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ෙෙ නාය පය
මස 04 වැ අඟහ!වාදා අ. භා. 1.00 ට

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
921/’16
ගරු (ෛවද) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2011 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අමාතාංශෙය් සිදුවී ඇති වංචා, දූෂණ සහ රාජ ෙද්පළ අවභාවිතය
සම්බන්ධෙයන් අමාතාංශ මට්ටෙමන් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම එක් එක් පරීක්ෂණෙය් පගතිය කවෙර්ද;
එම වංචා හා දූෂණවලට අමාතාංශ නිලධාරින් සම්බන්ධ බවට හඳුනාෙගන
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ විනය කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1045/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(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 සංඛාව ෙ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?
3.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,—
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1162/’16
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාතතුමාෙගන්

හක්වටුනාව සහ කහල්ල රක්ෂිත ෙයෝජිත අලිමංකඩ සැලැස්ම සකස් කර
ඇත්ෙත් වනජීවී කළමනාකරණ කමිටුවක් මඟින් නම්, එහි සාමාජිකයන්ෙග්
නම්, ලිපින හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(2)
(ii)

ඒ පිළිබඳව ක්ෙෂේත අධයනයක් කර තිෙබ් නම්, ඒ කවර කාලෙය්ද; අදාළ
වනජිවී කළමනාකරණ කමිටුව හමු වූ ආගමික සහ පජා සංවිධාන කවෙර්ද;
(iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරිසර අධයනයක් කර තිෙබ් නම්, ඊට සහභාගී වූ පරිසර
සංවිධාන/පරිසරෙව්දීන් කවුරුන්ද;
(iv) එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i)
ෙමවැනි සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු විදාත්මක කමෙව්දය කවෙර්ද; ෙයෝජිත
සැලැස්ම සකස්කර ඇත්ෙත් එම කමෙව්දයට අනුවද;
(ii)
ෙයෝජිත අලිමංකඩ සැලැස්ම ගජ-මිතුරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද්ෙද් නම්,
ඒ කවර කාලෙය් කවුරුන් විසින්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i)
එම සැලැස්ම දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා
තිබියදි එය ෙනොතකා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ඒ පිළිබඳව මැදිහත්වීම් කරන
බවත්;
(ii)
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අභිබවා යෑමට පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට
බලය පවරා තිෙබ් නම්, ඒ කවුරුන් විසින්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4.
1181/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වව්නියාව දිස්තික්කය තුළ,
(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

(iv)

යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය,
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1297/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— අධාපන අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන ශී ලංකා
විදුහල්පති ෙසේවයට අයත් ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරු සංඛාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම සංඛාව, එක් එක් ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
මාතර දිස්තික්කෙය් ජාතික ෙහෝ පළාත් පාසල්වල ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය්
ෙශේණිධාරින් ෙනොවන පුද්ගලයන් විදුහල්පති ධූරයන් දරන්ෙන්ද;

(3)
(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එම පාසල් කවෙර්ද;
විදුහල්පති ෙශේණියක් ලබා ඇති මුත්, විදුහල්පති ධූරයක් ෙනොලබා මාතර
දිස්තික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන පුද්ගලයන් සංඛාව
ෙකොපමණද;
(vi) ඉහත (v) සඳහා හඳුනාගත් ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1311/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

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

(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරි වසම්වල අංකයන් හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) කල්මුෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා
නිර්ණය කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii)
(ඇ)

එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) කල්මුෙන් 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;

(iii)

කල්මුෙන් දවිඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් ෙහෝ උප ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එයට අදාළ ගැසට් පතය සභාගත කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1322/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාතතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(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;

(4)
(ii)
(iii)

එෙසේ වුවද, වර්තමානෙය් ඉහත කී සංවර්ධන ෙයෝජනා සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා
අඩුම ෙටන්ඩරයට එම ෙකොන්තාත් පිරිනමනු ලබන බව දන්ෙන්ද;
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?
8.
1330/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් (LTL) සමාගෙමහි උප සමාගමක් ෙලස
LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගම පිහිටවූ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

LTL සමාගමට එහි 100% ක අයිතිය තිෙබ්ද;

(iii)
(iv)

එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
ෙම් වනවිට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිවී
තිෙබ්ද;

(v)

LTL සමාගම සතු LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙමහි ෙකොටස් අන්සතු කිරීමට
ෙහෝ පැවරීමට අයිතියක් ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) LTL සමාගමට අයත් සී/ස LTL ෙපොෙජක්ට්ස් (පුද්ගලික) නමැති උප සමාගම
2006 න් පසු විගණන වාර්තාවන්ට ඇතුළත් වී ෙනොමැති බවත්; ඒ ෙහේතුෙවන්
ෙමම සමාගෙම් ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවත්;
(ii)

ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 2006 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා රජයට අහිමි වූ
ලාභාංශ මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1344/’16
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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 අමාතවරයා විසින් අනුමත කරන
ලද නියමිත ෙසේවක මණ්ඩල පතිපාදනවලින් බැහැරව එම ආයතනවලට
කරන ලද අතිෙර්ක තාවකාලික ෙසේවක පත්කිරීම් සංඛාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(5)
(ii)

නැෙගනහිර පළාෙත් වත්මන් පධාන අමාතාවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ මත කරන
ලද එවැනි පත්කිරීම් සංඛාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පත්කිරීම් ෙවනුෙවන් පාරිශමික ෙගවීමට පමාණවත් අරමුදල් ඒ ඒ පළාත්
පාලන ආයතන සතුව තිෙබ්ද;
(iv) එම තාවකාලික ෙසේවකයන් විසින් ඉටු ෙකෙරන ෙසේවාවන්වල ස්වභාවය
ෙකබඳුද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම පත්කිරීම් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනෙය් අවශතා 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 සංඛා පතිපාදන වැඩි කිරීමට කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1370/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාතතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල ආයතන ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී රු. 25,000/-ක ගාස්තුවක්
ෙගවිය යුතුද;
(iv) සුළු හා මධ පරිමාණ අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු අධයන 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 අනුපාත 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 වවසායකයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
11.
1472/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ඌව පළාෙත්, බදුල්ල දිස්තික්කෙය්,
(i)

සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ගන්නා පවුල් සංඛාව;

(ii) දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්වන පවුල් සංඛාව;
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්වන සහ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ගැනීම සඳහා
සුදුසුකම් සපුරා ඇතත්, සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීම
සඳහා අවශ පියවර ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1014/’16
ගරු (ෛවද) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

කෘෂිකර්ම අමාතාංශය 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 අමාතාංශය එම ෙගොඩනැගිල්ල ෙවත ෙගන ගිය දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1047/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

2015.01.10 සිට 2016.10.31 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී විෙද්ශ කටයුතු
අමාතවරයා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර සංඛාව ෙකොපමණද;

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?

(7)
14.
1184/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාතතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අම්පාර දිස්තික්කය තුළ,
(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

(iv)

යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1331/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)
අයත් උප සමාගම් සංඛාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

එම උප සමාගම් පිහිටුවීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
එම එක් එක් සමාගෙමන් ෙකෙරන කාර්යයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) උක්ත සමාගම්වල ආදායෙමන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැෙබන ලාභ
ෙකොටෙසේ පතිශතය, එක් එක් සමාගම අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම ලාභ ෙකොටස් නිවැරදි ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය%ජනා '(බඳ දැ+,ම
1.
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය,—
පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

(8)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*2.

අධිකරණ අමාතතුමා සහ බුද්ධශාසන අමාතතුමා,— අධිකරණ සංවිධාන පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ
කියවිය යුතු එම පනෙත් 61 වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාතවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
මාර්තු 27 දිනැති අංක 2012/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.23 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*3.
අගාමාතතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතතුමා,— අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධක්ෂ 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 අධක්ෂ 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 අධක්ෂ ජනරාල් තනතුරට
2016.11.24 දින සිට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් ධූරෙය්
රාජකාරි කළ ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධක්ෂ 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 අධක්ෂ ජනරාල්
ධූරයට හිමි අමාතාංශ ෙ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 අධක්ෂ 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.)
*4.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාතන්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතතුමා,— ෙවළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැව් පනෙත් 139 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත්
321 වගන්තිය යටෙත් බහාලුම් දළ ස්කන්ධ සතායන සම්බන්ධෙයන් වරාය හා නාවික
කටයුතු අමාතවරයා 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)
*6.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.

අගාමාතතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතතුමා,— සමුද දූෂණය
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත්
6 වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 51 වගන්තිය යටෙත්
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක
1996/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*8.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත්
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
මාර්තු 28 දිනැති අංක 2012/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 28 දිනැති අංක 2012/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*10.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 31 දිනැති අංක 2012/52 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මැයි 08 දිනැති අංක 2018/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*12.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිෙය් (3)
උපවගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 මැයි 19 දිනැති අංක 2019/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*13.
මුදල් හා ජනමාධ අමාතතුමා,— ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව,— (235
අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාතවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2017 ෙපබරවාරි 16 දිනැති අංක 2006/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*15.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*18.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
ෙසෞඛ, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද අමාතතුමා,— 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 අමාතවරයා 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.
*21.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*22.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
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*23.
ආණ්ඩුකම වවස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— විවාදය
කල් තබන ලද පශ්නය
(2016 ජූනි 22),— “ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම වවස්ථාෙව් 104ආ
(5)(අ) වවස්ථාෙව් 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 විදÈත් හා මුදිත
ජනමාධ විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත
කළ යුතු ය.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
24.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
26.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
28.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
29.
ලසාලියන් සමාජයීය අධාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
30.
ජාතන්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල/ෙණ හ1ව+ ලබෙ ආ34ෙ කට5 ය.

[1]

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

