(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 236.]

පා

ෙෙ නාය පය

2018 ජනවා මස 24 වැ! බදාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
124/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් නගර තුළ යාචකයන් විශාල පමාණයක් සිටින බවත්;

(ii) ඔවුන්ෙගන් සමහරක් විවිධ සමාජ විෙරෝධී කටයුතුවලට සම්බන්ධ බවත්;
(iii) ඇතැමුන් යාචක ෙවස්ගත් වංචාකාරයන් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශි ලංකාව තුළ සිටින යාචකයන් පිළිබඳව සංගණනයක් කර තිෙබ්ද; එෙසේ නම්,
එම දිනය කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

එම සංගණනයට අනුව ශී ලංකාව තුළ සිටින යාචකයන් සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
එම සංඛ(ාව ගැහැණු, පිරිමි හා ළමුන් අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) යාචකයන් පිළිබඳ සංගණනයක් කර ෙනොමැති නම්, සංගණනයක් කිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) යාචකයන් පුනරුත්ථාපනයට රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

ශී ලංකාව තුළ ඇති යාචක පුනරුත්ථාපන මධ(ස්ථාන සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
ෙමම පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා වසරකට රජය වැය කරන මුදල
ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
465/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (9)
(අ)

(i)

2015 වසර තුළ ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර කවෙර්ද;

(2)
(ii)

එකී එක් එක් විෙද්ශ සංචාරයට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, තනතුරු සහ
එම පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රාජ( සහ අර්ධ රාජ( ආයතන විසින් දරන ලද
වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1408/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 182 ෙයෝජනාවට අනුව, පාථමික කර්මාන්ත
කවුන්සිලයක් (Primary Industry Council) පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි, පාථමික කර්මාන්ත කවුන්සිලයක් පිහිටුවීෙම්
අරමුණු හා ඒ සඳහා වූ වැඩපිළිෙවළ සැෙකවින් පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම කවුන්සිලයට සම්බන්ධවන විෙශේෂඥයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(v) උක්ත ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් වන ශී ලංකාෙව් දැනට සකීයව පවත්නා පාථමික
කර්මාන්ත පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vi) 2009 යුද ගැටුම් නිමවීෙමන් පසු, උතුරු නැෙගනහිර ඇතුළුව ශී ලංකාව තුළ
අළුතින් ඇරඹූ පාථමික කර්මාන්තයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1470/’16
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංවර්ධන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ස්ථාපනය කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ආරම්භක අරමුණු කවෙර්ද;
සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ස්ථාපිත කළ දින සිට අවසන් අධ(ක්ෂ
මණ්ඩලය දක්වා එහි අධ(ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සිටි පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්,
අධ(ාපන සුදුසුකම් සහ ලැබූ වැටුප් හා අෙනකුත් පතිලාභ ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ආරම්භෙය් සිට ලැබූ අලාභය
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ණය, ලබාගත් ණය ෙගවීමට ඇති
රාජ( ආයතන හා එම ණය පමාණයන් කවෙර්ද;
(vi) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් රජය
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1579/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය විසින් චීන ආධාර මත කිතුල්ගල, කළුෙකොහුතැන්න පෙද්ශෙය්
ෙබෝඩ්ලන්ඩ් ජලවිදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීමට පියවර ගන්නා ලද බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙමම ව(ාපෘතිය සඳහා රජයට පවරා ගන්නා ලද ඉහත සඳහන් ගාමෙය්
පදිංචිකරුවන්ෙග් ඉඩම් සඳහා සුදුසු පරිදි වන්දි ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු
වූ අතර නුවරඑළිය දිස්තික්කයට අයත් පදිංචිකරුවන්ට වන්දි ලබාදුන් නමුත්,
කෑගල්ල දිස්තික්කයට අයත් පදිංචිකරුවන්ට ෙගවා ඇත්ෙත් ඉතාමත් සුළු
වන්දියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා කෑගල්ල දිස්තික්කයට අයත් පදිංචිකරුවන්ටද
පමාණවත් වන්දි මුදලක් ෙගවීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1617/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කියාත්මක ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල්
සංඛ(ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ෙමම පාසල් අතරින් සුදුසුකම්ලත් විදුහල්පතිවරුන් ෙනොමැති පාසල් සංඛ(ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එම පාසල් කවෙර්ද;
(iv) පසුගිය සමෙය් ෙද්ශපාලනික හිතවත්කම් මත සුදුසුකම් ෙනොමැති වැඩබලන
විදුහල්පතිවරුන් විශාල පමාණයක් පත්කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1638/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වහය තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් වගකීම් පැවරූ අංශයක් ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවන් වූ විෙශේෂිත අංශයක්
ෙනොමැතිව පුනර්ජනනීය බලශක්ති උපරිම ෙලස ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු
කිරීෙම්දී මතුවිය හැකි තාක්ෂණික අභිෙයෝග ජය ගත හැකිද;
(iii) පුනර්ජනනීය බලශක්ති පිළිබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දක්වන පසුගාමී
ආකල්පයට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
1983/’17
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් අළුත්ගම මහජන කීඩාංගණය එම සභාව
මඟින් නඩත්තු කරන බවත්;

(ii)

මීට වසරකට ෙපර එම කීඩාංගණය පතිසංස්කරණය කර සංවර්ධනය කළ
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා දුන් පතිපාදන පමාණය සහ වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) කීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී නියමිත ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කර
තිෙබ්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම ව(ාපෘතිෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන් කවුරුන්ද;
(v) ව(ාපෘතිය සඳහා අනුමත වූ සම්පූර්ණ මුදලම එම ව(ාපෘතියට ෙයොදවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එම කීඩාංගණය, උත්සවයක්/කීඩා තරඟයක්/සාමාජීය කටයුත්තක් සඳහා
ෙවන් කර ගැනීෙම්දී ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාෙවන් අවසර ගැනීම සඳහා එම
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන අමාත(වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය අවශ( වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) පෙද්ශෙය් කීඩා සමාජවලට ෙමම කීඩාංගණෙය් කීඩා කිරීම තහනම් කර
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එයට පදනම් වූ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
2108/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

යාපනය, ෙතන්මරාච්චි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පසුගිය වර්ෂෙය්දී
විවිධ නිවාස ෙයෝජනා කම යටෙත් ඉදිකර සම්පූර්ණ කර ඇති නිවාස සංඛ(ාව
ෙකොපමණද;

එම නිවාස සියල්ලම අදාළ පතිලාභීන්ට ලබාදී තිෙබ්ද;
අදාළ පතිලාභීන් එම නිෙවස්වල පදිංචිව සිටින්ෙන්ද;
ෙමෙතක් ලබාදී ඇති නිවාසවල පදිංචි වී ෙනොසිටින පතිලාභීන්ට ඒවාෙය් පදිංචි
වීම සඳහා නිශ්චිත කාල වකවානුවක් ලබාදී, එම කාලය තුළදී ද අදාළ
පුද්ගලයන් එම නිවාසවල පදිංචි ෙනොවුනෙහොත්, එම නිවාස, නිවාස අවශ(තා
ඇති ෙවනත් පතිලාභීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කළ හැකිද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
10.
2123/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.05.27 දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙම් ආපදා තත්ත්වෙයන් කළුතර
දිස්තික්කෙය් පූර්ණ, අර්ධ හා සුළු වශෙයන් හානි වූ නිවාස, වැසිකිලි සහ
පානීය ළිං සංඛ(ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම සංඛ(ාව, එක් එක් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

එෙසේ පූර්ණ හානි වූ නිවසක්, වැසිකිලියක් හා ළිඳක් නැවත ඉදිකිරීමට සහ
අර්ධ හා සුළු හානි වූ නිවාස, වැසිකිලි හා පානීය ළිං පතිසංස්කරණය කිරීම
සඳහා රජෙයන් ලබාෙදනු ලබන්ෙන්, ආධාර මුදලක්ද නැතෙහොත් ණය
මුදලක්ද යන්නත් එම ආධාර ෙහෝ ණය මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

ෙම් වනවිට ආධාර ෙහෝ ණය ලබා දී තිෙබන පූර්ණ, අර්ධ හා සුළු වශෙයන්
හානි වූ නිවාස වැසිකිලි හා පානීය ළිං සංඛ(ාව ෙකොපමණද;
(v) එෙසේ ආධාර ෙහෝ ණය ලබා දී ඇති පවුල්වල නම, ලිපිනය, ගාම නිලධාරි
වසම හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
2128/’17
ගරු (ෛවද() නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අංක 288, ශී ජයවර්ධනපුර පාර, ෙකෝට්ෙට්, රාජගිරිය දරන ස්ථානෙය් පිහිටි
උපාලි ජයසිංහ මහතාට අයත් DPJ නමැති ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අනුමතිය ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අනුමතිය ලබාෙගන ඇති දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම ඉදිකිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිරිපත් කළ ෙකොන්ෙද්සි
කවෙර්ද;
(iv) ඒවා ඉටුකර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, අදාළ ආයතනයට එෙරහිව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ගනු ලැබූ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
2146/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ලංකාෙව් බිත්තර පරිෙභෝජනය එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම අවශ(තාවය සපුරා ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද;
ලංකාෙව් ෙද්ශීය බිත්තර නිෂ්පාදනය එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(6)
(iv)

වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල හා පුත්තලම දිස්තික්කවල ජනතාවෙගන් සැළකිය
යුතු පිරිසක් බිත්තර නිෂ්පාදනෙය් නිරත වී සිටින බැවින්, ඔවුන්ෙග් ජීවන
මට්ටම උසස් කිරීමට අමාත(ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
2281/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ ෙමරට කසිප්පු භාවිතය වාර්ෂිකව වැඩි වී තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

සිදු කරනු ලබන කසිප්පු වැටලීම් සංඛ(ාව ෙම් වනවිට අඩු කර තිෙබ්ද;
2015, 2016 වර්ෂවලදී සහ 2017 මුල් මාස 06 තුළ වටලන ලද කසිප්පු
විකුණන ස්ථාන සංඛ(ාව සහ අත්අඩංගුවට ගත් කසිප්පු ලීටර් පමාණය වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙමරට කසිප්පු නිෂ්පාදනය වැළැක්වීමට අමාත(ාංශය ගන්නා ඉදිරි පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
2455/17
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත(තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් එක් එක් දිස්තික්කය තුළ කටුෙපොල් වගා කර ඇති ඉඩම් පමාණය
ආසන්න වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ශී ලංකාව තුළ කටුෙපොල් වගාව ව(ාප්ත කිරීම සම්බන්ධෙයන් රජය
අනුගමනය කරන පතිපත්තිය කවෙර්ද;
(iii) කටුෙපොල් වගාවත්, ජල ධාරණය සහ පාංශු හායනයත් අතර
සහසම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට අමාත(ංශය විසින් හඳුනාගනු ලැබ තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙම් වනවිට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
2458/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ෙසෞඛ(, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද( අමාත(තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 1972 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කරන ලද පදවිය ගාමීය ෙරෝහල ෙම් වනවිට කිසිදු පහසුකමක්
ෙනොමැති කමින් මධ(ම ෙබෙහත් ශාලාවක් බවට පත්වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම ෙරෝහල යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය&ජනා '(බඳ දැ*+ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් (අංක 1),—
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානවල සහ 2016.03.08 වැනි
දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාවල කුමක් සඳහන් වුවද,
2018 ෙපබරවාරි 19 වැනි සඳුදා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන දිනයක් විය යුතු අතර එදින රැස්වීම්
පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව පූ. භා. 10.00 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද අ.භා. 1.30 සිට
අ. භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය.
2.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් (අංක 2),— අද දින විසිර
යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2018 ෙපබරවාරි මස 19 වැනි සඳුදා පූ. භා. 10.00 වන ෙතක් කල්
තැබිය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
පපාතන විෙරෝධී සහ පතිෙතෝලන බදු පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය
(2017ෙදසැම්බර් 11) [1].
*3.
ආරක්ෂණ පියවර පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017ෙදසැම්බර්
11) [1].
*4.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත ෙකටුම්පත,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධිත ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07
වැනි අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව,—
සලකා බැලීම.
*5.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහය,— පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග් චර්යා ධර්ම සම්බන්ධෙයන් 2017 ෙනොවැම්බර් මස 07 වැනි
අඟහරුවාදා පිළිගන්වන ලද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම
සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත අනුමත කළ යුතුය.
*6.
ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ(ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*7.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත(තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 21, 22, 23, 24 සහ 24අ
වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් පවාහන හා සිවිල් ගුවන්
ෙසේවා අමාත(වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 18 දිනැති අංක 2032/36 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.12.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*11.
අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත(තුමා,— ජාතික
අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික හා
ෙකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම,— 1991 අංක 19 දරන
ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනතින් ස්ථාපිත ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සාමාජිකයන්ෙග් පාරිශමික හා දීමනා එකී පනෙත් 4(8) වගන්තිය පකාරව
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු ෙහයින්ද;
2017.11.14 දිනැති අමාත( මණ්ඩල තීරණය පදනම් කර ගනිමින් ජාතික අධ(ාපන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සහ උප සභාපතිවරයාෙග් පාරිශමික සහ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුමතිය
ලබා දී ඇති ෙහයින් ද;
(i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට සහ උප සභාපතිවරයාට පිළිෙවළින්
රු. 75,000/-ක් සහ රු. 60,000/-ක් වශෙයන් මාසික පාරිශමිකයන් ෙගවීමටත්;
(ii) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ට එක් රැස්වීම් වාරයක් සඳහා රු. 6,000/-ක
දීමනාවක් ෙගවීමටත්;
(iii) රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 13/2008 (iv)හි විධිවිධාන පරිදි සභාපතිවරයා
සඳහා ලීටර් 225ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් සහ උප
සභාපතිවරයා සඳහා ලීටර් 170ක මිලට සමාන මාසික ඉන්ධන දීමනාවක්
ලබා දීමටත්;
ඊට අනුකූලව, 1991 අංක 19 දරන ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 4(8)
වගන්තිය පකාරව ජාතික අධ(ාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට, උප
සභාපතිවරයාට සහ සාමාජිකයන් ෙවත රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන
පරිදි ඉහත සඳහන් පාරිශමික හා දීමනා ෙගවනු ලැබීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(9)
*12.
අගාමාත(තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත(තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 153 ව(වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව(වස්ථා සභාෙව්
අනුමතියට යටත්ව 2015.11.27 වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි එච්. එම්. ගාමිණී
විෙජ්සිංහ මහතා විගණකාධිපතිවරයා වශෙයන් පත්කර ඇති ෙහයින්ද;
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 153 (2) ව(වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු
අතර රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017.11.14 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත( මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2017.12.05 දිනැති අමාත( මණ්ඩල තීරණය අනුව විගණකාධිපති,
එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ මහතාට පහත පරිදි වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමට අනුමතිය ලබා දී
ඇති ෙහයින්ද:—
(අ)
2015.11.27 වැනි දින සිට රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව
SL - 4 වැටුප් පරිමාණෙය් 08 වැනි වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවා වැටුප් ෙගවීම
හා තනතුරට හිමි අෙනකුත් දීමනා ෙගවීමට;
(ආ)
රාජ( පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 3/2016 අනුව 2016.01.01 වැනි දින සිට
වැටුප පරිවර්තනය කිරීෙම් දී SL – 4 වැටුප් කමය යටෙත් එම
චකෙල්ඛෙය් උපෙදස් පරිදි වැටුප් පරිවර්තනය කර ෙගවීමට; සහ
(ඇ)
එකී වැටුප් පරිමාණයට අදාළ වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ෙගවීමට.
ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව(වස්ථාෙව් 153 (2) ව(වස්ථාව පකාරව, විගණකාධිපති, එච්. එම්. ගාමිණී විෙජ්සිංහ
මහතා ෙවත රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික
වැටුප හා දීමනා ෙගවීම කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව නිශ්චය කරයි.
*13.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත(න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
විසිවන ආණ්ඩුකම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත( මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
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 විදත් හා මුදිත
ජනමාධ( විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

( 10 )
18.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
19.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
20.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
21.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
22.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ(ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
24.
ජාත(න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
26.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් ආයතනය (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.

