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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1.
1068/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන පණිවුඩකරුවන් ඒකාබද්ධ
ෙසේවයට අයත් බවත්;

(ii)

පණිවුඩකරුවන් සෘජුව බඳවා ගැනීමට ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
බලයක් ෙනොමැති බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i) 2016 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පණිවුඩකරුවන් බඳවා
ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ/ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් අවසරය ලබා ෙගන
තිෙබ්ද;

(ii) එෙසේ නම්, එම අවසරය ලැබුනු දිනය කවෙර්ද;
(iii) එකී අවසරය ලබා දුන් ලිපිෙය් පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) පණිවුඩකරුවන් බඳවා ගැනීෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූෙය් අතිෙර්ක
දුම්රිය සාමාන/ාධිකාරි (පරිපාලන) ෙග් පධානත්වෙයන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එකී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන අවස්ථාව වනවිටත් එකී නිලධාරියා
වැඩ තහනමට ලක්ව සිටි බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) වැඩ තහනමට ලක්වූ නිලධාරිෙයකු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින්ෙන් ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2.
1153/’16
ගරු (ෛවද/) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙහෝමාගම හා බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා බලපෙද්ශ ෙදකටම අයත් අක්කර
98 ක වපසරියකින් යුත් බදුවිල වත්ත ඉඩෙම් සංචාරක නිවාස ව/ාපෘතියක්
කියාත්මක කිරීමට අනුමතිය ලබාදී තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම ව/ාපෘතිය කියාත්මක කරන සමාගෙම් නම හා ලිපිනය කුමක්ද;
එම නිවාස ව/ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් එම පෙද්ශෙය් බලවත් පාරිසරික හානියක්
සිදුවන බව දන්ෙන්ද;

(2)
(iv)

එම නිවාස ව/ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී
තිෙබ්ද;
(v) එම ව/ාපෘතිය සඳහා පරිසර අධ/යන වාර්තාවක් සකස් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3.
1186/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

පුත්තලම 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?
4.
1286/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) රාජ/ පවාහනෙය් පධාන සංරචකයක් වන ශී ලංගම බස් ෙසේවාව, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
බස් ෙසේවාවට තරඟකාරි ෙසේවාවක් වශෙයන් පවත්වාෙගන යාෙම් ඇති වැදගත්කම
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2014.12.31 දිනට මාතර දිස්තික්කෙය් ශී ලංගම බස් ඩිෙපෝවලට අයත් බස් රථ
සංඛ/ාව;
(ii) 2016.06.01 දින වනවිට එක් එක් වෘත්තිය අනුව ඉහත එක් එක් ඩිෙපෝෙවහි
ෙසේවක සංඛ/ාව;
(iii) 2015.01.01 දිනට පසු මාතර දිස්තික්කෙය් ශී ලංගම ඩිෙපෝ සඳහා ලබා දී ඇති
බස් රථ සංඛ/ාව;
එක් එක් ඩිෙපෝව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) 2014, 2015, 2016 යන වර්ෂයන්හි මාතර දිස්තික්කෙය්,
(i) ශී ලංගම බස් ඩිෙපෝවල වාර්ෂික පිරිවැටුම;
(ii) ශී ලංගමය විසින් ආවරණය කරනු ලබන මාර්ග කිෙලෝ මීටර් පමාණය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

(3)
(ඈ)

(i)

මගී අවශ/තාවය අනුව, මාතර දිස්තික්කය තුළ තවත් ෙකොපමණ බස් ඩිෙපෝ
සංඛ/ාවක් ස්ථාපනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ සඳහා හඳුනාෙගන ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5.
1334/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ග ෙනොකළ කසළ එකතු ෙනොකිරීමට පළාත් පාලන ආයතන ගත් තීරණය
පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට අවශ/ කටයුතු සිදුකර තිෙබ්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
කසළ වර්ගීකරණය කර එකතු කිරීමට අවශ/ පහසුකම් ජනතාවට ලබාදී
තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;

(v)

වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ එකතු කිරීමට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා
පහසුකම් සලසා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) කසළ වර්ගීකරණය කර ෙනොෙදන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ පතිචකීකරණය කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ස්ථානයකදීද;
(iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(v) පතිචකීකරණය කරන ලද කසළ කවර කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකිද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
6.
1404/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අනුව, අලි - මිනිස් ගැටුමට ඉලක්කගත විසඳුමක්
ලබාදීම සඳහා වර්ෂ 3ක් තුළ පෙයෝජනයට ගැනීමට ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන
4000ක පතිපාදනෙයන් 2016 වර්ෂය තුළ උපෙයෝජනය කරන ලද මුදල් පමාණය සහ
එෙසේ වැය කළ මුදෙලහි ඵලදායීත්වය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දරන අමාත/ාංශය ෙහෝ
ආයතන කවෙර්ද;

(ii)

1977 සිට ෙම් දක්වා අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් වාර්තා වූ මරණ සංඛ/ාව හා
ෙද්පළ හානිය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් මියගිය පාර්ශ්වයන්ට රජය
මඟින් වන්දි මුදල් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;

(iii)

(4)
(iv)
(v)

එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් අලි-මිනිස් ගැටුම සඳහා ලබා දීමට
අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කගත විසඳුම පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
7.
1477/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නගර සැලැසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත/ාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තු,
සංස්ථා, මණ්ඩල සහ ව/වස්ථාපිත ආයතන කවෙර්ද;

(ii)

2015 වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙමම එක් එක්
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවක සංඛ/ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ බඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, අධ/ාපන සුදුසුකම් හා
බඳවා ගනු ලැබූ තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) එම ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
8.
1503/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද/
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ළමා ජනගහනෙයන් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන්
සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

එම සංඛ/ාව නිගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද;
ශී ලංකාෙව් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන් සංඛ/ාව ළමා
ජනගහනෙයන් කවර පතිශතයක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත අ (i) හි සඳහන් දරුවන් සංඛ/ාව, සමාජෙය් එක් එක් ආදායම් මට්ටම්
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii)

පහසුෙවන් ෙරෝගවලට භාජනය වීම ෙහේතුෙවන් මියයන බවට වාර්තා වී ඇති
මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන් සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9.
1679/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද/
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් පවත්නා වාට්ටු සංඛ/ාව හා ඒවාෙය් නම්
කවෙර්ද;

(5)
(ii)

එක් එක් වාට්ටුෙව් පවත්නා ඇඳන් සංඛ/ාව සහ දැනට ඇතුළත් කරගනු ලබන
ෙරෝගීන් සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
(iii) සියලුම විෙශේෂඥ ෛවද/වරුන්ෙග් නම් සහ ඔවුන්ෙග් අදාළ ෛවද/ ක්ෙෂේත
කවෙර්ද;
(iv) ෙමම විෙශේෂඥ ෛවද/වරුන්ට වාට්ටු පවරාදීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) විෙශේෂඥ ෛවද/වරුන්හට පැවරීම සඳහා වාට්ටු හිඟයක් පවතින බවත්;
(ii)

ඉඩකඩ සහ ඇඳන් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් සාමාන/ ෙරෝගීන් සහ කඩිනම්
ෛවද/ පතිකාර අවශ/වන බරපතල ෙරෝගාබාධවලින් ෙපෙළන ෙරෝගීන්
ඇතැම් වාට්ටුවල බිම සහ පිෙල් දමා සිටින බවත්;
(iii) අමතර වාට්ටු ඉදිකිරීම සඳහා ෙරෝහල් පරිශය තුළ ඉඩකඩ පවතින බවත්;
(iv) ෙමය නැෙගනහිර විශ්වවිද/ාලෙය් ෛවද/ උපාධිය හදාරන සිසුන් සඳහා
ෙවන්කරන ලද ශික්ෂණ ෙරෝහල බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ඉතා කඩිනම් අවශ/තාවයක්ව පවතින ෙමම වාට්ටු ඉදිකිරීම සඳහා ඉහළ
පමුඛතාවය ලබා දී ඒ සඳහා ෙවන් කළ පතිපාදන නිකුත් කිරීමට නිෙයෝග
කරන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
10.
1187/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මන්නාරම 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?
11.
1335/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද/ අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 හා 2016 වර්ෂයන්හිදී දකුණු පළාෙතන් වාර්තා වූ වකුගඩු ෙරෝගීන්
සංඛ/ාව ෙකොපමණද;

(6)
(ii)

ඒ අනුව, දකුණු පළාෙත් වැඩිම වකුගඩු ෙරෝගීන් පිරිසක් වාර්තාවන
දිස්තික්කය කවෙර්ද;
(iii) දකුණු පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝගයට බලපා ඇති පධාන ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් රජය ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති ආධාර කවෙර්ද;
දකුණු පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝග නිවාරණයට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
12.
1406/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමාර්ග අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අනුව, නිදහස් Wi-Fi පහසුකම් සැපයූ රාජ/
විශ්වවිද/ාල සහ එම විශ්වවිද/ාල ශිෂ/යන් ෙමම පහසුකම් භුක්ති විඳීම ආරම්භ
කළ දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

රාජ/ විශ්වවිද/ාල පද්ධතිය තුළ ඉහත ඩිජිටල්කරණ පහසුකම් සැපයීම
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලැබූ මුළු පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iii) එම පිරිවැය, වැය බරක් වූ අමාත/ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙර්ද;
(iv) රාජ/ විශ්වවිද/ාල පද්ධතිය තුළ ඉෙගනුම ලබන සියලුම සිසුන්ට ලැප්ෙටොප්
පරිගණක ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් රජයට නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
13.
1505/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 වර්ෂෙය්දී,
(i)

මූලධන වියදම් සඳහා ෙවන්කළ අරමුදල් වැඩිම පතිශතයකින් භාවිතා කර ඇති
අමාත/ාංශ 05 කවෙර්ද;

(ii)

මූලධන වියදම් සඳහා ෙවන්කළ අරමුදල් අඩුම පතිශතයකින් භාවිතා කර ඇති
අමාත/ාංශ 05 කවෙර්ද;
පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ෙවන්කළ අරමුදල් වැඩිම පතිශතයකින් භාවිතා කර
ඇති අමාත/ාංශ 05 කවෙර්ද;

(iii)
(iv)
(v)

පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ෙවන්කළ අරමුදල් අඩුම පතිශතයකින් භාවිතා කර
ඇති අමාත/ාංශ 05 කවෙර්ද;
ෙවන්කළ අරමුදල් වැඩිම පතිශතයකින් භාවිතා කර ඇති අමාත/ාංශ 05
කවෙර්ද;

(7)
(vi)

ෙවන්කළ අරමුදල් අඩුම පතිශතයකින් භාවිතා කර ඇති අමාත/ාංශය 05
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
14.
1731/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත/තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1980 වර්ෂෙය්දී මඩකළපුව කළපුෙවහි වැලිපරය ආසන්නෙයහි මඩ කැණීෙම්
ව/ාපෘතියක් කියාත්මක වූ බවත්;

(ii)

තස්තවාදී කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් ෙමම ව/ාපෘතිය අතරමැද දී නවතා දැමූ
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මුහුද සහ කලපුව සම්බන්ධ ෙකෙරන මුවෙදොර වාර්ෂිකව වසා දැමීමට සිදු
ෙනොවීම;
(ii)

කලපු ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්හට මුලු අවුරුද්ද පුරාම පතිලාභ
ලැබීමට හැකිවීම;
(iii) ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙබෝට්ටුවලට සහ ෙටෝලර්
යාතාවන්ට නැංගුරම් ලෑම සඳහා කළපුව ෙවත පහසු පෙව්ශය;
(iv) ගංවතුර ඉතා ඉක්මනින් මුහුද ෙවත ඇෙදන බැවින් ගංවතුර කාලෙය්දී
වී වගාකරන කුඹුරුවලට හානි සිදු ෙනොවීම;
(v) ගංවතුර ඉතා පහසුෙවන් මුහුද ෙවත ඇදී යාම නිසා රජය මඟින් සිදුකළ යුතු
ගංවතුර සහන කටයුතු අවම වීම;
යන පතිලාභයන් ෙමම ව/ාපෘතිෙයහි පතිඵලයක් ෙලස ලැෙබන බවත්, එතුමා
දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙමම ව/ාපෘතිය නැවත ඇරඹීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
15.
1336/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද/ අමාත/තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රජෙය් ෙරෝහල් සඳහා වර්ෂයකට අවශ/ වන හෘදය වස්තුෙවහි නාල අවහිරතා
මඟහැරවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන “ස්ෙටන්ට්ස්” සංඛ/ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා වැය කරන මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ඉදිරිෙය්දී හිඟයකින් ෙතොරව ෙමම “ස්ෙටන්ට්ස්” ෙරෝගීන් ෙවත ලබා දීමට
අවශ/ පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) හදවත් ෙරෝගීන් සඳහා අවශ/ ෙවනත් ඖෂධ වර්ග හා උපකරණ රජෙයන්
ෙනොමිෙල් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද;

(8)
(ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී
ෙය)ජනා +,බඳ දැ/0ම
1.
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්
අවසරය (අංක 1),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“ෙලයිලා උම්මා දීන් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”
2.
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවසරය
(අංක 2),— පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය:—
“අබ්දුල් මජිද් ඇකඩමි සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි.”

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත/තුමා,— ෙ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 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.)
*2.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*3.

අගාමාත/තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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.
*4.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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)
*5.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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.)
*6.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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.)
*7.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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.)
*8.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— 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 අමාත/වරයා 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.)
*9.
මුදල් හා ජනමාධ/ අමාත/තුමා,— ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව,— (235
අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත/වරයා 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.)
*10.
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ
ජාත/න්තර සම්මුති පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*11.
ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබන ලද පශ්නය (2017
මාර්තු 08) [1].
*12.
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 10 )
*14.
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*15.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*16.
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
ෙ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.
*18.
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*19.
ෙථේර වාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත/ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*20.
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.
*21.
අධිකරණ අමාත/තුමා සහ බුද්ධශාසන අමාත/තුමා,— අධිකරණ සංවිධාන පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ
කියවිය යුතු එම පනෙත් 61 වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාත/වරයා 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.
22.
ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
23.
ළමා පුනරුත්ථාපන ෙක්න්දය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
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24.
ශී ලංකා එක්සත් කිස්තියානි සෙහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
25.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
26.
ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
27.
ලසාලියන් සමාජයීය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
28.
ජාත/න්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
* සල3ෙණ හ5ව/ ලබෙ ආ78ෙ කට9 ය.

[1]

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

