(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 193.]

පා

ෙෙ නාය පය

2017 අෙගස්  මස 25 වැ" #$රාදා '. භා. 10.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
116/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාර්ග අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බාහිර සිසුන් සඳහා පථම උපාධි පාඨමාලා පවත්වන ශී ලංකාෙව් රාජ) විශ්ව
විද)ාල කවෙර්ද;

(ii)

එම විශ්වවිද)ාල පවත්වන එවැනි පාඨමාලා එක් එක් විශ්වවිද)ාලය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) දැනට ලියාපදිංචි සිසුන් පමාණය එක් එක් විශ්වවිද)ාලය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත විශ්වවිද)ාලවල බාහිර උපාධි හැදෑරීම සඳහා අවසන් වරට සිසුන්
ලියාපදිංචි කළ දිනය එක් එක් විශ්වවිද)ාලය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම කමවත් කාල පාන්තරයක් අනුව සිදු ෙනොකිරීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
පථම බාහිර උපාධිය සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචිය සීමා කිරීමට කටයුතු කර
තිෙබ්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1202/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වවුනියාව දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ)ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ)ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;

(2)
(ii)

යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1418/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත)න්තර ෙවළඳ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 හි දැක්ෙවන පරිදි 2015 සහ 2016 වර්ෂ තුළදි,
(i)
(ii)

ෙතල් පිරිපහදුව;
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය;

(iii)

ඒකාබද්ධ ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදනය;

(iv)

කලාපය සඳහා වාෙන් පාලම් නිෂ්පාදනය;

(v)

ෙපොෙහොර, ටිපල් සුපර් ෙෆොස්ෙප්ට් නිෂ්පාදනය;

(vi)

චන්දිකා තාක්ෂණය;

(vii)

ගුවන් යානා අළුත්වැඩියාව සහ එයට සහායක කියාවන්;

(viii)

ඒකාබද්ධ සීනි නිෂ්පාදනය;

යන ක්ෙෂේත ෙවනුෙවන් ශී ලංකාවට ලැබුණු විෙද්ශ ආෙයෝජන කවෙර්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2015.01.01 දිනට ශී ලංකා රජෙය් සුරැකුම්පත්වල විෙද්ශීය ආෙයෝජන
පමාණය ෙකොපමණද;
(ii)

2017.01.01 දිනට රජෙය් සුරැකුම්පත්වල විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) ෆිච් ෙර්ටිං සහ ෙමෝචි ආයතන විසින් 2014, 2015, 2016 යන වර්ෂයන්හිදී ශී
ලංකාවට ලබා දුන් ජාත)න්තර ණය ෙශේණිගත කිරීම් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1511/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016 වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ රිය අනතුරු සංඛ)ාව සහ රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන්
සිදු වූ මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

වර්ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙප්ක්ෂව, 2016 වර්ෂය තුළදී සිදු වූ රිය අනතුරු
සංඛ)ාව සහ රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් සිදු වූ මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණ
සංඛ)ාවකින් ඉහළ ෙගොස් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
5.
1540/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උමා ඔය සංවර්ධන ව)ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජල මූලාශ සිඳී යෑෙමන් උඩෙප්රුව,
අරාවත්ත, මකුල් ඇල්ල සහ එෙගොඩගම ඇතුළු බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව
විශාල පීඩාවකට ලක් වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම ජනතාවට පානීය හා ෙවනත් ජල පහසුකම් ලබාදීමට අමාත)ාංශය ෙගන
ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1620/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ව)ාපාරික ස්ථාන හිමි ව)ාපාරිකයන්ට තම ව)ාපාරික
ස්ථාන සඳහා ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බදු ෙගවීමට සිදුවී ඇති බව
දන්ෙන්ද;

(ii)

ෙම් සඳහා බදු අය කරනු ලබන්ෙන් අදාළ ඉඩම් ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ නම්,
ව)ාපාරිකයන් තම වියදමින් නිමකළ ෙගොඩනැගිලිවලටද යන්න සඳහන්
කරන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම බදු අය කිරීමට අදාළව, ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස්වරයා නිර්ෙද්ශ කර
ඇති ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ව)ාපාරික ස්ථානයක් ෙවනත් පුද්ගලෙයකුට විකිණීෙම්දී ලැෙබන
මුදලින් 25%ක් අදාළ විහාරස්ථානය ෙවත ෙගවිය යුතු බවට ෙබෞද්ධ කටයුතු
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් නියමයක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, තම ෙපෞද්ගලික මුදලින් නිමකළ විශාල ෙගොඩනැඟිලි සමඟ තම
ව)ාපාර ස්ථාන විකිණීෙම්දී ඔවුන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1637/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

යාපනය දිස්තික්කෙය්, පුනරීන් පෙද්ශෙය් පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද)ානය
ඉදිකිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

එම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද)ානෙයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සූර්ය
බලශක්ති පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම බලශක්ති උද)ානය තුළ නිපදවීමට අෙප්ක්ෂා කරන සුළං බලශක්ති
පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම ව)ාපෘතිෙය් පගතිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)
8.
1669/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත)තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පළාත්
පාලන ආයතන විසින් අපදව) සහ කැළිකසළ බැහැර කරන ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ඝන අපදව) කළමනාකරණය සඳහා ව)ාපෘතියක් ෙමම පළාත් පාලන
ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව)ාපෘතිය සඳහා එක් එක් පළාත්
පාලන ආයතනයකට ලබා දී ඇති පහසුකම් හා මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1684/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය්, ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද
දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් 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 අංකයන් 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 කාර්යාලයට අයත් ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම්
වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදු කරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නම්, අංකයන් ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1690/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2000.05.05 දිනැති අංක 1130/22 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ෙකොන්ෙද්සි සහිතව නකල්ස් කඳු වැටිය සඳහා
ෙලෝක උරුම තත්ත්වය ලැබුණු බවත්;

(5)
(ii)

ඉහත ෙකොන්ෙද්සිවල පධාන ෙකොන්ෙද්සිය පකාරව, නකල්ස් කඳුවැටියට ඉතා
ආසන්නව පිහිටි මිනිෙප්, පන්විල, පාතදුම්බර, ලග්ගල, විල්ගමුව, රත්ෙතොට,
උකුෙවල හා මාතෙල් යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 8ට අයත් අක්කර
2000ක විශාලත්වෙයන් යුත් භූමි පමාණයක් උක්ත කඳුවැටිය සමඟ ඒකාබද්ධ
කර ෙනොමැති බවත්;
(iii) එබැවින්, නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීෙම්
අවදානමකට ලක්ව ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීම වළක්වා ගැනීම
සඳහා ඉහත සඳහන් අක්කර 2000ක භූමි පමාණය නකල්ස් කඳු වැටිය සමඟ
ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1697/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ “ගූගල් ලූන්” ව)ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් ගූගල් සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුමක්
ෙහෝ එකඟතා ලියවිල්ලක් තිෙබ්ද;
(ii) ෙම් සඳහා ගූගල් සමාගම ෙතෝරා ගැනීමට රජය තීරණය කළ පදනම කවෙර්ද;
(iii) එම ව)ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජය ලබාදීමට එකඟ වූ හා ලබාදුන් පහසුකම්
කවෙර්ද;
(iv) එම ව)ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජයට වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(v) ගූගල් සමාගම ගුවන්ගත කළ බැලූනය කඩා වැටීමට බලපෑ ෙහේතුව කවෙර්ද;
(vi) ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තාවක් නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(vii) ගූගල් සමාගම ෙමම ව)ාපෘතිය අතහැර ඇති බවට පකාශ කර තිෙබ්ද;
(viii) එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුම හා එකඟතා කඩවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ මූල)මය හා
අනිකුත් හානි කවෙර්ද;
(ix) එම හානිවල වගකීම පැවෙරන්ෙන් කාහටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
118/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙදහිවල සත්ෙවෝද)ානෙය් සතුන්ට පතිකාර කිරීමට අවශ) පහසුකම් අවම
මට්ටමක පවතින බවත්;
(ii) පශු ෛවද)වරුන්ෙග් හිඟයක් ඇති බවත්;
(iii) සතුන් කිහිප ෙදෙනකු ෙමම තත්ත්වය තුළ මිය ෙගොස් ඇති බවත්;
(iv) තවත් සතුන් කිහිප ෙදෙනකු ෙරෝගාතුරව සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(6)
(ආ) 2013.01.01 සිට 2015.06.30 දක්වා කාලය තුළ ෙදහිවල සත්ෙවෝද)ානය තුළදී,
මියගිය සතුන්ෙග් වර්ගය, වයස හා මිය යෑමට ෙහේතුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ෙදහිවල සත්ෙවෝද)ානයට අනුයුක්තව සිටිය යුතු අවම පශු ෛවද)වරුන්
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ෙම් වනවිට ෙදහිවල සත්ෙවෝද)ානෙය් ෙසේවය කරන පශු ෛවද)වරුන්
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙදහිවල සත්ෙවෝද)ානෙය් සතුන්ෙග් ෙසෞඛ) තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට
ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1203/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i)

වාරිමාර්ග සංඛ)ාව;

(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ)ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග,
වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද
මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1420/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2016 අයවැෙයහි අංක 187 ෙයෝජනාෙවන් හඳුන්වාදීමට ෙයෝජනා කරන ලද
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පෙතහි දළ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

එම හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් බලධාරියා කවුරුන්ද;
පුරවැසියන්ට හැඳුනුම්පත් ලබාදීම ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(iv) එම පිරිවැය දරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
(v) 2017 වර්ෂය තුළදී ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ෙයෝජනාකමය කියාත්මක කිරීම
සඳහා රාජ) අයවැෙයන් ෙවන්කළ පතිපාදන පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
15.
1512/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත)තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016.12.31 දිනට රාජ) සහ අර්ධ රාජ) අංශයන්හි මුළු ෙසේවා නියුක්තිය
ෙකොපමණද;
(ii) 2016.12.31 දිනට රාජ) සහ අර්ධ රාජ) අංශයන්හි ෙසේවා නියුක්තිය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2016.12.31 දිනට රාජ) සහ අර්ධ රාජ) අංශයන්හි ෙසේවා නියුක්තිය ස්තී/පුරුෂ
සමාජභාවය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට රාජ) සහ
අර්ධ රාජ) අංශයන්හි ෙසේවා නියුක්තිය ඉහළ ෙගොස් ඇති පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙයජනා +,බඳ දැ/0ම
1.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්,— අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව 2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන
ලද පශ්නය (2017 අෙගෝස්තු 24) [1].
*2.
ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.
මුදල් හා ජනමාධ) අමාත)තුමා,— මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නිෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත්
මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 21 දිනැති
2007/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ රුසියානු
සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2017 ජූනි 07 දිනැති අංක 2022/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.07.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(8)
*5.
අගාමාත)තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත)තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— ජාතික රාජ) සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ යුක්ෙර්නය
අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි
02 දිනැති අංක 2021/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.07.26
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*6.
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත)න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
අපරාධ වැළැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*11.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26
දින සලකා බලන ලදී.)
*12.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.24
දින සලකා බලන ලදී.)
*13.
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත)තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2017.05.03 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.26
දින සලකා බලන ලදී.)

(9)
*14.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ශී ලංකා රාජ) වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ)
වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*15.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*16.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*17.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල) පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල) පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*18.
රාජ) ව)වසාය සංවර්ධන අමාත)තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස කුරුණෑගල
වැවිලි සමාගෙම් මූල) පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*19.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— රාජ) ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ) ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
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*20.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1983 අංක 54 දරන ශී ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල් මණ්ඩල
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*21.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— රාජ) ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ) ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ) හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*22.
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)තුමා,— ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 118
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 142 වගන්තිය යටෙත් ෛවද) උපකරණ මිල නියම කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද) අමාත)වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙපබරවාරි 17 දිනැති අංක 2006/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.05.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*23.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*24.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත) මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*25.
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 විද½ත් හා මුදිත
ජනමාධ) විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
26.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
28.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
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29.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
30.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
31.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
32.
ජාත)න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල$ෙණ හ5ව/ ලබෙ ආ78ෙ කට9 ය.

[1]

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

