(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 1(3).]

පා ෙෙ අංක 1 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
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ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද1ාලය (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන1ෝන1 සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අෙපේල් 09
දිනැති අංක 2066/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 08/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අෙපේල් 06
දිනැති අංක 2065/57 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 09/2018 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(2)
*
මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමා,— වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටෙත්
නියමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3(3) වගන්තිය
යටෙත් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ1
අමාත1වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 13 දිනැති අංක 2049/16 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත1 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
* සල#ෙණ හ4ව5 ලබෙ ආ78ෙ කට: ය.

2018 * 06 වැ" -#රාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා. 1/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, — පාසල් ශිෂ1 විනය කමිටු පරීක්ෂණ විධිමත්
පරිදි සිදුකිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම,— ඇතැම් පාසල්වල
ශිෂ1යන්ෙග් විනය ගැටලුවලදී විධිමත් විනය පරීක්ෂණ සිදු ෙනොෙකොට ශිෂ1යන් පාසෙලන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර එමඟින් එම ශිෂ1යන්ෙග් අධ1ාපන කටයුතු අඩාල වී විශාල
අසාධාරණයකට ලක්වීමත්, ෙබොෙහෝ දරුවන් දැඩි මානසික පීඩනයකට පත් වී, මානසික
ෙරෝගීන් වීමත්, ඇතැම් දරුවන් සමස්ත ගුරු පජාවට ෙමන්ම, සමාජයටම ෛවර කරමින් සමාජ
විෙරෝධී අපරාධකරුවන් වූ අවස්ථා ද දක්නට ඇති ෙහයින්, පාසල් ශිෂ1යන්ෙග් විනය විෙරෝධී
කියාවලදී වඩාත් විධිමත් පරිදි හා අපක්ෂපාතී විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම සඳහා
උචිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 2/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස
භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද1ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද1 පීඨයක් ආරම්භ
කිරීම,— අප රට තුළ පශස්ත ෙසෞඛ1 ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ1 ෛවද1වරුන්
පමාණෙයන් දැනට සිටින්ෙන් 50% ක් පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද1ා විෂය
ධාරාෙවන් ඉහළම සාමාර්ථ ලබා ගන්නා ශිෂ1කයන් රැසකට රජෙය් ෛවද1 පීඨවලට
පෙව්ශවීෙම් අවස්ථාව අහිමි වී ඇති අතර රජෙය් අධ1ාපන හා ෙසෞඛ1 ෙසේවාවන් ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද1ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද1 පීඨයක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 3/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද1ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද1
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද1ාලයට අනුබද්ධව ෛවද1 පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද1 පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(3)
පා. 4/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ1ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව1ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ1ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 5/’18
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 නිස්සරණධ1ාසෙයන් 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 අවශ1 පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 6/’18
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 සහ2007
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 ව1වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 7/’18
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 අත1ාවශ1 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 අවශ1 ආණ්ඩුකම ව1වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 8/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා වූ ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග්
පාරම්පරික දැනුම භාවිතා වන ෛවද1 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 වැඩ පිළිෙවළක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(4)
පා. 9/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ1ාපනය පවර්ධනය කිරීම,—
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්ම ඥානය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව
උන්වහන්ෙසේලාෙග් කථන හැකියා, ශවණ හැකියා, පරිගණක, මෙනෝවිද1ාත්මක සහ
උපෙද්ශනය පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා දැනට පවත්නා භික්ෂු අධ1ාපන
ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙමම කටයුතු සඳහාම ෙවන් වූ භික්ෂු අධ1ාපන ආයතන ඇති
කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 10/’18
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 ධාන1 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.
පා. 11/’18
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, විශ්වවිද1ාල, තෘතීයික අධ1ාපන ආයතනවල විෂය පාඨමාලාවට
සූපෙව්දය විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීමටත්, රාජ1 හා ෙපෞද්ගලික අංශවල මැදිහත්වීම මත
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.
පා.12/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට මෙනෝ විද1ාව විෂයය ඇතුළත්
කිරීම,— පාසල් ශිෂ1 පජාව නිෙරෝගී මනසකින් යුත් බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට හැකි පිරිසක්
ෙලස හැඩගැස්වීම උෙදසා හය වැනි ෙශේණිෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙබෞද්ධ මෙනෝ
විද1ාව සහ බටහිර මෙනෝ විද1ාව යන විෂයයන් ඒකාබද්ධ ෙකොට කමවත්ව සැලසුම් කරන
ලද “මෙනෝ විද1ාව සහ භාවනාව” නමින් විෂයයක් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.13/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය නීති
අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ1වාදී යුගෙය්දී
හඳුන්වාෙදන ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ1යනය
කිරීෙම් කමිටු පත්කර, යල් පැනගිය දඬුවම්, දඩ මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික
වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 14/’18
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, රාජ1, රාජ1 ෙනොවන හා ෙපෞද්ගලික
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ1 හා ෙපෞද්ගලික විද¨ත් ෙමන්ම
මුදිත මාධ1 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම
සඳහා ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.

(5)
පා. 15/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාසල් හා කීඩා සමාජ කිකට් තරඟාවලිවල තත්ත්වය
ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,— පසුගිය වසර කිහිපයක සිටම ශී
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව දැඩි කඩාවැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, ජාතික කණ්ඩායමට දක්ෂ
කීඩකයන් ෙසොයා ගැනීම සඳහා පාසල් හා කීඩා සමාජ මට්ටමින් කිකට් තරඟාවලිවල
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 16/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල්වල වැඩසිටින
වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල් ඉතා අඩු ආර්ථික මට්ටමක පවතින
බැවින්, එවැනි පන්සල්වල වැඩසිටින වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 17/’18
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.
පා.18/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මහනුවර පල්ෙල්කැෙල් නිදහස් ෙවළඳ උද1ාන
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 උද1ාන ෙදක කමවත්
ෙලස සකසා වැඩි පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමට කඩිනමින්
කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

පා.19/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිෂන් සභාව යළි
ස්ථාපනය කිරීම,— අධිරාජ1වාදී 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 අවශ1 කටයුතු කඩිනමින් සැලසිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.20/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— සියලුම විශ්වවිද1ාලවල දැනට පවතින නවක
වදය සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති කියාත්මක කිරීම,— විශ්වවිද1ාල තුළ
ෙහෝ ඉන් පිටත නවක සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නවක වදය සම්පූර්ණෙයන්ම වැළැක්වීම
හා 1998 අංක 20 දරන අධ1ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනත් ස්වරූපෙය් සාහසික
කියා තහනම් කිරීෙම් පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය කියාත්මක කරන සියලුම
පාර්ශ්වයන්ට නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(6)
පා.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ1 වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ1 වීඩිෙයෝ දර්ශන සංසරණය වීම මඟින්
පුද්ගලයන්ෙග් පුද්ගලිකත්වය විනාශවන අතර විෙශේෂෙයන්ම, කාන්තා පාර්ශ්වය එමඟින්
විශාල අපහසුතාවයකට පත්වන බැවින්, ෙමවන් වීඩිෙයෝ දර්ශන ළඟ තබාෙගන සිටින,
ෙබදා හරින හා නිර්මාණය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පතිඵලදායී
විෙශේෂ ඒකකයක් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.22/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද1ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ1ාපන ආයතනවලට විෙශේෂ පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු ෙහෝ අනුශාසකවරු
පත්කිරීම,— වර්තමානෙය් බහුල වශෙයන් දක්නට ලැෙබන තරුණ තරුණියන්, සිසු
සිසුවියන් සියදිවි හානිකර ගැනීෙම් පවණතාවය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලුම රජෙය්
අධ1ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ1ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

පා.23/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— පුත්තලම දිස්තික්කය අතිශය සුන්දර
ෙවරළ තීරයකට හිමිකම් කීවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන විනාශ වීම, අනවසර ඉදිකිරීම්
වැනි ෙහේතු නිසා ෙවරළ තීරය දූෂණයට ලක්වී ඇති බැවින්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ
තීරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.24/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය සතුව තිබූ ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙව්
අභිමානය නැවත ෙගොඩනැගීමට වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— මීට දශකයකට පමණ ෙපර
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පාසල් වලින් බිහිවූ දක්ෂ ෙවොලිෙබෝල් කීඩක කීඩිකාවන් ජාතික හා
ජාත1න්තර තරඟ වලදී දැක්වූ දක්ෂතා නිසා පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙවොලිෙබෝල්
කීඩාෙවන් ඉතා අභිමානවත් ස්ථානයක් හිමි වුවද, අද වනවිට එම තත්ත්වෙය් යම් බිඳ
වැටීමක් ඇති බැවින්, නැවත එම අභිමානය පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙගන ඒමට
වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.25/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු
කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම,— ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ1තා සපුරාලීම සඳහා
අවශ1 ෙපෝටීන් ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා
ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීමට අවශ1 සියලුම සම්පත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පවතින බැවින් ද, එම
දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(7)
පා.26/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා
දීර්ඝ කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ග ඉතා වැදගත් වන බැවින් ද, වත්මන්
යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතා ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන බැවින් ද,
එම සංවර්ධන ෙව්ගය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා දැනට ෙකොළඹ සිට කටුනායක දක්වා
වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා දීර්ඝ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.27/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව
කුඹුක් ශාඛ සිටුවීෙම් ව1ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— පෙසේ පවතින ජලය ආරක්ෂා කිරීෙම්
හැකියාව ෙමන්ම, පාංශු ඛාදනය අවම කිරීෙම් ගුණාංග සහිත වූ දිගු ආයු කාලයක් ඇති
කුඹුක් ශාඛ, වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව සිටුවීෙම් ව1ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ1තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ1තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති
බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ1තා සපුරා දී
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.29/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි
ෙක්ජ් කමය නවත්වාලීම,— ශී ලංකාව අතීතෙය් පටන්ම සත්ව කරුණාව පතුරුවාලන
ෙබෞද්ධ රටක් වුවද, අද වනවිට සමහර කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි ෙක්ජ්
කමය නිසා සතුන් දැඩි හිංසාවකට ලක්වීමත්, අධික බිත්තර නිෂ්පාදනය තුළින් සුළු පරිමාණ
කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන්ෙග් රැකියා අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැවින්, ෙමම
අති අමානුෂීය කමය නවත්වාලීම සඳහා අවශ1 පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.30/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කිරි කර්මාන්තෙය් නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— වාර්ෂිකව අෙප් රටට
කිරි පිටි ආනයනය සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන අතර එම මුදල් අප රට තුළම ඉතිරි
කරගත හැකිනම්, එය රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පිටුබලයක් වන බැවින්, කිරි කර්මාන්තෙය්
නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි
පා.31/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිහිටා ඇති පුරාවිද1ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද1ා
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන රැසක් සහිත දිස්තික්කයක් වන අතර අතීතෙය්දී කුරුණෑගල,

(8)
දඹෙදණිය සහ යාපහුව වැනි රාජධානි පිහිටා තිබුෙන්ද කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ වුවත්,
අද වනවිට එම ෙපෞරාණික ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බලවත් ගැටලු මතුවී ඇති
බැවින්, එම පුරාවිද1ා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.32/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ
ආරක්ෂණ ජාලයක් කියාත්මක කිරීම,— ඕනෑම රටක සාර්ථක සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක්
පැවතීම එම රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන්ට වැදගත් වන අතර ශී ලංකාෙව් රාජ1 අංශෙය් හා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ෙහෝ අර්ථ සාධක කමයක්
කියාත්මක වුවද, රෙට් අවිධිමත් අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණ කමයක්
කියාත්මක ෙනොවන බැවින්, සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ
ජාලයක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
48/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අනුව, රතන් ආනයනය සඳහා බලපත
50ක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී බලපතලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් විසින් ෙගවූ
බලපත ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළහි රතන් මිල හැසිරීම පිළිබඳ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) බදු රහිතව ශී ලංකාවට රතන් ආනයනය කරනු ලබන තැනැත්තන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකාව රතන් ආනයනය කරනු ලබන පධාන සැපයුම්කරුවන් සහ රටවල්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
164/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෛවද1 උපාධිය හැදෑරීම සඳහා විෙද්ශගත වූ ශී
ලාංකික ශිෂ1යන් සංඛ1ාව;
(ii) ඔවුන් ඇතුලත් වූ විෙද්ශ ෛවද1 පීඨ සහ ඒවාට ඇතුලත් වූ ශිෂ1යන් සංඛ1ාව;
(iii) එම විෙද්ශ ෛවද1 අධ1ාපනය නිසා රටට අහිමි වූ විෙද්ශ විනිමය පමාණය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(9)
201/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2014 වර්ෂෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, මීරියබැද්ද නායයෑෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

මියගිය සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන්ට රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
221/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වවුනියාව, මාමඩු, අක්ෙබෝවිල් පෙද්ශෙය් පුරාණ සුසාන භූමියක් පිහිටා
තිෙබන බවත්;
(ii) එම සුසාන භූමිය පුරාවිද1ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සලකුණු කර ඇති බවත්;
(iii) මෑතකදී එම පෙද්ශෙය් ෙත්ක්ක ගස් කපා දැමීෙම් සිද්ධියක් ෙහේතුෙවන් එම
සුසාන භූමියට සහ එහි පිහිටා තිෙබන පුරාවස්තුවලට හානි සිදුවී විනාශ වී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සුසාන භූමිෙයහි පුරාවස්තු විනාශ කිරීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) අනාගතෙය්දී එම පුරාවස්තු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
246/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පිහිටි පුරා විද1ාත්මක වටිනාකමින් යුතු ස්ථාන
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්ථානවල නම් කවෙර්ද;
(iii) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, එම ස්ථාන
සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 10 )
320/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i) ශී ලංකාෙව් ෙවෙසන ගාඩි ජනතාව පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ජනතාව ජීවත් වන ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) පවුල් සංඛ1ාව හා පුද්ගලයන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් නිවාස හා ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳ රජය මැදිහත්වීමක් සිදු කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
(iii) උක්ත ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අනන1තාවයන් හා පාරම්පරික උරුමයන්
රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය අනුගහයන් ලබාදී තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ගාඩි ජනතාවෙග් ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නැංවීමට සහ ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය
මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
396/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත1තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට බන්ධනාගාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2016 වර්ෂෙය් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016.10.19 සිට 2016.10.27දක්වා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ
2016.11.03 සිට 2016.11.12 දක්වා පවත්වන ලද ව¨හගත සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල මත අදාළ තනතුරු සඳහා ෙතෝරාගන්නා ලද
අයදුම්කරුවන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් කර ඇති බව හා අදාළ ගිවිසුම් 2016.11.24
දින අත්සන් කරන ෙලස සුදුසුකම්ලාභීන්ට බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් දැනුම් දී නැවත එය කල් දැමුෙව් මන්ද;
(iv) එෙසේ කල් දැමූ පත්වීම් ෙම් වනවිටත් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

පත්වීම් ලබා දීෙම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබියදී, පත්වීම්ලාභීන්
අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් ඔවුන්ට ගිවිසුම් ලිපි ලබා දුන්ෙන් මන්ද;
(ii) සුදුසුකම් සපුරන ලද අයදුම්කරුවන්ට පත්වීම් ලබා ෙනොදීෙමන් ඔවුන් දැඩි
අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, පත්වීම් නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 11 )
418/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— රාජ1 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

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

පළමු එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදී පහාරය සිදු කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
එම පහාරය සිදු වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
එම පහාරය එල්ල කරන ලද්ෙද් කා හටද;
එයින් අහිමි වූ මිනිස් ජීවිත සංඛ1ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් පළමුෙවන්ම සිවිල් වැසියන් ඉලක්කකර
එල්ල කරන ලද පහාරය කවෙර්ද;
(ii) එම පහාරය එල්ල කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) පහාරය සිදු වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(iv) එයින් අහිමි වූ මිනිස් ජීවිත සංඛ1ාව ෙකොපමණද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් පළමුව ආගමික ස්ථානයකට එල්ල කළ
පහාරය කවෙර්ද;
(ii) එම පහාරය එල්ල කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) පහාරය සිදු වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(iv) එයින් විනාශ වූ ජීවිත සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
428/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, ජායා මහා විදුහල, “පාසල් දහසක් සංවර්ධනය
කිරීෙම් ව1ාපෘතියට” අයත් පාසලක් බවත්;
(ii) ව1ාපෘතියට අදාළ තාක්ෂණ ෙගොඩනැගිල්ල පමණක් දැනට ඉදිකර ඇති බවත්;
(iii) එම ව1ාපෘතියට අදාළ අෙනක් ෙගොඩනැගිලි ෙමෙතක් ඉදිකර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ව1ාපෘතියට අදාළ අෙනක් ෙගොඩනැගිලි ඉදි ෙනොකිරීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;
(ii) එම ෙගොඩනැගිලි ඉදිකර දීමට අවශ1 කටයුතු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
454/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ “ගූගල් ලූන්” ව1ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් ගූගල් සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුමක්
ෙහෝ එකඟතා ලියවිල්ලක් තිෙබ්ද;

( 12 )
(ii)
(iii)

ෙම් සඳහා ගූගල් සමාගම ෙතෝරා ගැනීමට රජය තීරණය කළ පදනම කවෙර්ද;
එම ව1ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජය ලබාදීමට එකඟ වූ හා ලබාදුන් පහසුකම්
කවෙර්ද;
(iv) එම ව1ාපෘතිය 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 ව1ාපෘතිය අතහැර ඇති බවට පකාශ කර තිෙබ්ද;
(viii) එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුම හා එකඟතා කඩවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ මූල1මය හා
අනිකුත් හානි කවෙර්ද;
(ix) එම හානිවල වගකීම පැවෙරන්ෙන් කාහටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
494/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් හා ආයුර්ෙව්ද
ෛවද1 මධ1ස්ථාන සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙරෝහල් හා ෛවද1 මධ1ස්ථානවල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට එම ෙරෝහල් හා ෛවද1 මධ1ස්ථානවල ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක
සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමාත1වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව
පළාෙත් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් හා ෛවද1 මධ1ස්ථානවල රැකියා ලබාදී ඇති
පුද්ගලයන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(v) එෙසේ රැකියා ලබාදුන් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ තනතුරු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
520/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් සුරාබදු ආදායම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් දුම්ෙකොළ හා සිගරට් නිෂ්පාදනය මත පනවන ලද බදු මඟින්
උපයාගත් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) හි ආදායම පිළිෙවලින් රුපියල්
මිලියන ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් ෙමෝල්ට් මධ1සාර නිෂ්පාදනය ලීටර් ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදනය අලුතින් ආරම්භ කිරීමට සමාගම්වලට
නව බලපත නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බලපත සංඛ1ාව සහ එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) සුරාබදු නීතිය යටෙත් වැටලීම් සිදු කිරීමට බලය ඇති ආයතනය හා එහි
අධිකාරි බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
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(ii)

අත්අඩංගුවට පත් නීත1ානුකූල ෙනොවන සුරා සම්බන්ධෙයන් නීති කටයුතු
කිරීම සඳහා අධිකාරී බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
(iii) ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
530/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රෙට් සමස්ත බදුවලින් 57 %ක් අයකර ගනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින්
බවත්;
(ii) ඉන් වැඩි බදු පතිශතයක් වාහන ආනයන බදු බවත්;
(iii) බදු ෙනොෙගවීමට වාහන ආනයනකරුවන් විවිධ උපකම භාවිතා කරන බවත්;
(iv) දැනට නිකුත් කර ඇති අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනවලට අමතරව, 2015.02.10
දිනැති අංක 1901/3 ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්ද, ෙමම තත්ත්වය මඟ හැරවීමට
නිෙයෝග පනවා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතත්, 2015.09.22 දිනැති අංක 1933/6 ගැසට් නිෙව්දනෙයන්
ජාවාරම්කරුවන්ට රිසි ෙලස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවත්;
(ii) අ (iv)හි සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ලබා දුන් අධිකාරි බලය මත ෙර්ගු
නිලධාරින් අනාවරණය කරගත් මිල අඩුෙවන් සඳහන් වාහන 1000
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කළෙහොත්, රුපියල් මිලියන 8000කට අධික
ආදායමක් අය කර ගත හැකි බවත්;
(iii) ෙර්ගු අධ1ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව 2016.09.21 දින සියලු ෙර්ගු
පරීක්ෂණයන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙමන් රටට විශාල ආදායමක් අහිමි වී
ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එෙසේ නම්, අ (iv)හි සඳහන් නිෙයෝගය අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
961/’18
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ගුරුවරුන් නව දැනුෙමන් ෙපෝෂණය කිරීමට ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් ඉවහල්
වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී අධ1ාපන අමාත1ාංශය විසින් කලාප හා විෂය
මට්ටමින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ සංවිධානය කළ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ1ාව, විෂයයන් හා ඊට වැය
වූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

2016.06.06 දිනට බස්නාහිර පළාෙත්, මිනුවන්ෙගොඩ අධ1ාපන කලාපෙය්
ගුරුවරුන් සංඛ1ාව එක් එක් පාසල අනුව ෙකොපමණද;
2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඔවුන් පුහුණු කිරීමට පවත්වා ඇති
වැඩසටහන් සංඛ1ාව සහ ඊට වැය වූ මුදල, එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
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(iii)

ෙම් සඳහා ෙවන්කළ මුදල හා කියාත්මක කළ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්
සංඛ1ාව පමාණවත් වන්ෙන්ද;
(iv) ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ1ගත
අරමුදලින් පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ෙනොහැකි බව දන්ෙන්ද;
(v) ජාතික අවශ1තාවයක් ෙසේ සලකා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ1ගත
අරමුදලින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පතිපාදන ෙවන් කිරීමට හැකිවන පරිදි
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
962/’18
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2018 අයවැෙයන් නාවික ක්ෙෂේතය, විෙද්ශීය සමාගම්වලට 100%ක් විවෘත
කිරීමට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ වන්ෙන්ද;
(ii) ලංකා නැව් ඒජන්තවරුන්ෙග් සංගමය (CASA) විසින් රජෙය් වගකිවයුතු
නිලධාරින්ට ලිපියකින් දන්වා ඇති පරිදි, ෙමම විවෘත කිරීම නැවැත්වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) නැව් සමාගම් ඒකාධිකාරී වීම වැළැක්වීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 * 18 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
5/’18
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සුනිත1 බලශක්ති අධිකාරිය විසින් ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් සහිතව (Storage),
සූර්ය බලය උත්පාදනය කිරීම සඳහා පළමුව බලපත ලබා දී, ෙදවනුව එම
බලපත Solar PV තාක්ෂණය සඳහා ෙවනස් කරන ලද අවස්ථා කවෙර්ද;
(ii) එවැනි අවස්ථාවලදී අධ1ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලබා ගන්ෙන්ද;
(iii) එම එක් එක් අවස්ථාවල දී අනුමතිය ලබා දුන් අධ1ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවුරුන්ද;
(iv) එම කියාවලිය වංචනික ෙහෝ දූෂිත කියාවලියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) ෙමම කියාවලිය ෙහේතුෙවන් අෙනකුත් සූර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදන
අයදුම්කරුවන්ට සිදුවන අසාධාරණය වැළැක්වීම සඳහා ගන්නා වූ පියවර
කවෙර්ද;
(vi) සූර්ය විදුලිබලය ඉතා අඩු මිලකට නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව තිබියදී,
ඒකකයක් රුපියල් 23.10 ක් බැගින් මිලදී ගැනීම සඳහා ගිවිසුම්ගත වීම වරදක්
බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 15 )
22/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති පළාත් පාසල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් පාසෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
මහනුවර දිස්තික්කෙය් පවතින ඉහත (iv)හි සඳහන් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට
අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
136/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මධ1ම පළාත් සභාවට අයත් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පිහිටි වාරිමාර්ග සංඛ1ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම වාරිමාර්ගවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් වාරිමාර්ග කමෙයන් පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් වාරිමාර්ග කම මඟින් වගා කරන ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මධ1ම පළාත් සභාව විසින් මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් වාරිමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණය
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
236/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

මීෙතොටමුල්ලට අමතරව, පළාත් පාලන ආයතන මඟින් බැහැර කර ෙම්
වනවිට නිර්මාණය වී ඇති කසළ කඳු කවෙර්ද;
(ii) ඒවා අයත්වන පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(iii) වර්තමානෙය් ෙමම කසළ කඳුවල ඇති කසල පම
× ාණය ෙකොපමණද;
(iv) ෙම්වා අතර දැනට අවදානම් තත්ත්වෙය් පවතින කසළ කඳු තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ෙමවැනි කසළ කඳුවලට තවදුරටත් කසළ බැහැර කරමින් ඒවා වර්ධනය වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා පළාත් පාලන අමාත1ාංශය යටෙත් කිසියම්
වැඩපිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
ෙම් සඳහා ෙද්ශිය හා විෙද්ශිය වශෙයන් ආෙයෝජන ලබා ගැනීෙම්
වැඩසටහනක් තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;

( 16 )
(v) ෙම් වනවිට යම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිෙබ් නම්, එහි පග
× තිය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(ඈ)

ඉඩම්

සහ

පාර්ලිෙම්න්තු

321/’18
පතිසංස්කරණ

(i)

1997 මැයි 02 දින එවකට ජනාධිපතිතුමියෙග් අත්සනින් යුතුව රතුගල ආදිවාසී
ජනතාව ෙවත අක්කර ෙදක බැඟින් ජයභූමි ඔප්පු ලබාදුන් බවත්;
(ii) ෙමෙතක් ඔවුන්ට එම ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දී ෙනොමැති බවත්;
(iii) එම ඔප්පු මඟින් ෙවන් කළ සීමා ෙනොතකා නිලධාරින් විසින් වනාන්තරෙය්
මැනුම් කටයුතු සිදුකර සීමා ලකුණු කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවට ජයභූමි ඔප්පු මඟින් ලබාදුන් ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත ආදිවාසී ජනතාවට වනාන්තරය ආශත
×ි ව දඩයම් කිරීම හා ෙවනත් ආහාර
ෙසොයා ගැනීමට අවසර ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) ඒ සඳහා සීමාවක් පනවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සීමාවන් කවෙර්ද;
(iv) එම සීමා ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ආදිවාසී ජනතාවෙග්, ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට කය
×ි ාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කය
×ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
385/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ග×ාමීය පාසල්වල අධ1ාපනෙය් සංවර්ධනයක් සිදුවී ඇතත්, වතුකරෙය්
ජීවත්වන කම්කරු ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් අධ1ාපනෙය් කඩා වැටීමක් සිදුවී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) 2010 වර්ෂෙය් සිට 2014 දක්වා වතුකරෙය් පාසල් නඟාසිටුවීම සඳහා පසුගිය
රජය විසින් ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වැයකර තිෙබ්ද;
(iv) ඒ සඳහා එම කාලය තුළ බඳවාෙගන ඇති ගුරුවරුන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(v) 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා වතුකරෙය් පාසල් සඳහා රජය විසින්
වැයකළ මුදල හා බඳවාගත් ගුරුවරුන් සංඛ1ාව මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල
සහ රත්නපුර දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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419/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති පුරාවිද1ාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්ථාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් විනාශ කරන ලද පුරාවිද1ාත්මක
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;
(v) එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
443/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

භූමිෙතල් ෙමරටට ආනයනය කිරීෙම්දී භූමිෙතල් ලීටරයක් ෙවනුෙවන් රජය
විසින් අයකරනු ලබන ආනයන බද්ද ෙකොපමණද;
(ii) භූමිෙතල් සඳහා රජය විසින් ආනයන බද්ද හැර ෙවනත් බදු අය කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බදු වර්ග කවෙර්ද;
(iv) එක් ලීටරයක් සඳහා අයකරනු ලබන බදු පමාණය, එක් එක් බදු වර්ගය අනුව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

භූමිෙතල් ලීටරයක් සඳහා රජය විසින් අයකරනු ලබන මුළු බදු පමාණය,
භූමිෙතල් ලීටරයක සිල්ලර මිෙලහි කවර පතිශතයක්ද;
(ii) භූමිෙතල් සඳහා රජය විසින් අයකරනු ලබන සියලු බදු ඉවත් කළෙහොත්,
පාරිෙභෝගිකයාට භූමිෙතල් ලීටරයක් ලබා දිය හැකි සිල්ලර මිල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,—
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උසස්

අධ1ාපන

හා

සංස්කෘතික

485/’18
කටයුතු

දිවයින පුරා ෙම් වනවිට පවත්වාෙගන යනු ලබන සිනමාශාලා කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

ඒවා පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
එම සිනමාශාලාවල හිමිකරුවන් සහ ඒවා ආරම්භ කර ඇති දිනයන් ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දිවයින පුරා පිහිටි සිනමාශාලා වර්ගීකරණයක් කර තිෙබ්ද;
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(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරයටද;
එම සිනමාශාලා නියාමනය කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන්ද;
ඉතා අඩු පහසුකම් සහිතව හා දුර්වල කියාකාරිත්වෙයන් යුතුව පවත්වාෙගන
යනු ලබන සිනමාශාලා තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, සිනමාශාලා විධිමත්ව පවත්වාෙගන යාම සඳහා, සිනමාශාලා
නියාමනය කිරීමට විධිමත් කමෙව්දයක් කඩිනමින් සකස් කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
495/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් පාලනය යටෙත් ධාවනය වන
බස්රථ සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) දැනට මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ1ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එහි දැනට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iv) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත1වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව,
ෙම් දක්වා එම අධිකාරිෙය් ලබාදි ඇති රැකියා සංඛ1ාව හා එම
රැකියාලාභින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(v) වත්මන් පධාන අමාත1වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ලබාදී ඇති
බස්රථ අවසර පත (Permits) හා එම අවසර පත් ලබාදුන් මාර්ග හා
පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා,—
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(ආ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

511/’18
බලශක්ති

ෙගෝලීය උණුසුම පිළිබඳ 2015 පැරිස් සම්මුතිෙයන් බැහැර වීමට ඇමරිකා එක්සත්
ජනපදය කටයුතු කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

විදුලිය උත්පාදනය කිරීෙම්දී වඩාත් ලාභදායී කමය ගල් අඟුරු මඟින් විදුලිය
උත්පාදනය කිරිම බව දන්ෙන්ද;
(ii) පැරිස් සම්මුතිෙයන් ගල් අඟුරු මඟින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම තහනම්කර
ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, තවත් නවීන තාක්ෂණෙයන් යුතු ගල් අඟුරු බලාගාරයක්
තිකුණාමලෙය් ෙහෝ හම්බන්ෙතොට ඉදිකිරීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 19 )
555/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටි ෙදමළ මාධ1 පාසල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
දැනට එක් එක් පාසෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙදමළ මාධ1 පාසල්වල උග ගුරු හිඟයක් පවතින බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ගුරු හිඟය අවම කිරීමට අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
574/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වකුගඩු ෙරෝගය ව1ාප්ත ෙවමින් පවතින කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, වකුගඩු
ෙරෝගීන්ට තම ඖෂධ සඳහා වැඩි මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වී ඇති බැවින්,
ඔවුන්ට නිවාස ඉදිකරදීමට හා ඔවුන් විසින් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති
නිවාසවල වැඩ කටයුතු නිම කිරීමට අමාත1ාංශය යම් වැඩසටහනක් දියත්කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ආධාර ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් එක් එක් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව කවෙර්ද;
(iii) ඉදිරිෙය්දී ෙමම වැඩසටහන දිස්තික්කය පුරා ව1ාප්ත කිරීමට අමාත1ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
960/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) උඩරට පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුගිය රජය විසින් අෙහෝසි කිරීම ෙහේතුෙවන් උඩරට පෙද්ශෙය්
ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් උඩරට පෙද්ශයට හිමි වූ සංවර්ධන පතිලාභ
කවෙර්ද;
(ii) එම අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම අධිකාරිෙයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ කියාත්මක කළ ව1ාපෘති කවෙර්ද;
(iv) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතීත්වය සහ ආයතනික වගකීම් දරන ලද
පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(v) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් උඩරට පෙද්ශෙය් දිළිඳු ගම්මානවල
ජනතාවට ලබාදුන් රැකියා සහ රැකියා සංඛ1ාව කවෙර්ද;
(vi) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් දිළිඳු ගම්මානවල ජනතාවෙග් ජීවන
තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා ආරම්භ කළ ව1ාපෘතිවල නම් සහ ව1ාපෘති
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 20 )
(ඇ)

(i)

උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැවත ආරම්භ කිරීමට අදහස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
476/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ1සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට අනුව
මත්පැන් හා දුම්පානය කිරීෙම් දර්ශන ඇතුළත් ෙටලිනාට1, චිතපට ෙහෝ දැන්වීම්
පචාරය තහනම් බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, ජනමාධ1 අමාත1ාංශය විසින් පාලනය ෙකෙරන ස්වාධීන
රූපවාහිනී නාලිකාව 2017.02.11 වැනි දින ප.ව. 7.30ත් 8.00 ත් අතර විකාශය
කළ “ස්ෙව්ත ගංතිර” ෙටලි නාට1ෙය් ජවනිකාවක, නිළියක දුම්පානය කරන
අයුරු ඉතා පැහැදිලි ෙලස පදර්ශනය කළ බවත්;
(ii) විෙශේෂෙයන් කාන්තාවක් දුම්පානය කරන දර්ශන විකාශය කිරීම ෙහේතුෙවන්
දුම්පානය සඳහා උත්ෙත්ජනයක් ඇති වියහැකි බවත්;
(iii) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනතක විධිවිධාන රජෙය් ජනමාධ1
ආයතනයක් විසින්ම කඩ කර ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එම විකාශය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර මින් ඉදිරියට එවැනි සිදුවීම්
වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
හා විෙද්ශ රැකියා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 187 ෙයෝජනාෙවන් හඳුන්වාදීමට ෙයෝජනා කරන ලද
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පෙතහි දළ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එම හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් බලධාරියා කවුරුන්ද;
(iii) පුරවැසියන්ට හැඳුනුම්පත් ලබාදීම ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(iv) එම පිරිවැය දරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
(v) 2017 වර්ෂය තුළදී ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම
සඳහා රාජ1 අයවැෙයන් ෙවන්කළ පතිපාදන පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත1තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2006 - 2015 කාලසීමාව තුළ විෙශේෂ ජනාධිපති සමාව යටෙත් නිදහස්
කළ සිරකරුවන් සංඛ1ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය හා සිරගතවීමට අදාළ වූ ෙචෝදනා සඳහන්
කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නිදහස ලැබූවන් අතර මිනීමැරුම් ෙචෝදනාවලට, ස්තී දූෂණ
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලක්වූවන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
202/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.09 දින සිට 2017.11.30 දින දක්වා එක්සත් ජනපද ෙඩොලරයට
සාෙප්ක්ෂව, ශී ලංකා රුපියල පිරිහී ඇති අගය ෙකොපමණද;
(ii) එකී කාල වකවානුව තුළ රුපියෙල් පිරිහීම ෙහේතුෙවන් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ණය
බර ඉහළ ෙගොස් ඇති පමාණය රුපියල් වලින් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
222/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

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;

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?

( 22 )
247/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 දී ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික බලපෑම ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් වූ
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම වසම්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් වසෙම් පීඩාවට ලක් වූ පවුල් සංඛ1ාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුනට සහන සැලසීම සඳහා අමාත1ාංශය ගත් පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
322/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ1 අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ෙකොළඹට
පැමිෙණන එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට නිසි නවාතැන් පහසුකම්
ලබා ෙනොෙදන බවත්;
(ii) එම අවස්ථාවන්හිදී ඔවුන්ට ෙගවනු ලබන අෙනකුත් ෙගවීම්ද පම
× ාණවත්
ෙනොවන බවත්;
(iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් එම නිලධාරීන් දුෂ්කරතාවයට පත්වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීවීෙම්දී උක්ත නිලධාරින්ට ෙකොළඹදී
නවාතැන් පහසුකම් ලබාෙදන ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ස්ථාන පිළිබඳව නිලධාරින්ෙග් පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පැමිණිලි සඳහා ගත් කය
×ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

ෙමම නිලධාරින්ට සුදුසු නවාතැන් සපයා දීමට අවශ1 කටයුතු කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
ෙමම නිලධාරින්ට ෙගවනු ලබන පුහුණු දීමනා, පව
× ාහන දීමනාව හා ෙවනත්
දීමනා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
397/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(iii)

පසුගිය අමාත1 මණ්ඩල සංෙශෝධනයට අනුව වර්තමාන රජෙය් සම්පූර්ණ
කැබිනට් අමාත1වරුන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
රාජ1 අමාත1වරුන් හා නිෙයෝජ1 අමාත1වරුන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
අමාත1ාංශ අධීක්ෂණ කටයුතු පැවරූ මන්තීවරුන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;

(iv)

කැබිනට් අමාත1වරෙයකු සඳහා වාර්ෂිකව වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

( 23 )
(v)

අමාත1 මණ්ඩල සංෙශෝධනෙය්දී අලුතින් වැඩි කරන ලද අමාත1ාංශ සඳහා
2017 අයවැය මඟින් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
420/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති පුරාවිද1ාත්මක වටිනාකමකින් යුත්
ස්ථාන සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්ථාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් විනාශ කරන ලද පුරාවිද1ාත්මක
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;
(v) එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
429/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කැකිරාව නගරෙය් සිට තලාව හරහා අනුරාධපුරය දක්වා දිෙවන (තලාව පාර)
මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීෙම් කටයුතු දැනට ඉපෙලෝගම නගරය දක්වා
සිදුකර වර්ෂ ගණනාවක් ගත වී ඇතත්, එතැන් සිට තලාව නගරය දක්වා
වූ මාර්ගය ෙමෙතක් සංවර්ධනය කර ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;
(ii) වාහන විශාල සංඛ1ාවක් ධාවනය වන ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු
ෙමෙලස ඇණ හිටීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම මාර්ගෙය් ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
455/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ1 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මූල1 අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට 2015 සිට 2017 වර්ෂෙය් ජූනි 30 දක්වා ලැබුණු
පැමිණිලි සංඛ1ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015 සිට 2017 ජූනි 30 දක්වා,
(i) විභාග කර අවසන් කර ඇති, විභාග කරමින් පවතින සහ විභාග කිරීම ආරම්භ
ෙනොකළ පැමිණිලි සංඛ1ාව;
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(ii)
(iii)

අධිකරණයන්හි නඩු පවරා ඇති පැමිණිලි සංඛ1ාව;
නඩු පැවරීමට ෙහෝ නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමුකර ඇති පැමිණිලි සංඛ1ාව;

(iv)
(v)

ෙම් වනෙතක් නීතිපති උපෙදස් ෙනොලැබුණු පැමිණිලි සංඛ1ාව;
පවරා ඇති නඩුවලින් ෙද්ශපාලනඥයන් හා සම්බන්ධ නඩු සංඛ1ාව;

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
496/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව විසින් ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, වත්මන් ඌව පධාන අමත1ාවරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව
ෙම් දක්වා ලබා දී ඇති ඔප්පු සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔප්පු ලබා දී ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් පදිංචි ගාම නිලධාරි
වසම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
521/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2017 අයවැෙයන් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුධිරය කාන්දු ෙපරන යන්ත
ෙරෝහල්වලට ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) 2017 වර්ෂෙය් මැද භාගය වනවිට රජෙය් ෙරෝහල් ෙවත ලබා දුන් රුධිරය
කාන්දු ෙපරන යන්ත සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉතිරි යන්ත ලබා ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා විධිමත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, සැපයුම්කරුවන් හා ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

අත1ාවශ1 ඖෂධ රට තුළ නිපදවා ගැනීෙම් ව1ාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා
2017 වර්ෂෙය් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත වැඩපිළිෙවළ දියත් කිරීම සඳහා ෙම් වනවිට කියාත්මක කර ඇති
සැලසුම්/ අධ1යනයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
531/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ තුළ පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා
මන්තීවරයන්ෙග් විමධ1ගත අරමුදල්වලින් ෙනොමිෙල් ෙසවිලි තහඩු ෙබදා දුන්
බව පිළිගන්ෙන්ද;
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(ii)

විමධ1ගත අරමුදල් ෙයොදාගනිමින් මන්තීවරයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ෙසවිලි
තහඩු ෙබදාදීම තහනම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම තහනම ඉවත්කර, ෙපර තිබූ පරිදි මන්තීවරයන්ෙග් මාර්ගෙයන් ෙසවිලි
තහඩු ෙබදාදීමට අවශ1 පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
556/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනය
විසුරුවා හරින ලද දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරීෙමන් පසු පළාත් පාලන ආයතනවල
කටයුතු පවත්වාෙගන යෑම සඳහා ෙසේවකයන් බඳවාෙගන තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, බඳවාගත් ෙසේවකයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා බඳවාගත් තනතුරු
කවෙර්ද;
(iv) එෙසේ බඳවා ගැනීෙම්දී ආයතන සංගහය සහ මුදල් ෙරගුලාසි විධිවිධාන
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

වාණිජ

578/’18
කටයුතු

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කිරීම සඳහා වැය
වූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කරනු ලබන සමාගම්වල නම් සහ ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 * 20 වැ" -#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
23/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ස්ථාපිත කර ඇති ලංකා
ධීවර සංස්ථා අෙළවිසැල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
ඒවා පිහිටි ස්ථාන කවෙර්ද;
එක් එක් අෙළවිසැල මඟින් වාර්ෂිකව ඉපැයූ ආදායම හා වියදම ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

( 26 )
(iv)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ධීවර අෙළවිසැල් පමාණය වැඩි කිරීමට අමාත1ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
50/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
හා විෙද්ශ රැකියා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 189 ෙයෝජනාවට අනුව, විෙශේෂ අරමුණු සඳහා වන
සමාගමක් (Special Purpose Company) පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සමාගම කවෙර්ද;
(iii) උක්ත සමාගෙමහි සාංගමික සංස්ථා පතෙයහි සඳහන් වන අරමුණු කවෙර්ද;
(iv) එම සමාගෙමහි සාංගමික ව1වස්ථාවලිෙයහි පධාන නියමයන් කවෙර්ද;
(v) උක්ත සමාගෙමහි අධ1ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
137/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ගෙල්වල පෙද්ශෙය් ඉහළ ලිග්ගල නමින් ගමක් තිෙබන බවත්;
ෙමම ගෙම් බහුතර පවුල් සංඛ1ාවක් ගෙඩොල් කපා ජීවත්වන බවත්;
පවතින දැඩි නියඟය, අමුදව1 මිල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්තු ඉහළ යෑම
ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට එම ගම්මානෙය් ජනතාව එම කර්මාන්තය කරෙගන
යාෙම්දී දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට ලක්වී සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එෙසේ නම්, එම ගම්මානෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳීමට අමාත1ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
166/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නාවික හමුදා ලුතිනන් වයි. ෙක්. රාජපක්ෂ මහතාට (NRX 2431) එෙරහිව
නාවික හමුදාව විසින් අභ1න්තර පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර කාලවකවානුවකදීද;
(iii) ඔහුට එල්ල වී ඇති ෙචෝදනා කවෙර්ද;
(iv) එම ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් ඔහු නාවික හමුදා ෙසේවෙයන් ෙනරපනු ලැබුෙව්ද;
නැතෙහොත්, ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද;
(v) ෙසේවෙයන් ෙනරපනු ලැබූ ෙහෝ ෙසේවය අත්හිටවනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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203/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 වර්ෂෙය්දී කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරනායක පෙද්ශෙය් ඇති වූ නායයෑෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)

මියගිය සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන්ට රජය ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය ෙගවන ලද වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
248/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සබරගමුව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පාසල්
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) සබරගමුව පළාත් සභාෙව් වත්මන් පධාන අමාත1වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
අනතුරුව අළුතින් ආරම්භ කරනු ලැබූ පාසල් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පාසල්වල නම් හා දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සහ
ඉෙගනුම ලබන ශිෂ1යන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) සබරගමුව පළාත් සභාෙව් වත්මන් පධාන අමාත1වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
පසුව දිස්තික්කය තුළ වැසීගිය පාසල් තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(vii) එෙසේ වසා දමනු ලැබූ පාසල්වල සම්පත්වලින් පෙයෝජන ගැනීම සඳහා
අමාත1ාංශය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
323/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

පිත්තල ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වනවිට එම
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්;
(ii) අමුදව1 හා ෙවෙළඳෙපොළ පිළිබඳ ගැටලු පවතින බවත්;
(iii) ෙමය රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන ආ හැකි කර්මාන්තයක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

පිත්තල නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, 2015 වර්ෂය තුළ ලබාගත් අපනයන ආදායම ෙකොපමණද;
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(iii) අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

රට තුළ පිත්තල කර්මාන්තයට අවශ1 ෙවෙළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
421/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති පුරාවිද1ාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්ථාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් විනාශ කරන ලද පුරාවිද1ාත්මක
වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන කවෙර්ද;
(v) එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
430/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන,
(i)

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වර්ෂෙය් වැඩි කාලයක් ෙගොවිතැන් කටයුතුවල නිරත වන
අය බවත්;
(ii) ෙගොවිතැන් සඳහා ජලය සපයා ගැනීමට වගා ළිං පෙයෝජනයට ගන්නා බවත්;
(iii) එම වගා ළිං දීර්ඝ කාලයක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් කඩා
වැටීමට ෙහෝ ජලය හිඟ වීමට මුහුණපා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම වගා ළිං පතිසංස්කරණය කිරීමට යම්කිසි වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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444/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.01.09 දිනට සහ 2017.06.30 දිනට,
(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිබූ ශී ලංකා නාවික හමුදා කඳවුරු
සංඛ1ාව;
(ii) එම කඳවුරුවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ මුළු නිලධාරින් සංඛ1ාව හා
ෙසබළුන් සංඛ1ාව;
(iii) එක් එක් කඳවුෙරහි නම, පිහිටා තිබූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ
අනුයුක්තව සිටි නිලධාරින් සහ ෙසබළුන් සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015.01.09 දින සිට 2017.06.30 දක්වා යාපනය දිස්තික්කෙයන්,
(i) ඉවත් කර ඇති නාවික හමුදා කඳවුරු සංඛ1ාව;
(ii) නාවික හමුදා කඳවුරුවලින් ඉවත් කර ඇති නිලධාරින් හා ෙසබළුන් සංඛ1ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) යාපනය දිස්තික්කෙයන් නාවික හමුදා කඳවුරු හා ඒවාෙය් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්
හා ෙසබළුන් ඉවත් කර හමුදාව දුර්වල කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට බලවත් තර්ජනයක්
බව පිළිගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
456/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ රැකියා අමාත1තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික
කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම,
තනතුර, ෙවන්කර ඇති වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම
සඳහා අනුමතිය ලබා දුන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
497/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 සහ 2016 වර්ෂවලට අදාළව, ඌව පළාත් අධ1ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සඳහා 2016.10.18 දිනැති විගණන විමසුමක් නිකුත් වී තිෙබන බව එතුමා
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම විගණන විමසුෙම් පාසල් පාදක කළමනාකරණ හා පාසල්
පාදක ගුරු සංවර්ධනය පිළිබඳව තායිලන්තෙය් හා පිලිපීනෙය් පැවති ගුරු
පුහුණු වැඩමුළුවලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වගන්තිවල
දැක්ෙවන කරුණු සහ අංක 3 ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන කරුණු ෙමම සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) එහිදී සිදු වී ඇති යම් අකමිකතා, දූෂණ හා නීතිවිෙරෝධී කියාවන්ට සම්බන්ධ
නිලධාරින්ට එෙරහිව පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 30 )
1127/’18
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී පහ වසර ශිෂ1ත්ව විභාගය සමත් වූ සියලුම ශිෂ1යන්ට
ශිෂ1ාධාර මුදල් ලබාෙදන්ෙන්ද;
(ii) එක් ශිෂ1ෙයකුට මසකට ලබාෙදන ශිෂ1ාධාර මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ශිෂ1ාධාර ලබාදීම සඳහා මසකට වැයවන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iv) 2016 වර්ෂයට අදාළ ශිෂ1ාධාර මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
(v) 2017 වර්ෂෙය් කවර මාසය දක්වා ශිෂ1ාධාර මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ශිෂ1ාධාර මුදල් ලබාගැනීම සඳහා පහ වසර ශිෂ1ත්ව විභාගය සමත්වීමට
අමතරව ෙවනත් සුදුසුකම් අවශ1 වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iii) එම සුදුසුකම්වලට අදාළ නිර්ණායක සකස් කර ඇති වර්ෂය කවෙර්ද;
(iv) අතිෙර්ක සුදුසුකම් ෙනොසළකා පහ වසර ශිෂ1ත්ව විභාගය සමත් ශිෂ1යන්
සියලු ෙදනාට ශිෂ1ාධාර මුදල් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1128/’18
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2012 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
(i) ලැබූ මුළු ආදායම;
(ii) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වලින් ලැබූ ආදායම;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල පිහිටි පධාන සහ උප දුම්රිය ස්ථාන සංඛ1ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) උතුරු පළාෙත් වවුනියාෙව් සිට කන්කසන්තුෛර දක්වා පිහිටි පධාන හා උප
දුම්රිය ස්ථාන සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) මැදවච්චිෙය් සිට තෛලමන්නාරම දක්වා පිහිටි පධාන හා උප දුම්රිය ස්ථාන
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iv) උතුරු පළාෙත් දුම්රිය ස්ථානවල ෙසේවෙය් නියුතු දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු හා
ෙසේවකයන් අතරින් සිංහල හා ෙදමළ මාධ1ෙයන් ෙසේවය කරනු ලබන
සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

පළමුවැනි පන්තිෙය් නිදන මැදිරි සහිතව ධාවනය වන දුම්රිය ගමනාන්තයන්
කවෙර්ද;
(ii) යාපනය දක්වා ගමන් කරන දුම්රියවල පළමුවැනි පන්තිෙය් නිදන මැදිරි
ෙනොමැති වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 31 )
1129/’18
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකරවලපිටිය පෙද්ශෙය් ඉදිකර ඇති බර ඉන්ධන (HFO) මඟින් දැනට
කියාත්මක වන බලාගාරය වසරක කාලයක් තුළ දවීකෘත ස්වභාවික වායු
(LNG) මඟින් කියාත්මක කරවීම සඳහා එකඟතාවයක් තිබුෙන්ද;
(ii) එම එකඟතාවය කඩ වී තිෙබ්ද;
(iii) එම එකඟතාවය කඩවීම ෙහේතුෙවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
අලාභය ෙකොපමණද;
(iv) එකී බලාගාරය මඟින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා ෙදන විදුලි ඒකකයක
මිල නියම කිරීමට අදාළව ඇතිකර ගන්නා ලද එකඟතාවයන්ට පටහැනිව
කටයුතු සිදුවන බව දන්ෙන්ද;
(v) ගිවිසුම් පකාරව විදුලි සැපයුම්කාර සමාගම කියා කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(vi) එම එකඟතාවය පරිදි කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු
වී ඇති පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
24/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර මහ ෙරෝහල සඳහා අනුමත එම්. ආර්. අයි. පරීක්ෂණ නිලධාරින්
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) දැනට එම තනතුෙර් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iv) දැනට පවතින පුරප්පාඩු සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(v) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
51/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
හා විෙද්ශ රැකියා අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

උසස් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 අයවැෙයහි
අංක 193 ෙයෝජනාවට අනුව ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන 10,000ක මූල1
පතිපාදනය 2016 වර්ෂය තුළදී උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවන් පතිලාභ හිමිකරගත් තැනැත්තන් ෙහෝ
ආයතනවල නාමෙල්ඛනයක් හා ලබාගත් මූල1 පතිපාදන පමාණය පිළිබඳ
විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

( 32 )
(iii)

2016 අයවැය ෙවන්කිරීම වූ රුපියල් මිලියන 10,000 ක මුදලින් වැය කළ
ෙනොහැකිවූ මුදල් පමාණය, 2017 වර්ෂෙය්දී උපෙයෝජනය කර ගනු
ලබන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
138/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ස්ථිර සමෘද්ධි නිලධාරින් ෙසේවෙය් ෙයදී
සිටින ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල නම් කවෙර්ද;
(ii) සමෘද්ධි නිලධාරි පුරප්පාඩු පවතින ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ1ාව හා ඒවාෙය්
නම් කවෙර්ද;
(iii) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
167/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද1ා හා ගණිත විෂය ධාරාවන් පැවැත්ෙවන
පාසල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම විෂය ධාරාවල එක් එක් විෂය සඳහා, අවශ1 ගුරුවරුන් සංඛ1ාව, දැනට
සිටින ගුරුවරුන් සංඛ1ාව සහ ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ1ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විද1ා විෂය ධාරාවන් සඳහා ගුරුවරුන් හිඟවීමට බලපා ඇති
ෙහේතු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
204/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.09.18 සිට 2017.07.31 දක්වා කාලය තුළ ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගමට බඳවා
ගත් උපෙද්ශකයන්ෙග්, සම්බන්ධීකාරකවරයන්ෙග් සහ ව1ාපෘති අධ1ක්ෂවරයන්ෙග්,
(i)

නම්;

(ii)

අධ1ාපන සුදුසුකම්;

(iii) වෘත්තීය සුදුසුකම්;
(iv) වැටුප් සහ දීමනා;
(v) කාර්ය මණ්ඩල පහසුකම්; සහ
(vi) වාහන ඇතුළු ෙවනත් පහසුකම්;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 33 )
223/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය්දී වවුනියාව, ෙනඩුන්කර්ණි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
මාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි, පුදුවිලාන්කුලම්, පුට්කුලම්, කුංජුකුලම්,
මන්නකුලම්, ෙකොල්ලර් පුලියන්කුලම් යන ගම්මාන 05ක පවුල් 270ක් පමණ
නැවත පදිංචි කරන ලද බවත්;
(ii) ෙමම ගම්මාන මුලතිව් සහ වවුනියාව යන දිස්තික්කවලට මායිම්ව පවතින
බවත්;
(iii) නැවත පදිංචි කරන ලද කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ජනතාවට කිසිදු මූලික
පහසුකම් ෙහෝ ෙනොමැතිව දැඩි පීඩාවන්ට මුහුණ පා සිටින බවත්;
(iv) A - 9 මාර්ගයට පැමිණීම සඳහා පෙව්ශ මාර්ග ෙනොමැති වීම සහ ගම්මාන
හරහා තිෙබන දුම්රිය මාර්ගයට හරස්ව වැටී ඇති පාරවල් සඳහා ආරක්ෂාකාරි
දුම්රිය ෙග්ට්ටු ෙනොමැති වීෙමන් ෙමම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ
පා සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ඉහත ගම්මානවලට අවශ1 මූලික පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
249/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

සබරගමුව පළාෙත් පාසල් තුළ ගුරු හිඟයක් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ1ාව එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

ෙමම ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා ගනු ලබන ඉක්මන් ඉදිරි කියාමාර්ග කවෙර්ද;
පළාත් සභා පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් මාරු කිරීෙම් කමෙව්දය සබරගමු පළාත
තුළ නිසි පරිදි සිදු ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
324/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

උණ ලී ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වනවිට එම
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්;
(ii) අමුදව1 හා ෙවළඳෙපොළ පිළිබඳ ගැටලු පවතින බවත්;
(iii) ෙමම කර්මාන්තය මඟින් රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන ආ හැකි බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

උණ ලී නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එමඟින් 2015 වර්ෂය තුළ ලබාගත් ආදායම ෙකොපමණද;
එකී නිෂ්පාදන අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය කිරීම සඳහා
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

( 34 )
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

රට තුළ උණ ලී කර්මාන්තයට අවශ1 ෙවළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
431/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් ඇළිකිඹුලාවල,
තිඹිරිඅත්තාවල සහ මාවතවැව යන ගම්මානවලට පෙව්ශ වන ගාමීය මාර්ග
ඉතාමත් අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
(ii) එම මාර්ග කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කර ෙදන ෙලස එම ගම්වාසීන්
නිරන්තරෙයන් ඉල්ලීම් කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම මාර්ග පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) ෙමම මාර්ග පතිසංස්කරණය කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
457/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට
අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර, ෙවන්කර ඇති
වාහනෙය් වර්ගය, ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා දුන්ෙන්
කවුරුන් විසින්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
498/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1ාංශය යටෙත් දැනට කියාත්මක
වන ව1ාපෘති සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ව1ාපෘතිෙය් නම, අෙප්ක්ෂිත අරමුණු සහ ආවරණය වන පෙද්ශය,
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ව1ෘපෘතිය සඳහා බඳවාගත් ෙසේවකයන් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙසේවකයන් බඳවාගත් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 35 )
532/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) ජීවත්වීමට නිවසක් ෙනොමැතිව, තැනින් තැන යමින්, අගුපිල්වල රාතී කාලය
ගත කරන දුගී ජනතාවට, වැසි හා සුළං දිනවල ඉතා ෙශෝචනීය
තත්ත්වයන්ට මුහුණදීමට සිදු වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙකොළඹ නගරෙය් සහ අනිකුත් පධාන නගරවල ෙමබඳු අසරණ දුගී ජනතාවට
ආවරණයක් ලබාදීමට පළාත් පාලන ආයතන හරහා තාවකාලික නවාතැන්
ෙපොළ ෙහවත් “අම්බලම්” ඉදිකර දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
557/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය ආර්ථිකය
පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කල්පිටිය, බත්තලන්ගුණ්ඩුව ධීවර ගම්මානෙය් පදිංචිව සිටින ධීවර පවුල්
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ධීවර ජනතාව ඉතා දැඩි පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටින බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ධීවර ජනතාව මුහුණ පා සිටින ජල ගැටලුව විසඳීමට ගනු ලබන
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
579/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය
සංවර්ධන අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපහුව, ෙපොල්පිතිගම, ඉබ්බාගමුව, මඩහෙපොළ සහ අඹගහලන්ද යන
පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවෙග් ආර්ථිකය රඳා පවතින අඹ, කජු, ෙප්ර, ගස්ලබු,
ෙදළුම් ආදී පළතුරු වගාවන් ෙමන්ම, ෙපොල් වගාවටද දඬුෙල්නුන්, රිලවුන්,
වල් ඌරන්, ඉත්තෑවන් සහ ෙමොණරුන් යන සතුන්ෙගන් දැඩි පීඩා එල්ල
වී ඇති බව එතුමා දන්ෙන්ද;
(ii) එම ෙගොවි ජනතාවෙග් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන එම සතුන්ෙගන් ආරක්ෂා
කරදීමට අමාත1ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
965/’18
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් වැල්ලවාය, පරගස්මංකඩ, රදාෙපොල ෙකෝසුව ඌව
පළාත් සභාව විසින් ඉදි කරන ලද්දක්ද;
එම ෙකෝසුව සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;
එම ෙකෝසුව නියමිත ස්ථානෙයන් බැහැරව ෙවනත් ස්ථානයක ඉදිකිරීම
ෙහේතුෙවන් එය ඉදිකර මාස හයක් ගත වීමට ෙපර කැඩී විනාශ වී යාෙමන්,
රුපියල් 1,874,952.44 ක අලාභයක් සිදු වී ඇති බව දන්ෙන්ද;

( 36 )
(iv)

ඌව පළාත් නිෙයෝජ1 පධාන ෙල්කම්ෙග් (ඉංජිෙන්රු ෙසේවා) උපෙදස්
ෙනොපිළිපැද, සකස් කරන ලද ඇස්තෙම්න්තුව අනුව කටයුතු ෙනොකර,
රාජකාරිය පැහැර හරිමින් ඉහත කී අලාභය සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ
නිලධාරින්ට එෙරහිව ඌව පළාත් රාජ1 ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ
පරිදි විනය කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(v) ඔවුන්ෙගන් මුදල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඊට අදාළව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අ ෙග@ස්  08 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
52/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 152 ෙයෝජනාවට අනුව, සුළු හා මධ1 පරිමාණ ව1ාපාර
සඳහා වන ඇප අරමුදල යටෙත්, ඉස්සන් කර්මාන්තෙයහි ෙයදී සිටින්නන්ට
ලබා දුන් ඇප පමාණය හා වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව පතිලාභ හිමිකරගත් ඉස්සන් වගාකරුවන්, අභිජනන
කියාකරුවන් සහ සැලසුම්කරුවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) 2017 වර්ෂය තුළදී ඉස්සන් කර්මාන්තෙය් පවර්ධනය ෙවනුෙවන් මුදල්
අමාත1ාංශය මඟින් ලබා ෙදන දායකත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
168/’18
ගරු (ෛවද1) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද1
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන ෙපෝෂණෙව්දී වෘත්තිකයන්
සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ක්ෙෂේතෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) ශී ලංකා ෛවද1 සභාව හා ලංකා ෛවද1 විද1ාල සභාව විසින් පිළිගත් ආහාර
විද1ාව හා ෙපෝෂණය පිළිබඳ සිව් අවුරුදු උපාධිධාරින් ෙමම තනතුර සඳහා
බඳවා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
205/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත1තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වසර තුළ ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර කවෙර්ද;

( 37 )
(ii)

එකී එක් එක් විෙද්ශ සංචාරයට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, තනතුරු සහ
එම පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රාජ1 සහ අර්ධ රාජ1 ආයතන විසින් දරන ලද
වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
250/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙසවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව පසුගිය වසර 10 තුළ ලබා ඇති ලාභය ෙහෝ
අලාභය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ෙමම කර්මාන්ත ශාලාෙව් ෙසේවෙය් නියුතු ස්ථිර හා අනියම් කාර්ය
මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ෙමම කර්මාන්ත ශාලාෙව් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම
සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම කර්මාන්තශාලාෙවන් මීට වඩා නිෂ්පාදනයක් ලඟා කර ගැනීම සඳහා
සුදුසුකම්ලත් නිසි කළමනාකාරිත්වයක අවශ1තාවය පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
325/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

පන් ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වන විට එම
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්;
(ii) අමුදව1 හා ෙවෙළඳෙපොළ පිළිබඳ ගැටලු පවතින බවත්;
(iii) ෙමය රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන ආ හැකි කර්මාන්තයක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) පන් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2015 වසර තුළ ලබාගත් අපනයන ආදායම ෙකොපමණද;
(iii) අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

රට තුළ පන් කර්මාන්තයට අවශ1 ෙවෙළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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389/’18
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත1තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2011 වසෙර්දී මල්වතු ඔය පිටාර ගැලීෙමන් ඇති වූ ගංවතුර ව1සනය
ෙහේතුෙවන් මුසලි පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් ජනතාව පීඩාවට පත්
වූ බව එතුමා දන්ෙන්ද;
(ii) එහිදී විපතට පත් මුළු පවුල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන්ට සහන සැලසීමට රජය ෙවන්කළ සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම මුදෙලන් එක් එක් පවුල් සඳහා ලබාදුන් සහනාධාර මුදල ෙකොපමණද;
(v) සහනාධාර ලබා දුන් පවුල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

මුසලි පාෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් එම ජනතාවට සහනාධාර ෙබදා
දීමට ෙයොදා ගන්නා ලද ආයතනය/පුද්ගලයා කවෙර්ද;
(ii) එම ආයතනෙය් ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් නම, ලිපිනය හා ව1ාපාරය කවෙර්ද;
(iii) අදාළ ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයන්ට ලබාදුන් ෙචක්පත් පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
445/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කළුතර දිස්තික්කෙය්, වාද්දුව හන්දිෙය් සිට, ෙමොෙරොන්තුඩුව හන්දිය දක්වා
දිෙවන වාද්දුව - ෙමොෙරොන්තුඩුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඉඩම් හා
ෙද්පළ අහිමිවන පවුල් සංඛ1ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම, ලිපිනය, අහිමි වන ඉඩම් පමාණය හා ෙද්පළවල ස්වභාවය
කවෙර්ද;
(iii) ඉඩම් අහිමිවන පවුල් සඳහා වන්දි ෙගවීමට එකී ෙද්පළ හා ඉඩම් ෙම් වනවිට
තක්ෙසේරුකර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, වන්දි ෙගවීමට ෙයෝජිත පවුල් සංඛ1ාව, පවුල්වල නම, ලිපිනය සහ
ෙගවීමට නියමිත වන්දි මුදල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ, නම් ඒ මන්ද?
499/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත1තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය සභා ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැර ඇති
බැවින් ඒවාෙය් පාලන කටයුතු කරන පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
පළාත් පාලන ආයතන සතු වාහන සංචිත පමාණය කවෙර්ද;
අද වනවිට පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජිතයන් ෙනොමැතිව කියාත්මක වන
බැවින්, ෙමම පළාත් පාලන ආයතන සතු වාහන ෙවනත් ආයතන සඳහා ලබා
දී තිෙබ්ද;

( 39 )
(v)
(vi)

එෙසේ නම්, වාහන ලබා දී ඇති ආයතන සහ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
නීති විෙරෝධී ෙලස වාහන ලබා දී ඇත්නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත1ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

