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අංක 173.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017  මස 20 වැ අඟහ!වාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
892/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මැදවච්චිය ප6ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තුලාෙවල්ලිය ග6ාමය ආශත
6ි ව දිවි
ෙගවන “වන්නි සිංහල” නම්, ජන වර්ගය පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;

(ii)

උක්ත ග6ාමයට අමතරව ෙමම ජන වර්ගය ජීවත්වන ෙවනත් ග6ාම නිලධාරි
වසම් කවෙර්ද;
(iii) යුද සමෙය්දී විවිධ පීඩාවන්ට ලක්වූ ෙමම ජනතාව දිවිෙගවන ගම්මානයන්හි
මූලික අවශ+තා අවම මට්ටමක පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එම පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
ෙමම ජනතාවෙග් සම්පද6 ායික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමට රජය පියවර ෙගන
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1112/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත+ාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තු, අධිකාරි,
සංස්ථා හා ෙවනත් ව+වස්ථාපිත ආයතන කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම එක් එක් ආයතනෙය් ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක සංඛ+ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
2015 වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු, ඉහත එක් එක්
ආයතනය සඳහා බඳවා ගත් මුළු ෙසේවක සංඛ+ාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iv)

ඉහත (iii) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(v)

දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක පුරප්පාඩු පවතීද;

(2)
(vi) එෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී ෙසේවකයන් බඳවා ගනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1268/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්;
(i)

ජාතික පාසල්වල ෙසේවය කරන සමස්ත ගුරුවරු සංඛ+ාව ෙකොපමණද;

(ii)

පළාත් සභාවට අයත් පාසල්වල ෙසේවය කරන සමස්ත ගුරුවරු සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;
පාසල්වල දැනට ඉෙගනුම ලබන සමස්ත ශිෂ+ සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
එක් එක් විෂයයන් සඳහා සිටින ගුරුවරු සංඛ+ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
ඉහත (iv) අනුව එක් එක් විෂයයන් සඳහා එක් එක් පාසෙලහි පවතින ගුරු හිඟය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)
(v)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද?
4.
1391/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙයහි ජලජීවී වගා කලාපයක් පිහිටුවීෙම් දැවැන්ත
ව+ාපෘතිෙයහි මූලික කටයුතු ෙවනුෙවන් 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට
අනුව ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 100ක පතිපාදනෙයන්, වර්ෂාවසානය
වනවිට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දුන් මුදල ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)
(iv)

ඉහත ව+ාපෘතිය සඳහා ෙවන් කර ඇති ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;
ෙමම ව+ාපෘතිය සඳහා වූ ව+ාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
2017 වර්ෂෙය්දී ෙමවැනි ජලජීවී වගා කලාප දිවයිෙනහි අෙනකුත් පෙද්ශවලත්
ආරම්භ කරනු ලබන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1509/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ රැකියා අමාත+තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016.12.31 දිනට විෙද්ශයන්හි ෙසේවා නියුක්ත ශී ලාංකිකයන් සංඛ+ාව
ෙකොපමණද;

2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට විෙද්ශයන්හි
ශී ලාංකික ෙසේවා නියුක්තිෙයහි ඉහළ යෑම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
6.
1548/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂවලදී කුඩා වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා
තිකුණාමලය දිස්තික්කයට ෙවන් කරන ලද පතිපාදන, එක් එක් ෙගොවිජන
ෙසේවා ෙකොට්ඨාසය සහ වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් සංවර්ධනය කරන ලද වැව් සහ ඒ සඳහා වැය
කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම සංවර්ධන කටයුතු ෙහේතුෙවන් වී අස්වැන්ෙනහි ඉහළ යෑමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;
වැය කරන ලද පතිපාදනවලට අනුව ෙමම නිෂ්පාදන ඉහළ යෑම පමාණවත්
වන්ෙන්ද;

(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) උක්ත වර්ෂයන්හිදී දියත් කරන ලද වැඩසටහන් නිවැරදි ආකාරෙයන් සිදු
ෙනොවූ බවට ෙගොවීන් විසින් ෙචෝදනා නඟන බැවින්, ෙමම සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳව පසු විපරම් සිදු කර තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම විස්තර කවෙර්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ෙමම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1681/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව - වාලච්ෙච්න මාර්ගයට සමාන්තරව මුහුදු ෙවරළ දිෙග් මඩකලපුව
බාර් පදීපාගාර මංසන්ධිෙය් සිට කල්කුඩා දක්වා, එරාවුර් පිටවීම ෙතක් අර්ධ
වශෙයන් ඉදි කරන ලද මාර්ගයක් පවතින බවත්;

(ii)

ෙමම මාර්ගය මඩකලපුව - වාලච්ෙච්න මාර්ගෙය් රථවාහන තදබදය අඩු කරන
අතර මඩකලපුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය සහ තවත් ආයතන කිහිපයක්
ෙමම මාර්ගයට ආසන්නෙය් ඉදි ෙවමින් පවතින බැවින් ජනතාවට පහසුවක්
වන බවත්;

(iii)

මුහුදු ෙවරළ ඔස්ෙසේ ෙමම මාර්ගෙයන් පාසිකුඩා ෙබොක්ක දක්වා ගමන් කිරීම
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට පහසුවක් බවත්;

(iv)

ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවල ෙයෙදන ධීවරයන්ට ෙමය පහසුවක් වන
බවත්;

(v)

යළි පදිංචි කළ ගම්මානයක් වන තිෙරයිමඩුහි පදිංචිකරුවන්ට ඉන් පතිලාභ
අත්වන බවත්;

(4)
(vi)

ෙමම මාර්ගය ෙදපස සංචාරක ෙහෝටල් සහ ෙවනත් ආයතන ඉදිකිරීමට
ආෙයෝජකයන්ව දිරි ගන්වනු ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් කරන ලද කරුණු සහ අවශ+තා සැලකිල්ලට ගනිමින් ෙමම මාර්ගෙය්
ඉදිකිරීම් කඩිනම් කරන ෙලස උපෙදස් ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
893/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නැෙගනහිර පළාෙත්, පානම ගම්මානෙය්, ජීවත්වන සිංහල හා ෙදමළ ජනතාව
ඉතා සහජීවනෙයන් ජීවත් වන බවත්;

(ii)

එම ජනතාවට තම මූලික අවශ+තා ඉටු කර ගැනීෙම්දී ගැටලු රාශියකට මුහුණ
දීමට සිදුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පානම පෙ
6 ද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජලය හා ඉඩම් ආශත
6ි ව පවතින ගැටලු විසඳීමට
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) උක්ත ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අනන+තාවය හා පාරම්පරික උරුමයන්
රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය අනුගහ
6 ලබාදී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1125/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත+ාංශෙය් පතිපාදන මත, 2010 වර්ෂෙය් සිට
ෙම් දක්වා බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ සංවර්ධනය කරනු ලැබූ බස් නැවතුම්ෙපොළ
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

සංවර්ධනය කරනු ලැබූ බස් නැවතුම්ෙපොළවල නම් කවෙර්ද;
එක් එක් බස් නැවතුම්ෙපොළ සඳහා වියදම් කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

ව+ාපෘතියට ඇතුලත් කිරීමට ෙයෝජිත බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙසසු බස්
නැවතුම්ෙපොළවල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
1270/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 ජනවාරි 08 වැනි දිනට ෙපර ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් එක් එක් කලාප
අධ+ාපන කාර්යාල මට්ටමින් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ ගුරුවරුන්
සිටිෙය්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම සංඛ+ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (i) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ට පළිගැනීම්වලට අදාළ නිර්ෙද්ශයන් නිකුත්
කර තිෙබ්ද;
එම ෙල්ඛනෙය් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(iv)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1394/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 167 ෙයෝජනාවට අනුව, රුපියල් මිලියන 50ක
පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, එය පිහිටවූ දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවීෙම් කාලීන අවශ+තාවය කවෙර්ද;
කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවීම හා සම්බන්ධිත සැලසුම් සැකසීෙම්
වගකීම දරන අමාත+ාංශය කවෙර්ද;
එම අමාත+ාංශය විසින් අයවැය ෙයෝජනාව පාෙයෝගික යථාර්ථයක් බවට
පත්කිරීම සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී අනුගමනය කරන ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද;
2017 අයවැය ෙල්ඛනය මඟින්, ෙයෝජිත කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිරියට
ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් ලබා දුන් මූල+ පතිපාදන පමාණය ෙකොපමණද;

(v)
(vi)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1510/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016 වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ ෙවඩි තැබීම් සහ මිනී මැරුම් සංඛ+ාව ෙකොපමණද;

වර්ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙප්ක්ෂව, 2016 වර්ෂය තුළදී ෙවඩි තැබීම් සහ මිනී
මැරුම් සංඛ+ාව ෙකොපමණ සංඛ+ාවකින් ඉහළ ෙගොස් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
13.
1549/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත+තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කින්නියා, එළිලරංගු කීඩාපිටිය පසුගිය වසර කිහිපයක සිට සංවර්ධනය කරමින්
පවතින බවත්;

(ii) එහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙවන්කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ඒ හරහා සිදුකරනු ලබන වැඩකටයුතු කවෙර්ද;
(iv) ඉහත කටයුතු පිළිබඳ එහි සිටින රාජ+ නිලධාරින් ෙනොදන්නා බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එළිලරංගු කීඩාපිටිෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වර්ෂ 2011 සිට 2015 දක්වා
ෙවන් කරන ලද මුදල් පතිපාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii)
(iii)

එමඟින් සිදුකරන ලද සංවර්ධන කටයුතු කවෙර්ද;
උක්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව තිකුණාමල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය ෙහෝ
නැෙගනහිර පළාත් සභාව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව අමාත+ාංශය විසින් සෘජුව
කටයුතු කරනු ලැබීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

(iv)
(v)

සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරනු ලබන ෙකොන්තාත්කරු කවුරුන්ද;
එම ෙකොන්තාත්කරුට වැඩ පවරා ඇති පදනම කවෙර්ද;

(vi)

දීර්ඝ කාලයක් ගතවී ඇතත්, සංවර්ධන කටයුතු තවමත් සම්පූර්ණ ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) යහපාලන රජය යටෙත් සිදුකරනු ලබන සියලුම සංවර්ධන වැඩකටයුතු පිළිබඳව විනිවිද
භාවයක් පැවතීම තහවුරු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1686/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට, — (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් පිහිටි සියළුම ජාතික පාසල්වල නම් කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි සිටින ශිෂ+ සංඛ+ාව, ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
ගුරු වර්ගය අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි සිටින ගුරුවරු සංඛ+ාව
කවෙර්ද;
විෂයයන් අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසලට අනුමත කර ඇති ගුරුවරු සංඛ+ාව
කවෙර්ද;
ගුරු වර්ගය අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි තිෙබන ගුරු පුරප්පාඩු
සංඛ+ාව කවෙර්ද;
එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි ගුරු පුරප්පාඩු තිෙබන විෂයයන් කවෙර්ද;

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(7)
(vii)

තාක්ෂණ විද+ාගාර සහ භාෂා විද+ාගාර වැනි පහසුකම් සපයා දී ඇති ජාතික
පාසල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත කී පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අධ+ාපන අමාත+ාංශය ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(ii) ඉහත කී පුරප්පාඩු පුරවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1049/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැගිලිවල
පවත්වාෙගන යන අමාත+ාංශ කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම අමාත+ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙ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?
(ආ)
(i) ෙකොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි අමාත+ාංශ, ශී ජයවර්ධනපුර
ෙකෝට්ෙට් ෙවත ෙගන යන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ+ ෙගොඩනැගිලි ඉදිකරන්ෙන්ද;
ෙකොළඹ මහනගර සභා සීමාෙවන් ශී ජයවර්ධනපුර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන
ෙනොයන අමාත+ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
පන% ෙක&ප% '(ගැ*ම '(බඳ දැ-.ම
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.)
2.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත+තුමා,— පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්
(සංෙශෝධන),— (262 වන අධිකාරය වූ) පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්
ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)

ෙය/ජනා '(බඳ දැ-.ම
3.
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්
අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ආනන්ද අලුත්ගමෙග් සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ+ාධාර පදනම සංස්ථාගත කිරීම
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”
4.
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය
(අංක 2),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ශාන්ත අෙබ්ෙසේකර සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ+ාධාර පදනම සංස්ථාගත කිරීම
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.

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.)
*2.

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින්
සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් (3) උප
වගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන
උපාය මාර්ග හා ජාත+න්තර ෙවළඳ අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි 19 දිනැති අංක
2019/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.07 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.
මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත+වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016
ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1997/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.06
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 992 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*5.

මුදල් හා ජනමාධ+ අමාත+තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
අරක්කු බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත+වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර්
20 දිනැති අංක 1998/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.06 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 994 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.

අගාමාත+තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත+තුමා,— සමුද දූෂණය
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත්
6 වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 51 වගන්තිය යටෙත්
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත+වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක
1996/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*7.
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.)
*8.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*9.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත+න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 10 )
*11.
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ෙ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.
*15.
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.
*16.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත+ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
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.)
*19.
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 විදÁත් හා මුදිත
ජනමාධ+ විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
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20.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
21.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
22.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
24.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
26.
ජාත+න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල3ෙණ හ5ව- ලබෙ ආ78ෙ කට9 ය.

[1]

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

