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අංක 6.]

පාෙෙ
නාය !ස් ත කය
2017 මැ මස 03 වැ බදාදා ඇ%ව එ'න (ට
*+ කෙළ- 2017 අෙ.- / මස 21 වැ (*රාදා
2017 මැ මස 03 වැ බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
853/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

උතුරු පළාෙත්, යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, මන්නාරම හා වවුනියාව යන
දිස්තික්කයන්හි පුරාවිද)ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු විහාරස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි විහාරස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) ෙමම විහාරස්ථාන නිදන් ෙහොරුන්ෙගන් හා/ෙහෝ සංවිධානාත්මක
අපරාධකරුවන්ෙගන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2012 - 2014 කාලය තුළ ෙමම විහාරස්ථානවලට උක්ත පුද්ගලයන්ෙගන්
හානි සිදුවූ බවට වාර්තා වී තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
929/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා පත්වීම් ලැබූ රාජ) තාන්තික නිලධාරින්ට
ෙසේවා සහකාර තනතුර සඳහා ශී ලංකාෙවන් පුද්ගලයන් රැෙගන යා හැකි බව
දන්ෙන්ද;
2005.01.01 සිට 2015.01.01 දක්වා කාලය තුළ තානාපති කාර්යාල සඳහා පත්
කළ නිලධාරින් හා ඔවුන් කැටුව ගිය ෙසේවා සහකාරවරයන්ෙග් නම්, ගුවන්
ගමන් බලපත අංක සහ ලිපිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
අදාළ රාජකාරි අවසන් වූ පසු නිලධාරින් හා ෙසේවා සහකාරවරයන් ශී ලංකාවට
පැමිණි දින සහ එක් එක් ෙසේවා සහකාරවරයාෙග් ගුවන් ගමන් බලපත් අවලංගු
වන දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
නිලධාරින් ශී ලංකාවට පැමිණීෙම්දී ඔවුන් සමඟ ෙනොපැමිණි ෙසේවා
සහකාරවරයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(2)
(v)

ශී ලංකාවට ෙනොපැමිණි ෙසේවා සහකාරවරයන් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත)ාංශය ගත් පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
991/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරයන් ෙහෝ සම සභාපතිවරයන් ෙලස
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ෙනොවන පුද්ගලයන් පත් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් සභාපතිත්වය දරන පාෙද්ශීය සංවර්ධන
කමිටු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම සභාපතිවරයන් සතු බලතල කවෙර්ද;
(iv) එම පුද්ගලයන් එකී තනතුරුවලට පත් කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද;
(v) එම පුද්ගලයන්ෙග් ඉහළම අධ)ාපන ෙහෝ වෘත්තීය සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එකී සභාපතිවරයන්ට/සම සභාපතිවරයන්ට ලබා ෙදන වැටුප්, දීමනා සහ
ෙවනත් පහසුකම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1014/’16
ගරු (ෛවද)) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කෘෂිකර්ම අමාත)ාංශය සඳහා කුලී පදනම මත අලුතින් ෙගොඩනැගිල්ලක් ලබා
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ පුද්ගලයන් සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ
මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා රජෙය් තක්ෙසේරුව;
අයිතිකරුෙග් නම හා ලිපිනය; මාසික කුලිය සහ ෙගවූ අත්තිකාරම් මුදල
කවෙර්ද;
(vi) එම ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා අයිතිකරු සමඟ අත්සන් කළ බදු ගිවිසුම සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(vii) කෘෂිකර්ම අමාත)ාංශය එම ෙගොඩනැගිල්ල ෙවත ෙගන ගිය දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1110/’16
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බණ්ඩාරෙවල විවිධ ෙසේවා සමූපාකාර සමිතිෙය් වත්මන් අධ)ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(3)
(ii)
(iii)

ඔවුන්ෙග් අධ)ාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
දැනට එම විවිධ ෙසේවා සමූපාකාර සමිතිෙය් පාෙද්ශික සමිති අතරින් ලාභ
උපයන හා පාඩු ලබන පාෙද්ශික සමිති ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) පසුගියදා පැවති නිලවරණය සම්බන්ධෙයන් යම් පැමිණිල්ලක් ලැබී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1146/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු බටහිර ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1276/’16
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) විෙද්ශ විනිමය ඉපයීමට සහ ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ)තාවයන් සපුරාලීෙමහිලා
දායකත්වයක් ලබාෙදන ධීවර කර්මාන්තෙය් අවිච්ඡින්න පැවැත්ම පිළිගන්ෙන්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) මාතර දිස්තික්කෙය්,
(i)
(ii)

ධීවර වරායන්, නැංගුරම් ෙතොටුපල සංඛ)ාව සහ ඒවා පිහිටි ස්ථාන;
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ලියාපදිංචි බහු දින හා එක් දින
ධීවර යාතා සංඛ)ාව;

(4)
(iii)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ)ා ෙල්ඛනයන්ට අනුව, එක්
එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ජීවත්වන ධීවරයන් සංඛ)ාව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය්,
(i)
(ii)
(iii)

ධීවර යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය;
සහනාධාර පදනම මත ෙබදා දී ඇති බහු දින සහ එක් දින යාතා සංඛ)ාව;
සහනාධාර පදනම මත ෙබදා දී ඇති ධීවර ආම්පන්න කට්ටල, පණිවුඩ හුවමාරු
යන්ත සහ ජීවිත ආරක්ෂක කබා පමාණය එක් එක් වර්ෂය හා පාෙද්ශීය
ෙලකම් ෙකොට්ඨාශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1373/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2016 අයවැෙයහි අංක 126 ෙයෝජනාවට අනුව, සුළු හා මධ) පරිමාණ
ව)වසායකයන්ෙග් අෙලවි පවර්ධනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සුපිරි
ෙවළඳසැල්වල රාක්ක ඉඩකඩ සාධාරණ මිලකට ලබා ෙදනු ලැබුෙව්ද;
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සුපිරි ෙවළඳ සැල්වලින් එකී රාක්ක ඉඩකඩ ෙවන් කර
ෙදන ෙලසට කිසියම් අමාත)ාංශයක් විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ ඉල්ලීමක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් කරනු ලැබුෙව් නම්, එහි පිටපතක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
ශී ලංකාව තුළ පිහිටි බදු අය කරනු ලබන ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි සුපිරි
ෙවළඳසැල් සංඛ)ාව සහ ඒවා පිහිටා ඇති නගර/ගාමයන් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති
අංක 1994/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 09 දිනැති අංක 1996/50
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(5)
*3.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 3),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/5
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 4),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/85
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 5),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/29
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 6),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 27 දිනැති අංක 2003/43
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 7),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 16 දිනැති අංක 2006/41
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 8),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 23 දිනැති අංක 2007/38
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 9),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 2007/44
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(6)
*10.
මුදල් අමාත)තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 10),— 2007
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 07 දිනැති අංක 2009/05
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
මුදල් අමාත)තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 අධිකාරය වන)
ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්, 2017.04.04 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2016 ෙදසැම්බර් 02 දිනැති අංක 1995/37දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
මුදල් අමාත)තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235 අධිකාරය
වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/86 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
මුදල් අමාත)තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),—
1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක
1992/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2016
ෙදසැම්බර් 27 දිනැති අංක 1999/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
මුදල් අමාත)තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),—
1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 27 දිනැති අංක 1999/23
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 03
දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
මුදල් අමාත)තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය (අංක 3),—
1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 03 දිනැති අංක 2000/8
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 25
දිනැති අංක 2003/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
මුදල් අමාත)තුමා,— වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටෙත් නිෙයෝගය,—
2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් වරාය
හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016
ෙනොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 1992/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(7)
*17.
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමා,— සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත
යටෙත් නිෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 477 වගන්තිය සමඟ කියවිය
යුතු එකී පනෙත් 527 වගන්තිය යටෙත් සහ 2005 අංක 11 දරන සමිති ආඥාපනත
(සංෙශෝධන) සමඟ කියවිය යුතු (123 අධිකාරය වූ) 1891 අංක 16 දරන සමිති
ආඥාපනෙත් 19 වගන්තිය යටෙත් සමාගම් (ගාස්තු) සහ සමිති (ගාස්තු) සම්බන්ධෙයන්
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 25
දිනැති අංක 1990/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.01.24 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමා,— සමාගම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1987
සැප්තැම්බර් 14 දිනැති අංක 471/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ සමාගම්
(ෙල්කම්වරයන් පිළිබඳ) නිෙයෝගවල 2(i)(ආ) වගන්තිය 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 527
වගන්තිය යටෙත් සංෙශෝධනය කරමින් (ix) යනුෙවන් නව උපවගන්තිය ඇතුළත් කර
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති
අංක 1998/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලැබ, 2017.03.24 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නියමය,— 1996 අංක 9
දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වැනි වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත)වරයා විසින්
සාදනු ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 05 දිනැති අංක 1987/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2016.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*21.
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.)
*22.
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;

(8)
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.)
*23.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ
කර්තව) ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*25.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*26.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*27.
සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*28.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*29.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*30.
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.)

(9)
*31.
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 විද²ත් හා මුදිත
ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
32.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
33.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
34.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
35.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
36.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල*ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට: ය.

[1]

“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්,
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
921/’16
ගරු (ෛවද)) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2011 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අමාත)ාංශෙය් සිදුවී ඇති වංචා, දූෂණ සහ රාජ) ෙද්පළ අවභාවිතය
සම්බන්ධෙයන් අමාත)ාංශ මට්ටෙමන් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම එක් එක් පරීක්ෂණෙය් පගතිය කවෙර්ද;
එම වංචා හා දූෂණවලට අමාත)ාංශ නිලධාරින් සම්බන්ධ බවට හඳුනාෙගන
තිෙබ්ද;

( 10 )
(iv) එෙසේ නම්, ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ විනය කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
992/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරි, සම්පත් ෙව්රෙගොඩ මහතා,
ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදුහෙල් විදුහල්පති ෙලස පත් කර තිෙබ්ද;
(ii) ඔහු ෙමොරටුව, ෙව්ල්ස් කුමර විද)ාලෙය් විදුහල්පති ෙලස කටයුතු කළ සමෙය්
දී මුදල් වංචාවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වනු ලැබූ විමර්ශන කටයුතු
අවසන් වූ දිනය කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම විමර්ශනෙය් නිගමන සහ නිර්ෙද්ශයන් කවෙර්ද;
(iv) ඔහුට එෙරහිව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව සිදු
කරන විමර්ශනය අවසන් වී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එහි නිගමන සහ නිර්ෙද්ශයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1048/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් පිහිටි ෙසත්සිරිපාය ෙදවැනි අදියර නව
ෙගොඩනැගිල්ෙල් හා සුහුරුපාය නව ෙගොඩනැගිල්ෙල් වර්ග අඩියකට බදු මුදල
හා ෙසේවා ගාස්තුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ෙගොඩනැගිලිවල රථ ගාල් කිරීමට ඇති ඉඩ සඳහා ෙගවීමක් සිදු කළ
යුතුද;
(iii) එෙසේ නම්, ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම ගාස්තු සංෙශෝධනයට අවශ) පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1075/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

දිවයින පුරා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් උප තැපැල් කාර්යාල 3410ක්
පවතින බවත්;
උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ෙගොඩනැගිලි ෙසොයා ගැනීම උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන් විසින් සිදුකළ යුතු බවත්;
උප තැපැල් කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා මාසික කුලිය වශෙයන්
උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිට ෙගවනු ලබන්ෙන් රුපියල් 250/-ක මුදලක්
පමණක් බවත්;
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(iv)

ෙමවැනි සුළු මාසික කුලියකට ෙගොඩනැගිලි ෙසොයාගත ෙනොහැකිවීම නිසා
ෙබොෙහෝ උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට තම වැටුෙපන් විශාල මුදලක්
ෙගවීමට සිදුවී ඇති බවත්;
(v) ඇතැම් ෙගොඩනැගිලිවල වැසිකිළි (සනීපාරක්ෂක) පහසුකම් පවා ෙනොමැතිව
ෙසේවකයන් අතිශය දුෂ්කරතා මධ)ෙය් ෙසේවය කරන බවත්;
(vi) විශාම වැටුප ලබා ගැනීමට පැමිෙණන වෙයෝවෘද්ධ විශාමිකයන්ට අසුන්
ගැනීමට තබා හිටෙගන සිටීමට පවා පමාණවත් ඉඩක් ෙනොමැති උප තැපැල්
කාර්යාල පවතින බවත්,
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙගන ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම ජනතාවටද
පහසුකම් සැලෙසන පරිදි උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ලබා ෙදන ෙතක් දැනට ෙගවනු ලබන රුපියල් 250/ක මාසික කුලිය ෙවනුවට පමාණවත් කුලියක් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1143/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, උතුරු වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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6.
1242/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ)ාව සහ කි.මි. පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) 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?

7.
1279/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ඉඩම් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

තමාෙග් පදිංචිය සඳහා ෙහෝ වගාවන් සඳහා ෙහෝ ව)ාපාරික කටයුතු සඳහා
ෙහෝ පෙව්ණිගත ඉඩම් ෙනොමැති ජනතාව රජයට අයත් ඉඩම් තම පරිහරණය
පිණිස අනවසරෙයන් උපෙයෝගී කර ගන්නා බවත්;
(ii) කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් එෙසේ අනවසරෙයන් භුක්ති විඳිනු ලබන ඉඩම්, රජෙය්
අයිතිෙයන් බැහැර ෙකොට, නියමානුකූලව පවරාදීෙම් පිළිෙවතක් සෑම රජයක්
විසින්ම පවත්වාෙගන ආ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඒ අනුව, වර්ෂ 2013 සිට ෙම් දක්වා මාතර දිස්තික්කය තුළ ෙබදා දී ඇති ඔප්පු,
දීමනාපත, හිමිකම්පත ෙහෝ බලපත සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත (i) හි සඳහන් සංඛ)ාව, මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) මාතර දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම් අනවසරෙයන් භුක්ති විඳින එෙහත්, කිසිදු
නීත)ානුකූල ෙල්ඛනයක් අහිමි පුද්ගලයන් සංඛ)ාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් පුද්ගලයන් ෙවත දීමනා පතයක් ෙහෝ අවම වශෙයන්
බලපතයක් ෙහෝ ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1322/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය කාලෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් කියාත්මක කරන ලද
සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ෙයෝජනා, ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලට අදාළ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බලපෙද්ශය තුළ කියාත්මක සමිති සමාගම්වලට ෙකොන්තාත් පදානය
කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
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(ii)

එෙසේ වුවද, වර්තමානෙය් ඉහත කී සංවර්ධන ෙයෝජනා සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා
අඩුම ෙටන්ඩරයට එම ෙකොන්තාත් පිරිනමනු ලබන බව දන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ ෙටන්ඩර් කැඳවා අඩුම ෙටන්ඩරයට එම සංවර්ධන ෙයෝජනා ෙකොන්තාත්
පිරිනැමීම නිසා පෙද්ශෙය් කියාත්මක වූ සමිති සමාගම්වලට එම ෙකොන්තාත්
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීෙමන් එකී සමිතිවලටද පෙද්ශයටද පතිලාභ අහිමිවී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ඉහත කී සමිතිවලට සිදුවී ඇති අසාධාරණෙයන් ඔවුන් මුදවා ගැනීම සඳහා
ෙපර තිබූ පරිදි විවෘත ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව සුළු පරිමාණ ෙකොන්තාත්
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලට එම සමිතිවලට ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1519/’17
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 25 ක මූල) පතිපාදන ලබාදීෙම් (විෙශේෂ)
ෙයෝජනා කමය යටෙත් අනුරාධපුර දිස්තික්කයට ෙකොපමණ මුදලක්
ලැබුෙන්ද;
(ii) එම මුදල් ෙයොදවා සිදු කර ඇති කාර්යයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ෙයෝජනාකමය යටෙත් ස්වයං රැකියාලාභීන් සඳහා මිලදී ෙගන ෙම්
වනවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉතිරි වී ඇති භාණ්ඩ පමාණය සහ
ඒවෙය් වටිනාකම, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ස්වයං රැකියාලාභීන් නිර්ෙද්ශ කරන ලද්ෙද් තුලාෙන් සංවර්ධන නිලධාරියා
විසින් බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) ඉතිරි භාණ්ඩ ස්වයං රැකියාලාභීන්ට ෙබදා අවසන් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1144/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
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(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1243/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපනය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ)ාව සහ කි.මි. පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) 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?
12.
1296/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලබන අධ)ාපන පරිපාලකයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ)ාව, එක් එක් අධ)ාපන කලාපය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) මාතර දිස්තික්කෙය් කලාප අධ)ාපන කාර්යාලයන්හි පවතින පුරප්පාඩු
සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) අධ)ාපන පරිපාලකයන්ෙග් ඌනතාවයක් පවතින්ෙන් නම්, ඒවා සම්පූර්ණ
කිරීමට අනුගමනය කරනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

මාතර දිස්තික්කය සඳහා විශාමලත් අධ)ාපන පරිපාලකයන් ෙකොන්තාත්
පදනම මත බඳවා ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන් බඳවාගත් පටිපාටිය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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13.
1444/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත)න්තර සම්මන්තණ ශාලාව ඉදිකිරීමට
වැයවූ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා මුදල් සපයා ගත් මූලාශ කවෙර්ද;
(iii) 2015.01.01 සිට 2016.12.31 දින දක්වා හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජාත)න්තර සම්මන්තණ ශාලාව උපයා ගත් ආදායම ෙකොපමණද;
(iv) ෙමහි පාලන කටයුතු සිදු කරන්ෙන් කුමන ආයතනයක් විසින්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම සම්මන්තණ ශාලාෙව් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තවදුරටත් මුදල්
ෙයදවීමට රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1244/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා තිබූ නිවාස සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ඇති නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) 1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුද තත්ත්වය නිම වනතුරු පානීය ජලය ලබා දීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය ලබාදීෙම්
ව)ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1448/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i) රාගම නගරය සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද;
(iii) සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

නගර සංවර්ධනෙය්දී රාගම නගරයට එක්වන නව අංග කවෙර්ද;

( 16 )
(ii) එම ඉදිකිරීම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 මැ මස 05 වැ (*රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
807/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා සිදු කරන ලද පිපිරීම්වලදී හම්බන්ෙතොට,
මාගම් පාෙර්, අංක 24/5 දරන නිවෙසේ පදිංචි ඒ. ඩබ්ලිව්. උම්මු සලීමා මහත්මිය
හා ඇෙග් වෙයෝවෘද්ධ සැමියා ජීවත් වූ නිවසට දැඩි ෙලස අලාභ හානි සිදු වූ
බවත්;
(ii) ඒ බව ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට හා හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියට
දැනුම්දීෙමන් පසු සිදු වී ඇති අලාභය පිළිෙගන, අලාභ වූ නිවස සහ ඉඩම සඳහා
වන්දි ලබාෙදන බවට වූ ෙපොෙරොන්දුව මත ඔවුන් නිවසින් ඉවත්වී කුලී නිවසක
පදිංචි වූ බවත්;
(iii) මාසිකව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ කුලිය අවස්ථා ගණනාවකදී ඉල්ලා
සිටීෙමන් පසු, අධිකාරිය විසින් මාස 6ක කුලිය එකවර ෙගවා දමා ෙම් වනවිට
ෙගවීම් නවතා දමා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

වන්දි ෙගවනතුරු ෙගවීමට එකඟ වූ මාසික කුලිය, හිඟ කුලියද සමඟ ෙගවන
දිනය කවෙර්ද;
(ii) අහිමිවූ ඉඩම සහ නිවස සඳහා වන්දි ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
854/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතර දිසාෙව්, ෙදනියාය අඩවියට අයත් පැට්නා වනාන්තරයට විෙද්ශිකයන්
විහාරෙහේන පාෙරන් රැෙගන ෙගොස් ෙදොළ අසලින් වනාන්තරයට
අනවසරෙයන් ඇතුල්වන බවත්;
(ii) ෙමොවුන් සිංහරාජ වනාන්තර නැරඹීම සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විවෘත කර ඇති පිටෙදනිය පෙව්ශය භාවිතා ෙනොකරන බවත්;
(iii) එෙසේ ඇතුල්වන්ෙන් සිංහරාජය ආශිත මාතර දිස්තික්කෙය් පිහිටි තරු පන්තිෙය්
ෙහෝටල් හි නවාතැන් ගන්නා සංචාරකයන් බවත්;
(iv) ෙමම මාර්ගය ඔස්ෙසේ වනාන්තරයට ඇතුල්වීම මඟින් සිංහරාජෙය් ෛජව
විවිධත්වයට හානි සිදුවීම හා ජාන මංෙකොල්ලයට ඉඩ සැලසිය හැකි බවත්;
(v) ෙම් හරහා රජයට විශාල මූල) පාඩුවක් සිදුවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 17 )
(ආ)

(ඇ)

(i)

සිංහරාජයට සංචාරකයන් ඇතුල් කිරීමට විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, සිංහරාජය ආශිතව පිහිටි තරු පන්තිෙය් ෙහෝටල්
වනාන්තරය තුළ මාර්ග සකසා ඇති බවට ෙහෝ ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇති බවට
ෙසොයා ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ආයතනයන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1045/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත පකාරව, පළාත් පාලන
ෙකොට්ඨාස මායිම් පිළිබඳ අභියාචනා සලකා බැලීමට අභියාචනා කමිටුවක්
පත්කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුව විසින් 2016 ඔක්ෙතෝබර් 31 දිනට අභියාචනා සලකා
බලා අවසන් කර ඇති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පළාත් පාලන ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
(iv) එම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙතක් මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1253/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ 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?
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5.
1297/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන ශී ලංකා
විදුහල්පති ෙසේවයට අයත් ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරු සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ)ාව, එක් එක් ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික ෙහෝ පළාත් පාසල්වල ශී ලංකා විදුහල්පති
ෙසේවෙය් ෙශේණිධාරින් ෙනොවන පුද්ගලයන් විදුහල්පති ධූරයන් දරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පාසල් කවෙර්ද;
(v) විදුහල්පති ෙශේණියක් ලබා ඇති මුත්, විදුහල්පති ධූරයක් ෙනොලබා මාතර
දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන පුද්ගලයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(vi) ඉහත (v) සඳහා හඳුනාගත් ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1312/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර, වාකෙර් 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 ඉල්ලීම් 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?
7.
1344/’16
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
අමාත)තුමා ෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

එරාවුර් නගර සභාව, කාත්තන්කුඩි නගර සභාව සහ ෙකෝරළපත්තුව බටහිර
පාෙද්ශීය සභාව යන ෙතෝරා පත් කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා
හළ දින සිට එනම්, 2015 මැයි 15 සිට මුදල් අමාත)වරයා විසින් අනුමත කරන
ලද නියමිත ෙසේවක මණ්ඩල පතිපාදනවලින් බැහැරව එම ආයතනවලට
කරන ලද අතිෙර්ක තාවකාලික ෙසේවක පත්කිරීම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
නැෙගනහිර පළාෙත් වත්මන් පධාන අමාත)ාවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ මත කරන
ලද එවැනි පත්කිරීම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම පත්කිරීම් ෙවනුෙවන් පාරිශමික ෙගවීමට පමාණවත් අරමුදල් ඒ ඒ පළාත්
පාලන ආයතන සතුව තිෙබ්ද;
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(iv)

එම තාවකාලික ෙසේවකයන් විසින් ඉටු ෙකෙරන ෙසේවාවන්වල ස්වභාවය
ෙකබඳුද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම පත්කිරීම් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනෙය් අවශ)තා සමඟ අනුකූල
වන්ෙන්ද;
(ii) එමඟින් කාර්ය මණ්ඩල අතිරික්තයක් හා මූල) අවහිරතාවයක් ඇති වී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(iii) එවැනි කවර ෙහෝ තාවකාලික ෙසේවකයන්ට අඩු වැටුප් ෙගවීම ෙහෝ වැටුප්
ෙනොෙගවීම සිදුෙව්ද; එෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(iv) ෙමම තාවකාලික ෙසේවකයන් අන්තර්ගහණය කර ගැනීම පිණිස නියමිත
ෙසේවක සංඛ)ා පතිපාදන වැඩි කිරීමට කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1370/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනාවන්ට අනුව, සුළු හා මධ) පරිමාණ ව)වසාය අංශය
විධිමත් කිරීමට අවශ) "නියාමන අධිකාරියක්" පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල) ආයතන ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී රු. 25,000/-ක ගාස්තුවක්
ෙගවිය යුතුද;
(iv) සුළු හා මධ) පරිමාණ අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු අධ)යන කිරීම සඳහා
උපෙද්ශක කමිටුවක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම කමිටුෙවහි සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
(vi) සුළු හා මධ) පරිමාණ ණය ආරක්ෂණ වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා
2016 වර්ෂෙය්දී, රුපියල් මිලියන 500 ක මූලික අරමුදලක් රජය මඟින් ලබා
දුන්ෙන්ද;
(vii) සුළු හා මධ) පරිමාණ ක්ෙෂේතයට සහනදායී ෙපොලී අනුපාතිකයන් යටෙත්
මූල) පහසුකම් සැපයීමට ආධාරයක් වශෙයන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්
රුපියල් මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් ලැබුෙන්ද;
(viii) ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය පහසුකම යටෙත්, ණය ලබා දුන් සුළු හා මධ)
පරිමාණ ව)වසායකයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1541/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

උමා ඔය සංවර්ධන ව)ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් වනවිට කිසියම් වන්දි ෙගවීමක් සිදුකර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම වන්දිලාභීන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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(iii)

එෙසේ ෙනොමැති නම්, වන්දි ෙගවීම කඩිනම් කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1047/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.10 සිට 2016.10.31 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී විෙද්ශ කටයුතු
අමාත)වරයා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් සංචාරෙය් අරමුණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එක් එක් සංචාරයට
වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එකී සංචාරයන්හි පතිඵලයක් ෙලස ශී ලංකාෙව් පතිරූපය යහපත් වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1053/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වන අලි ඝාතනය කරන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ලබාෙදන දඬුවම් පමාණවත්
ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම නීති සංෙශෝධනයට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iii) වන අලි සිදු කරන ෙද්පළ හානි සඳහා අදාළ පුද්ගලයන්ට ෙගවන වන්දි මුදල්
පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) අලි මිනිස් ගැටුම පාලනයට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1254/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

1983 වර්ෂය වනවිට අම්පාර දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය තුළ විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
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(vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1299/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය් පිහිටි ජාතික හා පළාත්,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

පාසල් සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ)ාව එක් එක් පාසල අනුව;
පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ)ාව එක් එක් විෂය අනුව;
පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ)ාව, එක් එක් අධ)ාපන කලාපය
අනුව;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල් තුළ ඉෙගනුම ලබන ශිෂ)යන්
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ)ාව, ජාතික හා පළාත් පාසල් අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ශිෂ)යන් සහ ගුරුවරුන් අතර අනුපාතය, එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් අනුපාතය අධ)ාපන කලාපය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1313/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු බටහිර, ඕඩ්ඩමාවඩි 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 ඉල්ලීම් 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?
15.
1543/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උමා ඔය සංවර්ධන ව)ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්
නිවාසවලට දැඩි හානි සිදුවී ඇති බව දන්ෙන්ද;
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(ii)

නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නිවාස අලුත්වැඩියා කර දීමට ෙහෝ නැවත
ඉදිකර දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
855/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

ජාඇල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශෙය්, 181F කැටෙගවත්ත ගාම නිලධාරි
වසෙමහි, ඉහළගම ගාමෙයහි පිහිටා තිෙබන ෙපොල්ගහ වැව (ඉහළගම) නිසි
ෙලස නඩත්තු ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් විනාශ වීෙම් අවදානමක් ඇති බවත්;
(ii) ඇතැම් සංවිධානාත්මක පිරිස් වැව ෙගොඩ කිරීමට හා වැවට අයත් රක්ෂිත ඉඩම්
අත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ඉහළගම වැව පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) වැව පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 2016 අයවැෙයන් මුදල් ෙවන්කර තිබුෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

නීතිවිෙරෝධී ෙලස වැව ෙගොඩ කිරීම හා වැවට අයත් ඉඩම් අත්කර ගැනීම්
සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම නීතිවිෙරෝධී කියාවන්ට දායකවූ පිරිසෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iv) වැෙව් ඇතැම් ස්ථාන ෙගොඩකර ෙකොහිල වගා කර ඇති පෙද්ශ නැවත අත්කර
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙලස ෙකොහිල වගා කළ අයට විරුද්ධව ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1007/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කතරගම පූජා නගරෙය්, ආරක්ෂක කලාපය තුළ පවතින ‘ඔසු උයන’ නමින්
හඳුන්වන ඉඩෙම් අක්කර තිහක පමණ ෙකොටසක්, යුද හමුදාව ද ෙයොදා ෙගන
ඖෂධ පැලෑටි විනාශ කරමින් 2016 ජූලි මාසෙය්දී එළි ෙපෙහළි කළ බවත්;
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(ii)
(iii)

ඊට එෙරහිව මහ සංඝරත්නය සහ පෙද්ශෙය් ජනතාව විෙරෝධය පළ කළ බවත්;
අංක එස්ඊඅයි/289/465 දරන 1990.01.30 දිනැති ලිපිය මඟින් ජනාධිපතිවරයා
විසින් එකී ඉඩම ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් විනාශයට වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද;
ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
එකී විනාශය සිදු කෙළේ එම ස්ථානෙය් ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙද්වාලෙය්
ශාඛාවක් ඉදිකිරීමටද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉදිකිරීමට අමාත)ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනයක
අනුමතිය හිමි වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1102/’16
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව, නාවට්කර්නි කන්නකි විද)ාලෙය් ගුරුවරියක වන නලිනගාන්ධි
විමෙල්න්දන් මහත්මිය, 2008 දී මඩකලපුව ගුරු විදුහෙලන් සිය පුහුණුව
අවසන් කළ බවත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් කයිෙවලි ගෙන්ෂා විද)ාලයට
පත්කළ බවත්;
(ii) 2009 අෙපේල් මස පැවති මඩකලපුව ගුරු විදුහෙල් අවසන් පරීක්ෂණයට
ෙපනී සිටින ෙලසට ඇයට දැනුම් දීමක් ෙකරුණු බවත්;
(iii) එම කාලසීමාෙව් දී යුද්ධය උච්චතම අවස්ථාවට එළඹ තිබූ බැවින් කිසිදු
පුද්ගලෙයකුට මුලතිව්වලින් පිටවීමට අවසර ෙනොතිබූ බවත්;
(iv) ඇය සිය කණිෂ්ඨ කණ්ඩායම සමඟ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටි බවත්,
2011.01.01 දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි ඇෙග් සහතිකය නිකුත් කර ඇති
බවත්, ඇෙග් කණිෂ්ඨයන්ට එම දිනය 2009.08.01 බවත්;
(v) ඇය ෙම් අසාධාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර
ඇති බවත්, ෙමම විෂමතාව නිවැරදි කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග්
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා 2016.08.05 දිනැති අංක SL/EDU/APP/0043
දරන ලිපිය එවකට, අධ)ාපන අමාත)ංශ ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙයොමු කර ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඇෙග් සහතිකෙය් බලාත්මක දිනය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස් කිරීමට උපෙදස් ලබා
ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1128/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් වර්තමාන මහ අමාත)වරයා එම තනතුරට
පත්වීෙමන් පසු සිදු කර ඇති විෙද්ශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
සංචාරය කළ රටවල් සහ එම සංචාර සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
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(iii)
(iv)

එම එක් එක් රටවල සංචාරය කළ අරමුණු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එකී විෙද්ශ සංචාරවලින් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු සම්බන්ධෙයන් ලබාගත් පගතිය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1132/’16
ගරු (ෛවද)) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත)න්තර
ෙවළඳ අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෛවද) ෙනවිල් පනාන්දු ආෙයෝජන ෙපෞද්ගලික සමාගමට උසස් අධ)ාපන
ආයතනයක් ඇරඹීම සඳහා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය අවසරය ලබාදී
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර උපාධි ලබාදීම සඳහාද;
(iii) එම ආයතනය සමඟ ගිවිසුම්ගත වූ දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද;
(v) ශී ලංකාව තුළ ෙහද උපාධිය සහ ෙසෞඛ) විද)ා උපාධිය පිරිනැමීමට අනුමතිය
ලබාදීෙම්දී ෙසෞඛ) අමාත)ාංශෙය් පූර්ව අවසරය ලබාගත යුතු බවට වන
ෙකොන්ෙද්සිය, ඉහත කී සමාගම සපුරා තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙසෞඛ) අමාත)ාංශය එම අවසරය ලබාදුන් ලිපිය සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙනොඑෙසේ නම්, ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ඇති වූ එකඟතාවය කඩ
කරන ලද එම සමාගමට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1147/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, කාත්තාන්තුඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;
ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;
එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;
එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;
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(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1255/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව, 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ 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?
8.
1300/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— මුදල් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ඉකුත් රජය විසින් රජෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා සහනදායි පදනම මත
යතුරුපැදි ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කළ බව දන්ෙන්ද;
(ii) ඒ යටෙත් මාතර දිස්තික්කෙය් රාජ) නිලධාරින්ට ලබා ෙදන ලද යතුරුපැදි
සංඛ)ාව, ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එක් යතුරුපැදියක් සඳහා අදාළ නිලධාරියාෙග් මූල) දායකත්වය හා රජෙය්
දායකත්වය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

දායකත්ව මුදල නැවත ෙගවනු ලබන බවත්, සියලු රාජ) ෙසේවකයන්ට
ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා ෙදන බවටත් වත්මන් රජය ෙපොෙරොන්දු වූ බව
දන්ෙන්ද;
නැවත ෙගවනු ලැබූ මුදල් හිමිකර ගත් රාජ) ෙසේවකයන් සංඛ)ාව, පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හි රජෙය් පූර්ණ අනුගහය මත යතුරුපැදි හිමිකර ගත්
රාජ) ෙසේවකයන් සංඛ)ාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
දිස්තික්කෙය් යතුරුපැදි ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති ඉතිරි රාජ) ෙසේවකයන්
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
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(v) ඔවුන්ට ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1375/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අනුව, රාජ) හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා
සහෙයෝගීතාවය දිරිගැන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1000 ක් ෙවන් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කරනු ලැබූ එකී රුපියල් මිලියන 1000
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙර්ද;
(iii) අයවැය ෙයෝජනා මඟින් ෙවන් කළ එකී රුපියල් මිලියන 1000 ක
මූල) සම්පත්වල පතිලාභීන්ෙග් ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1538/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල් සඳහා වත්මන් පධාන
අමාත)වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා ලබාදී ඇති ගුරු
පත්වීම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එෙසේ පත්වීම් ලබා දුන් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් හා ඔවුන් අනුයුක්ත කළ
පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම ගුරු පත්වීම් ලබාදීමට අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1558/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂය තුළදී සබරගමුව පළාෙත්, ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ට ආපදා ණය
ෙගවීම සඳහා ෙවන් කරන ලද මුළු පතිපාදන ෙකොපමණද;
(ii) එම සම්පූර්ණ මුදලම අදාළ වර්ෂෙය්දී පළාත් සභාවට ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) කෑගල්ල දිස්තික්කයට ෙවන් කළ මුළු පතිපාදන කෑගල්ල, මාවනැල්ල, සහ
ෙදහිඕවිට අධ)ාපන කලාපවලට ලබාදුන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එක් එක් කලාපයට ලබා දුන් මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) කෑගල්ල, මාවනැල්ල සහ ෙදහිඕවිට කලාපයන්හි,
(i) ණය ඉල්ලුම් කර ඇති ජාතික පාසැල් ගුරුවරුන් සංඛ)ාව;
(ii) ආපදා ණය ෙගවා ඇති ගුරුවරුන් සංඛ)ාව;
(iii) ෙගවා ඇති ණය මුදල්වල වටිනාකම;
එක් එක් අධ)ාපන කලාපය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ඇ)

ඉල්ලුම් කරනු ලැබුවද ආපදා ණය ෙනොලැබුණු ගුරුවරුන්ට එම ණය මුදල
ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ඒ සඳහා කාර්යාලවලට අගිම නිදහස් කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම් , එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(i)

12.
856/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා
6 ෙශේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අකමිකතාවයක් සිදුවී ඇති බවත්;
(ii) ඒ ෙහේතුෙවන් සිසුන් පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා ෙවනත් පාසල්වලින් 6
ෙශේණියට ඇතුළත් කරගත් ශිෂ)යන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ශිෂ)යන් ඇතුළත් කර ගත් කමෙව්දය, එක් එක් ශිෂ)යා අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙතෝරාගත් සිසුන් පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් විදුහල්පතිවරයා විසින් අධ)ාපන
අමාත)ාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙල්ඛනයට අමාත)ාංශෙය් නිර්ෙද්ශය ලබාදී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) අසාධාරණයට ලක් වූ සිසුන් සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1256/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ 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?

( 28 )
14.
1301/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්තමාන රජෙය් “දින 100” වැඩසටහනට සමගාමීව අයවැය ෙයෝජනාවක්
ෙලස රාජ) බැංකු ෙවත උකස් කරනු ලැබූ රන් භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීෙම්දී
අයකරනු ලබන ෙපොලී මුදල් කපාහරින බවට වූ ෙපොෙරොන්දුවට අනුව 2015
සහ 2016 වර්ෂයන්හි රන් භාණ්ඩ නිදහස් කරෙගන ඇති මාතර දිස්තික්කෙය්
ගනුෙදනුකරුවන් සංඛ)ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) ඒ සඳහා වූ රජෙය් සහනාධාරෙය් මූල) අගය කවෙර්ද;
(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් මුදල මාතර දිස්තික්කෙය් කියාත්මක එක් එක් රාජ)
බැංකුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා රන් ෙපොලී අනුපාතය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී පචාරණ ෙත්මාවක් බවට පත් කරගත්
ස්වර්ණාභරණ උකස් කිරීම, හුදු පචාරණ ව)ාපෘතියකින් ඔබ්බට යාමක් සිදුවී
ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි උකස් කරනු ලැබූ ස්වර්ණාභරණ නිදහස් කර ගැනීෙම්දී
ෙපොලී සහනයන් වහාම ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1399/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 171 ෙයෝජනාවට අනුව, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා
සිටුවීෙම් වැඩසටහන සඳහා, එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා, ෙවන්
කර දුන්, රුපියල් මිලියන 21,000ක පතිපාදනය 2016 වර්ෂය තුළදී ෙබදා දුන්
ගම්මාන සහ එම එක් එක් ගම්මානෙයහි නිමකළ ව)ාපෘති පිළිබඳ
සවිස්තරාත්මක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එකී ගාමෙසේවක වසම් 14022හි උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කළ
බලධාරි ආයතන සහ එම බලධාරින් ෙමම ව)ාපෘති කියාත්මක කිරීම
ෙවනුෙවන් 2016 වසර තුළදී ලබාෙගන ඇති මුදල් පමාණයන් දැක්ෙවන
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5 බැගින්
වූ මූල) පතිපාදන ලබා ෙනොගත් ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් පමණක් ලබා ගත් ගාම
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 29 )

2017 මැ මස 24 වැ බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
860/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා යුධ හමුදාෙව්, 06 වන කාලතුවක්කු ෙරජිෙම්න්තුෙව්, අංක 65954
යටෙත් ෙසේවය කරන, දික් ඇල්ල ෙල්කම්ෙග් චමිත් අංජුල කුමාර ෙල්කම්ෙග්
යන නිලධාරියා හමුදා විනය නීති කඩකර ඇති බවත්;
(ii) ෙමොහු පිළිබඳ කියාත්මක වූ පරීක්ෂණ නිසියාකාරව සිදු ෙනොවූ බවත්;
(iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් අගතියට පත් ඔහුෙග් බිරිඳ වන ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න
යන අයට අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

උක්ත නිලධාරියා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවදා සිටද;
ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට සිදුවී ඇති අසාධාරණය සම්බන්ධව
ඇයට සහනයක් ලබාදීමට යුධ හමුදාව මැදිහත් වන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1163/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහවැලි ගෙඟ්, මිනිෙප් ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් වැඩි කිරීමට රජය පියවර
ගනිමින් සිටින බවත්;
(ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් ජලය ෙනොලැබීෙමන් ෙසේරුවිල, මුතූර් සහ ෙවරුගල් යන
පෙද්ශවලට අයත් ඉඩම් අක්කර 22,500ක් බලපෑමට ලක්වන බවත්; ෙගොවීන්
80,000ක් පමණ පීඩාවට පත්වන බවත්;
(iii) මීට ෙපර ෙමම ෙව්ල්ෙල් උස මීටර් 3 කින් වැඩි කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙසේරුවිල,
මුතූර්, විජිතපුර සහ ෙවරුගල් යන පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට කන්න ෙදක වගා
කිරීමට ෙනොහැකිවී ඇති බවත්;
(iv) ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් වැඩි කිරීෙමන් එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජල
හිඟයක් ඇතිවන බවත්;
(v) ඉහත කරුණ සම්බන්ධෙයන් 2016.09.04 දින තිකුණාමලය නගර සභා
ශාලාෙව්දී ෙගොවි සංවිධාන 42ක් එක්වී මාධ) හමුවක් පවත්වා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙම් අයුරින් ෙගොවීන් පීඩාවට පත්වන්ෙන් නම්, සහන සැලසීම සඳහා රජය ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 30 )
3.
1257/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ 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?
4.
1302/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය,
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එම පමාණය, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂයන්හි කාපට් අතුරන ලද දකුණු පළාත්
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාතර දිස්තික්කෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර්
පමාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

දකුණු පළාත් සභාවට අයත් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට
පතිපාදන සපයනු ලබන පභවයන් කවෙර්ද;
(v) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂයන්හි ඉහත පභවයන් යටෙත් මාතර
දිස්තික්කෙය් පළාත් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය
එක් එක් පභවය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1314/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ඒරාවූර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
රාජ) ආයතනයන් 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;
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(iv)

එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1338/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කහල්ල රක්ෂිතය තුළ ඇති ආකමණික ශාක ඉවත් කර ස්වභාවික වනය
වැවීමටත්, එහි ඇති පුරාණ වැව් පතිසංස්කරණය කිරීමටත් කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම කටයුතු අවසන් කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා ශම දායකත්වය ලබාදීමට පෙද්ශෙය් ස්ෙවච්ඡා සංවිධාන එකඟතාවය
පළ කර තිෙබ්ද;
(v) ඒ සඳහා වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1372/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අනුව, කුඩා හා මධ) පරිමාණ
ව)වසායකයන් සඳහා ව)ාපාර පාග්ධනය සැපයීෙම් අරමුණින්, “අරමුදල්වල
අරමුදල”ක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එකී "අරමුදල්වල අරමුදල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත)න්තර මූල) සංස්ථාව
(IFC) සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ෙවතින් ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එයට ලැබුනු පතිචාර කවෙර්ද;
(iv) ව)ාපාර පාග්ධන සමාගම් සඳහා වූ සාංගමික ආදායම් බදු 50% කින් අඩු
කිරීමට අදාළව ෙද්ශීය ආදායම් පනත සංෙශෝධනය කරනු ලැබුෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1559/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂය සඳහා පාසල් ශිෂ)යන් ෙවනුෙවන් නිල ඇඳුම් ලබාදීමට ෙවන්
කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(ii) පාථමික අංශෙය් (1 - 5 ෙශේණිය දක්වා) ශිෂ)ෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා
ලබාෙදන මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ද්විතීයික අංශෙය් (6 - 13 ෙශේණිය දක්වා) ශිෂ)ෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා
ලබාෙදන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)
(ii)

ලබාෙදන මුදල නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා ගැනීම සඳහා පමාණවත් ෙනොවන බවත්;
නිල ඇඳුම් ෙරදි පාසල් මට්ටමින් ලබා ෙනොදී කූපන් පතක් ලබාදීම තුළින් ෙරදි
ලබා ගැනීමට අමතර මුදලක් ෙදමාපියන්ට දැරීමට සිදුවන බවත්;
(iii) එබැවින්, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබාදීම සඳහා ෙවනත් කමෙව්දයක්
අනුගමනය කළ යුතු බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1570/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— රාජ) පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අම්පාර දිස්තික්කෙය්,
(i)

පරිපාලනමය වශෙයන් ෙදමළ හා සිංහල ෙලස කියාත්මකවන පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්හි නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) සැලසුම් සහකාර අධ)ක්ෂවරුන් වශෙයන් කටයුතු කරන ශී ලංකා සැළසුම්
ෙසේවෙය් සිටින නිලධාරීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) 2009.06.28 දිනැති අංක MF/13/cc/ අන්තර්ගහණ දරන මුදල් අමාත)ංශ
චකෙල්ඛය සහ 2007.05.23 දිනැති අංක A4/6/24/2007 දරන රාජ) ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛය පරිදි, අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන
නිලධාරීන්ෙග් නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල අනුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන නිලධාරීන් සිටින කාර්යාලවල
තනතුරුවල පුරප්පාඩු සඳහා එම නිළධාරීන් සළකාබැලීමට ලක් කරනු
ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් සිංහල මාධ) පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලින් නිලධාරීන් මාරුකිරීම මඟින් එවන් පුරප්පාඩු පුරවනු
ලබන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1608/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, — මුදල් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙජ)ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා වන ස්ථාවර තැන්පතු
සඳහා 15% ක ෙපොළියක් ලබා ෙදන ෙලස දැනුම් ෙදමින්, සියලුම බැංකු ෙවත
චකෙල්ඛයක් යවා ඇති බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආසන්න දිනයකදී පැවති
රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී එතුමා සඳහන් කළ බවත්;
(ii) එයට ෙවනස් පකාශයක් කරමින්, අවශ) උපෙදස් ද සමඟ එතුමා ශී ලංකා මහ
බැංකුව ෙවත එම චකෙල්ඛ යැවූ බව සහ එකී නිෙයෝගය කියාත්මක කිරීමට ශී
ලංකා මහ බැංකුව අෙපොෙහොසත් වී ඇතැයි එතුමා සඳහන් කළ බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

රාජ) බැංකු ඇතුළුව සියලුම බැංකු 2017.01.31 දිනය වනවිට ද එම
චකෙල්ඛය කියාත්මක කර ෙනොමැති බවත්;
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(ii)

ඒ ෙහේතුෙවන් ෙජ)ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සිදුවී ඇති පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ ගණනක්
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

අමාත)වරයා විසින් යවන ලද චකෙල්ඛ බැංකු විසින් ෙනොසළකා හැරීමට
පාදක වූ පදනම සහ ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) අමාත)තුමා විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය
ෙයෝජනාවට අනුව, ෙමම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක විය යුතු ව තිබූ දිනය
කවෙර්ද;
(iii) අමාත)තුමා විසින් එකී නිෙයෝගය නිකුත් කරන ලද දිනෙය් සිට කියාත්මක
වන පරිදි ෙජ)ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට වන්දිපූරණය කිරීමට කටුයතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1050/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය් ෙගොඩනැගිලිවල
පවත්වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත)ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) එම අමාත)ාංශ අතරින් බදු කුලී ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එක් එක්
ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) බදු ෙගවනු ලබන අමාත)ාංශ, වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු කුලී හා
ෙසේවා ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ෙගොඩනැගිලිවල රථගාල් කිරීම සඳහා ඇති ඉඩ පමාණයන්ට ෙ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) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1258/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

1983 වර්ෂය වනවිට කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
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(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.
1304/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධිකරණ අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කඹුරුපිටිය, කරපුටුගල, “ආරිය නිවෙසේ” පදිංචි දිල්ලිමුණි උපාලි මහතා තමාට
අයත් ඉඩමක අයිතිය නිරවුල් කර ගැනීමට අවශ) නීති උපෙදස් ලබා ගැනීම
සඳහා නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාෙව්, මාතර කාර්යාලෙය් සහාය පතා ඇති
බවත්;
(ii) නීති උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා අවශ) ෙකෙරන පශ්නගත ඉඩෙම් ඔප්පුව,
පිඹුර, ෙතෝම්බු වාර්තා හා තවත් ලිපිවල මුල් පිටපත් ඉහත කී කාර්යාලය ෙවත
භාර දී ඇති බවත්;
(iii) තමාට තවදුරටත් නීති ආධාර ෙහෝ උපෙදස් අනවශ) බවත්, අධිකරණ
කියාමාර්ගයක් ෙවත පිවිසීමට අවශ)තාවයක් ෙනොමැති බැවින් භාරෙදන ලද
ලිපිෙගොනුව, නැවත තමා ෙවත ලබා ෙදන ෙලස ඔහු ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ
බවත්;
(iv) එෙහත්, ෙමෙතක් ලිපිෙගොනු කට්ටලය ලබා දීම ෙහෝ ඉදිරි කියාමාර්ග පිළිබඳ
දැනුවත් කිරීම නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාෙව්, මාතර පාෙද්ශීය කාර්යාලය
විසින් දිගින් දිගටම පතික්ෙෂේප කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) උපාලි මහතා විසින් භාර දී ඇති ලිපිෙගොනුව නැවත ඔහුට භාර දීමට අවශ) පියවර
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1315/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු වාලච්ෙච්න 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 ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයැදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,—
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සමාජ

සවිබලගැන්වීම්

හා

1379/’16
සුභසාධන

2016 අයවැෙයහි අංක 134 ෙයෝජනාවට අනුව, සමෘද්ධිලාභීන්ට ෙබදා හැරීම
සඳහා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000 ක් මිලදී ගත්ෙත්ද;
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(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ කවර මිල ගණන් යටෙත් කවර පාර්ශවයන්ෙගන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් දරනු ලැබූ මුළු වියදම
ෙකොපමණද;
(iv) සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000 සමෘද්ධිලාභීන් අතර ෙබදා හරිනු ලැබූ අනුපාතය
කවෙර්ද;
(v) සහල් ෙබදා හරිනු ලැබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 මැ මස 25 වැ =හස් ප >දා

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

(ආ)

(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?
(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)

(ii)
(iii)

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;
ඔවුන් අතරින් ද්විත්ව පුරවැසි/විෙද්ශ පුරවැසි තත්ත්වයන් හිමි පුද්ගලයන්
කවුරුන්ද;
ෙද්ශපාලනිකව පත්කළ ෙමම පුද්ගලයන්ට පැවරූ රාජකාරි කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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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 ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය කළයුතු බව විදුලිබල
පනෙත් සඳහන්ව ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙම් වනෙතක් සිදු කර ඇති විදුලිය මිලදී ගැනීම් සඳහා ෙටන්ඩර් 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?

( 37 )
6.
1051/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය්
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යනු ලබන අමාත)ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත)ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) 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?
(i)

ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත)ාංශ පවත්වාෙගන යන ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) 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 වූ බවට ලංකා සෙතොස
ෙවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) සහල් ආනයනය කරන ලද කාල වකවානු කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද;
(v) ඒ සඳහා පසම්පාදන කියාමාර්ග අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් කවෙර්ද;
(vii) ෙමම සහල් ෙතොගෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(viii) එම සහල් ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා
කවෙර්ද;
(ix) සහල් ගබඩා කිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(x) ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා පහසුකම් ලබාගැනීෙම්දී පසම්පාදන කියාවලිය
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 38 )
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) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ)ාව සහ කිෙලෝ මීටර් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) 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 හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) (i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති මාතර
දිස්තික්කෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන සංඛ)ාව කවෙර්ද;
(ii)
ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතන කවෙර්ද;
(iii) ෙ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 අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, දකුණ කිරාන් 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 ඉල්ලීම් 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?

( 39 )
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.
1707/’17
ගරු විදුර විකමනායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ව)වසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු හා මධ) පරිමාණ කර්මාන්ත හා
ක්ෂුද කර්මාන්ත සඳහා සහන ෙපොලී පදනමක් මත, වසර ෙදකක සහන
කාලයක්ද සහිතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන ලද
බවත්;
(ii) ව)ාපෘති අධ)ක්ෂ විසින් 2016 ජූලි මස 10 වැනි දින පුවත්පත් දැන්වීම් පළකර,
ණය ලබාදීම පිළිබඳව පචාරය කරන ලද බවත්;
(iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ණය ලබාදීමට වාණිජ බැංකු දහයක් ඉදිරිපත් වූ
අතර, ණය අයදුම්කරුවන් පන්දහසක් පමණ එම ණය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත්
වුවද ණය ලබාදීම නවතා ඇති බවත්;
(iv) ෙබොෙහෝ ව)වසායකයන් විසින් අවශ) මූලික වියදම් දරමින් ඇප ඔප්පු අත්සන්
කිරීම සහ උකස් ඔප්පු සකස් කිරීම වැනි කටයුතු අවසන්කර ඇතත්, ණය ලබාදී
ෙනොමැති බවත්;
(v) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් නව ව)ාපාර සහ ව)ාපාර වැඩිදියුණු කිරීම්,
අතරමඟ නැවතී ඇති අතර එය ජාතික ආර්ථිකයටද බලවත් පහරක් වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ණය මුදල් ලබාදීමට හැකියාවක් ෙනොමැති නම්, 2016.07.10 දින පුවත්පත් දැන්වීම්
පචාරය කර ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන ලද්ෙද් මන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
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?

( 40 )
(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?
14.
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;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983 න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය තුළ 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?
15.
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?

( 41 )

2017 මැ මස 26 වැ (*රාදා

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) ඉහත (i) හි සඳහන් තනතුරු කවෙර්ද;
(iii) දැනට වැඩ බලන තත්ත්වෙය් පවතින තනතුරු සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම තනතුරු කවෙර්ද;
(v) වැඩබලන තනතුරු සඳහා ස්ථිර නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
976/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ)
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

වයඹ පළාෙත්, හලාවත, ඉරණවිල පෙද්ශෙය් “ඇමරිකන් හඬ” (Voice of
America) යනුෙවන් සම්ෙපේෂණාගාරයක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම ඉඩම ලබා දී ඇත්ෙත් සින්නක්කරද; එෙසේ නැතෙහොත්, බදු පදනම මතද;
(iv) 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?
(i)

“ඇමරිකන් හඬ” ආයතනය ආරම්භ කිරීමට ශී ලංකා රජය සහ ඇමරිකා
එක්සත් ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළඹි ගිවිසුම්
කවෙර්ද;
(ii) එම ගිවිසුම් සියල්ලම සභාගත කරන්ෙන්ද;
(iii) එම ආයතනය තුළ ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් හා විෙද්ශිකයන් සංඛ)ාව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(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?

( 42 )
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 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?
5.
1260/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;

( 43 )
(iii)

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 අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු මධ)ම 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 ඉල්ලීම් 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?
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;

( 44 )
(ii) ඔවුන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(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?
(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,— මුදල් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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;

(ii)

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

(i)
(ii)

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

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?

( 45 )
(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;
(iii) 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;
(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 කරන 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?

( 46 )
(ආ)

(ඇ)

(i)

එකී විශාමික බුද්ධි අංශ සාමාජිකයාෙග් මරණය පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ
පරීක්ෂණයක් සිදුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෛවද) නිගමනය කවෙර්ද;
(iii) සිදුවී ඇත්ෙත් සිය දිවි නසා ගැනීමක් ෙනොෙව් නම්, මරණයට අදාළ වූ ෙහේතූන්
කවෙර්ද;
(iv) එයට වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ නීතිමය පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(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)

(ආ)

(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?
(i)

අලිමංකඩ ඉදිකරන නව සුළං බලාගාරෙයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලි
ඒකකයක් ලබාෙදන මිල කවෙර්ද;
(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)

(ii)
(iii)
(iv)

2016 අයවැෙයහි අංක 146 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීයව මාළු ටින් කිරීම සඳහා
ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම සඳහා ලක් සෙතොසට රුපියල් මිලියන 300ක
පතිපාදනයක් ලබා දුන්ෙන්ද;
ෙමම දිරිගැන්වීෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත් පතිලාභ ලබාදිය හැකි ටින් මාළු
නිෂ්පාදකයන් කවුරුන්ද;
ඉකුත් වසර කිහිපය තුළ ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කවෙර්ද;
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;

( 47 )
(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?

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන පශ්න
(2017 මැ මස 26 වැ (*රාදා)
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?

2017 D මස 06 වැ අඟහAවාදා

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?
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(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)

(ආ)

(ඇ)

(i)

2015.01.08 වැනි දිෙනන් පසුව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙම්
දක්වා ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ)ාව, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත නිවාස ඉදිකිරීෙම්දී නිවාස ණය ෙලස ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම නිවාස ණය, දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(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?
(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 හා සුභසාධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

“සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන” ව)ාපෘතියක් ඔබ අමාත)ාංශය මඟින් ආරම්භ කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ව)ාපෘතිෙය් අරමුණු කවෙර්ද;
(iii) 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?
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4.
1310/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ii)

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?
(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 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 ඉල්ලීම් 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)

(i)

(ii)

මහතා,—

උසස්

අධ)ාපන

හා

1360/’16
මහාමාර්ග

ෛ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;
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;

( 50 )
(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?
(ආ)

(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 කිරීම සඳහා අවශ) පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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 සිසුන් 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)

(ආ)

(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?
(i)
(ii)

තිෙපෝෂ ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
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?

( 51 )
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;
(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.
1481/’16
ගරු විදුර විකමනායක මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශිෂ) ශිෂ)ාවන් 50කට අධික සංඛ)ාවක් අධ)ාපනය ලබන කළුතර
දිස්තික්කෙය්, පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, බප/මතු/නවාන
පාථමික විදුහල නාය යාෙම් අවදානම සහිත ස්ථානයක් බවට හඳුනාෙගන ඇති
බවත්;
(ii) නවාන පෙද්ශයට දින තුනක් ෙනොකඩවා වර්ෂාව පැවතියෙහොත්, පාසල වසා
එම දිනයන් සඳහා නිවාඩු දිනයන්හිදී පන්ති පවත්වන ෙලස මතුගම කලාප
අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරයා විසින් දන්වා ඇති බවත්;
(iii) ගමනාගමන දුෂ්කරතා සහ ආර්ථික අපහසුකම් නිසා ෙදමාපියන්ට තම දරුවන්
ෙවනත් පාසල්වලට රැෙගන යාමට හැකියාවක් ෙනොමැති බැවින් අනතුරුදායක
තත්ත්වය යටෙත් පවා එම විදුහෙල්ම අධ)ාපනය ලබා දීමට සිදු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

දින තුනක වර්ෂාපතනය එක් දිනකදී පතිත වුවෙහොත්, එම පාසෙල් පන්ති
පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම අනතුරුදායක තත්ත්වෙයන් පාසල් දරුවන් මුදාගැනීම සඳහා එම
පෙද්ශෙය් ෙවනත් සුදුසු ස්ථානයක නවාන පාථමික විදුහල ස්ථාපනය කිරීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1482/’16
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

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;
එෙසේ නම්, ඒ අනුව 2017 වර්ෂෙය් ස්ථාන මාරුවීම් කමෙව්දය කියාත්මක
කිරීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;

( 52 )
(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?
12.
1506/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා
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?
13.
547/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (5)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ශ÷ී ලංකාව තුළ රන් හා රිදී කර්මාන්තෙය් නියුතු විශාල පිරිසක් සිටින බවත්;
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?
(i)
(ii)

උක්ත කර්මාන්තෙය් නියුතු පුද්ගලයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම පුද්ගලයන්ට නව කර්මාන්ත දියුණුකර ගැනීමට රජෙයන් සහන ලබාදීමට
කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(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?
14.
1215/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
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;
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(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;
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?
15.
1407/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

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;
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;

(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?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
859/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

මත්වතුර පානය ඉහළ ෙගොස් ඇති බවත්;
මත්වතුර පානය කිරීම පුද්ගලයන්ෙග් ෙසෞඛ) පිරිහීමට පධාන ෙහේතුවක්
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(i) මත්වතුර පානය අඩු කිරීමට රජය කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iii) මත්වතුර පානය කිරීම ෙහේතුෙවන් වැළෙඳන ෙරෝගාබාධයන්ට පතිකාර
කිරීමට රජය වසරකට වැය කරන මුදල දළ වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම මුදල ෙසෞඛ) සඳහා රජය වැය කරන මුදලින් ෙකොපමණ පතිශතයක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2.
1263/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

යාපනය දක්වා දිෙවන උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;
1983 වර්ෂය වනවිට යාල්ෙද්වි දුම්රිය උතුරු දුම්රිය මාර්ගය තුළ දිනකට ගමන්
කරන ලද වාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) 1983 වර්ෂය වනවිට ෙකොළඹ සිට යාපනය දක්වාද යාපනෙය් සිට ෙකොළඹ
දක්වා ද වාර්ෂිකව ගමන් ගත් මගීන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iv) වර්ෂ 1980 සිට 1983 දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) දුම්රිය මාර්ගය තස්තවාදී පහාරෙයන් විනාශ කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(vi) පහාරය එල්ල වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(vii) සිදු වූ විනාශය ෙකොපමණදැයි ගණනය කර තිෙබ්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2009 යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු උතුරු දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට එක් එක්
වර්ෂෙය්දී ෙවන්කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ගමන් ගන්නා වාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) 2009 සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී ගමන් කර ඇති මගීන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ලබා ඇති ආදායම ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1339/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

1992 වර්ෂෙය්දී, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ
අක්බර්පුර යන ගම්මානවලට ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් එල්ල කරන ලද
පහාරෙයන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ, නිවාස, ෙද්පළ අහිමිවූ ෙහෝ ෙවනත්
ආකාරෙයන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
එම තස්ත පහාරෙයන් මියගිය පුද්ගලයන් අතර එවකට පවුෙල් ගෘහමූලිකයන්
ෙලස හඳුනාෙගන සිටි පුද්ගලයන් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
අවතැන් වූ පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු බවට සඳහන්
අමාත)ාංශෙය් ෙපොදු නිර්ණායකෙයහි අනු පවුල් ෙලස සලකන කමෙව්දය
නිසා එම තස්ත විපතට මුහුණදුන් අවස්ථාෙව්දී වයස 18 න් පහළ
තැනැත්තන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 යටෙත් කියාත්මක තර්ජනයට
ලක්වූ ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ නිවාසලාභීන්
ෙතෝරාගැනීෙම්දී එවකට බාල වයෙසේ පසුවූ දැනට පවුලක් ෙලස ජීවත්වන
පුද්ගලයන් අනු පවුල් ෙලස පිළිගැනීමට උපෙදස් ෙදන්ෙන්ද;

( 55 )
(v) එම අනු පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1350/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලාංකීය ශිෂ)යන්ට බාහිර උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා තිබූ අවස්ථා අඩු
කිරීම සඳහා පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමට අනුමත කරනු
ලැබූ ශිෂ)යන් සංඛ)ාව ගැහැණු, පිරිමි ෙලස සහ එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හිදී උසස් ෙපළ සමත්ව විශ්වවිද)ාල පෙව්ශය
සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ) සංඛ)ාව සහ විශ්වවිද)ාල සඳහා බඳවා ගනු ලැබූ
ශිෂ) සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හිදි ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක විෙද්ශ
විශ්වවිද)ාලවල උපාධි පාඨමාලා හදාරන ශිෂ)යන් සංඛ)ාව, වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) ඉහත (iv) සඳහන් ශිෂ)යන් විසින් හදාරනු ලබන උපාධි පාඨමාලාවන්
කවෙර්ද;
(vi) එම එක් එක් පාඨමාලාව හදාරනු ලබන ශිෂ) සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා පිළිතුරු ෙනොෙදන්ෙන් නම්, ඒ මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1365’/16
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ) පරිපාලන සහ කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එක් එක් දිස්තික්කය සඳහා අතිෙර්ක දිසාපති (සංවර්ධන) තනතුරක්ද, එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සඳහා සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් (සැලසුම් හා
සංවර්ධන) තනතුරක්ද වශෙයන් නව තනතුරු ඇතිකිරීම සඳහා දීපව)ාප්තව,
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව හා ෙම් සඳහා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය්
නිලධාරින් පත්කිරීමට කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින දීපව)ාප්ත ෙසේවාවලින් ශී ලංකා කම සම්පාදන
ෙසේවයද එක් ෙසේවාවක් වන අතර, ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් සඳහා සුදුසු
තනතුරු නිර්මාණය කර ෙනොමැති බැවින්, පළමු ෙශේණිෙය් නිලධාරින්
ෙබොෙහොමයක් II ෙශේණිෙය් හා III ෙශේණිෙය් තනතුරුවල රාජකාරි කරන බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එබැවින්, අලුතින් ඇති කිරීමට නියමිත ෙමම තනතුරු කමසම්පාදන ෙසේවෙය්
නිලධාරින්ට ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 56 )
6.
1367/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, කණ්ඩාවලයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
පුනාෙනයි නීරාම් ගම්මානෙය් දැනට පවුල් 1837 ක් ජීවත් වන බවත්;
(ii) ෙමම පවුල්වලින්, පවුල් 780 කට ෙම් දක්වා ස්ථීර නිවාස ෙනොලැබී ඇති අතර,
පවුල් 391ක් කාන්තා මූලික පවුල් බවත්;
(iii) ෙමම ගම්මානයට මූලික පහසුකම් ෙබොෙහොමයක් ලබා දිය යුතු බවත්;
(iv) ගම්වැසියන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඉඩම් බලපත ෙනොමැති වීම බරපතල
පශ්නයක් බවට පත්වී ඇති බවත්;
(v) විෙශේෂෙයන් කාන්තා මූලික පවුල්වල ජීවෙනෝපායන් ෙබොෙහෝ අඩාල වී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ඉහත අවශ)තාවයන් සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;
(ii) ෙම් වනවිටත් පියවර ෙගන තිෙබ් නම්, ඒවා ආරම්භ කළ දිනය සහ අවසන් වන
දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙමෙතක් කිසිඳු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති නම්, ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ගනු
ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1388/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2016 අයවැෙයහි අංක 142 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා
අවම ආෙයෝජනය රුපියල් මිලියන 25කට යටත්ව ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජකයන්ට ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් ලබා දීමට අදහස් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;
ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව රජෙය් ඉඩම් ඉල්ලුම් කළ සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයන්
සංඛ)ාව සහ ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
භාවිතයට ෙනොගත් හා ඌන උපෙයෝජිත රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
සභාගත කරන්ෙන්ද;
බාහිර ෙගොවීන් ලවා ඉහළ ඵලදායිතාවෙයන් යුත් තෘණ වගා කිරීම සඳහා ඉහත
ඉඩම්වලින් ලබා දුන් අක්කර ගණන ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1483/’16
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රජෙය් පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ අනධ)යන ෙසේවකයන්
සම්බන්ධෙයන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ඒවා අතරින් විමර්ශන සිදු කර අවසන් කර ඇති සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
දැනට විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතින සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ ෙනොකළ සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
දැනට ආරම්භ කර ඇති විමර්ශන අවසන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින
කවෙර්ද;
(vii) විමර්ශන කටයුතු පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(viii) විමර්ශන කටයුතු අවසන් කළ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන්ට එෙරහිව ගත්
කියාමාර්ග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 D මස 09 වැ (*රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
863/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2015 වර්ෂය තුළ ශී ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉඳි පමාණය ෙකොපමණද;
ශී ලංකාවට රටඉඳි ආනයනය කරන පධාන රටවල් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) රටඉඳි ආනයනෙය්දී එහි පමිතිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
(iii) 2015 වර්ෂෙය්දී රටඉඳි ආනයනය සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1266/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එල්.ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් නැෙගනහිර පළාෙත් ෙපොලිස් ස්ථාන පහක්
ඉලක්කකර පහාරය සිදු කළ දිනය කවෙර්ද;
(ii) එහිදී මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පහාරෙය්දී අතුරුදහන් වූ ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත පහාරෙයන් සිදු වූ ෙද්පළ හානිය පිළිබද තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ් නම්,
එය ෙකොපමණද;
(v) එම විනාශයට වගකිව යුතු වූ තස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) අදාළ පහාරයට වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන
තිෙබ්ද;
(vii) ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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3.
1362/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල් ෙගවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන සංඛ)ාව කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති මාතර
දිස්තික්කෙය් ෙසේවක සංඛ)ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පැවතිය යුතු
අවම තත්ත්වයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1368/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

නැෙගනහිර පළාෙත්, අම්පාර දිස්තික්කෙය්, කල්මුෙන් අධ)ාපන කලාපෙය්
මෑතකදී උසස් කරන ලද තම්පිලුවිල් මධ) මහා විද)ාලය ඇතුළුව ජාතික
පාසල් අටක් තිෙබන බවත්;
(ii) ෙම් වනවිටත් එම ජාතික පාසැල් සඳහා ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් පත්කර
ෙනොමැති බවත්;
(iii) ඉහත පාසල්වල ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් සිටින බවට වැරදි ෙතොරතුරු අධ)ාපන
අමාත)ාංශයට ලබා දී ඇති බවත්;
(iv) අධ)ාපන අමාත)ාංශෙය් නිසි අධීක්ෂණයක් ෙනොමැතිව ඉහත පාසල්
කියාත්මක වනබව ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සංගමය
ෙචෝදනා නගා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ජාතික පාසැල්වල විදුහල්පතිවරු අනිවාර්යෙයන්ම උපාධිධාරින් විය යුතු බවට
වන රාජ) ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමය පරිදි, ඉහත සඳහන් පාසල්වලට
සුදුසු ස්ථීර විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය කියාත්මක වන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1389/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැෙයහි අංක 141 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන්
සඳහා පැකැට්ටුවකට රුපියල් 30/-ක සහනාධාරයක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කළ
බව පිළිගන්ෙන්ද;
ඉහත කිරි නිෂ්පාදන සහනාධාරය ෙවනුෙවන්, අයවැෙයන් ෙවන් කළ රුපියල්
මිලියන 1000/-ක මූල) පතිපාදන උපෙයෝජනය වූ අයුරු පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;

( 59 )
(iii)
(iv)

කිරි නිෂ්පාදන සහනාධාරය කවර අමාත)ාංශයක් හරහා කවර පුද්ගලයන් ෙහෝ
ආයතන ෙවත ලබා දුන්ෙන්ද;
වර්ෂ 2005 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාෙව් කිරි නිෂ්පාදනය, එක් එක් වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලීටර් මිලියන ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1393/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කළුතර සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශයන්හි ෙගොවීන්,
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාෙව් සහනාධාර
ඉල්ලුම්පත සමඟ ජාතික හැඳුනුම්පෙත් ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව
අදාළ නිලධාරියා පවසා ඇති බවත්;
(ii) ෙගොවීන් වැඩි පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් ෙනොමැති බව පැවසූ විට
හැඳුනුම්පෙත් පිටපතක් අනිවාර්යෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව සඳහන් කරමින්
චකෙල්ඛයක් එවා ඇති බව දැනුම් දී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් සතු වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත්, ගමන් බලපත් හා රියදුරු බලපත්
ජාතික හැඳුනුම්පත් ෙවනුවට භාර ගන්නා ෙලස නිලධාරීන්ට උපෙදස් ලබාදීමට පියවර
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1507/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී රජය ලබා ගත් මුළු ණයවල වටිනාකම ෙකොපමණද;
2016 වර්ෂෙය්දී ලබා ගත් ණය සඳහා ෙගවිය යුතු බර තැබූ සාමාන) ෙපොලී
අනුපාතය ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙප්ක්ෂව, 2016 වර්ෂෙය්දී බර තැබූ සාමාන) ෙපොලී
අනුපාතය ෙකොපමණ අගයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1560/’17
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

සමූපකාර ෙතොග ෙවළඳ සංස්ථාව විසින් ආරම්භ කරන ලද “ගමට සවිය සෙතොස බඩිය” ජංගම අෙලවි වැඩසටහන ෙම් වනවිට කියාත්මක වන්ෙන්ද;
ෙමම ව)ාපෘතිය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක වූ කාලය ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා දරන ලද මුළු වියදම පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
ෙමම ව)ාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ෙපර නිසි ශක)තා අධ)නයක් සිදු කර තිෙබ්ද;

( 60 )
(vi) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ව)ාපෘතිය ආරම්භ කිරීෙම් අවශ)තාවය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1569/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, ෙතෝපූර් කීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුදල්
ෙවන් කරන ලද මූලාශ කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් මූලාශෙයන් ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා වැය වූ සමස්ත වියදම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

ෙමම කීඩාපිටිය 2017 ජනවාරි මාසෙය් විවෘත කළ බවත්;
එම සමරු ඵලකෙය් ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් පාක්ෂිකයන්ෙග් නම්
පමණක් සඳහන් කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

ෙමම නම් සඳහන් කර ඇති පදනම කවෙර්ද;
රජය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් සහ පළාත් සභා
මන්තීවරයන් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් සිටියදී, ඔවුන්ෙග් නම්, ෙමම සමරු
ඵලකෙය් ඇතුළත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම කීඩාපිටියට තබා ඇති නම සම්බන්ධෙයන් අදාළ කියාපටිපාටි
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
(iv) රජෙය් මුදලින් කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතුවලදී එක් පක්ෂයකට පමණක්
පමුඛතාවය ලබාදී පචාරය ලබාදීම යහපාලනෙය් ලක්ෂණයක් ෙලස
පිළිගන්ෙන්ද;
(v) ෙමම වරද නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1574/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය ආසන්නතම අධ)යන වර්ෂ 5 තුළදී රාජ) විශ්වවිද)ාලවලට බඳවා ගනු
ලැබූ මුළු ශිෂ) සංඛ)ාව අතරින් මහෙපොල උසස් අධ)ාපන ශිෂ)ත්ව ලබා දුන්
ශිෂ) සංඛ)ාව;

(ii) දැනට මහෙපොළ ශිෂ)ත්වයක් ෙවනුෙවන් මාසිකව ෙගවන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මහෙපොළ ශිෂ)ත්ව පිරිනැමීෙම්දී කුසලතාවය මත (on merit basis) ශිෂ)ත්ව
පිරිනැමීම සඳහා සිසුන් ෙතෝරාගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;

( 61 )
(ii)

පසුගිය ආසන්නතම අධ)යන වර්ෂ 5 තුළදී, ඉහත (i)හි දක්වා ඇති පරිදි ජීව
විද)ා, ගණිත, වාණිජ සහ කලා විෂය ධාරාවන් ෙවනුෙවන් කුසලතාවය මත
මහෙපොළ ශිෂ)ත්ව ලබාදුන් ශිෂ) සංඛ)ාව, අධ)යන වර්ෂය හා විෂය ධාරාව
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත අධ)යන වර්ෂ 5 තුළ දී ඉහත (ii)හි සඳහන් සිසුන් අතරින් ඒ ඒ විෂය
ධාරාවන් අනුව, අවම සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ)යන් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ)
විභාගෙය් පතිඵල අනුව අදාළ දිස්තික් කුසලතාව (District Rank) සහ දිවයිෙන්
කුසලතාවය (Island Rank) අධ)යන වර්ෂය සහ විෂය ධාරාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1673/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් II වන පන්තිෙය් නිලධාරිෙයකු වන ඒ.
එල්. එම්. මුක්තාර් මහතා, අම්පාර කලාපෙය් නිෙයෝජ) අධ)ාපන
අධ)ක්ෂවරයා ෙලස කටයුතු කරන බවත්;
(ii) අම්පාර කලාප අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරයා ශී ලංකා අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්
මුක්තාර් මහතාට වඩා කණිෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහළ ෙශේණිධාරි ෙජ)ෂ්ඨ නිලධාරියකුහට කණිෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු යටෙත්
ෙසේවය කිරීමට ඉඩ ෙදන්ෙන්ද යන්නත්;
(ii) මුක්තාර් මහතා සිය ෙශේණියට සහ ෙජ)ෂ්ඨත්වයට සරිලන තනතුරකට මාරු
කරමින් ෙහෝ අම්පාර කලාප අධ)ාපන අධ)ක්ෂවරයා ෙලස මුක්තාර් මහතාට
වඩා ෙජ)ෂ්ඨ නිලධාරියකු පත් කරමින් ෙමම විෂමතාව නිවැරදි කිරීම සඳහා
අවශ) උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, කවර දිනයකදීද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
891/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රන්, රිදී හා යකඩ ආශත
÷ි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කර්මාන්තකරුවන්
පාරම්පරිකව, ජීවත් වන පෙ
÷ ද්ශ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ග÷ාම නිලධාරි වසම් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම ග÷ාම නිලධාරි වසම්වල, ජීවත්වන උක්ත කර්මාන්තෙය් පාරම්පරිකව
ෙයෙදන පවුල් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන පධ
÷ ාන ගැටලු පිළිබඳ අධ)යනයක් කර
තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ගැටලු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 62 )
(ආ)

(i)

උක්ත කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ) නව තාක්ෂණය හා පුහුණුවීම් ලබාදීමට
කටයුතුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
(iii) නිෂ්පාදන අෙලවි කිරීම සඳහා අවශ) ෙවළඳෙපොළ සපයාදීමට රජය මැදිහත් වී
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙමම කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විෙද්ශ රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට
වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ෙනොඑෙසේ නම්, වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
උක්ත නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම රටවල් කවෙර්ද;
2015 හා 2016 වර්ෂයන්හිදී ෙමම භාණ්ඩ අපනයනෙයන් ලැබූ ආදායම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1267/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි ආධාර ලබන පවුල් සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
එම පවුල් සංඛ)ාව ඔවුන් ලබන සමෘද්ධි මුද්දරවල වටිනාකම අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
පසුගිය සමෘද්ධි සමික්ෂණෙයන් ලද වාර්තා අනුව කිසියම් වර්ගීකරණයක් කර
තිෙබ්ද;
එම සමීක්ෂණෙයන් අනතුරුව ලැබී ඇති අභියාචනා සංඛ)ාව, එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එම අභියාචනා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1369/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

වවුනියාව දිස්තික්කෙය්, වවුනියාව දකුණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ඕමන්ෙතයි හන්දියට නැෙගනහිරින් කිෙලෝමීටර් 7ක් දුරින්, ඉලමරුදන්කුලම
ගම්මානයත්, එතැන් සිට කිෙලෝමීටර් 3ක් දුරින් ෙසේමමඩු ගම්මානයත් පිහිටා
ඇති බවත්;
යුදමය තත්ත්වයට ෙපර ෙමම ගම්මානවල පවුල් 500ක් ජීවත් වූ අතර යුදමය
තත්ත්වය අවසන්වීෙමන් පසු ෙම් වනවිට ඉලමරුදන්කුලම ගම්මානෙය් පවුල්
19ක්ද, ෙසේමමඩු ගම්මානෙය් පවුල් 65ක්ද ජීවත්වන බවත්;

( 63 )
(iii)

ෙමම ගම්මානවල යුදමය තත්ත්වයට ෙපර අක්කර 1100 ක් පමණ වූ බිම්
පෙද්ශයක වගා කටයුතු සිදුවූ අතර වර්තමානෙය් වන අලි තර්ජන ෙහේතුෙවන්
ෙගොවිතැන් කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවත්;
(iv) ෙමම ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසිදු නිවාස ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක ෙනොවූ
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉලමරුදන්කුලම් හා ෙසේමමඩු ගම්මානවල ජීවත්වන ජනතාවෙග් සුභසිද්ධිය
උෙදසා ෙම් වනවිට ව)ාපෘති කියාත්මක කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ව)ාපෘති කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ව)ාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1390/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අනුව, වී ෙගොවීන් සඳහා වර්ෂයකට
රුපියල් 25,000/-ක උපරිමයකට යටත්ව නිකුත් කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ලබා ගත් පුද්ගලයන් සහ එම එක් එක් පුද්ගලයාට ලබා දුන් මූල) පදානය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) වර්ෂ 2005 - 2016 දක්වා එක් එක් වර්ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරන ලද වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2015 වසෙර්දී ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙවන් කළ රු. මිලියන 35,000/-ක
මුදලින් සහ 2016 දී ෙවන් කළ රු. මිලියන 37,500/-ක මුදලින් ඉතිරි කර ගත්
මුදල් පමාණයක් ෙව් නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
1.
පා.9/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරි තනතුරු වල වැඩ බැලීෙම්
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— ගාම නිලධාරි තනතුරක
පුරප්පාඩු ඇති වූ විට ආසන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් ගාම නිලධාරීවරයා වැඩ බැලීම සඳහා
පත් කරනු ලබන්ෙන් ඉතා සුළු දීමනාවක් යටෙත් බැවින් ද, ෙමම වැඩ බැලීෙම් පත්වීම්
තුළින් ගාම නිලධාරි වසම් ෙදෙකහිම කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැෙටන බැවින්ද, එම තත්වය
මග හරවා ගැනීම සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ගාම නිලධාරි සංචිතයක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ පිහිටුවිය යුතු අතර පුරප්පාඩු සිදුවන වසම සඳහා එකී
සංචිතය තුළින් ගාම නිලධාරින් පත් කිරීම සහ එම සංචිතය තුළ සිටින ගාම නිලධාරින්ට
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් පවරනු ලබන ෙවනත් ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා
ෙයදවීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 64 )
2.
පා.10 /’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක
කමිටුවලට නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික
සිද්ධස්ථානයන්හි නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ, පූජකතුමා, විදුහල්පතිතුමා, ගාම නිලධාරී,
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙල්කම්වරු,
පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් ස්ථානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම නිලධාරී වසෙම්
පිහිටි ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, රාජ) හා ෙපෞද්ගලික අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙම්
පදිංචිව සිටින නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ෙගොඩනැගීමට වඩාත්
පහසුවීම සඳහා වර්තමාන සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවලට නිල පිළිගැනීමක් ලබා දිය හැකි පරිදි
පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් සම්මත කළ යුතු යැයි ද, ඒ තුළින් ගාම නිලධාරී වසම තුළ සිදුවන
අපරාධ හා දුරාචාර, නීති විෙරෝධී කටයුතු පිළිබද අදාළ අංශ සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක්
ෙගොඩනැගීමට හැකි වන පරිදි අදාළ නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
3.
පා.11/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය නීති
අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ)වාදී යුගෙය්දී
හඳුන්වාෙදන ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ)නය
කිරීෙම් කමිටු පත්කර, යල් පැනගිය දඬුවම්, දඩ මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික
වැඩපිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
4.
පා.12/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව
තුළ 1988 සිට 2010 දක්වා වසර 22ක කාලය තුළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003
සහ 2007 වසරවලදී හැර අන් සෑම වසරකදීම කිසියම් මැතිවරණයක් පවත්වා ඇති අතර,
එෙසේ මැතිවරණ පැවැත්වීම ජනතා මතය සලකා බැලීම සඳහා වටිනා නිර්ණායකයක් වුවද,
ෙම් තුළින් රෙට් ආර්ථිකය, පරිපාලනය ආදි සෑම ක්ෙෂේතයකටම දැඩි බලපෑමක් ඇති කරන
බැවින් පළාත් පාලන මැතිවරණ, මහා මැතිවරණ සහ ජනාධිපතිවරණය එකම දිනයකදී
පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි එකී ආයතනවල නිල කාලය සංෙශෝධනය කිරීමටත්, ගැලෙපන
මැතිවරණ කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීමටත් සුදුසු පරිදි ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා
සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
5.
පා.13/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට
කටයුතු කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව
පාර්ලිෙම්න්තුව හා පළාත් සභා අතරත්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා
සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන
ආයතන පධානීන්, පළාත් සභා තුළ නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද, පළාත් සභා
පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයෝජනය වීම සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස්
කිරීමට අවශ) ආණ්ඩුකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
6.
පා.14/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික
ඒකාගතාවය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන
පෙද්ශවල සිංහල භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද, සිංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞද්ගලික
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ) හා ෙපෞද්ගලික විද²ත් ෙමන්ම
මුදිත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
සඳහා ජාතික වැඩපිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
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7.
පා.15/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට
පත්වන පාර්ශවයට සහන සලසා දීම,— විවාහක අඹුසැමි යුවලක් එකම වහලක් යට
ජීවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී පුරුෂයා ෙහෝ බිරිඳ සුරාව, සූදුව සහ ෙවනත් අපචාරී කටයුතුවල
ෙයෙදමින් ඉඩම් ෙහෝ ෙග් ෙදොර බඩු මුට්ටු තම ෙපෞද්ගලික අභිමතය පරිදි විකුණමින් ෙහෝ
අන් අයට පවරමින් හැසිරීම නිසාෙවන් අෙනක් පාර්ශවයත් සමඟ දරුවන් දැඩි
අසරණභාවයට පත් වන අවස්ථාවලදී එම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ) නීති
සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
8.
පා.16/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—චර්යා ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභා ඇතිකිරීම,— ශී
ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විශ්වාසවන්තභාවය හා ඔවුන් තුළ උසස් ආචාර
ධර්ම පවත්වාෙගන යාෙම් අවශ)තාව නිසා ඒ පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බැලීම සඳහා චර්යා
ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභාවක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
9.
පා.17/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—නව ඉෙලක්ෙටොනික් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම,—
පරිපාලනය පහසු කිරීම, අපරාධ මැඩලීම සඳහා හා ෙවනත් වංචනික කියාවලට ෙයොමුවීම
අවම කිරීම සඳහා අදාළ පුද්ගලයාෙග් රුධිර ගණය, බැංකු ගිණුම්, ෙකඩිට් කාඩ්, අධ)ාපන
සුදුසුකම්, රියදුරු බලපත හා විෙද්ශ ගමන් බලපත අංක ආදී වැදගත් හා අවශ) ෙතොරතුරු
ඇතුළත් නව ඉෙලක්ෙටොනික අංකයක් සහිත ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කළ යුතු බවත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශයන්හි ජීවත්වන සියලු ෙදනාෙග් ෙතොරතුරු ගාම නිලධාරී
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පරිගණකගත කිරීම කඩිනමින් කළ යුතු බවත් එම ෙතොරතුරු
වරින්වර යාවත්කාලීන කළයුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
10.
පා.18/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙපොලිස් නිලධාරීන්ට ද අවුරුදු විස්සක ෙසේවා
කාලයකින් පසු විශාම යාමට අවස්ථාව ලබාදීම,— ෙපොලිස් ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් කාන්තා
ෙපොලිස් නිලධාරිනියන් සඳහා වන විසි වසරක ෙසේවා කාලයකින් පසු ස්ව කැමැත්ෙතන්
විශාමයාෙම් හැකියාව, ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා ද අදාළ වියයුතු යැයි ද ඒ සඳහා
කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
11.
පා.19/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කිරීම,—
ෙරගුලාසි තැනීම ෙමන්ම ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීමද නිතර සිදුවන කියාවලියක් බැවින්
කල්පැන ගිය ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම්
කාරක සභා ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
12.
පා.21/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සහතික වීම පිළිබඳ කාරක සභා ඇති කිරීම,—
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසන පශ්නවලට පිළීතුරු වශෙයන් රජය ෙදන සහතික හා රජෙය් බැඳීම්
ඇතැම් විට කඩ වන අවස්ථා දක්නට ලැෙබන බැවින්, රජය සිය වගකීම් ඉටු කරන බවට
සහ ඒවා පිළිබඳව වගකියන බවට සහතික වීම සඳහා සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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13.
පා.22/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල ඵලදායීතාව
වැඩිකර ගැනීම,— ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල ඇති අනවසර ඉඳිකිරීම්
හා අනවසර පදිංචිකරුවන් කඩිනමින් ඉවත්කර නීත)ානුකූල ඉඳිකිරීම් සම්බන්ධ ගිවිසුම්
නැවත සමාෙලෝචනය කිරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන ආදායම් වර්ධනය කළ යුතු
අතර, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සෘජුවම බල ෙනොපාන්නා වූ ඉඩම්
දිගුකාලීන බදු පදනමක් මත ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදී එම මුදල් දුම්රිය පද්ධතිය
නවීකරණය සදහා ෙයොදා ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
14.
පා.23/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යාචකයින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කමෙව්දයක්
සැකසීම,— ෙම් වන විට යාචකයින්ෙග් ජීවිතවලට විශාල ෙලස තර්ජන එල්ල වී තිෙබන
බැවින් ඔවුන්ෙග් ජීවිතවල සුරක්ෂිතතාව රැකදීම උෙදසා, ඔවුන්ට වගා කිරීම සඳහා ඉඩම්
ලබා දී ඉන් ලැෙබන ආදායෙමන් ඔවුන්ෙග් ජීවිතවල ආරක්ෂාව හා ෙපෝෂණය සහතික කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
15.
පා.24/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස් ජීවිතවලට සිදුවන
හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සැකසීම,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස්
ජීවිතවලට සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීෙම් අරමුණින්, රජය මගින් භූමි පමාණයක්
ෙවන්ෙකොට එම ස්ථානයට නිදැල්ෙල් යන සුනඛයින් ෙගන ෙගොස් ඔවුන් රැක බලාගැනීම
සඳහා සුදුසු වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
16.
පා.25/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ළමා අපචාර සිද්ධීන් සඳහා දැඩි දඬුවම් පැනවීම,— දිවයින
පුරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනයන් දිෙනන් දින සීඝෙයන් වර්ධනය වීෙම් තත්ත්වයක් ඇති වී
තිෙබන බැවින් ඒ සම්බන්ධව දැනට පවත්නා නීති ෙරගුලාසි පමාණවත් ෙනොවන්ෙන් නම්, නව
නීති ෙරගුලාසි අලුතින් සම්මත ෙකොට ඉතා කඩිනමින් ෙම් සම්බන්ධ නඩු විසඳීමට කටයුතු කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
17.
පා.26/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවරළ
පිවිසුම් මාර්ග ඇති කිරීම,— දිවයිෙන් ෙවරළබඩ කලාපය තුළ සීඝෙයන් සිදුවන ඉදිකිරීම්
නිසාෙවන් ෙද්ශීය, විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ෙමන්ම ධීවරයන්ට ද ෙවරළ තීරයට පිවිසීෙම්දී
අවහිරතා ඇතිව තිබීම සංචාරක ව)ාපාරය පවර්ධනයට ෙමන්ම ධීවර කර්මාන්තයට ද බාධා
ෙගන ෙදන බැවින් එම තත්ත්වය වළක්වාලීම සඳහා ෙමන්ම ෙමම ක්ෙෂේත පවර්ධනය
කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව ෙවරළ පිවිසුම් මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
18.
පා.27/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ)ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් වැටුප්
විෂමතා ඉවත් කිරීම,— විදුහල්පති ෙසේවය, ගුරු අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පරිපාලන
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැඩි වැටුප් විෂමතාවක් පවතින බැවින්, එම තත්ත්වය මඟ හරවා
ඔවුන්ෙග් ආත්මාභිමානයට සරිලන වැටුපක් ලැෙබන පරිදි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම
සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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19.
පා.28/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ)ාපනය පවර්ධනය කිරීම,—
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්ම ඥානය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව
උන්වහන්ෙසේලාෙග් කථන හැකියා, ශවණ හැකියා, පරිගණක, මෙනෝවිද)ාත්මක සහ
උපෙද්ශනය පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා දැනට පවත්නා භික්ෂු අධ)ාපන
ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙමම කටයුතු සඳහාම ෙවන් වූ භික්ෂු අධ)ාපන ආයතන ඇති
කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
20.
පා.29/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන ෙනොතාරිස්
ෙසේවාව යාවත්කාලීන කිරීම,— දිවයින තුළ කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ෙසේවය යල්පැන
ගිය නීතිවලින් සකස් වී ඇති නිසා ඒ පිළිබඳව යළි සලකා බලා වර්තමානයට ගැලෙපන
ෙලස නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
21.
පා.30/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වියළි කලාපීය ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කිරීම,— වියළි කලාපීය පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබන වී, කුරක්කන්,
මුං, තල වැනි වගාවන්හි අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සඳහා නව
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂ්පාදන සකස් කිරීම
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා ජාත)න්තර ෙවළඳෙපොළ තුළ නිෂ්පාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
22.
පා.31/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව්
අධ)ාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මීට වසර විස්සකට
(20) පමණ ෙපර සිට ආරම්භ වී කියාත්මක වන ගුරු උපෙද්ශක තනතුරු ෙවනම ගුරු
උපෙද්ශක ෙසේවා ඵ්කකයක් ෙලස ස්ථාපනය කල යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
23.
පා.32/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය
කරවීම සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම,— තිරිඟු පිටි සඳහා විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන
විශාල ධනස්කන්ධය නවතාලීෙම් අරමුණ ඇතිව ආෙද්ශකයක් ෙලස භාවිතා කළ හැකි
සහල් පිටිවලින් සැකසූ ආහාර පචලිත කිරීම සඳහාත්, ෙකඳි සහිත ධාන) වර්ගයක් වන
සහල් වඩාත් සියුම් ෙලස තිරිඟු පිටි ෙමන් අඹරා ගැනීම සඳහාත්, තිරිඟු පිටි ඇඹරීමට
භාවිතා කරන ආකාරෙය් යන්ත සූත සහ නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
24.
පා.33/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන
සලසා දීම,— වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙකොට ෙගන එදිෙනදා
කුලී වැඩ ෙකොට ජීවත් වූ ජනතාවත් ස්ථිර රැකී රක්ෂා කළ ජනතාවත් අතරින් සැලකිය යුතු
පමාණයක් අංගවිකලව ආබාධිතව ජීවන බරින් මහත් පීඩාවට පත් වී අසරණව ජීවත් වන
බැවින්, ඔවුන් සඳහා යම් මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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25.
පා.34/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පභූ ආරක්ෂකයින් සඳහා ගමන් වියදම්
දීමනාවක් ලබා දීම,— ජනාධිපති ආරක්ෂක සහ අගමැති ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නියුක්ත
නිලධාරීන්ට ෙමන්ම අෙනකුත් පභූ ආරක්ෂක ෙසේවාවල නියුක්ත නිලධාරීන්ට ද සමාන
ගමන් වියදම් දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
26.
පා.35/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශ්වවිද)ාල මගින් පවත්වාෙගන යන පාඨමාලාවන්
රැකියාභිමුඛ පාඨමාලාවන් බවට පත්කිරීම,— දිවයිෙන් සියලුම රජෙය් විශ්වවිද)ාල සහ
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද)ාල මගින් පවත්වාෙගන යන ශාස්තීය අධ)ාපනයම සඳහා වූ උපාධි
පාඨමාලාවන් රැකියාභිමුඛ වෘත්තීයමය උපාධි පාඨමාලාවන් බවට පරිවර්තනය කර
එමගින් බිහිවන්නා වූ උපාධිධාරීන් ෙවත නව රැකියා සපයා දීෙම් අරමුණ ඇතිව, සියලුම
විශ්වවිද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන සම්බන්ධීකරණය
සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
27.
පා.36/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් පවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා
නිසි පමිතීන් නියම කිරීම,— දිවයින පුරා පවත්වාෙගන යනු ලබන පාසල් සිසු පවාහන
ෙසේවාවන් නියමිත පමිතිෙයන් ෙනොපවතින බැවින් සහ ඇතැම් පාසල් වෑන් රථ
ෙසේවකයින්ෙග් පැවතුම් යහපත් තත්ත්වෙයන් ෙනොපවතිත බැවින්, නිසි පමිතිෙයන් යුතු
වෑන් රථ ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත්, එම ෙසේවාවන් ලබාගන්නා පාසල් ශිෂ)
ශිෂ)ාවන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහාත්, වෑන් රථ ෙසේවාවන් සඳහා පමිතීන්
හඳුන්වාදිය යුතුයැයි ද, වෑන් රථ ෙසේවකයින් තුළ යහපත් පැවතුම් පවත්වාෙගන යාම
සඳහා විනය නීති මාලාවක් හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
28.
පා.37/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික සහ ජාත)න්තර අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන
ෙලස නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කිරීම,— ජාතික සහ
ජාත)න්තර පජාවෙග් අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන කාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයන්
පිළිබඳව පුෙරෝකථනයක් කර අදාළ නිෂ්පාදනයන්ට අනුබද්ධිත සියලුම ක්ෙෂේතවල
අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තුළින් ද, නවීන තාක්ෂණය උපරිම මට්ටමින් පෙයෝජනයට
ගනිමින් ද, නිෂ්පාදන කියාවලිය වර්ධනය කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
29.
පා.38/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික උරුමයන්
රැකගැනීම සඳහා ඩිජිටල් පුස්තකාලයක් ඇති කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් සම්පදායික
දැනුම ආරක්ෂා කරමින්, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරම්පරාව ෙවත රැෙගන යාම සඳහා ද,
ජාන සම්පත් හා ෛජව උරුමයන් අපහරණය වැළැක්වීම සඳහා පුළුල් ජාතික
වැඩපිළිෙවළක් අවශ)ව ඇති බැවින් ද, පරිසරය, ෙද්ශීය ෛවද) ක්ෙෂේතය,
කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්පදායික කර්මාන්ත ඇතුළු සියලු ක්ෙෂේතයන් සඳහා ඩිජිටල්
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරගත් නවීන පුස්තකාලයක් සකස් කිරීමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක
බුද්ධිමය ෙද්පළ සංවිධානය (WIPO), ශී ලංකා බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය, පරිසර
අමාත)ංශෙය් ෛජව විවිධත්ව ඒකකය ඇතුළු සියලු අංශ ඒකාබද්ධවූ වැඩපිළිෙවළක්
සකස් කිරීමට ද පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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30.
පා.39/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා වූ ජාතික වැඩපිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග්
පාරම්පරික දැනුම භාවිතා වන ෛවද) කම, කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර සංරක්ෂණය, හස්ත
කර්මාන්ත අංශය ඇතුළු විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ
ක්ෙෂේතයන් නිෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙගන් ෙතොරතුරු ලබාෙගන, ෛජව විවිධත්ව
ඒකකය, බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය ඇතුළු අදාළ අංශ ඒකාබද්ධව ජාතික වැඩපිළිෙවළක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
31.
පා.40/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාවට ආෙව්ණික හා ඖෂධමය වටිනාකම්වලින්
යුතු ශාඛවල ජාන සම්පත්වලට ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීම,— විෙද්ශීය රටවල් ශී
ලංකාවට ආෙව්ණික වටිනා ඖෂධමය ශාඛවල සකිය රසායනික දව) සහ ජාන සම්පත්
හඳුනා ෙගන, ඒවාට වංචනික ෙලස ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා අදාළ
සකිය රසායනික දව) සහ ජාන සම්පත් සඳහා ශී ලංකාවට ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා
ගැනීමටත්, ඖෂධ නිෂ්පාදනයට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැනීමටත්,
ෛජව විවිධත්ව අංශය, බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය සහ ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)ාංශය
ඇතුළු වගකිවයුතු සියලු ආයතන එක්ව විෙශේෂ වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
32.
පා.41/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් ගරු නාම අත්හැරීම,—
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජනය
කරන සියලුම ජනතා නිෙයෝජිතයන් මාසිකව තමන් කරන ෙසේවයට අදාළව වැටුප් හා /
ෙහෝ දීමනා ලබා ගන්නා අතර ඉහත කිසිදු ධූරයක් නිස්සරණධ)ාසෙයන් සිදු කරනු ලබන
ගරු ෙසේවයන් ෙනොවන බැවින් ද, එම ධූර දරන්නන්ෙග් නමට ඉදිරිෙයන් ෙහෝ ධූරයට
ඉදිරිෙයන් අතිගරු, ශීමත් ෙහෝ ගරු යන නාම සහ නමට පසුව උතුමාණන්, මැතිතුමා යන
පද ෙයදීම උපහාසයට ලක්වීමට ෙහේතුවක් වී ඇති බැවින් ද, ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් ගරු
නාම භාවිතය නතර කිරීමට අවශ) පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
33.
පා.42/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි නඩත්තු මණ්ඩල වැඩසටහන පළාත්, දිස්තික්
සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ව)ාප්ත කිරීම,— විවිධ පාර්ශ්වයන් විසින්
වැඩිහිටි පුරවැසියන් ෙනොසලකා හැරීම තුළින් සිදුවන විවිධ අසාධාරණයන් සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලි කිරීම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙය් වැඩිහිටි ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත්
කියාත්මක වන වැඩිහිටි නඩත්තු මණ්ඩල වැඩසටහන පළාත්, දිස්තික් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ව)ාප්ත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
34.
පා.43/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි පජාව ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනයට දායක
කර ගැනීමට ණය දීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති
වැඩිහිටි පජාවට තම ජීවෙනෝපාය මාර්ග ශක්තිමත් කරගනිමින් සමස්ත ශී ලංකා
ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට දායකවීමට බැංකු පද්ධතිය මගින් ණය දීෙම් කමෙව්දයක්
කියාත්මක ෙනොවීම ඔවුන්ට සමාජය තුළ ෙවනත් අකාරයකට සැලකීමක් වන ෙහයින් එම
අසාධාරණ තත්ත්වය වැළැක්වීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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35.
පා.44/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති පුද්ගලයින් සමාජය තුළ
සකීය පුද්ගලයින් බවට පත් කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— සමාජ ආර්ථික
කියාවලිෙය් පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවීෙමන් පසු
සමාජය තුළ නිසි පිළිගැනීමක් ෙනොමැතිව අකීයව ෙකොන්වී සිටින වැඩිහිටියන්, සමාජෙය්
සකීය පුද්ගලයින් බවට පත් කිරිෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීමට පාසල් පජාව ඇතුළු මුළු
මහත් සමාජයම දැනුවත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
36.
පා.45/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පාසල් සිසුන්ෙග්
දැනුම පුළුල් කිරීම,— ශී ලංකාෙව් අනාගත තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශ්නයට
විසඳුමක් ෙලස සහ ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන්නාවූ වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව පුහුණු
ශමිකයින්ෙග් අවශ)තාව සපුරා ගැනිෙම් අරමුණ ඇතිව පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ෙමෝටර්
කාර්මික ශිල්පය විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
37.
පා.46/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන්
පුහුණු කිරීමට අධ)ාපන විද)ා පීඨයක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සහ විෙද්ශ රටවල ෙමෝටර්
කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන වර්ධනයට සරිලන ෙලස, එම ක්ෙෂේතෙය් පුහුණු ශමිකයින්ෙග්
ඉල්ලුම සපුරාලීමට හැකිවන පරිදි, පාසල් මට්ටමින් ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු
කිරීමට ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය පිළිබඳ අධ)ාපන විද)ා පීඨයක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
38.
පා.47/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය විෂය නිර්ෙද්ශයන්
යාවත්කාලීන කිරීම,— ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය හා සම්බන්ධ රජෙය් කාර්මික විද)ාල හා
අනුබද්ධ ආයතනවල ඉෙගනුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් වසර 25 - 30ක් තරම් පැරණි
විෂය නිර්ෙද්ශයක් යටෙත් බැවින්, එම තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා එම විෂය
නිර්ෙද්ශයන් යාවත්කාලීන කිරීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
39.
පා.48/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිෙරෝද රථ හා යතුරු පැදි ආශිත රැකියාවල නියුක්ත
වූවන්ෙග් රැකියාවල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ ජීවත්වන තිෙරෝද රථ
හා යතුරුපැදි ආශිතව සෘජු හා වක ෙලස රැකියාවන්හි නියුක්තවීමට කැමැත්තක් දක්වන
තරුණ පිරිස හා විශාමික තිවිධ හමුදා නිලධාරින් සහ ෙජ)ෂ්ඨ පුරවැසියන් යන ජන
කණ්ඩායම්වල ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කිරීෙමන් සමස්ත ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඔවුන්ෙග්
දායකත්වය ලබා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව එම ක්ෙෂේතෙය් නියුක්තවූවන්ෙග් සකීය
දායකත්වය ජාතික ආර්ථිකයට එක් කර ගැනීම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් කඩිනමින්
සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
40.
පා.49/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය සූපෙව්දය පිළිබඳ රට තුළ ජනතා
ආකල්ප පුළුල් කිරීම,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය ආහාර කලාව පිළිබඳ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
ජනතාව තුළ වැඩි නැඹුරුවක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව, රට තුළ ජනතා ආකල්ප ඒ ෙවත
ෙයොමු කිරීම සඳහා පාසල්, විශ්වවිද)ාල, තෘතීයික අධ)ාපන ආයතනවල විෂය පාඨමාලාවට
සූපෙව්දය විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීමටත්, රාජ) හා ෙපෞද්ගලික අංශවල මැදිහත්වීම මත

( 71 )
පර්ෙය්ෂණ අංශ දිරිගැන්වීම මඟින් නව ෙසොයාගැනීම් සිදු කිරීමටත්, ඒ හා බැඳුනු ආයතන
පද්ධතිය සම්බන්ධ කර ගනිමින් සහතික පත, ඩිප්ෙලෝමා, උපාධි, පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා
ඇති කිරීම තුළින් ෙමම ක්ෙෂේතය පිළිබඳ ජනතාව තුළ පුළුල් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
41.
පා.50/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් ආහාර සංස්කෘතිය ඉෙගනුම් සහ
ඉගැන්වීෙම් කියාවලියට බද්ධ කිරීම,— ශී ලාංකීය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග
කිරීෙම් කලාව, ආහාර පිසීෙම් කලාව, වර්ණකාරක කලාව, ආහාර කැපීෙම් කලාව ඇතුළු
අංශ ගණනාවකින් සකස්වී ඇති අතර ඒ හා බැඳුණු ශී ලාංකීය ආහාර සංස්කෘතිය පිළිබඳ
ඉෙගනුම් සහ ඉගැන්වීම් කමෙව්දයන් හරහා අනාගත පරපුරට පවරාදීම ෙමන්ම ෙද්ශීය හා
විෙද්ශීය ජනතාව අතර අපෙග් ආහාර සංස්කෘතිය ව)ාප්ත කිරීම මඟින් ශී ලාංකීය
අනන)තාව අන්තර්ජාතිකව ඔසවා තැබීම සඳහා වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
42.
පා.51/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශ්වවිද)ාල සහ තෘතීයික අධ)ාපන ආයතනවල
සිසුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන අමාත)ාංශවල සංවර්ධන කටයුතු ඉලක්ක කර සකස්
කිරිම,— විශ්වවිද)ාල සහ තෘතීයික අධ)ාපන ආයතනවල සිසුන් විසින් තම පාඨමාලා
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන රෙට් ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික
හා සංවර්ධන කටයුතුවලට උපෙයෝගී කර ගැනීම වැදගත් වන බැවින් එම නිබන්ධන
අධීක්ෂණය කරනු ලබන ආචාර්යවරු හා පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර
මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා එකී අමාත)ාංශෙය් නිලධාරිෙයකු පත්කිරීෙමන්
එම පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන මඟින් අමාත)ාංශෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කියාදාමයන් සහ කාලීන
ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකිවන පරිදි කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
43.
පා.52/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන අවස්ථාෙව්දීම ඡන්ද හිමි
නාමෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කිරීම,— මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් වාර්ෂිකව
ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛන සංෙශෝධනය කිරීමට නියමිත දිනට පසුව ෙහෝ ෙපර දිනකදී වයස
අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන තැනැත්තන්ට නියමිත වයස සම්පූර්ණ වූ දිනටම ඡන්ද හිමි
නාමෙල්ඛනෙයහි නම ඇතුළත් කරවා ගත හැකි ආකාරෙය් පාෙයෝගික වැඩපිළිෙවළක්
ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
44.
පා.53/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා
කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව ෙසේලයින් විශාල
පමාණයක් භාවිතා කරනු ලබන අතර ෙසේලයින් ආනයනය කිරීම සඳහා ද විශාල මුදලක්
වාර්ෂිකව විෙද්ශීය රටවලට ඇදී යන බැවින්, එම විෙද්ශ විනිමය පමාණය රට තුළ ඉතිරි
කර ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව ලංකාව තුළ පවත්නා ෙද්ශීය තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලයින්
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රාජ), ෙපෞද්ගලික ෙහෝ සමූපකාර අංශයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින්
කමවත් වැඩපිළිෙවළක් රජය මැදිහත් වීෙමන් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
45.
පා.54/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙපොල් වතුර ආශිතව නව නිෂ්පාදනයන් ඇති කිරීම,—
ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව විශාල පමාණයක ෙපොල් වතුර අපෙත් යන බැවින්, නව
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් විධිමත් කමෙව්දයක් යටෙත් ෙපොල් වතුර ආශිතව නව
නිෂ්පාදනයන් ෙද්ශීය හා ජාත)න්තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඇති කිරීම සඳහා
කමෙව්දයක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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46.
පා.55/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සාගරෙය් නව සම්පත් ගෙව්ෂණය,— විශාල සාගර
කලාපයක් හිමි රටක් වු ශී ලංකාව පමුඛත්වය ලබා දී ඇත්ෙත් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා
පමණක් වන අතර සාගරය ආශිතව විශාල පමාණයක සවභාවික සම්පත් ඇති බැවින්
ෙමරටට විශාල රැකියා අවස්ථා පමාණයක් ෙමන්ම ධනයක් ද උපයා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව
සාගර සම්පත් පිළිබඳව විධිමත් වැඩිදුර අධ)යනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
47.
පා.56/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් මත්ස) සම්පත විෙද්ශිකයින් විසින් ෙනලා
ගැනීම වළකාලීම,— ශී ලාංකික ධීවරයන්ට විශාල ආර්ථික අවාසියක් ඇති කරමින් ශී ලංකා
මුහුදු කලාපෙය් මත්ස) සම්පත් විෙද්ශිකයින් විසින් ෙනලා ගන්නා බැවින් ශී ලංකා මුහුදු
කලාපය තුළ මාළු ඇල්ලීමට සහ විෙද්ශ යාතාවලට මාළු බෑම සඳහා ෙතොටුපලක් ෙලස
භාවිතා කිරීම වළකාලීම සඳහා රජය විසින් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
48.
පා.57/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙකොස් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ඒ ආශිත නිෂ්පාදන
අපනයනය කිරීම,— ඉතා පනීත ෙමන්ම ඖෂධීය ගුණෙයන් අනූන, රසායනික දව)වලින්
ෙතොරව වගා කළ හැකි ෙබෝගයක් වන ෙකොස් වගාව ව)ාප්ත කිරීම තුළින් ඒ ආශිත
නිෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය කිරීම මඟින් විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අප
රටට උපයා ගත හැකි බැවින් ඒ සඳහා රජෙය් මැදිහත්විෙමන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
49.
පා.58/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ෙගොවි සම්මාන උෙළලක් වාර්ෂිකව සංවිධානය
කිරීම,— රටක් ෙපරට යාමට නම් මුලික වශෙයන් ෙගොවිතැනින් සශික විය යුතු බැවින් රට
සරු කරන ෙගොවි ජනතාවට සිය වෘත්තිය පිළිබඳ අභිමානයක් ඇතිවන පරිදි විධිමත්
සංවිධාන ව²හයක් හරහා කියාත්මක වන ෙගොවි සම්මාන උෙළලක් රජෙය් මැදිහත්වීෙමන්
වාර්ෂිකව සංවිධානය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
50.
පා.59/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සහන මිලකට LED බල්බ පාරිෙභෝගික ජනතාවට
ලබාදීම,— නිවාස ආෙලෝක කිරිමට ෙයොදා ගන්නා ගුණාත්මක LED බල්බ මිල අධික
බැවින්, විදුලිබල මණ්ඩලය මැදිහත්වී සහනදායී මිලකට හා ෙගවීෙම් කමයට ෙමම බල්බ
පාරිෙභෝගික ජනතාවට ලබාදී ජාතික වශෙයන් විදුලිය විශාල පමාණයක් ඉතිරි කර
ගැනීමටත්, LED බල්බ ජනතාව අතර ජනපිය කිරී මඟින් විදුලිබල මණ්ඩලයටද අමතර
ආදායමක් උපයා ගැනීමටත් හැකිවන පරිදි කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සැකසිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
51.
පා.60/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සුළු පරිමාණ ෙසල්ලම් බඩු කර්මාන්තශාලා ව)ාප්ත
කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ ෙසල්ලම් බඩු සඳහා විශාල ෙවළදෙපොළක් පැවතුණ ද, රට තුළ
ඒවා නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙන් සුළු වශෙයන් වන අතර ඒ සඳහා චීනය පමුඛ අෙනකුත්
රටවලට විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක් ඇදී යන බැවින්, සුළු පිරිවැයක් දැරිය යුතු ෙමම
කර්මාන්තය ගාමීය පෙද්ශවල ව)ාප්ත කිරීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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52.
පා.61/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භ
කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර ඖෂධ
ආනයනය සඳහා වසරකට විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් වැයවන බැවින් දියුණු මානව
සම්පතක් හිමි රටක් ෙලස ශී ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ වර්ග රට තුළම නිපදවීමට අවශ)
පහසුකම් රජය මැදිහත් වීෙමන් ලබා දී ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භ කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
53.
පා.62/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට මෙනෝ විද)ාව විෂයය ඇතුළත්
කිරීම,— පාසල් ශිෂ) පජාව නිෙරෝගී මනසකින් යුත් බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට හැකි පිරිසක්
ෙලස හැඩගැස්වීම උෙදසා හය වැනි ෙශේණිෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙබෞද්ධ මෙනෝ
විද)ාව සහ බටහිර මෙනෝ විද)ාව යන විෂයයන් ඒකාබද්ධ ෙකොට කමවත්ව සැලසුම් කරන
ලද “මෙනෝ විද)ාව සහ භාවනාව” නමින් විෂයයක් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
54.
පා.63/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශාමික ආධාරක මධ)ස්ථාන පිහිටුවීම,— විශාමිකයන්
ෙවනුෙවන් උපෙද්ශන ෙසේවා, ෛවද) පහසුකම් සහ දිවා සුරැකුම් ෙසේවා යනාදී
වැඩිහිටියන්ට අවශ) සුබසාධන කටයුතු රැසක් එකම ස්ථානයකින් ඉටු කර ගැනීමට හැකි
වන පරිදි විශාමික ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැංවීමටත්, එම මධ)ස්ථාන ෙක්න්ද කර
ගනිමින් යම් නිෂ්පාදන කටයුත්තක් සඳහා විශාමිකයන් ෙයොමු කිරීම හරහා ඔවුන්ෙග් දිවියට
සහනයක් ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමක් ද උපයා ගැනීමට හැකි වන ෙලස රජය මැදිහත්
වීෙමන් රටපුරා විශාමික ආධාරක මධ)ස්ථාන පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
55.
පා.64/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශාමිකයන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව
ෙලොතරැයියක් හඳුන්වා දීම,— විශාමික රාජ) ෙසවකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට
සහ ඔවුන්ෙග් සුබසාධන කටයුතු සඳහා අවශ) මුදල් ෙසොයා ගැනීම සඳහා නව
ෙලොතරැයියක් ෙවළඳෙපොළට හඳුන්වාදීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
56.
පා.65/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක මගෙපන්වන්නන් පුහුණු කිරීම,—
සංචාරකයින්ට ඵලදායී හා ආචාරශීලී ෙසේවාවක් සැපයීමට හැකි පිරිසක් බවට පත් කිරීමට
ෙමන්ම, ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහාත් සංචාරක මග ෙපන්වන්නන්
පුහුණු කිරීමට විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
57.
පා.66/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉඩම් සම්බන්ධව පවතින නීති සංෙශෝධනය කිරීම,— ශී
ලංකාව තුළ ෙම් වන විට ඉඩම්වලට ව)ාජ ඔප්පු සකසා විකිණීෙම් ජාවාරමක් කියාත්මකවන
අතර මීට අදාළව නීතිය කියාත්මක වීම ද ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බැවින්, ඉඩම් අයිතිය
සම්බන්ධව සුරක්ෂිතභාවය වැඩි වන අයුරින් හා වැරදිකරුවන්ට දැඩි දඬුවම් පැමිණවිය හැකි
අයුරින් පවතින නීති පද්ධතිය සංෙශෝධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
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58.
පා.67/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව අවට සාගරෙය් ෙකොරල්පර ආරක්ෂා කර
ගැනීම,— ශී ලංකාව අවට සාගරෙය් ඇති ෙකොරල්පර මිනිස් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන්
විනාශවීෙම් තර්ජනයට මුහුණපා ඇති බැවින්, එම ෙකොරල්පර ආරක්ෂාකර ගැනීම සඳහා
මිනිස් කියාකාරකම් පාලනය කිරීමට හැකිවන පරිදි පුද්ගල ආකල්පමය ෙවනසක් ෙමන්ම,
ෛනතික රාමුෙව් ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් හරහා සුදුසු වැඩපිළිෙවළක්
සැලසුම් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
59.
පා.68/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් වෑන් රථ සඳහා කාන්තාවන් ෙසේවයට ෙයදවීම,—
පාසල් වෑන් රථ ෙසේවෙයහි ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමටත්, එම වෑන් රථවල ගමන් කරන
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව උෙදසාත් සියලුම පාසල් ෙසේවා වෑන් රථවල ෙසේවය සඳහා
කාන්තාවන් ෙයොදා ගැනීම අනිවාර්ය කිරීමට නීති සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
60.
පා.69/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඖෂධ මිල පහත ෙහලීම,— ශී ලංකාව තුළ ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය පකාශයට පත් කර ඖෂධීය නාමෙයන් ෙබෙහත් අෙලවි කිරීම කඩිනමින්
ආරම්භ කිරීම මඟින් ඖෂධ මිල පහත ෙහලීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
61.
පා.70/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අන්තර්ජාලය හරහා අෙලවි කරන ඖෂධ ඇතුළු
ජාවාරම් මැඩපැවැත්වීම,— ෙම් වන විට අන්තර්ජාලය හරහා පමිතියකින් ෙතොර ඖෂධ,
ෛවද) උපකරණ හා රූපලාවන) නිෂ්පාදන විශාල ෙලස අෙලවි ෙකෙරන අතර ෙමම
ජාවාරම් අප රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැත්මට විශාල තර්ජනයක් වන බැවින්
ඒවා මැඩපැවැත්වීම සඳහා නිසි වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
62.
පා.71/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂි රසායන දව) භාවිතා ෙනොකර වගා කිරීම,— අධික
විෂ සහිත කෘෂි රසායන දව) ශී ලංකාව තුළ තහනම් කර පැරණි කමයට පරිසර හිතකාමී
වගා කමයක් රටට හඳුන්වාදීමට අවශ) පර්ෙය්ෂණ සිදුකිරීමට කෘෂි විද)ාඥයන් හා
පරිසරෙව්දීන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඔවුන්ෙගන් ලබා ගන්නා නිර්ෙද්ශ තුළින්
ජනතාවට වස විෙසන් ෙතොර ෙසෞඛ)ාරක්ෂිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීමට අවශ) පියවර
ගැනීමට රජය මැදිහත්වීම සුදුසු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
63.
පා.72/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් මත්දව)වලට ඇබ්බැහිවීෙමන් මුදවා
ගැනීම,— ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ පාසල් සිසුන් මත්දව)වලට ඇබ්බැහි වීෙම් වැඩි
පවණතාවයක් නිර්මාණය වී ඇති බැවින් පාසල් සිසුන් මත්දව)වලින් මුදවාගැනීම සඳහා
රජය මැදිහත්වී විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
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64.
පා.73/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඵලදායීතා කමිටුවක් පත් කිරීම,— රජය විසින්
කියාත්මක කරනු ලබන ඵලදායීතා වැඩසටහන්හිදී තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදායීතා
මට්ටමක් කරා ෙමෙහයවූ ආයතන පධානීන් හඳුනාෙගන ඔවුන්ෙග් දැනුම හා අත්දැකීම්
පෙයෝජනයට ගත හැකි වන ආකාරෙයන්, එම ආයතනවල කියාත්මක කරන ලද
වැඩසටහන් සහ කමෙව්ද අෙනකුත් ආයතනවලට ගැලෙපන පරිදි ආෙද්ශ කිරීමට හැකිවන
පරිදි එම ආයතන පධානීන්ෙගන් සමන්විත ජාතික ඵලදායීතා කමිටුවක් පිහිටුවිය යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
65.
පා.74/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෙසේවාව දියුණු
කිරීම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙව් අත)ාවශ) අංගයක් වන පජා ෛවද)ෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ
අංශය දියුණු කිරීමට අවශ) සැලසුම් සකස් කිරීම හා එම ක්ෙෂේතෙය් දැනට පවතින ගැටලු
නිරීක්ෂණය කර කඩිනමින් නිරාකරණය කිරීමට අවශ) කටයුතු සිදු කිරීමට රජය මැදිහත්
විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
66.
පා.76/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම
වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම,— පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර නිෂ්පාදනය කරන, අෙලවි
කරන හා ඊට අනුබල ෙදන පුද්ගලයන් හා ආයතන වැටලීමට පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිෙය් විෙශේෂ වැටලීම් ඒකකයට පවතින ගැටලු නිරාකරණය කර අවශ) පහසුකම්
ෙනොඅඩුව ලබා දීමටත්, වැරදිකරුවන්ට උපරිම දඬුවම් ලබා දිය හැකි වන පරිදි පවතින නීති
පද්ධතිය සංෙශෝධනය කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
67.
පා.77/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වස විස නැති ආහාර නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීම,—
ආහාර හා සම්බන්ධ නිෂ්පාදන කටයුතුවල ෙද්ශීයව නිරතව සිටින නිෂ්පාදකයින් ඉලක්ක
කර ගනිමින් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ, ෙසෞඛ)ාරක්ෂිත ආහාර පාරිෙභෝගිකයන්ට ලබා දීම
තුළින් රටට කළ හැකි ෙසේවාව පිළිබඳව දැනුවත් කර, ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීමට
හා එෙලස වස විෙසන් ෙතොර ආහාර නිපදවන ව)වසායකයින්ට ෙගෞරව නාමයක් සහිත
සම්මාන පදානය ෙකොට ඔවුන් දිරිගැන්වීමට වැඩසටහනක් රජය මැදිහත්වී ආරම්භ කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
68.
පා.78/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයථා ෙලස අත්පත් කරගත් අභයභූමිවලට අයත් ඉඩම්
නිදහස් කරගැනීම,— ශී ලංකාෙව් පකාශයට පත් කර ඇති අභයභූමිවලට අයත් ඉඩම් විවිධ
පුද්ගලයන් හා සංවිධාන විසින් නීති විෙරෝධී ෙලස අත්පත් කරෙගන ඇති බැවින්, එම ඉඩම්
නැවත ලබා ගැනීමට රජය කඩිනමින් මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
69.
පා.79/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආදිවාසී ජනයා නගාසිටුවීම සඳහා සැලසුමක්
කියාත්මක කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ දැනට වාසය කරන ආදිවාසී ජනතාව පිළිබඳ ෙවනම
සංගණනයක් සිදුකර, ඔවුනට ජීවත් වීම සඳහා දැනට පවතින අපහසුතා කමවත්ව
හඳුනාෙගන, ඔවුනට ෙගෞරවනීයව ජීවත් වීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීමට අවශ)
සාධනීය සැලසුමක් ආදිවාසී නායකයින් ද ඇතුළත්ව පත්කරන ලද විද්වත් මණ්ඩලයක්
හරහා කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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70.
පා.80/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා උතුරු හා නැෙගනහිර පෙද්ශයන්හි හානි වූ
පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීම,— තිස් වසරක යුද්ධය ෙහේතුෙවන් උතුරු හා නැෙගනහිර
පළාත් වල පැවති පුරාවස්තු විශාල ෙලස විනාශ වූ අතර පවතින පුරාවස්තු පිළිබඳ
සමීක්ෂණයක් සිදු කර ෙතොරතුරු රැස්කර ගැනීමත්, එම පුරාවස්තු තහවුරු කිරීම, ආරක්ෂා
කිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීමත් අරමුණු කර ෙගන විද්වත් පුරාවිද)ාඥයින්ෙගන්
සමන්විත කමිටුවක් පත්කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
71.
පා.81/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වගා කිරීම සඳහා ෙද්ශීය බීජ පචලිත කිරීම,— කෘෂි
රසායන භාවිතෙයන් ෙතොරව ෙද්ශීය කාබනික ෙපොෙහොර ආශෙයන් වගා කළ හැකි ෙද්ශීය
බීජ වර්ග හඳුනාෙගන එම බීජ කඩිනමින් රට පුරා ව)ාප්ත කර රසායනික වස විෙසන් ෙතොර
ආහාර ජනතාවට ලබා දීම සඳහා අවශ) කරන පර්ෙය්ෂණ, තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදනය වැඩි
දියුණු කිරීමට අවශ) සැලසුම් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
72.
පා.82/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විෙද්ශ භාෂා අධ)යනයට පහසුකම් සැපයීම,— පුද්ගල
බුද්ධිෙය් පෘථුල බව තීරණය වීමට ඔහු සතු භාෂා ඥානය පධාන සාධකයක් වන බැවින්
ඉංගීසි භාෂාව හැරුණුෙකොට අෙනකුත් පධාන විෙද්ශ භාෂා හැදෑරීමට අවශ) පහසුකම්
පුළුල් කර, සැලසුම් සම්පාදනය කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
73.
පා.83/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ පචාරක කටයුතු සඳහා වියදම් කරන
මුදල් සීමා කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ පැවැත්ෙවන සියලු මැතිවරණයන්හිදී ඇතැම්
අෙප්ක්ෂකයන් අති විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කරන අතර මුදල් වියදම් කළ ෙනොහැකි,
එෙහත් රටට වැඩක් කළ හැකි බුද්ධිමත් පිරිසකට ඉන් අවාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති වන
බැවින් මැතිවරණ සඳහා වියදම් කරන මුදල් පමාණය සීමා කිරීමට හැකි වන ආකාරෙය් නීති
සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
74.
පා.84/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යටත් විජිත සමෙය් ශී ලංකාෙවන් රැෙගන ගිය පුරාවස්තු
නැවත ලබා ගැනීම,— ශී ලංකාව යටත් විජිතයක්ව පැවති සමෙය් අප රටින් පෘතුගාලය,
ඕලන්දය හා මහා බිතාන)යට රැෙගන ගිය පුරාවිද)ාත්මක වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ
පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කර එම භාණ්ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැනීම සඳහා අවශ) පියවර
ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
75.
පා.85/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංඝාධිකරණයක් ස්ථාපනය කිරීම,— භික්ෂූන්
වහන්ෙසේලාෙග් ආරක්ෂාව හා ෙගෞරවය රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් උන්වහන්ෙසේලාට අදාළ
අධිකරණමය කාර්යයන් සඳහා ෙවනම සංඝාධිකරණයක් පිහිටුවිය යුතු බවටත් එම
අධිකරණ තීන්දු සඳහා නීතිමය බලය ලබාගැනීමට හැකි වන අයුරින් ෙමම සංඝාධිකරණය
ස්ථාපනය කළ යුතු බවටත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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76.
පා.86/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ව)වස්ථාපිත සංඝ සභාවක් පත් කිරීම,— පාර්ලිෙම්න්තුව
ඇතුළු ජනතා නිෙයෝජිත ආයතන සඳහා උපෙද්ශකත්වය හා මග ෙපන්වීම ලබා දීමට හා
අණපනත්වලට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ හැකි ෛනතික බලය සහිත සංඝ සම්මුතිෙයන් පත්
කර ගත් රාජ) පරිපාලනය, නීතිය, විෙද්ශ කටයුතු හා සමාජ කියාකාරකම් පිළිබඳ හසල
දැනුමක් සහ අත්දැකීම් සහිත විද්වත් සංඝයා වහන්ෙසේලාෙගන් සමන්විත ව)වස්ථාපිත සංඝ
සභාවක් පත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
77.
පා.87/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වාපි සංස්කෘතික අධ)යන ආයතනයක් පිහිටුවීම,— ශී
ලංකාෙව් පැවැති ජල තාක්ෂණය හා වැව් තාක්ෂණය නැවත පණගන්වා රැකගැනීම සහ වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා අවශ) පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා මගින් උක්ත විෂය
ගැන දැනුමින් සන්නද්ධ කරන ලද පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ඇතිවන පරිදි “වාපි
සංස්කෘතික අධ)යන ආයතනය” නමින් ආයතනයක් රජය මැදිහත්වීෙමන් ආරම්භ කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
78.
පා.88/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනයක් පිහිටුවීම,— ශී
ලාංකීය ඉතිහාසෙය් ගමන් මග ෙපන්වන මහාවංශය අධ)යනය කිරීම සඳහා භික්ෂූන්
වහන්ෙසේලාෙග් මැදිහත් වීෙමන් “මහාවංශ අධ)යන පර්ෙය්ෂණ ජාතික ආයතනය” නමින්
ආයතනයක් රාජ) අනුගහෙයන් පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
79.
පා.89/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ විෙරෝධී කියා නැවැත්වීම,— ධර්ම ගන්ථ හා පකාශන
අධ)යනය කිරීෙම් මනා දැනුමක් ඇති ෛනතික බලයක් සහිත විද්වත් සංඝ මණ්ඩලයක්
පිහිටුවීම මගින් යම් නිර්මාණයක් එළිදැක්වීමට ෙපර එය එම මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
අනතුරුව, සමාජගත කිරීමට නුසුදුසු නම්, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවන පරිදි
යාන්තණයක් සැකසීම මගින් ෙබෞද්ධ විෙරෝධී කියා හා පකාශන රචනා වීම හා බුදු දහම
සම්බන්ධ කරමින් සාවද) නිර්වචන ඉස්මතුවීම නැවැත්වීම සඳහා රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
80.
පා.90/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙද්ශ හිෛතෂී කලා නිර්මාණ ඇගයීම,— ෙද්ශානුරාගය හා
ආත්මාභිමානය ඇතිවන පරිදි ෙද්ශීය හා සංස්කෘතික වටිනාකමින් අනූන කලාකෘති වාර්ෂිකව
ඇගයීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
81.
පා.91/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් පාසල් ශිෂ) ශිෂ)ාවන්ෙග් විනය නැංවීමට
කටයුතු කිරීම,— ශී ලංකාෙව් පාසල් ශිෂ) ශිෂ)ාවන් ෙසෞඛ) සම්පන්න, නිෙරෝගී හා කායිකව
ශක්තිමත් පුරවැසියන් ෙලස සමාජගත කිරීෙම් අරමුණින් ඔවුන්ට තමා කැමති කීඩාවකට ෙයොමු
වීමට සහ පාෙයෝගික විනය පුහුණුවකට ෙයොමු කිරීමට අවශ) කටයුතු සම්පාදනය කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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82.
පා.92/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ සංස්කෘතික ෙතොරතුරු මධ)ස්ථානයක් ආරම්භ
කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ පිහිටා ඇති ෙබෞද්ධාගමික ස්ථාන, ඒ හා සබැඳි අනුෂංගික අංශයන්
ෙමන්ම, භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා පිළිබඳ ෙතොරතුරු ආදී කරුණු එක් රැස් කර විධිමත්ව පරිගණක
ගත කර, නවීන තාක්ෂණික උපකරණ සහ පමාණවත් මානව හා ෙභෞතික සම්පත් වලින් පිරිපුන්
“ෙබෞද්ධ සංස්කෘතික ෙතොරතුරු මධ)ස්ථානය” නමින් ආයතනයක් රාජ) අනුගහෙයන් ආරම්භ
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
83.
පා.93/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දහම් පාසල් පාඨ ගන්ථ කාලානුරූපීව සංෙශෝධනය
කිරීම,— විභාග ඉලක්ක කරගත්, දැනුම පමණක් ෙක්න්දගත කළ පාඨ ගන්ථ ෙවනුවට
පාෙයෝගික පුහුණුව පදනම් කරගත්, බුද්ධිය වර්ධනය කරන්නාවූ, ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක්
නිර්මාණය කිරීම ඉලක්ක කර ගත් පාඨ ගන්ථ විද්වත් මණ්ඩලයක් හරහා සම්පාදනය කර දහම්
පාසල් ෙවත ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
84.
පා.94/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාත)න්තර පාසල් නියාමනයට මණ්ඩලයක් පත් කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් සංස්කෘතියට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැත්මට ගැලෙපන පරිදි ජාත)න්තර පාසල්හි
විෂය පථයන් අවශ) පරිදි නියාමනය කළ හැකි පූර්ණ බලතල සහිත මණ්ඩලයක් පත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
85.
පා.95/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික අධ)ාපන ෙකොමිෂන් සභාව වඩාත් සකීය කිරීම,—
ෙද්ශීය ඉතිහාස දැනුම, සාරධර්ම සම්පන්න බව, නිෂ්පාදන ශක)තාව, බුද්ධි සම්පන්න බව,
සම්පදායික දැනුම, ෙද්ශානුරාගය, නිෙරෝගීතාව, කුසලතා පූර්ණ බව සහ ආකල්ප
සම්පත්තිෙයන් යුතු බව යන අංගයන්ෙගන් පරිපූර්ණ සාර්ථක පුරවැසිෙයකු බිහි කල හැකි වන
පරිදි සකසන ලද ජාතික අධ)ාපන පතිපත්තියක් හරහා සමස්ත අධ)ාපන කමෙය්ම
පරිවර්තනයක් ඇති කිරීමට ජාතික අධ)ාපන ෙකොමිෂන් සභාව වඩාත් සකීය කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
86.
පා.96/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවුල් ෛවද)ෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෙසේවාව දියුණු කිරීම,—
ෙසෞඛ) ෙසේවාෙව් අත)ාවශ) අංශයක් වන පවුල් ෛවද)ෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ක්ෙෂේතය තුළ
දැනට පවතින ගැටලු නිරීක්ෂණය කර ඒවා කඩිනමින් නිරාකරණය කිරීමට අවශ) කටයුතු සිදු
කිරීමටත් එම පවුල් ෛවද)ෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෙසේවාව දියුණු කිරීමට සැලසුම් කිරීමටත්
රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
87.
පා.97/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආයුර්ෙව්ද ෛවද)වරුන්ෙග් ෙසේවය විෙද්ශයන්ට ලබා
දීම,— ආයුර්ෙව්ද ෛවද) උපාධිය සම්පූර්ණ කරන උපාධිධාරීන්හට විෙද්ශ රටවල රැකියා
අවස්ථා ලබාදීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් කර කියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 79 )
88.
පා.98/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආයුර්ෙව්ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කිරීම,— දැනට
පවතින යල් පැන ගිය ආයුර්ෙව්ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආයුර්ෙව්ද ෛවද)වරුන්ෙග්
වෘත්තීය ගැටලු විසඳමින්, එම වෘත්තිය සතු ගරුත්වය හා අභිමානය රැක ගැනීමට නව ආයුර්ෙව්ද
ෛවද) පනතක් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
89.
පා.99/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දුම්රිය ආරක්ෂක පද්ධතියක් සකස් කිරීම,— ශී ලංකාෙව්
දුම්රිය ආරක්ෂක පද්ධති නිර්මාණය කළ නව නිපැයුම් කරුවන් ද, එම ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ
විද්වතුන් ද, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම ක්ෙෂේතයන්හි පවීනයන්ෙගන් ද සමන්විත
කමිටුවක් මඟින් දුම්රිය ආරක්ෂක පද්ධතියක් සකස් කර කියාත්මක කිරීමට රජය මැදිහත් විය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
90.
පා.100/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මගී පවාහන ෙසේවෙය් ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩි කිරීම,—
බස් මගී පවාහන ෙසේවෙය් ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩි කිරීම මඟින් වාර්ෂිකව එම ෙසේවාව
පතික්ෙෂේප කරන 1% - 2% ක් පමණ වූ මගීන් පමාණය රඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීෙමන්, එම
ෙසේවෙය් පැවැත්මට දීර්ඝ කාලීනව ඇති විය හැකි අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා කමවත් වැඩ
පිළිෙවළක් සැලසුම් කර කියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
91.
පා.101/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සිංහල භාෂාවට සම්මතයක් සකස් කිරීම,— සිංහල භාෂාෙව්
ලිඛිත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරයක් ගන්නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙභ්දය,
අල්පපාණ, මහපාණ අක්ෂර ෙයදීම සහ පද ෙබදීම ආදිය ද විවාද සහිත බැවින් සිංහල භාෂාව
සඳහා සම්මතයක් සකස් කිරීමට විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කර කාලානුරූපව සිදුවන ෙවනස්කම් ද
සැලකිල්ලට ෙගන භාෂාෙව් පැවැත්ම තහවුරු කිරීමට හැකි කියාදාමයක් සකස් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
92.
පා.102/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංස්ථානික කාබනික අපදව) මඟින් පරිසරය දූෂණය වීම
පාලනය කිරීම,— පලිෙබෝධ නාශක සහ කර්මාන්ත කියාවලියන්හි දී පිටවන සංස්ථානික
කාබනික අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස් වර්ගයක දූෂණ
කාරකයන්ෙගන් සමන්විත අතර ඒවා මිනිසාෙග් ෙසෞඛ)යට ඉතා අහිතකර බැවින් එම
රසායනිකයන් පරිසරයට මුදා හැරීම පාලනය කිරීමට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් කර
කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.103/’15
93.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රාජ) පාලනයට සම්බුද්ධ දර්ශනය සම්බන්ධ කර ගැනීම,—
සප්ත අපරිහානීය ධර්ම, දසරාජ ධර්ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, කුරු ධර්ම ජාතකය, ගන්ඩ නින්දුක
ජාතකය, ෙතසතුර ජාතකය, ෙද්වධර්ම ජාතකය, සතර සංගහ වස්තු, චක්කවත්තී සිහනාද සූතය
හා ධර්ම පදීපිකාව යන සම්බුද්ධ ඉගැන්වීම් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා හා පාෙද්ශීය
මට්ටෙම් සිටින සියලුම පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරුන් දැනුවත් කිරීම තුළින් ඔවුන්ෙග් භූමිකාව රෙට්
යහපාලනයට දායක කර ගැනීමට හැකි වන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් කර කියාත්මක
කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
94.
පා.104/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉෙලක්ෙටොනික අපදව) බැහැර කිරීම,— ෆ්ෙලොරසන්ට්
බල්බ, දුරකථන, ජංගම දුරකථන, විදුලි උපකරණ, බැටරි, පරිගණක හා එහි ෙකොටස් ආදිය
අපදව) ෙලස පරිසරයට බැහැර කිරීෙම්දී ආසනික්, කැඩ්මියම්, රසදිය, ෙලඩ් වැනි බැර ෙලෝහ

( 80 )
පරිසරයට එකතුවන බැවින් ෙමම ඉෙලක්ෙටොනික අපදව) බැහැර කිරීමට කමවත් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර පරිසරය සුරැකීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
95.
පා.105/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රෙට් යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීම,— අයහපත් පාලනෙය් අංග
ලක්ෂණ වන අත්තෙනෝමතික පතිපත්ති සම්පාදනය, නිලබල වාදය, බලාත්මක ෙනොවන සහ
අසාධාරණ නීති, විධායක බලතල අනිසි පරිහරණය, ෙද්ශපාලනයට පුරවැසි දායකත්වය අඩුවීම
සහ දූෂණය පැතිරීම යන කරුණු අප රට තුළ ෙනොඅඩුව දක්නට ලැෙබන අතර ෙම් නිසා රෙට්
අයහපත් පාලනයක් පවතින බව ෙපනී යන ෙහයින් රට තුළ යහපාලනය ෙගොඩනැගීම සඳහා
සැලසුම් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
96.
පා.106/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විෙද්ශ රටවල ඇති ශී ලංකාවට අයත් පුස්ෙකොළ ෙපොත්
නැවත ලබා ගැනීම,— ශී ලංකාවට අයත් වටිනා පුස්ෙකොළ ෙපොත් රාශියක් යුෙරෝපා රටවල්
ඇතුලු ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක තිෙබන අතර ඒවාෙය් අන්තර්ගතව ඇති දැනුම ෙම් වන
විට වත්මන් ලාංකීය සමාජයට අහිමිව ෙගොස් ඇති බැවින්, එම පුස්ෙකොළ ෙපොත් අප රටට ආපසු
ලබා ෙගන ඒවාෙය් අඩංගු ෙපෞරාණික දැනුම නැවත සමාජගත කිරීමට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක්
සැලසුම් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
97.
පා.107/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෛජව විවිධත්වය රැක ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්මය දායක කර
ගැනීම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවනුවට බහු ෙබෝග වගාව සහ මිශ ෙබෝග වගාව ජනපිය කරවීම,
ෛජව විවිධත්වයට හානිකර රස◌ායන දව) කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ඈත් කිරීම හා ඒකාබද්ධ
පළිෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාවිතය තුළින් රට තුළ ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමට
ෙගොවීන් ෙයොමු කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
98.
පා.108/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජනතාවෙග් ආහාර ලැබීෙම් අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම,—
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මානව අයිතිවාසිකම්◌ ි පද්ධතීන්ට අනුකූලව ආහාර ලැබීෙම්
මූලික අයිතිවාසිකම ශී ලාංකික ජනතාවට අහිමි වන තත්ත්වයක් රජෙය් පතිපත්ති සම්පාදනය
හා කියාත්මක කිරීම් තුළ දක්නට ලැෙබන ෙහයින් උක්ත පඥප්තීන්ට අනුව රෙට් ජනතාවෙග්
ආහාර පශ්නය විසඳීෙම් වගකීම මුළුමනින්ම රජයට පැවරී ඇති බැවින් රජය මැදිහත්වී ආහාර
දව) මිල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආරක්ෂිත ආහාර ෙව්ලක් රෙට් ජනතාවට ලැබීම සහතික
ෙකෙරන විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සම්පාදනය කර ජනතාවෙග් ආහාර ලැබීෙම් මූලික
අයිතිවාසිකම තහවුරු කිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
99.
පා.109/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අකාබනික දව) කළමනාකරණය කිරීම,— අකාබනික දව)
පතිචකීකරණය කිරීමත්, අකාබනික දව) භාවිතය අවම කිරීමත්, භාවිතෙයන් ඉවත්වන
අකාබනික දව) එකතු කිරීෙම් යාන්තණයක් සැකසීම හා අකාබනික දව) භාවිතා කිරීෙම් පරිසර
නීති රීති විධිමත් කිරීමත් තුළින් රෙට් පරිසර පද්ධතිෙය් ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සඳහා
අකාබනික දව) කළමනාකරණය කිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
100.
පා.110/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙද්ශීය ඖෂධ සහ අත් ෙබෙහත් පිළිබඳව පාසල් සිසුන්
දැනුවත් කිරීම,— නිෙරෝගී ජාතියක් ෙගොඩනැගීම සහ ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්දෙය් යහපැවැත්ම මූලික
අරමුණු වශෙයන් ෙගන ෙද්ශීය ඖෂධ වර්ග හා අත් ෙබෙහත් පිළිබඳ විධිමත් කරුණු සහිත

( 81 )
විෂයයක් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කිරීම මඟින් ෙද්ශීය ඖෂධ සහ අත් ෙබෙහත්
පිළිබඳ පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
101.
පා.111/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මන්දෙපෝෂණය තුරන් කිරීම,— ශී ලංකාව
තුළ අඩුබර දරු උපත් අනුපාතිකය 25% තරම් ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර එයට පධාන සාධකය
වන්ෙන් ෙපෝෂ)දායී ආහාර හිඟකම වන බැවින්, මාතෘ හා ළමා මන්දෙපෝෂණය දුරලීමට අවශ)
ෙපෝෂ)දායී ආහාර දුප්පත් ජනතාවට ලබා දීම පමුඛතාවය කරගත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
102.
පා.112/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පරිසරය සුරැකීෙමන් නිෙරෝගී රටක් ෙගොඩනැගීම,—
වර්තමාන ශී ලංකාෙව් පරිසර දූෂණය ඉහළ යාම ෙහේතුෙවන් ජලෙය් හා ආහාරවල විකිරණශීලී
බව වැඩි වී ඇති අතර අනාගතෙය්දී මිනිසාට වැළෙඳන ඇතැම් ෙරෝගවල ෙරෝග නිධානය පවා
ෙසොයා ගැනීම අපහසු විය හැකි බැවින්, ෙම් පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීම සඳහා විද්වත්
කමිටුවක් පත් කර වාර්තාවක් කැඳවා, එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම තුළින් රෙට් ජනතාවෙග්
නීෙරෝගීභාවය සහතික කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
103.
පා.113/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රෙට් ආරක්ෂාවට කෘෂිකර්මය සුරක්ෂිත කිරීම,—
ධනවාදෙය් තුන්වැනි කාර්තුව වන ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසු කාලෙය්දී හරිත විප්ලවයත්
සමඟ කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වීම ෙහේතුෙවන් වර්තමාන ෙලෝක
පජාව මුහුණ දී ඇති පරිසර දූෂණය, නීෙරෝගී බව නැතිවීම හා පිරිසිදු ආහාර ෙනොමැතිවීම ආදී
අවදානම් තත්ත්වයන්ෙගන් ශී ලංකාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ජනතාව තිරසාර කෘෂිකර්ම
භාවිතයන්ට ෙපළඹවීෙමන් හා ෙගොවීන් ආරක්ෂා ෙකෙරන රාජ) පතිපත්ති රට තුළ ස්ථාපිත
කරවීෙමන් රෙට් අනාගතය සුරක්ෂිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
104.
පා.114/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංකීර්ණ ෙගෝලීය ෙවළඳෙපොළ නිසා ජනතාවට ඇතිවන
ගැටලු අවම කිරීම,— ෙගෝලීයකරණය විසින් හඳුන්වාදුන් ෙලෝක ෙවළඳ රටාව මිනිසාෙග් මනස
ආකමණය කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ඔහු පාරම්පරිකව ෙගන ආ හර පද්ධතීන් හා දියුණු
දාර්ශනික චින්තනයන් මිනිස් මනස තුළින් උදුරා දැමීම වර්තමානය වන විට ශී ලාංකිකයින්ට ද
ෙපොදු බැවින්, ෙවළඳෙපොළ ආර්ථිකය තුළ ෙගොඩනැෙගන සංකීර්ණ ජීවන රටාව හා ඒ සමඟ
පැන නගින සංකීර්ණ සමාජීය පශ්නත් විසඳා ගනිමින් සහනශීලී දිවි පැවැත්මකට යා යුතු
වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට අවශ) වැඩ පිළිෙවළක් හා බුද්ධිමය
සංවාදයක් රට තුළ කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
105.
පා.115/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාවට අවශ) සීනි රට තුළ නිපදවීම,— ශී ලංකාවට
අවශ) කරන සීනි නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ) සම්පත් ශී ලංකාව සතුව ඇති බැවින්, මනා
කළමනාකාරීත්වයකින්, කාර්යක්ෂමව හා සැලසුම් සහිතව කටයුතු කර රටට අවශ) සීනි
පමාණය ෙමරට නිෂ්පාදනය කිරීමට හා සීනි පිරිපහදු කිරීමට අවශ) කර්මාන්තශාලා රජය මඟින්
ස්ථාපනය කර සීනි කර්මාන්තය රැක ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
106.
පා.116/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නකල්ස් රක්ෂිතය ආරක්ෂා කිරීම,— සමස්ත ශී ලාංකීය
පරිසර පද්ධතියටම බලපෑම් කළ හැකි සංෙව්දී පරිසර පද්ධතියක් වන නකල්ස් රක්ෂිත
වනාන්තරය ෙම් වන විට මිනිස් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් දැඩි තර්ජනයකට ලක්වී ඇති අතර
වත්මන් පරපුරට ෙමන්ම අනාගත මිනිස් පරපුරට ද ෙමම පරිසර විනාශය ෙහේතුෙවන්

( 82 )
අවදානමකට මුහුණ පෑමට සිදු වන බැවින්, මිනිස් තර්ජන ඉවත් කර නකල්ස් රක්ෂිතෙය් ස්වාධීන
පැවැත්ම කඩිනමින් තහවුරු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
107.
පා.117/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රාවණා රජු පිළිබඳව විධිමත් ගෙව්ෂණයක් සිදු කිරීම,—
රාවණා රජු පිළිබඳ නිශ්චිත ඉතිහාස ෙතොරතුරු නැති වුවද, විධිමත් ගෙව්ෂණයක් තුළින් ඔහු
පිළිබඳව අප රෙට් ආකල්ප නැංවීමටත්, රාවණා රජු සතුව තිබූ දැනුම රෙට් අභිවෘද්ධිය සඳහා
ෙයොදා ගැනීමට හා ශී ලාංකීය ඉතිහාසෙය් සැඟවී ගිය පරිච්ෙඡ්දයක් නිරාවරණය කර ගැනීමටත්
හැකි වන බැවින්, විද්වත් කමිටුවක් හරහා රාවණා රජු පිළිබඳව ගෙව්ෂණය කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
108.
පා.118/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— බුද්ධිමය දිළිඳු බව තුරන් කිරීම,— ෙභෞතික ෙවළඳ භාණ්ඩ
සැරිසරන ෙව්ගයට සාෙප්ක්ෂව දැනුම, බුද්ධිය හා මානව හර පද්ධතීන් ජනතාව ෙවත ළඟා
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ෙනොදැනුවත්කම හිස එසවීම තුළින් බුද්ධිමය දිළිඳුභාවය අද අප රට තුළ
දක්නට ලැෙබන පධාන ගැටලුවක් වුවද, ඒ පිළිබඳව රට තුළ ඇත්ෙත් අඩු අවධානයක් බැවින්,
රෙට් ජනතාවෙග් බුද්ධිමය දිළිඳු බව නැති කිරීමට සියලු වයස් කාණ්ඩයන් ආවරණය වන පරිදි
විධිමත්ව සැලසුම් කරන ලද ජාතික වැඩසටහනක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
109.
පා.119/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ භාවිතය නැවැත්වීම,— ෙම් වනවිට ශී
ලංකාව තුළ කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙය් ෙරෝහල් තුළ භාවිතයට පැමිණීෙම්
අවදානමක් ඇති බැවින් රජෙය් අදාළ සියලු අංශ මැදිහත්වී කියාකාරී සැලසුමක් සකස් කර කල්
ඉකුත් වූ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළන් ඉවත් කිරීම හා ආනයනය කිරීම නැවැත්වීමට කටයුතු කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
110.
පා.120/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඒඩ්ස් ෙරෝගය ව)ාප්ත වීම පාලනය කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ
දැනට හඳුනා ෙනොගත් ඒඩ්ස් ෙරෝගීන් 3000 කට ආසන්න පමාණයක් සිටින බවට වාර්තා පළ වී
ඇති බැවින් ඔවුන් හඳුනාෙගන පතිකාර සඳහා ෙයොමු කිරීමටත්, ඒඩ්ස් ෙරෝගය ව)ාප්ත වීම
වැළැක්වීමටත් ඵලදායී සුදුසු ව)ාපෘතියක් කඩිනමින් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
111.
පා.121/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විෙද්ශයන්හිදී ලිංගික අතවරයට ලක්වන කාන්තාවන්ට
සහන සැලසීම,— ශී ලංකාෙව් කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවයට විෙද්ශ ගතවීෙමන් පසු සිදු වන
අතවරයන් ෙහේතුෙවන් සිදුවන ගැබ් ගැනීම් නිසා ශී ලාංකීය සමාජය තුළ නිර්මාණය වී ඇති
ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් සමනය කිරීම සඳහා විධිමත් කමෙව්දයක් සකසා කියාත්මක කිරීමට
විද්වතුන් හා එම සිදුවීම් හා බැඳුණු පුද්ගල කණ්ඩායම්වලින් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
112.
පා.122/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වන රක්ෂිත හා අභය භූමිවල ආරක්ෂාව දැඩි කිරීම සඳහා නීති
සම්පාදනය කිරීම,— මෑතක සිට ශී ලංකාෙව් රක්ෂිත වනාන්තර සහ අභය භූමි විනාශය වැඩි
ෙවමින් පවතින අතර ශී ලාංකීය පාරිසරික සමතුලිතතාවට ඉන් දැඩි තර්ජනයක් එල්ල ෙවමින්
පවතින බැවින් ෙමම විනාශය නැවැත්වීම සඳහා ජනතාවෙග් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීමට
අවශ) වැඩ පිළිෙවළක් සැකසීමට ෙමන්ම පවතින නීති පතිපාදන විධිමත් හා දැඩි බවකින් යුක්ත
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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113.
පා.123/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විවිධ ආගමික කණ්ඩායම්වලින් සිදු වන සමාජ බලපෑම්
පිළිබඳව අධ)යනය කිරීම,— පධාන ධාරාෙව් ආගමික මතවාදයන් විෙව්චනය කරමින්, එම
ආගම්හි අනු කණ්ඩායම් ෙලස තම නිර්වචන හා පැහැදිලි කිරීම් සමාජගත කරන, නව
මතවාද ඉදිරිපත් කරමින් එම මතවාද පිළිගත් පුද්ගලයින් එක් රැස් කර ගන්නා, ආගමික හා
ෙවනත් මුහුණුවරකින් සමාජගත වී ඇති කණ්ඩායම් පිළිබඳ අධ)යනය කරමින් ඔවුන්ෙග්
මතවාද, කියාකාරීත්වයන් හා සමාජයට ඔවුන් නිසා ඇති වන බලපෑම් කවරාකාරද යන්න
පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් ලබා දීමට පිළිගත් ආගමික නායකයන්ෙගන් හා විද්වතුන්ෙගන්
සැදුම් ලත් කමිටුවක් පත් කර, වාර්තාවක් කැඳවා එහි නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
114.
පා.124/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉහළ පමිතිෙයන් යුත් මැටි භාජන නිෂ්පාදනය කිරීම,—
ආහාර පිසීෙම්දී ගෑස් හා විදුලිය අපෙත් ෙනොයන ෙලස ඉක්මනින් තාපය අවෙශෝෂණය කර
ගන්නා මැටි භාජන නිෂ්පාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට, අවශ) පරීක්ෂණ සිදු
කිරීමට හා මැටි භාජන භාවිතෙයන් ෙසෞඛ)ාරක්ෂිතව ආහාර පිසීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව
ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ජාතික මට්ටෙම් වැඩ සටහනක් සැලසුම් කර කියාත්මක කිරීමට රජය
මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
115.
පා.125/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධිමානසික විද)ා ක්ෙෂේතයට බුදු දහමින් ආභාෂය ලබා
ගැනීම,— බුදුන් වහන්ෙසේෙග් සිත පිළිබඳ ඇතැම් විගහයන් නූතන විද)ාවට හසු ෙනොවන තරම්
ගැඹුරු බැවින්, ඒ පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කිරීමට හා වර්තමානෙය් අධිමානසික විද)ා ක්ෙෂේතෙය්
ඇති ගැටලු සඳහා බුදු දහම ඇසුරින් නිර්වචන හා විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන පරිදි, අදාළ
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය විද්වතුන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක්
පිහිටුවා, ඒ හරහා බුදු දහම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් පචලිත කිරීමටත්, ශී ලංකාෙව් කීර්ති
නාමය ඉහළ නැංවීමටත්, අධිමානසික විද)ා ක්ෙෂේතෙය් පුනරුදයක් ඇති කිරීමටත් රජය
මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
116.
පා.126/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විද)ාර්ථීන් අතර පුරාවිද)ා විෂයය ජනපිය කරවීම,—
විද)ාර්ථීන් අතර පුරාවිද)ා විෂයය ජනපිය කිරීම සඳහා මුලික වශෙයන් පාසල් විෂයය
නිර්ෙද්ශයට එම විෂයය ඇතුළත් කිරීම හා විශ්වවිද)ාලවල පුරාවිද)ා විෂය පථය තවදුරටත්
පුළුල් කිරීමට හා පහසුකම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කිරීමත්, එමගින් පුරාවිද)ා විෂයය රට තුළ
ව)ාප්තවීම හරහා බිහිවන උගතුන්ෙගන් රටට යහපත් ෙසේවයක් ලබා ගැනිමත් අරමුණු කරගත්
ජාතික වැඩසටහනක් දිගුකාලීනව සැලසුම් සහිතව නිර්මාණය කිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
117.
පා.127/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආහාරවල ඇති වස විෂ පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට විෙශේෂ පමිති
ආයතනයක් පිහිටුවීම,— කෘෂිකර්මාන්තෙය්දී භාවිතා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේතුෙවන්
ආහාර දව)යන්ට ද වස විෂ මිශවී ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට අදාළ පමිති
ආයතනයක් දැනට ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවා ෙනොමැති බැවින් එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂ පමිති
ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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118.
පා.128/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යාචකයින් සිඟමනට ෙයොදාගන්නා දරුවන් පුනරුත්ථාපනය
කිරීම,— ශී ලංකාෙව් යාචකයින් දරුවන් සමඟ සිඟමන් යැදීම තහනම් කර, සිඟමන සඳහා
ෙයොදා ගන්නා දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කර, ඔවුන් යහපත් පුරවැසියන් ෙලස සමාජගත කිරීම
සඳහා අවශ) ජාතික මට්ටෙම් වැඩපිළිෙවළක් සැලසුම් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
119.
පා.129/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ භික්ෂුණී ශාසනය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන
යාම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— මහා පජාපතී ෙගෝතමී
ෙතරණීන්වහන්ෙසේෙගන්
ඇරඹුණු
භාරතීය
භික්ෂුණී
ශාසනය
සංඝමිත්තා
ෙතරණීන්වහන්ෙසේෙග් ලංකාගමනෙයන් ශී ලංකාව තුළ මැනවින් ස්ථාපිත වුවද, පසුකාලීනව
අභාවයට ගිය බැවින්, මෑත යුගෙය් දී ශ)ාෙමෝපාලි මහා නිකාෙය් රංගිරි දඹුලු පාර්ශ්වය විසින්
යළි ස්ථාපනය කරන ලද අතර, එෙලස ස්ථාපනය කරන ලද භික්ෂුණී ශාසනයට නිසි
පිළිගැනීමක් ලබාදීම සඳහා රජය ෛතනිකායික මහා නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා ඇතුලු අදාළ
සියළු ක්ෙෂේතයන්ෙග් මූලිකත්වෙයන් නිසි සංවාදයක් ඇරඹිය යුතු යැයි ද, එම සංවාදය
අවසානෙය් විධිමත් කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ ශී ලංකාව තුළ භික්ෂුණී ශාසනය අඛණ්ඩව
පවත්වාෙගන යාම සඳහා වැඩපිළිෙවළක් සැකසිය යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
120.
පා.130/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකීය භික්ෂු සංස්ථාව ව²හාත්මකව විධිමත් කිරීම,— ශී
ලාංකීය භික්ෂු සංස්ථාව තුළ සංඝයාවහන්ෙසේලා පාර්ශ්ව ගත වීම ෙහේතුෙවන් ව²හාත්මකව
අසංවිධිත වී ඇති අතර එම නිසා ජාතික හා ජාත)න්තර අභිචාර උපචාරයන්හිදී සංඝයා
වහන්ෙසේලා ඒකමතික ෙනොවීම රටට අහිතකර ෙලස බලපාන බැවින් සමස්ථ සංඝ සමාජෙය්
ඒකමතිකත්වය ඇති කර ගැනීමට හැකි වැඩපිළිෙවළක් සැකසීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
121.
පා.131/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ලාභදායී
ආයතනයක් කිරීම,— ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ලාභදායී ආයතනයක් ෙලස
ජනතාවාදීව සංවර්ධනය කිරීමට අවශ) සැලසුම් සකස් කිරීමට විද්වත් මණ්ඩලයක් පත්
කර ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශයන්ට අනුව සංස්ථාෙව් පවතින වංචා, දූෂණ හා පරිපාලනමය ගැටලු
විසඳා ඵලදායී ජාතික ආයතනයක් ෙලස කියාත්මක වීමට අවශ) පරිසරය රජය මැදිහත්ව
නිර්මාණය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
122.
පා.132/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැවීමට ෙද්ශීය
ෛවද)වරුන්ට අවසර ලබා දීම,— ඉන්දියාෙව් සිට රහසිගත මාර්ග ඔස්ෙසේ රට තුළට ෙගන්වන
රසායනික දව) මිශිත ගංජා භාවිතා කර නිපදවන ෙද්ශීය ඖෂධවල ගුණාත්මක බව අඩුවන
බැවින්, ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ නිපදවීෙම්දී තම ඖෂධවල ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා
ගංජා අත)වශ) ඖෂධයක් ෙලස ෙයොදා ගන්නා රජෙය් පිළිගත් ආයුර්ෙව්ද ෛවද)වරුන්ට
සීමාවන් සහිතව ගංජා ශාකය වැවීමට අවසර ලබාදීම සඳහා අවශ) නීති සංෙශෝධනය කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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123.
පා.133/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— එළවළු ෙගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ලබා දීම,— එළවළු
ෙතොග ෙවළඳාෙම්දී කියාත්මක වන කප්පම් ගැනීම හා මිල තීරණය කිරීම් ආදී කියා හරහා
ෙගොඩනැගී ඇති සංවිධානාත්මක ෙවළඳ ඒකාධිකාරයන් නිසා එළවළු ෙගොවීන්ට සාධාරණ
මිලක් ලබා දීමට ෙමෙතක් කියාත්මක කළ සැලසුම් අසාර්ථක වී ඇති බැවින්, ෙගොවියාට
සාධාරණ මිලක් ලබා දීෙම් මූලික අරමුණ කරගත් බලපෑම් වලින් ෙතොර ෙවළඳෙපොළක් රාජ)
ෙවළඳ ආයතන මැදිහත්වී නිර්මාණය කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
124.
පා.134/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් දරුවන්ෙග් වටිනාකම සමාජගත කිරීම,—
ෙදමාපියන්, ගුරුවරුන්, කීඩා පුහුණුකරුවන් හා පාසල් වෑන් රථ රියැදුරන් යන පිරිස් සඳහා
දරුවන්ෙග් වටිනාකම පිළිබඳ සමාජ විද)ාත්මක හා මෙනෝ විද)ාත්මක කමෙව්දයන් තුළින්
සරළව පැහැදිලි කර, රෙට් හා සමාජෙය් ඉදිරි යහපැවැත්ම සඳහා දරුවා සමාජ අභිෙයෝගයන්
හමුෙව් ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව සංවාදයක් පැවැත්වීමට ජාතික මට්ටෙම්
වැඩසටහනක් සැලසුම් කර කියාත්මක කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
125.
පා.135/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කාන්තාවන්ට ඇතිවන පීඩාවන් අවම කිරීම,— වත්මන්
ෙගෝලීය සමාජය තුළ කාන්තාවන්ට සිදුවන පීඩාවන් වන ශම හා ලිංගික සූරාකෑමට ලක්වීම,
ෙපෞද්ගලික ෙද්පළ කමය පුරුෂ ෙක්න්දීයව විකාශනය වීම, අසමාන ෙලස සැලකීම හා පවුල්
සංස්ථාව තුළ සිරගත වීම නිසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇතිවීම යන කරුණු ශී ලාංකික
කාන්තාවන්ට ද පධාන වශෙයන් ෙපොදු වන බැවින්, ඔවුන්ෙග් යහපැවැත්ම ෙවනුෙවන් ෙමම
පීඩාකාරී වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලසීමට අවශ) පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
126.
පා.136/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරාවිද)ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නගා සිටුවීම,— ශී ලංකාව තුළ
පිහිටා ඇති පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීමට හැකියාවක් පුරාවිද)ා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙනොමැත්ෙත් පවත්නා මානව හා ෙභෞතික සම්පත්හි අඩුව නිසා වන ෙහයින්, විද්වත්
මණ්ඩලයක් මඟින් පුරාවිද)ා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති අඩුපාඩුකම් පිළිබඳ ෙසොයා බලා, ඒවා
සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ) පියවර ගැනීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
127.
පා.137/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දුර ගමන් ෙසේවා බස් රථවල ගමන් ගන්නා මගීන්ට
ෙසෞඛ)ාරක්ෂිත ආහාර පාන ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම,— දුර ගමන් ෙසේවා බස් රථ ආහාර
පාන ගැනීම සඳහා නතර කරනු ලබන ආපනශාලාවන්හි පමිතිය ඉතා පහළ මට්ටමක පවතින
බැවින් එය මගී ජනතාවෙග් ෙසෞඛ)යට අහිතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පමිතිය ඉහළ
නැංවීමට නිරන්තරව පසු විපරම් කළ හැකි වන පරිදි සකස් කරන ලද ජාතික වැඩසටහනක් රජය
විසින් සැලසුම් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
128.
පා.138/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජය සතු වැවිලි සමාගම් ලාභදායී ආයතන බවට පත් කිරීම,
— රජය සතු වැවිලි සමාගම් පාඩු ලබන ආයතන බවට පත්වී ඇති බැවින්, විද්වත් කමිටුවක්
පත්කර එම ආයතනවල ලාභදායීත්වය වර්ධනය කිරීමට අවශ) නිර්ෙද්ශ සකස් කර, එම
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම තුළින් එම සමාගම්වල ලාභදායීත්වය ඉහළ දැමීමට රජය මැදිහත් විය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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129.
පා.139/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වන රක්ෂිත තුළ සිදුවන නීති විෙරෝධී කියා නැවැත්වීම,—
ශී ලංකාෙව් වන රක්ෂිත තුළ සිදුවන නීති විෙරෝධී වගාවන්, විවිධ ඉදිකිරීම්, වනාන්තර එළිකිරීම්
හා රක්ෂිත සීමා මායිම් ෙවනස් කිරීම ආදී වන විනාශයට ෙහේතුවන මිනිස් කියාකාරකම්
වැටලීමට විෙශේෂෙයන් සවිබල ගන්වන ලද ෙපොලිස් වන ආරක්ෂක ඒකකයක් පිහිටුවීමට රජය
මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
130.
පා.140/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙකොරල්පර සංරක්ෂණය කිරීම,— සාගර ජලෙය්
උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම හා මිනිස් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් ෙකොරල්පර විනාශ වීෙම්
තර්ජනයට ලක්ව ඇති බැවින්, ශී ලංකා මුහුදු කලාපය අවට ඇති ෙකොරල්පර ආරක්ෂා කර
ගැනීමට හා නව ෙකොරල්පර නිර්මාණය වීමට උචිත පරිසර පද්ධති සකස් කිරීම සඳහා
අවශ) නව නියාමනයන් සකස් කර කියාත්මක කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
131.
පා.145/’15
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— රජෙය් ආයතනවලින් ජනතාවට සිදුවන අකටයුතුකම්
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට ආයතනයක් පිහිටුවීම,— රජෙය් ආයතන මඟින් විවිධ ෙසේවාවන්
ලබාගැනීම සඳහා පැමිෙණන මහජනතාවට සිදුවන අකටයුතුකම් සහ අසාධාරණකම් පිළිබඳ
ෙසොයා බැලීම සඳහාත්, එම අසාධාරණකම් විභාග කිරීම සඳහාත් ෛනතික බලයක් සහිත
ආයතනයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
132.
පා.150/’15
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— උපාධිධාරීන් සඳහා රැකියා ලබා දීෙම්දී නිසි කමෙව්දයක්
සකස් කිරීම,— ශී ලංකාෙව් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීෙම්දී ෙමෙතක් කල් කියාත්මක වූ
පක්ෂ පාට ෙභ්ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉටුකිරීම සඳහා නිසි කමෙව්දයක් සැලසුම් කර
එය පතිපත්තියක් ෙලස සම්මත කිරීමට පියවර ගන්නා ෙලසත්, ෙද්ශපාලනඥයන් හමුෙව්
උපාධිධාරීන් හෑල්ලුවට පත් ෙනොකිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
133.
පා.151/’15
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— වතු ආශිතව ජීවත්වන දමිළ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය
ඉහළ නැංවීම,— වතු ආශිත දමිළ ජනතාව ජීවත්වන පරිසරය තුළ විදුලිය, ජල පහසුකම් සහ
යටිතල පහසුකම් අවම මට්ටමක පවතින අතර එම තත්ත්වය පාසල් දරුවන්ෙග් අධ)ාපන
කටයුතුවලටත්, එම ජනතාවෙග් ෙපෞද්ගලික ජීවිතයටත් බාධා ඇතිකරන බැවින්, ෙමම ලයින්
නිවාස සංස්කෘතිය නිමා කර ඒ සඳහා නව විධිමත් තනි නිවාස කමයක් සකස් කිරීමට අවශ)
කඩිනම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
134.
පා.155/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— වසර 12 ක කියාන්විත රාජකාරිෙය් නිරතව සිටි තිවිධ හමුදා
ෙසබළුන්ට විශාම වැටුප් ලබා දීම,— ශී ලංකා තිවිධ හමුදා ෙසේවෙය් වසර 22 ක් සම්පූර්ණ වූ පසු
විශාම යෑෙම් කියාවලියක් කියාත්මක වන බැවින්, උතුරු නැෙගනහිර කියාන්විත රාජකාරිෙය්
නියැලී වසර 12 ක් අඛණ්ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙවන් ඉවත් වී සිටිනා අයවලුන් දැනට
ඉතා අසරණ තත්ත්වෙයන් පසුවන බැවින් එම තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කළ අයට
අර්ධ විශාම වැටුපක් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් කඩිනමින් සකසා එම අයට සහනයක් සැලසීම
සුදුසු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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135.
පා.156/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර නගරය තුළ පවත්නා මාර්ග තදබදය අවම කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් ෙදවැනි අගනගරය වන මහනුවර නගරය ෙද්ශීය හා විෙද්ශිකයන්ෙග් සංචාරක
මධ)ස්ථානයක් වන ෙහයින් ද, මහනුවර නගරයට එදිෙනදා විශාල පිරිසක් පැමිෙණන අතර එම
ජනතාව මහනුවර නගරෙය් හා අවට මාර්ගවල ඇති අධික රථ වාහන තදබදය නිසා මහත්
අසීරුතාවයකට පත්වන බැවින් ද, මහනුවර නගරෙය් මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා කඩිනම්
විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
136.
පා.157/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර නගරය තුළ මුස්ලිම් පිරිමි පාසලක් ආරම්භ
කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ මුස්ලිම් ජනතාව ඉතා වැඩි පිරිසක් ජීවත් වන අතර, මහනුවර
නගරය ආශිතව මුස්ලිම් පිරිමි පාසලක් පිහිටුවිය යුතු යැයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පෙද්ශෙය්
මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ද ඉල්ලීමක්ව පවතින බැවින්, ඉතා කඩිනමින් මහනුවර නගරෙය් මුස්ලිම්
පිරිමි පාසලක් පිහිටුවීමට අවශ) කටයුතු සැලසිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
137.
පා.158/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර නගරය තුළ පිහිටි ජනපිය පාසල් සඳහා පළමු
ෙශේණිෙය් දරුවන් ෙවනුෙවන් නව ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම,— මහනුවර නගරය ආශිතව ජනපිය
පාසල් සඳහා පළමුවැනි ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට විශාල පිරිසක් ඉල්ලුම් කළත්, එම
පාසල්වල ඉඩකඩ සීමිත ෙහයින්, දරුවන් ඇතුළත් කිරීම ඉතා අසීරු වී ඇති බැවින් මහනුවර
නගරය ආශිත පධාන පාසල්වලට පළමුවැනි ෙශේණිෙය් පන්ති පැවැත්වීම සඳහා නව
ෙගොඩනැගිලි ඉතා කඩිනමින් ඉදිකර දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
138.
පා.159/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර පල්ෙල්කැෙල් නිදහස් ෙවළඳ උද)ාන කමවත්ව
පුළුල් කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණ තරුණියන් විශාල
පිරිසක් සිටින බැවින්, එම අයට රැකියා අවස්ථා කඩිනමින් සපයා දීම සඳහා මහනුවර
පල්ෙල්කැෙල් පෙද්ශෙය් පිහිටා ඇති නිදහස් ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමවත් ෙලස සකසා වැඩි
පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමට කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
139.
පා.160/’15
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව යළි ස්ථාපනය
කිරීම,— අධිරාජ)වාදී පාලන කාලෙය්දී අසරණ වූ උඩරට පෙද්ශවාසී ජනතාවට සහන සැලසීම
උෙදසා ස්ථාපිත කර තිබූ උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව පසුගිය පාලන කාලය
තුළ අකීය තත්ත්වයට පත් කිරීම නිසා උඩරට ජනතාවට සිදුවී ඇති අසාධාරණයන් සාධාරණය
කිරීම සඳහා උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව නැවත කමවත්ව ස්ථාපිත කරලීමට
අවශ) කටයුතු කඩිනමින් සැලසිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
140.
පා.178/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— යුද්ධය නිසා දිවි අහිමි වූ ජනතාව සිහි කිරීම සඳහා
අනුස්මරණ ස්මාරකයක් තැනීම සහ සිහිපත් කිරීම සඳහා ෙපොදු දිනයක් ෙවන් කිරීම,— දශක
ගණනාවක සිට උතුරු පළාෙත් පැවති යුදමය වාතාවරණය තුරන් වී සාමකාමී ජීවන රටාවකට
ජනතාව දැන් අවතීර්ණ වී සිටින අතර පසුගිය කාලෙය් පැවති අසාමාන) තත්ත්වයන් නිසා ද,
යුදමය වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් ද, ඝාතනයට ලක්වූ සියලු ජාති, ආගම් හා සමාජවලට අයත්,
සියලුම භාෂාවන් කතාකරන ජනතාව, ශී ලාංකිකයින් ෙලස සිහිපත් කරමින්, එම ජනතාව
මව්බිම ෙවනුෙවන් ද, ඔවුන් කළ පරිත)ාගයන්වලට ෙගෞරව කිරීම සඳහා ද, උතුරු පළාෙත්

( 88 )
ඕමන්ෙත් පෙද්ශය තුළ සුදුසු ස්ථානයක “අනුස්මරණ ස්මාරකයක්” තැනීමට ද, එම යුදමය
තත්ත්වය නිසා දිවි අහිමි වූ සියලුම ජාති, ආගම් හා භාෂාවන් කථා කරන ජනතාව සිහිගැන්වීම
සඳහා සුදුසු දිනයක් නම් ෙකොට සෑම වසරක් පාසාම එම දිනය සැමරීමට ද රජය පියවර ගත
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
141.
පා.168/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— ජාතීන් අතර ජාතික සංහිඳියාව ෙගොඩනැංවීම,— ජාතික
සංහිඳියාව හා ජාතීන් අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එකමුතුව වඩාත් ඵලදායී ෙලස
ෙගොඩනැගීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන ඉලක්කයන්ට මුල පිරීෙම් අරමුණින්, ශී ලංකාව තුළ සෑම
ෙදමළ මාධ) පාසලකම සිංහල මාධ)ෙයන් උගන්වන අංශයක් ආරම්භ කළයුතු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
142.
පා.169/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— නව කීඩා පනතක් හඳුන්වාදීම,— දිස්තික් කීඩා
සංගම්වල ඡන්දෙයන් කීඩා පාලක මණ්ඩලවලට නිලධාරින් ෙත්රී පත්වීෙම් කමය ෙවනුවට
අලුත් කමෙව්දයක් හඳුන්වා දී, එමගින් එම නිලධාරීන්ෙග් කියා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහෝ වගකියන අයුරින් ශී ලංකාෙව් කීඩාෙව් දියුණුව සහ අභිවෘද්ධිය සඳහා
නව කීඩා පනතක් හඳුන්වා දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
143.
පා.177/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— හජ් වන්දනා පනතක් හඳුන්වා දීම,— ශී
ලංකාෙව් සිට වාර්ෂිකව හජ් වන්දනාෙව් ෙයෙදන බැතිමතුන් විසින් මුහුණ ෙදන ගැටලු
නිරාකරණය කර ගැනීමටත්, ඒ පිළිබඳ ආයතනික ව²හයක් ස්ථාපනය ෙකොට නීතිමය
පතිපාදන සකස් කිරීමටත්, රජය මඟින් “හජ් වන්දනා පනතක්” හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
144.
පා.163/’15
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— උතුරු පළාෙත් පළාත් සභාව යටෙත් ඇති පාසල්වල
වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් විදුහල්පති තරඟ විභාගෙයන් නිදහස් කර, එම නිලධාරින්
විදුහල්පති ෙසේවෙය් III ෙශේණියට පත් කිරීම,— උතුරු පළාත් සභාව යටෙත් ඇති පාසල්වල
දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවෙය් නියුතු ශී ලංකා ගුරු ෙසේවයට අයත් වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන්ෙග්
ෙජ)ෂ්ඨත්වය හා කුසලතාවය සැලකිල්ලට ෙගන ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් තරඟ
විභාගෙයන් නිදහස් කර, එම නිලධාරින් ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් III ෙශේණියට පත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
145.
පා.179/’16
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා,— මත්දව) භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම
සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීම,— මත්දව) භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ අති විශාල තරුණ පිරිසක්
ඒවායින් අත්මිදීමට අෙප්ක්ෂාෙවන් පසුවුවද, ඒ සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක් ෙහෝ කමෙව්දයක්
ෙනොමැතිවීම ඔවුන් මුහුණ ෙදන බරපතල ගැටලුවක්ව ඇති බැවින්, ආගමික නායකයින්ෙග්
මූලිකත්වෙයන් ෙබෞද්ධ ආධ)ාත්මික භාවනා කම, ෙද්ශීය ඖෂධ කමයන් හා අෙනකුත්
පතිකර්ම කම ද උපෙයෝගී කරගනිමින් මත්කුඩු හා මත්දව) භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන්
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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146.
පා.180/’16
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා,— ශී ලංගම හා ෙපෞද්ගලික බස් රථ සඳහා දිවයින පුරා
ඒකාබද්ධ ධාවන සැලැස්මක් රාතී කාලෙය්දී කියාත්මක කිරීම,— ශී ලංකාව පුරා සවස 6න් පසුව
ශී ලංගම හා ෙපෞද්ගලික බස් රථ නිසියාකාරව ධාවනය ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් මගී ජනතාව
බලවත් අපහසුතාවයට පත් වී සිටින ෙහයින්, ඊට පිළියම් වශෙයන් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලය සහ පළාත් සභා යටෙත් කියාත්මක මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරී ආයතන සමඟ
එක්ව ශී ලංගම සහ ෙපෞද්ගලික බස් රථ රාති කාලෙය්දී දිවයින පුරා ධාවනය කිරීමට සැලැස්මක්
සකස් කර කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
147.
පා.181/’16
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා,— උතුරු පළාෙතන් බලහත්කාරෙයන් ෙනරපා හරින ලද
මුස්ලිම් ජනතාව නැවත පදිංචි කරවීම,— උතුරු පළාත තුළ සියවස් ගණනාවක් තිස්ෙසේ ජීවත් වූ
මුස්ලිම් ජනතාව 1990 වසෙර්දී පැය 48ක කාලසීමාවක් තුළ එම පළාෙතන් බලහත්කාරෙයන්
ඉවත් කරන ලද අතර ඔවුන් ඉන් පිටවූෙය් තමන් සතු ෙද්පළ සහ වස්තූන් හැර දමා තම ජීවිත
පිළිබඳ කිසිඳු සහතිකයක් ෙනොමැතිව ෙමම සුළුතර ජනතාව එතැන් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ
රටට ෙදෝහි ෙනොවී රටින් පිටව ෙනොයමින් ජීවත් වූ අතර පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සහ
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලදී පවා ඔවුන්ෙගන් 95%ක් සිය ඡන්දය පකාශ කළ නමුදු ඔවුන්ට
තවමත් සිය මුල් ගම් බිම් ෙවත යාමට ෙනොහැකි වී ඇති ෙහයින්, ඔවුන්හට සියලු අයිතිවාසිකම්
සහිතව සිය මුල් ගම් බිම් ෙවත යාමට අවස්ථාව සැලසීම සඳහා ඇති සියලු බාධාවන් හඳුනාෙගන
ඒවා ඉවත් කිරීමට අවශ) පියවර ගැනීම රජෙය් වගකීම විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
148.
පා.182/’16
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා,— උපාධිධාරීන් උපෙද්ශන නිලධාරින් ෙලස පාසල්වලට
බඳවා ගැනීම,— දිවයින පුරා සිදුවන කාන්තා හා ළමා අපචාර තුරන් කිරීෙම් අරමුෙණන් සහ
දිවයින පුරා සියලුම පාසල්වල පාථමික, ද්විතියීක සහ උසස් ෙපළ සිසුන්ට, ඔවුන්ෙග්
අධ)ාපනික කියාකාරකම්වලට සමගාමීව, උපෙද්ශනය ලබාදීම සඳහා, 2016 වසෙර් සිට
කියාත්මක වන පරිදි, උපාධිධාරීන්ට රැකියා උත්පාදනය කිරීම ෙපරදැරි ෙකොටෙගන, දැනට
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයන්ට අනුයුක්ත ෙකොට ඇති උපෙද්ශන නිලධාරීන්ෙග්
කාර්යභාරයට සමාන වන ආකාරෙයන්, විෙශේෂ පත්වීමක් ෙලස උපෙද්ශන නිලධාරින් ෙලස
උපාධිධාරීන් පත්කිරීම පිණිස කියාකාරී සැලැස්මක් කියාවට නැගිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
149.
පා.183/’16
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා,— රැකියා ලක්ෂ දහයක් ලබාදීෙම් ව)ාපෘතිෙයහිදී උතුරු හා
නැෙගනහිර පළාත්වල තරුණ තරුණියන් සඳහා පමුඛතාවය ලබා දීම,— රැකියා ලක්ෂ දහයක්
ලබාදීෙම් ව)ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී, උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල ජීවත් වන, වයස අවුරුදු
තිස්පහ සිට හතලිස් පහ දක්වා තරුණ තරුණියන්ට පමුඛතාවය ලබාදිය යුතු බවත්, පාථමික,
ද්විතියීක සහ ෙජ)ෂ්ඨ ද්විතියීක මට්ටම්වලදී පාසල් අතහැර ගිය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ)
සුදුසුකම් සහිතව පාසල්වල ස්ෙවච්ඡා ගුරුවරුන් ෙලස වසර විස්සකට වඩා වැඩකරන අයට,
උසස් අධ)ාපන සුදුසුකම් ෙනොසලකා ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමට අවශ) පියවර ගත යුතු බවත් ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
150.
පා.184/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ)ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව)ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්ධනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා

( 90 )
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ)ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
151.
පා.185/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු අධ)යන ෙක්න්දයක් ආරම්භ කිරීම,— ශී
ලංකාෙව් හා ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයන්, පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය
හා ෙද්ශපාලන කමෙව්ද පිළිබඳ පාසල් සිසුන්ට, තරුණ තරුණියන්ට හා අෙනකුත්
විද)ාර්ථයන්ට අධ)යනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැකි අධ)යන ෙක්න්දයක්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ස්ථාපනය කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
152.
පා.186/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය සංෙශෝධනය
කිරීම,— ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය, ඉස්ලාම්
ධර්මෙය් පිළිගත් මූලික සිද්ධාන්තවලට අනුකූල වන පරිදි සංෙශෝධනය කළ යුතු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
153.
පා.189/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — පුත්තලම දිස්තික්කය ජාතික සහජීවනෙය් හා සංහිඳියාෙව්
දිස්තික්කය ෙලස නම් කිරීම,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, මුස්ලිම් යන විවිධ
ජන කණ්ඩායම් වසර ගණනාවක සිට ඉතා සාමෙයන් හා සමගිෙයන් ජීවත්වන බැවින්, වත්මන්
යහපාලන රජෙය් පමුඛ අරමුණක් වන සහජීවනය තවදුරටත් පවර්ධනය කිරීම උෙදසා ෙමම
දිස්තික්කය ජාතික සහජීවනෙය් හා සංහිඳියාෙව් දිස්තික්කය ෙලස නම් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
154.
පා.190/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, — ෙපර පාසල් අධ)ාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— රටට වැඩදායී යහපත් පිරිපුන් පුද්ගලයන් බිහි කිරීෙම්
මූලික ෙතෝතැන්න වන පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ)ස්ථාන විශාල සංඛ)ාවක් රට පුරා
පැවතියද, ඉන් බහුතරයක් නිසි පමිතියකින් හා කමෙව්දයකින් ෙතොරව පවත්වා ෙගන යාම
ෙහේතුෙවන්, දරුවන්ෙග් ෙපෞරුෂ වර්ධනෙය්ත්, සාරධර්ම හා මූලික අධ)ාපන ෙපළගැස්ෙම්ත්,
ඍණාත්මක බවක් දක්නට ලැෙබන ෙහයින්, ෙපර පාසල් අධ)ාපන මධ)ස්ථානවල ෙභෞතික
පහසුකම් පවත්වා ගැනීම, සුදුසුකම් සහිත පාලිකාවන් පත් කිරීම, ඉගැන්වීෙම් කියාවලිෙය්
ගුණාත්මකභාවය සුරැකීම සඳහා ඔවුන් පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ෙයොමු කිරීම ෙමන්ම,
මධ)ස්ථාන පාලිකාවන් සඳහා නිශ්චිත වැටුප්/දීමනා ලබාදීම මඟින් ඔවුන්ෙග් අනාගත
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කිරීම තුළින් ෙපර පාසල් අධ)ාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා කමවත් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

2017 D මස 20 වැ අඟහAවාදා

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

(i)

මැදවච්චිය ප÷ාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තුලාෙවල්ලිය ග÷ාමය ආශත
÷ි ව දිවි
ෙගවන “වන්නි සිංහල” නම්, ජන වර්ගය පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;
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(ii)

උක්ත ග÷ාමයට අමතරව ෙමම ජන වර්ගය ජීවත්වන ෙවනත් ග÷ාම 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)
(ii)
(iii)

උක්ත ජනතාවෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
ෙමම ජනතාවෙග් සම්පද÷ ා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) එම එක් එක් ආයතනෙය් ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක සංඛ)ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 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;
(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)
(ii)
(iii)
(iv)

ජාතික පාසල්වල ෙසේවය කරන සමස්ත ගුරුවරු සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
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;
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(v)

ඉහත (iv) අනුව එක් එක් විෂයයන් සඳහා එක් එක් පාසෙලහි පවතින ගුරු
හිඟය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

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) ඉහත ව)ාපෘතිය සඳහා ෙවන් කර ඇති ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම ව)ාපෘතිය සඳහා වූ ව)ාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) 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)

2016.12.31 දිනට විෙද්ශයන්හි ෙසේවා නියුක්ත ශී ලාංකිකයන් සංඛ)ාව
ෙකොපමණද;
(ii) 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?
6.
1548/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(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?
(i)
(ii)
(iii)

ෙමම සංවර්ධන කටයුතු ෙහේතුෙවන් වී අස්වැන්ෙනහි ඉහළ යෑමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;
වැය කරන ලද පතිපාදනවලට අනුව ෙමම නිෂ්පාදන ඉහළ යෑම පමාණවත්
වන්ෙන්ද;
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(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) එෙසේ නම්, එම විස්තර කවෙර්ද;
(iii) ෙ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;
(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?
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(ආ)

(ඇ)

(i)

පානම පෙ
÷ ද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජලය හා ඉඩම් ආශත
÷ි ව පවතින ගැටලු විසඳීමට
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අනන)තාවය හා පාරම්පරික උරුමයන්
රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය අනුගහ
÷ 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) සංවර්ධනය කරනු ලැබූ බස් නැවතුම්ෙපොළවල නම් කවෙර්ද;
(iii) 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?
10.
1270/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2015 ජනවාරි 08 වැනි දිනට ෙපර ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් එක් එක් කලාප
අධ)ාපන කාර්යාල මට්ටමින් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ ගුරුවරුන්
සිටිෙය්ද;
එෙසේ නම්, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (i) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ට පළිගැනීම්වලට අදාළ නිර්ෙද්ශයන් නිකුත්
කර තිෙබ්ද;
එම ෙල්ඛනෙය් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

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)
(ii)
(iii)

2016 අයවැෙයහි අංක 167 ෙයෝජනාවට අනුව, රුපියල් මිලියන 50ක
පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එය පිහිටවූ දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවීෙම් කාලීන අවශ)තාවය කවෙර්ද;

( 95 )
(iv)
(v)
(vi)

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;

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

(ආ)

(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?
(i)

එළිලරංගු කීඩා පිටිෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වර්ෂ 2011 සිට 2015 දක්වා
ෙවන් කරන ලද මුදල් පතිපාදනය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) එමඟින් සිදුකරන ලද සංවර්ධන කටයුතු කවෙර්ද;
(iii) උක්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව තිකුණාමල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය ෙහෝ
නැෙගනහිර පළාත් සභාව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව අමාත)ාංශය විසින් සෘජුව
කටයුතු කරනු ලැබීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iv) සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරනු ලබන ෙකොන්තාත්කරු කවුරුන්ද;
(v) 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?

( 96 )
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;
(iii) ගුරු වර්ගය අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි සිටින ගුරුවරු සංඛ)ාව
කවෙර්ද;
(iv) විෂයයන් අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසලට අනුමත කර ඇති ගුරුවරු
සංඛ)ාව කවෙර්ද;
(v) ගුරු වර්ගය අනුව එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි තිෙබන ගුරු පුරප්පාඩු
සංඛ)ාව කවෙර්ද;
(vi) එම එක් එක් ජාතික පාසෙලහි ගුරු පුරප්පාඩු තිෙබන විෂයයන් කවෙර්ද;
(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,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැගිලිවල
පවත්වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත)ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) 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?
(i)

ෙකොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි අමාත)ාංශ, ශී ජයවර්ධනපුර
ෙකෝට්ෙට් ෙවත ෙගන යන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ) ෙගොඩනැගිලි ඉදිකරන්ෙන්ද;
(iii) ෙ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?

( 97 )

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම
*1.
අධිකරණ අමාත)තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත)තුමා,— ශී ලංකාව තුළ ශීඝෙයන් වර්ධනය
වන අපරාධ මැඩ පැවැත්වීම සහ නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී සිදුවන පමාදයන් වළක්වා ගැනීම
පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ශී ලංකාව තුළ වැඩිෙවමින් පවතින අපරාධ මැඩ පැවැත්වීම සහ නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී
සිදුවන පමාදයන් වළක්වා ගැනීම ෙමරට ජනතාවෙග් පමුඛ අවශ)තාවයක් බවට පත්වී ඇති
ෙහයින්ද,
ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමුකර පතිකර්ම ෙයදීෙම් වගකීම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවත පැවරී ඇති ෙහයින්ද,
පහත සඳහන් කාරණා පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනයකර සුදුසු නිර්ෙද්ශයන් ඉදිරිපත් කිරීම
පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි:—

2.

(අ)

පසුගිය වකවානුෙව් සිදුවූ අපරාධවල ස්වභාවය, එෙසේ අපරාධ සිදුවීම සඳහා
බලපා ඇති කරුණු කාරණා, අපරාධ සිදුවීම අවම කරගැනීම සඳහා අනුගමනය
කළයුතු කියාමාර්ග සහ අවශ) නීතිමය පතිපාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනයන්;

(ආ)

සිවිල් සහ අපරාධ නඩුවලදී සිදුවන පමාදයන් වළක්වා ගැනීම පිණිස
අනුගමනය කළ යුතු නිසි කියා පිළිෙවත් සහ අලුෙතන් පැනවීමට අවශ)
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනයන්ට ලක්විය යුතු නීති රීති; සහ

(ඇ)

ඉහත කරුණුවලට ආනුෂංගික වන්නා වූ සහ අවස්ථානුකූලව, සුදුසුයැයි හා
අවශ)යැයි කාරක සභාවට හැෙඟන සහ කාරක සභාව විසින් සලකා බලනු
ලබන කරුණට බලපාන ෙවනත් කාරණා;

(අ)

එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකතුමා විසින් නම් කළ
යුතු ය;

(ආ)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 95හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව
තිබුණද, කාරක සභාව සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි
සංඛ)ාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.

3. එම කාරක සභාවට,
(අ)

සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;

(ආ)

පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ
එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට
නියම කිරීමට ද, එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත්
පවතින යම් ලිපියක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන
ෙලස නියම කිරීමට ද;

(ඇ)

සාක්ෂ)කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත) අසත)තාව විමසා
බැලීමට ෙහෝ අන)ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව්
සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ
තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරුම / පතිඥා කරවනු ලැබූ සාක්ෂ)කරුවන් විභාග
කිරීමට ද;

(ඈ)

කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් සහය ලබා ගැනීමට; සහ
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(ඉ)

කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව
කල්තබන ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද
බලය තිබිය යුතුය.
4.

සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස (06) හයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් වැඩිදුරටත් ලබාෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ ෙහෝ කාරක සභාව සිය
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 166/’15
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දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා
ජානක වක්කුඹුර මහතා
විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා
මනුෂ නානායක්කාර මහතා
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ජයන්ත සමරවීර මහතා
ඩී. වී. චානක මහතා
දිළුම් අමුණුගම මහතා
(ෛවද)) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා
පසන්න රණවීර මහතා
සිසිර ජයෙකොඩි මහතා
ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා
ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා
විමලවීර දිසානායක මහතා
පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා
ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා
එස්. ෙපේමරත්න මහතා
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා
චන්දසිරි ගජදීර මහතා
තාරක බාලසූරිය මහතා
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ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— මුදල් අමාත), ගරු රවී කරුණානායක
මහතාට එෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,— ආණ්ඩුකම ව)වස්ථාෙව් 148 වැනි ව)වස්ථාවට අනුව
රාජ) මූල) පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන ෙහයින්ද;
රාජ) මූල) කළමනාකරණෙයහි පධානතම උපකරණය වන්ෙන් වාර්ෂික අයවැය ෙල්ඛනය
වන ෙහයින්ද;
විසර්ජන පනත වශෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය හා
සම්බන්ධිත මූල) අගයන් ඉතා සවිස්තරාත්මකව, විනිවිද ෙපෙනන අයුරින්, උපරිම විශ්වාසය
රැෙකන පරිදි, සත) ෙලස ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් අමාත)වරයාෙග් පධානතම යුතුකම හා වගකීම
වන ෙහයින්ද;
මුදල් අමාත), ගරු රවී කරුණානායක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන
දුර්නිරූපණය සහිත අයවැය ෙල්ඛනයක් ෙමවර (2016) ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ
ඇති ෙහයින්ද;
2003 අංක 3 දරන මූල) කළමනාකරණය (වගකීම්) පනෙත් 13 වැනි වගන්තිය පකාරව
මුදල් අමාත)වරයා විසින් ෙමම ගරු සභාවට 2015 අෙපේල් 20 වැනි දින පිළිගන්වන ලද 2014
වාර්ෂික වාර්තාෙව් 85 වැනි පිටුෙව් “සාමාන) අධ)ාපනය, උසස් අධ)ාපනය හා වෘත්තීය
අධ)ාපනය යන ක්ෙෂේතයන් සඳහා සමස්ත ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 164ක් වන අතර, 2013
වර්ෂෙය්දී සිදුකළ රුපියල් බිලියන 157ට වඩා රුපියල් බිලියන 7ක වැඩි වීමක්” වන ෙහයින්ද;
“සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් සිදුකළ රාජ) ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන
117ක් වන අතර, එය 2013 වසෙර් සිදුකළ බිලියන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැඩිවීමක්”
වන ෙහයින්ද;
2016 අයවැය ඇස්තෙම්න්තුෙවහි II ෙවළුම 218 සහ 219 පිටු අනුව, 2015 වසෙර්දී සාමාන)
අධ)ාපනය සඳහා වූ පාග්ධන වියදම බිලියන 17.8 සිට 2016 දී රුපියල් බිලියන 18.3 දක්වාත්
රුපියල් බිලියන 0.5කින් පමණ ඉතා සුළු පමාණයකින් වර්ධනය වී ඇති ෙහයින්ද;
ශී ලංකාෙව් අයවැය ෙල්ඛන ඉතිහාසෙය් අසාමාන) හා විස්මිත ෙවනසක් ඇති කරමින් 2016
වර්ෂෙය් සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා වන පුනරාවර්තන වියදම 278%කින් (2015ට සාෙප්ක්ෂව
රුපියල් බිලියන 44 සිට බිලියන 167 දක්වා රුපියල් බිලියන 123කින්) ෙරොකට් ෙව්ගෙයන්
අසාමාන) ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති ෙහයින්ද;

( 100 )
ෙමෙලස අසාමාන) හා විස්මයජනක ෙලස පුනරාවර්තන වියදම ඉහළ යෑමට බලපෑ
පධානතම ෙහේතුව නිදහසින් පසු ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම අයවැය ෙල්ඛනයක සඳහන් ෙනොවූ
“රාජ) ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යෑෙම් පිරිවැය - ඉඩම් හා ෙගොඩනැගිලි” වශෙයන් රුපියල්
මිලියන 121,352 ෙහවත් රුපියල් බිලියන 121ක ගිණුම් සටහනක් පැවතීම වන ෙහයින්ද;
ෙමය පුනරාවර්තන වියදමක් ෙලස දැක්වුවද 2016 වර්ෂෙය් දී සත) වශෙයන් වියදම් කරනු
ලබන මුදලක් ෙනොවන ෙහයින්ද;
2016 වර්ෂෙය්දී අධ)ාපනයට වියදම් ෙනොකරන රුපියල් ෙකෝටි 1210කට අධික මුදලක්
පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස සටහන් කිරීෙමන් අධ)ාපන අමාත)ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ව)ාජ ෙලස
“පුම්බා ෙපන්වා” ෙමම ගරු සභාවට සාවද) ෙතොරතුරු හා සංඛ)ා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
සභාෙව් විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන් අහිමි කරෙගන ඇති ෙහයින්ද;
තවදුරටත් මුදල් අමාත)වරයා විසින් එම ධූරෙය් කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳව
විශ්වාසයක් ෙනොපවතින බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනාව සම්මත කරයි.
* සල*ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට: ය.

