙගන් විදුලිය ඒකකයක් අඩුම මිලකට ලබා ගැනීමට රජය
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1384/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 146 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීයව මාළු ටින් කිරීම
සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම සඳහා ලක් සෙතොසට රුපියල් මිලියන
300ක පතිපාදනයක් ලබා දුන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම දිරිගැන්වීෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත් පතිලාභ ලබාදිය හැකි ටින් මාළු
නිෂ්පාදකයන් කවුරුන්ද;
(iii) ඉකුත් වසර කිහිපය තුළ ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කවෙර්ද;
(iv) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ ටින් මාළු
පමාණය සහ ඒ ෙවනුෙවන් වැය කළ විෙද්ශ විනිමය පමාණය, එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) රජය විසින් ටින් මාළු සඳහා නියම කර ඇති රු.125/=ක පාලන මිල
ෙවළඳෙපොළ තුළ එෙලසින් කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය(ජනා *+බඳ දැ./ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්ති
ෙකටුම්පත,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 46 අ (3) (අ) සහ (ආ) හි විධිවිධානවල
කුමක් සඳහන් වුවද, කථානායකතුමා විසින් 2017 මැයි මස 03 වන දින ෙයොමු කරන ලද උතුරු
පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්ති ෙකටුම්පත පිළිබඳව, ස්වකීය වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජාත/න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ලබා දී
ඇති කාල සීමාව 2017 ජූලි මස 03 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කළ යුතුය.
2.
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය,—
පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

(8)

ෙ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.)

(9)
*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,— ෙවළඳ 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 විදÆත් 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.
17.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.

( 10 )
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.
* සල!ෙණ හ4ව. ලබෙ ආ67ෙ කට8 ය.

[1]

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

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන පශ්න
1.
925/’16
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ/ ව/වසාය සංවර්ධන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පියදාස කුඩා බාලෙග් නමැත්තා ශී ලංකා ඉන්ෂූවරන්ස් හා ඊට අනුබද්ධ
ආයතනවල දැරූ තනතුරු කවෙර්ද;

(ii)

එම තනතුරු දරන ලද කාල සීමාව එක් එක් තනතුර අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ඔහුෙග් අධ/ාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iv) ඔහු එක් එක් තනතුර සඳහා ලබාගත් මාසික වැටුප් හා දීමනා ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

