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අංක 170.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017  06 වැ අඟහවාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
387/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (5)
(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.
1101/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(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;

(2)
(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) එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 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) එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 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?
3.
1123/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

“සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන” නමින් ව)ාපෘතියක් ඔබ අමාත)ාංශය මඟින් ආරම්භ
කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ව)ාපෘතිෙය් අරමුණු කවෙර්ද;
බදුල්ල දිස්තික්කෙයන් එම ව)ාපෘතිය සඳහා ෙතෝරාගත් ගම්මාන කවෙර්ද;

(iv) එම ගම්මාන දියුණු කිරීම සඳහා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1310/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

“ජයනදී”, කිරලවැල්ල, ෙදවිනුවර ලිපිනෙය් පදිංචි පී. එම්. නන්දෙසේන මහතා
ධීවර විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමෙය් දායකෙයකු බවත්;

වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණවීම ෙහේතුෙවන් තමාට හිමි විශාම වැටුප ලබා ගැනීම
සඳහා අංක MT/3279 යටෙත් ඔහු විසින් විධිමත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර
ඇති බවත්;
(iii) ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහකාර අධ)ක්ෂ (ධීවිවැ) විසින්
අංක මාත/05/2/82 හා 2014.11.05 දිනැති ලිපිෙයන් මාතර, කෘෂි රක්ෂණ
මණ්ඩලෙය් අධ)ක්ෂවරයා ෙවත සිහිකැඳවීම් කර ඇති බවත්;
(iv) නන්දෙසේන මහතා, නියමානුකූලව වාරික මුදල් ෙගවා, ඒ බව මාතර සහකාර
අධ)ක්ෂ සහතික කර තිබියදීත්, විශාම වැටුප ෙවනුවට, ශුද්ධ වාරික මුදල් හා ඒ
මත ෙපොළිය පමණක් ආපසු ෙගවීමට කෘෂිකර්ම හා ෙගොවිජන රක්ෂණ
මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(3)
(ආ) ෙම් වනවිට 62 හැවිරිදි විෙය් පසුවන නන්දෙසේන මහතාට හිමි විශාම වැටුප ලබාදීමට
පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1318/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ඒරාවූර්පත්තු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ
පිහිටි රාජ) ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;
(ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

මහතා,—

උසස්

අධ)ාපන

හා

1360/’16
මහාමාර්ග

(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?
(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;
(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?

(4)
7.
1364/’16
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ) පරිපාලන සහ කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තිස් අවුරුදු යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් උතුරු පළාෙත් අවතැන්වීම්,
වාසස්ථාන අහිමිවීම්, භාරකාරවරුන් ෙනොමැතිවීම්, ෙදමව්පියන් අහිමිවීම් හා
ෙද්පළ අහිමිවීම් යන ෙහේතූන් මත සිසුන්ෙග් අධ)ාපනය අඩාල වූ බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම ෙහේතූන් මත සිසුන්ට තම උපාධි අධ)ාපනය සම්පූර්ණ කිරීම පමාද වූ බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එම කරුණු මත, උතුරු පළාෙත් රාජ) ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් වයස් සීමාව
අවුරුදු 45 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1366/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද)
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙසෞඛ) ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ගර්භනී මාතාවන්ට, කිරිෙදන මව්වරුන්ට
හා බර අඩු අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන්ට “තීෙපෝෂ” ෙපෝෂ)දායි ආහාරය ලබා දුන්
බවත්;

(ii)

එෙසේ ලබා ෙදන ලද තීෙපෝෂ, පසුගිය මාස 3 කට වැඩි කාලයක සිට කඳුරට
ඇතුළු ෙබොෙහෝ පෙද්ශවලට ලබා ෙනොදුන් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) තිෙපෝෂ ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii)

රජය විසින් ෙමෙතක් ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන තීෙපෝෂ ෙපෞද්ගලික සුපිරි
ෙවළඳසැල් මඟින් විකිණීෙම් කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බවට, මෑතකදී
මාධ)වලින් පළ කරන ලද වාර්තාවල සත)තාවයක් තිෙබ්ද;
(iii) තීෙපෝෂ අදාළ ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1371/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 125ට අනුව, ක්ෂුද, කුඩා හා මධ) පරිමාණ
කර්මාන්තවලට සහාය වන ඉන්කියුෙබ්ටරයක් ෙලස කටයුතු කරන “මිනි
කාර්මික උද)ාන” ව)ාපෘතිෙයහි පගතිය කවෙර්ද;

(ii)

ෙමම කාර්මික උද)ාන පිහිටුවීමට ෙයෝජිත ෙමොනරාගල, පුත්තලම, යාපනය,
වන්නි සහ අම්පාර දිස්තික්කවල ඉඩම් ෙතෝරා ෙගන තිෙබ්ද;

(5)
(iii)

ෙමම මිනි කාර්මික උද)ාන ව)ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් ඉහත සඳහන්
දිස්තික්කවල දිසා ෙල්කම්වරුන් දැනුවත් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඉහත රජෙය් නිළධාරීන්ෙගන් ලද වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1482/’16
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එකම ජාතික පාසලක් තුළ වසර 10, 15, 20 සහ 30 දක්වා ෙසේවා කාලයක්
සම්පූර්ණකර ඇති ගුරුවරුන් සහ අනධ)යන ෙසේවකයන් සඳහා වාර්ෂික
ස්ථානමාරු ලබාදීෙම් ජාතික පතිපත්තියක් අධ)ාපන අමාත)ාංශයට තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ අනුව 2017 වර්ෂෙය් ස්ථාන මාරුවීම් කමෙව්දය කියාත්මක
කිරීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(iii) එම සැලසුමට අනුව, ගුරු මාරුවීම් ෙම් වනවිට අවසන්කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, එය කඩිනම් කිරීම සඳහා සැලැස්මක් තිෙබ්ද;
(v) ෙමම මාරුවීම් සිදුකරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1506/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු
සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
12.
547/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (5)
(අ)

(i)

ශ«ී ලංකාව තුළ රන් හා රිදී කර්මාන්තෙය් නියුතු විශාල පිරිසක් සිටින බවත්;

(ii)

රන් හා රිදී මිල ඉහළ යාම හා ෙවනත් ෙහේතූන් නිසා ෙමම කර්මාන්තය බිඳ
වැෙටමින් පවතින බවත්;
(iii) ෙමම කර්මාන්තෙය් නියුතුවූවන්ට රැකියා අහිමිවීෙම් අවදානමක් ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත කර්මාන්තෙය් නියුතු පුද්ගලයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii)

එම පුද්ගලයන්ට නව කර්මාන්ත දියුණුකර ගැනීමට රජෙයන් සහන ලබාදීමට
කටයුතු කර තිෙබ්ද;

(6)
(iii) එෙසේ නම්, එම සහන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) රන් හා රිදී මිල පාලනයට රජෙයන් කය
«ි ාමාර්ග ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කය
«ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1215/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983 න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ)
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)
(v)

විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට, වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට විරුද්ධව
නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1407/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 183 ෙයෝජනාවට අනුව, අගාමාත)තුමාෙග් පතිපත්ති
පකාශනෙය් සඳහන් කර ඇති පරිදි, පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරන ලද විෙශේෂිත
කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අපනයන කලාපවලින්, 2016 වර්ෂය තුළ පිහිටවනු ලැබූ
කලාප සංඛ)ාව සහ ඒවා පිහිටවූ ස්ථාන කවෙර්ද;

(ii)

උක්ත ෙයෝජනාවට අනුව පිහිටවූ එක් එක් කලාපයක් ෙවනුෙවන් රජය විසින්
දරනු ලැබූ මුළු වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ෙමම කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අපනයන කලාපයන්හි වගකීම දරන්ෙන් කවර
රාජ) ආයතනයක් විසින්ද;

(iii)

(iv) 2016 වර්ෂය තුළ එවැනි කලාප පිහිටවනු ලැබූෙව් නම්, එම එක් එක් කලාපයක
අපනයන ඉපයුම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය#ජනා %&බඳ දැ)*ම
1.
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
අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග
අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව 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.)
*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)

(8)
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.)
*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.)

(9)
*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 ෙ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.)
*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 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.
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 හ1ව) ලබෙ ආ34ෙ කට5 ය.

[1]

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

