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2017 අෙගස්  මස 24 වැ! "හස් ප $දා &. භා. 10.30 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
115/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති සහ ආර්ථීක
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මීගමුව කලපු ෙමෝය ආශිතව පිහිටි වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත්
පාලනය වන කෙඩොලාන භූමි පෙද්ශෙයන් අක්කර අටක පෙද්ශයක නිවාස
ව&ාපෘතියක් ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති
බවත්;

(ii) ෙමම ව&ාපෘතියට පරිසරෙව්දීන් විෙරෝධය පළකර තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම සැලසුමට අනුව උක්ත භූමි භාගෙය් ෙයෝජිත ඉදිකිරීම් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත කෙඩොලාන බිෙමහි ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට වන සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවසර ෙගන තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඉදිකිරීම් කටයුතු අරඹන දිනය කවෙර්ද;
(iv) ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවසර ලබාදීමට අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙමම ව&ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සිදු කරන නීත&ානුකූල
කමෙව්දය කුමක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1173/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, කාත්තන්කුඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ
පිහිටි රාජ& ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;

(ii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(2)
3.
1177/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් පිළිබඳ රජෙය් නිශ්චිත පතිපත්තියක් තිෙබ්ද;

(ii)

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ෙනොමිෙල් භාවිතා කිරීමට
හිමිකම් ඇති රජෙය් තනතුරු දරන්නන් කවුරුන්ද;
ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ෙනොමිෙල් භාවිතා කිරීමට
හිමිකම් ඇති රජෙය් ආයතන කවෙර්ද;

(iii)
(iv)

රජෙය් මුදලින් ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් යා හැකි තනතුරු දරන්නන් කවුරුන්ද;

(v)

2015.01.09 දින සිට 2016.10.31 දින දක්වා කාලය තුළදී රජෙය් මුදලින්, රාජ&
සංස්ථා ෙහෝ ව&වස්ථාපිත මණ්ඩලවල මුදලින්, රාජ& සමාගම්වල මුදලින් ෙහෝ
ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් ෙයදුණු රජෙය් අමාත&වරයන්, මන්තීවරයන් සහ
නිලධාරින්ෙග් නම්, ඔවුන් ෙද්ශීය ගුවන් ගමන්වල ෙයදුණු අවස්ථා, එෙසේ
ගුවනින් ගමන් කිරීමට ෙහේතු සහ එම ගමන්වල පිරිවැය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1201/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) තිකුණාමලය 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?
5.
1416/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 199 ෙයෝජනාවට අනුව, විනිමය පාලන පනත අෙහෝසි
කිරීමට ෙයෝජනා කිරීෙම් අරමුණු කවෙර්ද;

(ii)

උක්ත අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට අදාළ වන අයුරින් හඳුන්වාදීමට අෙප්ක්ෂිත
විනිමය කළමනාකරණ පනෙතහි අඩංගුවන පධාන ෙවනස්කම් කවෙර්ද;

(3)
(iii)

විනිමය කළමනාකරණ පනත මඟින් ශී ලංකාෙව් ෙගවුම් තුලාෙවහි පාග්ධන
ගිණුම විවෘත කිරීමට අදහස් කරන්ෙන්ද;
(iv) සාර්ක් කලාපය ඇතුළු දකුණු ආසියාතික රටවල ෙගවුම් තුලාෙවහි පාග්ධන
ගිණුම විවෘත කර ඇති රටවල් කවෙර්ද සහ එම රටවල්වල ඇති වූ විෙද්ශ මූල&
පවාහ පවනතා කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1539/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— කීඩා අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා බදුල්ල
දිස්තික්කය තුළ සංවර්ධනය කරනු ලැබූ කීඩා පිටි සංඛ&ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම කීඩා පිටිවල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් කීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ කීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙකොන්තාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග්
නම්, ලිපිනයන් හා ඔවුනට අමාත&ාංශය විසින් ෙගවන ලද මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,—
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

1615/’17
බලශක්ති

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ දැවි
ෙතල් ආශිතව විදුලි බලය නිපදවීෙම් බලාගාරයක් ඇති බවත්;

(ii)

ෙමම බලාගාරෙයන් දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදුවන බවත්;

(iii) ෙමම බලාගාරය සඳහා පාරිසරික බලපත ලබාදීම නිසි පරිදි සිදු ෙනොවන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම බලාගාරය අයත් සමාගම කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

ෙමම සමාගම සමඟ ගිවිසුම්ගත කාලසීමාව කවෙර්ද;
ෙමම පාරිසරික හානිය අවම කර පෙද්ශෙය් ජන ජීවිතයට සහනයක් සැලසීම
සඳහා වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

1632/’17
බලශක්ති

විදුලිය පිළිබඳ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය කළමනාකරණය (Demand Side Management) පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;

(4)
(ii)

විදුලිය පිළිබඳ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය කළමනාකරණය පිළිබඳව විදුලිබල හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත&ාංශය විසින් කියාත්මක කරනු ලබන
වැඩසටහන කවෙර්ද;
(iii) එකී වැඩසටහන ෙමෙතක් ලබා ඇති පගතිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1636/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම (Lanka Coal Company
(Pvt.) Ltd.) පිහිටුවීෙම් අරමුණ කවෙර්ද;

(ii)
(iii)
(iv)

එම සමාගෙම් ෙම් වනවිට ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම සමාගෙම් සභාපතිවරයා සහ අධ&ක්ෂ මණ්ඩලය කවුරුන්ද;
2016 ජූලි මාසයට අදාළව, එම සමාගෙම් සභාපතිවරයා, අධ&ක්ෂ මණ්ඩලය
සහ ෙසේවකයන් විසින් ලබාෙගන ඇති වැටුප් සහ සියලු දීමනා කවෙර්ද;
(v) එකී සමාගම පිහිටුවීෙමන් අෙප්ක්ෂා කළ අරමුණු ඉටු වී තිෙබ්ද;
(vi) ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම වැනි බරපතල ව&ාපාරික කටයුත්තක් සිදු කිරීමට එකී
සමාගමට හැකියාව තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1668/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් වන අලි
ගම්වැදීම ෙහේතුෙවන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එෙසේ මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද:
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් වන අලි තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස හා ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම ගැටලුවට මුහුණ දීම ෙහේතුෙවන් ජීවිත, නිවාස හා වගා හානිවූ
පුද්ගලයන්ට අමාත&ාංශය හරහා සහන ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම සහන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
11.
1683/’17
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1987 වර්ෂෙය්දී මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, මුනන්කුඩිච්චි ගාමෙසේවා වසෙම්
එරාවුර්, පුන්නකුඩා ධීවර ගම්මානෙය් පදිංචිව සිටි ඩබ්ලිව්. හැරිසන් පනාන්දු
මහතා ඇතුළු ගම්වාසීන්ට ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් අමානුෂික පහාරයක්
එල්ලකර ජීවිත ගණනාවක් විනාශ කළ බවත්;

(5)
(ii)

එම සිදුවීෙමන් ඒ මහතාෙග් ව&ාපාරික ස්ථානය, යානවාහන සහ ඔහු සතු
සියල්ල අහිමිවූ බවත්;
(iii) තැනැත්තන්, ෙද්පල සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන කිරීෙම් අධිකාරිය මඟින්
1996.03.14 දිනැති ලිපිෙයන් අදාළ කරුණ සනාථ කර ඇතත්, ෙමෙතක් ඔහු
ඇතුළු එම පවුෙල් අයට සිදුවූ හානිය පිළිබඳව කවර ෙහෝ සහනයක් සැලසී
ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, වැල්ලවාය, වරුණගම නමැති ගම්මානෙය් දැනට
පදිංචිව සිටින හැරිසන් පනාන්දු මහතාට සිදුවූ හානිය ෙවනුෙවන් වන්දි මුදලක්
ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii) එෙසේ නම්, වන්දි මුදල ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1689/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා
සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014 වර්ෂෙය්දී මතුගම, ෙවෝගන් වත්ෙත්, පහළ ෙකොටෙසේ සිදුවූ නායයෑෙමන්
පසුව පවුල් 14ක් දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක් මත තවමත් එහි පදිංචිව සිටින
බවත්;

(ii)

එම ස්ථානෙයන් එම ජනතාවෙග් වාසස්ථාන ඉවත් කළ යුතුයැයි 2014 ජුනි
මාසෙය් ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් වතු
කළමණාකාරිත්වයට උපෙදස් දී ඇති බවත්;
විකල්ප ස්ථාන ෙවන්කිරීම පිළිබඳව වතු කළමනාකාරිත්වය හා ෙමම ජනතාව
අතර ඇති වී තිෙබන ගැටුම ෙහේතුෙවන් විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම පමාද වී ඇති
බවත්;
ෙම් හා සමානව නායයෑෙම් අවදානමක් පවතින අගලවත්ත, ෙඩල්කිත්
වත්ෙත්, ඉලුප්පුවත්ත ෙකොටස තුළත් පවුල් 21ක් පසුගිය වර්ෂ 2 ක පමණ
කාලයක සිට ජීවත්වන බවත්;

(iii)

(iv)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් කළ පරිදි පීඩාවට පත්වී, ජීවිත අවදානමකට මුහුණදී සිටින
ජනතාව සඳහා යම් නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1693/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ&ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
මුළු සංඛ&ාව ෙකොපමණද;

(6)
(ii)
(iii)

සභාපතිවරයාෙග් සහ අධ&ක්ෂ මණ්ඩලෙය් මාසික වැටුප් හා දීමනා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයාෙග් නම කුමක්ද;

(iv) ඉහත තනතුර දැරීමට ඔහු සපුරා ඇති අධ&ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1694/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුල්මුෙඩ් ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගෙම් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොපමණද;

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

එම සමාගෙම් වර්තමාන ෙසේවක සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
පසුගිය වසෙර්දී ෙමම සමාගම ලැබූ ලාභය ෙකොපමණද;
එකී සමාගම යටෙත් කියාත්මක අංශ කවෙර්ද;
එක් එක් අංශෙය් ෙසේවය කරනු ලබන ෙසේවක සංඛ&ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) සමාගමට අලුතින් බඳවාෙගන ඇති ෙසේවකයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ බඳවාගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1696/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, උලපෙන් පෙද්ශෙය් පිහිටි ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතා
භාවිතා කළ ඉඩම හා නිවස ෙම් වනවිට රජය විසින් යම් කටයුත්තක් සඳහා
ෙයොදා ගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ඉඩම හා නිවස රජෙය් කටයුත්තකට පවරා ෙගන ඇත්ෙත්
ඔහුෙග් පවුලට ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකට වන්දි මුදලක් ෙගවීමකින් පසුවද;
(iii) එෙසේ නම්, ෙගවූ වන්දි මුදල හා දිනය කවෙර්ද;
(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ඉඩම හා නිවස රජය විසින් පවරාගත් පදනම හා ෙම්
වනවිට භුක්ති විඳින පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත& මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*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.)
*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].

(8)
*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.)
*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.)

(9)
*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.)
*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.
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*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 විදÊත් 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.
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 හ.ව/ ලබෙ ආ23ෙ කට4 ය.

[1]

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

