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අංක 1(4).]
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ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
බද්ධ නිවාස අයිතිකම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ෙපබරවාරි 15 දිනැති අංක 2058/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.19
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ෙපබරවාරි 15 දිනැති අංක 2058/34 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.19
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),—
(235 අධිකාරය) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2018.06.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2018 මාර්තු 16 දිනැති අංක 2062/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),—
(235 අධිකාරය) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2018.06.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2018 අෙපේල් 17 දිනැති අංක 2067/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(2)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 3),—
(235 අධිකාරය) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2018.06.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2018 මැයි 01 දිනැති අංක 2069/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 4),—
(235 අධිකාරය) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2018.06.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2018 මැයි 02 දිනැති අංක 2069/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 5),—
(235 අධිකාරය) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්,
2018.06.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.
(2018 මැයි 15 දිනැති අංක 2071/15 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ෙපබරවාරි 23 දිනැති අංක 2059/52 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මාර්තු 07 දිනැති අංක 2061/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මාර්තු 19 දිනැති අංක 2063/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
අෙපේල් 01 දිනැති අංක 2064/49 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(3)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මැයි 01 දිනැති අංක 2069/18 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මැයි 08 දිනැති අංක 2070/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මැයි 09 දිනැති අංක 2070/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
මැයි 20 දිනැති අංක 2071/85 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.06.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත7තුමා,— තැපැල් කාර්යාල
ආඥාපනත යටෙත් ව7වස්ථා,— (190 වැනි අධිකාරය වූ) තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනෙත්
7
වැනි වගන්තිය යටෙත් තැපැල් ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7වරයාෙග්
එකඟතාවය ඇතිව තැපැල් තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත7වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 07 දිනැති අංක 2074/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ව7වස්ථා අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත7 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
* සල#ෙණ හ4ව5 ලබෙ ආ78ෙ කට: ය.
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
25/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද7
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් පිහිටි, මධ7ම පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන
ෙරෝහල් හා මධ7ම ෙබෙහත් ශාලා සංඛ7ාව ෙකොපමණද;

(4)
(ii)
(iii)

ඒවාෙය් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
එම එක් එක් ෙරෝහල තුළ දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයන් සංඛ7ාව,
තනතුරු නාම අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙරෝහල් හා මධ7ම
ෙබෙහත් ශාලා සංවර්ධනයට ෙමෙතක් ගත් හා ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
53/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 159ට අනුව, රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය පිළිබඳ
පධාන සැලැස්මක් (Master Plan) සකසනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) උක්ත සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත7ාංශයට
රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දුන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම මූල7 පතිලාභ උපෙයෝජනය කර ගත් ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
139/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

දඹුල්ල විෙශේෂිත ආර්ථික මධ7ස්ථානය ස්ථාපිත කළ දිනය කවෙර්ද;
දැනට ෙමම ආර්ථික මධ7ස්ථානෙය් කඩ කාමර පවත්වාෙගන යනු ලබන
හිමිකරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට ෙමම ආර්ථික මධ7ස්ථානය ආශිතව මතු වී ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා හා
ආර්ථික මධ7ස්ථානෙය් පරිපාලන කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා ඔබ
අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
169/’18
ගරු (ෛවද7) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය සතු පාෙද්ශීය කාර්යාල සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
එම කාර්යාල පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
එම කාර්යාලවලට දැනට පත්වීම් ලබා සිටින සහකාර ෙත්
ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iv) ඔවුන් එම තනතුර සඳහා අවශ7 සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද;
(v) කළුතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය කාර්යාලය සඳහා ස්ථිර සහකාර ෙත්
ෙකොමසාරිස්වරෙයකු පත් ෙනොකර සිටින්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
206/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.07.31 දිනට ආණ්ඩුෙව් රැකියා දස ලක්ෂෙය් ව7ාපෘතිය යටෙත් ලබා දී
ඇති රැකියා සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ7ාව, එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
224/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කලුතර දිස්තික්කෙය්, මතුගම අධ7ාපන කලාපෙය් පිහිටි කෛලමගල් ෙදමළ
විද7ාලෙය් ශිෂ7යන් හාරසියයකට අධික පිරිසක් අධ7ාපන ෙපොදු සහතික පත
(සාමාන7 ෙපළ) දක්වා අධ7ාපනය ලබමින් සිටින බවත්;
(ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙත් සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා මුල්ගලක් තැබූ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත අ (ii)හි සඳහන් සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(ii) ඉහත පාසෙලහි අධ7යන ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) පන්ති ආරම්භ
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පන්ති ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
251/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය සඳහා අනුමත සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ෙසේවෙය් නියුතු සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(iii) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි පුරප්පාඩු පවතින ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
(iv) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
398/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාෙව් කුරුඳු වගා කර ඇති මුළු බිම් පමාණය ෙකොපමණද;
ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික කුරුඳු නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් ෙකොපමණද;
ෙලෝක කුරුඳු අවශ7තාවෙයන් ෙකොපමණ පතිශතයක් ශී ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්ද;
(iv) කුරුඳු අපනයනෙයන් ලැෙබන වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(6)
(ආ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අලුතින් වගාකර ඇති කුරුඳු වගා අක්කර
පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

කුරුඳු වගා බිම් පමාණය කමානුකූලව අඩුවී තිෙබ්ද;

(iii) එෙසේ වගාබිම් පමාණය අඩුවී ඇත්නම්, එයට බලපා ඇති ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
432/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, කැකිරාව නගර සීමාෙව් පිහිටා ඇති නගර සභා
ෙගොඩනැගිල්ලට පිටුපස ඇති පෙද්ශෙය් පවුල් විශාල සංඛ7ාවක් ජීවත් වන
බවත්;
(ii) ඔවුන් නිසි පමිතියකින් ෙතොර පැල්පත් සහ නිවාස ඉදිකර ඒවාෙය් පදිංචි වී
සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

නගර සංවර්ධනෙයහිලා වැදගත් වන නගර සීමාෙව් පිහිටා ඇති ෙමම ෙකොටස
නිසි පිළිෙවළකට සකස් කිරීමට අවශ7 පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
458/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2004.12.26 දින ඇති වූ සුනාමි විපතට මුහුණ දුන් හම්බන්ෙතොට නගර සභා
නිවාස පාෙර් අංක 3/19 දරන නිවෙසේ පදිංචිව සිටි ටී. එන්. අමීර් මහතා ඇතුළු
68 ෙදෙනකුෙග් ඉඩම් 2010.03.17 දින ෙවරළ උද7ානයක් ඉදිකිරීම සඳහා
පවරාගත් බවත්;
(ii) පවරා ගත් ඉඩම් සඳහා ඉහත සඳහන් පිරිසට ෙමෙතක් වන්දි ෙගවා ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම පිරිසට වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
500/’18
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා,— රාජ7 ව7වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ස්ථාපනය කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;
සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් ආරම්භක අරමුණු කවෙර්ද;

(7)
(iii)

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ස්ථාපිත කළ දින සිට අවසන් අධ7ක්ෂ
මණ්ඩලය දක්වා එහි අධ7ක්ෂ මණ්ඩලවල සිටි පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්,
අධ7ාපන සුදුසුකම් සහ ලැබූ වැටුප් හා අෙනකුත් පතිලාභ ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ආරම්භෙය් සිට ලැබූ අලාභය
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ණය, ලබාගත් ණය ෙගවීමට ඇති
රාජ7 ආයතන හා එම ණය පමාණයන් කවෙර්ද;
(vi) සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් රජය
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
522/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

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

2016 වර්ෂෙය් ශී ලංකාෙව් ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය ෙකොපමණද;
ඛනිජ ෙතල් හා රතන් ආනයනයට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
2016 වර්ෂෙය් ෙත් හා කුළුබඩු අපනයන ආදායම ෙකොපමණද;
ෙත් හා කුළුබඩු ආදායම වැඩිකර ගැනීම සඳහා අදාළ ක්ෙෂේත දිරිමත් කිරීමට
රජය ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

ජංගම ගිණුෙම් හිඟය රුපියල් මිලියන ෙකොපමණද;
ෙසේවා ගිණුම හා ද්විතීයික ආදායම් මත වූ ශුද්ධ ලැබීම් ෙශේෂය ෙකොපමණද;
ෙසේවා ගිණුෙමහි පවර්ධනයන් සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය දිරිගැන්වීමට ලබා
දී ඇති පභවයන් කවෙර්ද;
(iv) විෙද්ශ රැකියාවල නිරත පිරිස් ෙවතින් ලැෙබන ෙපේෂණ දිරිගැන්වීම සඳහා
ෙයෝජිත පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

වාණිජ

533/’18
කටයුතු

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, “නීලවල ගම” පාරම්පරික ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය
ඉතාමත් දියුණු ෙලස පැවති පැරණි ගම්මානයක් බව දන්ෙන්ද;
රන්රිදී කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ ෙමම ගෙම් පවුල් අතරින් අද වනවිට
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන් පවුල් 03 ක් පමණක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් නඟා සිටුවීම ෙවනුෙවන් එවකට ලක්සල
මැදිහත්වීම නිසා නීලවල ගෙම් රන්රිදී භාණ්ඩවලට විශාල ඉල්ලුමක් තිබූ
නමුත්, අද වනවිට ලක්සල, ව7ාපාරිකයන් කිහිපෙදෙනකුෙග් ආයතනයක්
බවට පත්වීම ෙහේතුෙවන් ෙමම කර්මාන්තය දරුණු කඩා වැටීමකට ලක්වී ඇති
බව එම ගෙම් කර්මාන්තකරුවන් සළකන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(8)
(iv)

එබැවින්, නීලවල ගමට සුවිෙශේෂී වූ පැරණි කැටයම් සහිත රන්රිදී කර්මාන්තය
නඟා සිටුවීමට රජය මැදිහත් වි පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
558/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පළාත්
පාලන ආයතන විසින් අපදව7 සහ කැළිකසළ බැහැර කරන ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ඝන අපදව7 කළමනාකරණය සඳහා ව7ාපෘතියක් ෙමම පළාත් පාලන
ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව7ාපෘතිය සඳහා එක් එක් පළාත්
පාලන ආයතනයකට ලබා දී ඇති පහසුකම් හා මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අෙග<ස්  10 වැ" -#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
54/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 161ට අනුව, ෙත් සහ රබර් කර්මාන්තය උනන්දු
කරවීම සඳහා, එකී වගාවන්හි නියුතු සමාගම්වලට වසර ෙදකක බදු නිදහස්
කිරීමක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) උක්ත ෙයෝජනාවට අනුව, එකී බදු නිදහස ලබා ගත් සමාගම් ලැයිස්තුව
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) උක්ත බදු නිදහස ලබා දීෙමන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
170/’18
ගරු (ෛවද7) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ7 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ7 පරිපාලන චකෙල්ඛ අනුව රාජ7
ෙසේවෙය් හා රාජ7 සංස්ථාවන්හි පුරප්පාඩු පිරවීෙම් දී ඉන් 3%ක පතිශතයක්
සුදුසුකම් ලත් හා ආබාධිත තත්ත්වය ඔවුන්ෙග් කටයුතුවලට බාධාවක්
ෙනොවන ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙගන් පිරවිය යුතු බවත්;

(9)
(ii)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවාගැනීෙම් 2004 (2005) විවෘත
තරඟ විභාගයට විභාග අංක 0087548 යටෙත් ෙපනී සිට ලකුණු 135 ක් ලබා
සමත්ව සිටින 1 1/4 කණුව, අම්පාර පාර, සියඹලාණ්ඩුව යන ලිපිනෙය් පදිංචි
කායික ආබාධ සහිත තැනැත්ෙතකු වන ඩබ්ලිව්. එල්. ආර්. එන්. ලියනෙග්
මහතා තමා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට සළකා බලන ෙලසට
කර ඇති අභියාචනය, රාජ7 පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත7ාංශය විසින්
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට ෙනොහැකි
බව සඳහන් කරමින් පතික්ෙෂේප කර ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් බඳවා ෙනොගත යුතු බවට
විධිවිධාන පවතීද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඩබ්ලිව්. එල්. ආර්. එන්. ලියනෙග් මහතාට යුක්තිය ඉටුකිරීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
207/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.08.18 දින සිට 2017.07.31 දින දක්වා කාලය තුළ නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියට බඳවා ගත් උපෙද්ශකයන්ෙග්, සම්බන්ධිකාරකවරයන්ෙග් සහ ව7ාපෘති
අධ7ක්ෂවරයන්ෙග්,
(i) නම්;
(ii) අධ7ාපන සුදුසුකම්;
(iii) වෘත්තීය සුදුසුකම්;
(iv) වැටුප් සහ දීමනා;
(v) කාර්ය මණ්ඩල පහසුකම්;
(vi) වාහන ඇතුළු ෙවනත් පහසුකම්;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
225/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

යාපනය, ෙකෝපායි ගුරු පුහුණු විද7ාලෙය් 600ක පමණ ශිෂ7යන් පිරිසකට
ෙන්වාසිකව තම අධ7යන කටයුතු පවත්වාෙගන යාමට පහසුකම් තිෙබන
බවත්;
(ii) නමුත්, ශිෂ7 නිවාසය වසර 25කින් පමණ පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම
ෙහේතුෙවන් අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
(iii) ඒ ෙහේතුෙවන් ගුරු සහායක පත්වීම් ලබා රුපියල් දස දහසක දිරි දීමනාවක්
සහිතව පුහුණුව ලබන ශිෂ7යන් හට, බාහිර නවාතැන් සඳහා විශාල මුදලක්
දැරීමට සිදුවීෙමන් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණපා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ශිෂ7යන්ෙග් පහසුව සඳහා ෙකෝපායි ගුරු පුහුණු විද7ාලෙය්
ෙන්වාසිකාගාරය පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

( 10 )
(ii) එෙසේ නම්, එම පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
399/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මුළු දුර පමාණය ෙකොපමණද;
මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
එම මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී ඉඩම් හා අෙනකුත් ෙද්පළ අහිමිවූවන්ෙග් සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් ලබාදීමට නියමිත වන්දි මුදල් ෙම් වනවිටත් ලබාදී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, ෙගවා ඇති මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

වර්ෂ 2015, 2016 සහ 2017 දක්වා, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් රජය
උපයාගත් මුළු ආදායම වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත වර්ෂවලදී මාර්ගෙය් අලුත්වැඩියා සඳහා ෙවන් කළ මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
433/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 492 - අමුණුවැටිය ගාම නිලධාරි
වසෙම්, කලාවැව කුඹුරුයාය මැදින් අලහප්ෙපරුමගම දක්වා දිෙවන කෘෂි
මාර්ගය ඉතාමත් අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
(ii) ෙගොවීන් 1000 ක් පමණ තමන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු සිදු කිරීමට ෙමම මාර්ගය
ෙයොදා ගන්නා අතර අස්වනු ෙනලන සමෙය් දී ඔවුන් තම අස්වැන්න ෙමම
කෘෂි මාර්ගය ඔස්ෙසේ පවාහනය කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතාවන්ට ලක්වන
බවත්;
(iii) ෙමම මාර්ගය අවුරුදු 30 කින් පමණ පතිසංස්කරණය කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම මාර්ගය ෙම් වනෙතක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(ii) ෙම් සඳහා ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iii) එම මාර්ගය පතිසංස්කරණය සඳහා අවශ7 පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
459/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2016.01.01 දින සිට 2017.04.30 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකර ඇති
විෙද්ශ සංචාර සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
සංචාරය කරන ලද රටවල නම් කවෙර්ද;

( 11 )
(iii)
(iv)

එක් එක් සංචාරය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ජනාධිපතිවරයා සමඟ එක් එක් සංචාරය සඳහා සහභාගී වූ අමාත7වරයන්,
මන්තීවරයන් සහ නිලධාරීන් ඇතුළු සමස්ථ සංඛ7ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ජනාධිපතිවරයා සමඟ සංචාරවලට සහභාගි වූ ෙසසු පුද්ගලයන්ෙග් තනතුරු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
501/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බණ්ඩාරෙවල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත වන බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට උමා ඔය සංවර්ධන ව7ාපෘතිය විශාල ගැටළුවක් වී ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම ව7ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් වගා හානි වූ ජනතාවට වන්දි ෙගවීමට
අමාත7ාංශය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
523/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සඳහා නිවාස
ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් විෙශේෂ ව7ාපෘතියක් ෙවනුෙවන් නිලධාරින්
බඳවාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, බඳවාගත් එම එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, ලිපිනය, ගාම නිලධාරි
වසම සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන් බඳවාෙගන ඇත්ෙත් ස්ථිර පදනමින්ද, අනියම් පදනමින්ද, විෙශේෂ
ව7ාපෘති සඳහා පමණක්ද යන්න සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(iv) ඔවුන්ෙග් මාසික වැටුප/ෛදනික දීමනාව ෙකොපමණද;
(v) විෙශේෂ ෙහෝ අනියම් පදනමකින් බඳවාෙගන තිෙබ් නම්, ඔවුන්ෙග් ෙසේවා
කාලය ෙකොපමණද;
(vi) එෙසේ බඳවා ගැනීමට මුදල් පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
534/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පැල්මඩුල්ල, කිරිබත්ගල කන්ද නායයෑම ෙහේතුෙවන් එම ගෙම් පවුල් 30කට
ආසන්න පිරිසකට උන්හිටිතැන් අහිමි වූ බවත්;
(ii) ආපදාවට ලක් වූ පවුල් සඳහා විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත්ෙත්
ගෙමන් කි.මී. 20ක පමණ ඈතින් පිහිටි ෙදොඹගම්මන නමැති පෙද්ශෙයන්
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 12 )
(ආ)

(i)

එෙලස දුර බැහැර පෙද්ශවලින් ලබාදී ඇති ඉඩම් ෙවනුවට එම ගමට
ආසන්නෙය් පිහිටි කිරිබත්ගල රාජ7 වතුයාෙයන් ඉඩම් ලබාෙදන ෙලස ඔවුන්
ඉල්ලා ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට කිරිබත්ගල රාජ7 වතුයාෙයන් ඉඩම් ලබාදීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
559/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාදම්ෙප්, ඓතිහාසික තනිවැල්ල ෙද්වාලය අසළ කිනිපිටිය වැව නමින් වැවක්
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වැෙව් ජලෙයන් වගා කරන කුඹුරු පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එමඟින් පතිලාභ ලබන ෙගොවීන් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(iv) අද වනවිට එම වැෙව් විවිධ ජලජ ශාක වැඩී වැව ඉතා අබලන් තත්ත්වයට පත්වී
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම වැව කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට අමාත7ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
580/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද7
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වාර්තා වී ඇති
ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ7ාව, එක් එක් ෙසෞඛ7 ෛවද7 නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම කාලසීමාව තුළ ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ7ාව හා
ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iv) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙඩංගු අවදානම් කලාප ෙලස නම් කර ඇති ෙසෞඛ7
ෙසේවා බලපෙද්ශ කවෙර්ද;
(v) කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ ෙඩංගු ෙරෝගය පාලනය කිරීම සඳහා ෙසෞඛ7
අමාත7ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
987/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, බිබිල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;

( 13 )
(iv)

ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද7ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද7ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අෙග<ස්  21 වැ" අඟහ0වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග්
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

26/’18
සංවර්ධන

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මහනුවර
දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව7ාපෘති සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් සංවර්ධන ව7ාපෘතිෙය් නම, වැයකරන ලද මුදල, ෙකොන්තාත්
ලබාදුන් සමාගෙම් නම, එම සමාගමට ලබාදුන් මුදල සහ විවෘත කිරීමට වැය
කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) අමාත7ාංශය විසින් මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඉදිරිෙය් දී කියාත්මක කිරීමට
අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ව7ාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
55/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— රාජ7 ව7වසාය හා මහනුවර නගර
සංවර්ධන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 206ට අනුව, 2011 අංක 43 දරන ඌන
උපෙයෝජන වත්කම් සහ ඌන කියාකාරි ආයතන පුනරුදය කිරීෙම් පනත
මඟින් අපහසුතාවයට පත් කරන ලද ආෙයෝජකයන්ෙග් සහ ව7ාපාරවල
නාමෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) 2011 අංක 43 දරන පනත මඟින් අපහසුතාවයන්ට පත් වූ ව7ාපාරවලට සහන
ලබාදීමට ෙහෝ පහසුකම් ලබාදීමට රජය විසින් අනුගමනය කරන ලද
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iii) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව අනුව, ෙද්ශීය හා ෙගෝලීය ආෙයෝජකයන් ආරක්ෂා
කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ෙහෝ ඉදිරිපත් කිරිමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නව නීති
රීති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
140/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා ඉදිෙවන මධ7ම අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙහේතුෙවන්
දඹුල්ල පෙද්ශෙය් ඉඩම් අහිමි වන පුද්ගලයන් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
එම පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

( 14 )
(iii) එම පුද්ගලයන්ට වන්දි ලබා දීෙම් බරපතල ගැටලු මතු වී තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ගැටලු විසඳීමට අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
171/’18
ගරු (ෛවද7) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

පෑලියෙගොඩ මධ7ම මත්ස7 ෙවළඳ සංකීර්ණය විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද;
එම ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් රථගාල විවෘත කළ දිනෙය් සිට එමඟින් ලංකා ධීවර
සංස්ථාව වාර්ෂිකව ලැබූ ආදායම ෙකොපමණද;
(iii) එම රථගාෙල් ආදායෙමන් ෙකොටසක් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් ෙවත හිමි
වන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම මුදල වාර්ෂිකව ෙකොපමණද;
(v) එම මුදල එකතු කිරීම ඉහත ෙපෞද්ගලික සමාගමට ලබා දී ඇත්ෙත් ෙටන්ඩර්
කමෙව්දයක් අනුවද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද අෙනක් සමාගම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
208/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂවලදී රාජ7 ණය පමාණය, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(ii) 2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂවලදී ඒක පුද්ගල රාජ7 ණය පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
253/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බලශක්ති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවනු
ලැබූ නීතිමය පදනම කවෙර්ද;
(ii) එම ආයතනය ආරම්භ කිරීෙමන් පසු ඉටු කරන ලද පධාන කාර්යය කවෙර්ද;
(iii) එම ආයතනය ෙවනුෙවන් කරන ලද ආෙයෝජනයට සාෙප්ක්ෂව, පතිඵලයක්
ෙනොලැබී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 15 )
434/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කැකිරාව නගරෙය් පිහිටා ඇති බස් නැවතුම්ෙපොළ 1977 වර්ෂෙය් සිට ෙම්
දක්වා කමානුකූලව අලුත්වැඩියා කර ෙනොමැති බැවින්, ඉතාමත් අබලන්
තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
(ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් මගීන් මහත් හිරිහැරයට ලක් වන අතර බස් නැවතුම්ෙපොෙළහි
බස් හැසිරවීමද ඉතාමත් අසීරු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම බස් නැවතුම්ෙපොළ ඉදිරිෙය්දී පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම් එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
460/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත7තුමාෙග් ෙ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?
502/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාෙත්, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පාසල් අතරින් තාක්ෂණික විද7ාගාර
පහසුකම් ඇති පාසල් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) බදුල්ල දිස්තික්කෙය් සිසුන්ෙග් තාක්ෂණික දැනුම වැඩි කිරීමට අමාත7ාංශය
ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
535/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

තිවිධ හමුදාව සඳහා පුද්ගලයන් බඳවාගැනීෙම්දී, ආධුනික අෙප්ක්ෂකයාෙග්
කල්කියාව, චරිතය හා අධ7ාපන සුදුසුකම් ඉතා උසස් තත්ත්වෙයන් තිබුනද, පියාට
අනවසර මත්පැන් ෙචෝදනා තිබීම ෙහෝ දඩ ගැසීම් සිදු කර තිබීම ෙහේතුෙවන්, ආධුනික
අෙප්ක්ෂකයාෙග් බඳවාගැනීම අෙහෝසිවී යන බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) ෙම් නීතිය ඉවත් කරලීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 16 )
560/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඇති මුස්ලිම් විද7ාල සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම දිස්තික්කෙය් දැනට සිටින ෙමෞලවි ගුරුවරු සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෞලවි ගුරු හිඟය පියවීමට අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
581/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය දක්වා සහ 2017 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙම්
දක්වා ශී ලංකාව බුලත් අපනයනය මඟින් ඉපැයූ ආදායම ෙකොපමණද;
(ii) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් බුලත් වගාෙව් නියුතු පවුල් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(iii) අපෙග් පධාන බුලත් ගැණුම්කරුවා වන පකිස්ථානය බුලත් සඳහා අධික
බද්දක් පැනවීම ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට ෙගොවීන්ට බුලත් විකුණා ගැනීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iv) ෙම් සඳහා මැදිහත්වී බුලත් වගාකරන්නන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට
අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
964/’18
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් 3(1) ෙශේණියට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා 2017
වර්ෂෙය් විභාගය පැවති දිනය කවෙර්ද;
(ii) ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා දිස්තික් මට්ටමින් පැවති
ෙමම විභාගය සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි මාධ7ෙයන් පැවති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එම නිසා, විභාග අෙප්ක්ෂකයන්ට ඉහත ඕනෑම භාෂාවකින් පිළිතුරු සැපයිය
හැකි වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ඉංගීසි මාධ7 ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු සැපයූ
අෙප්ක්ෂකයන්ට ෙත්රී පත්වීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙනොදී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, සිංහල මාධ7 පශ්න පතයටද ඉංගීසි මාධ7ෙයන් පිළිතුරු සැපයිය
යුතුයැයි අදාළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවූ ගැසට් පතෙය් ෙහෝ ෙවනත්
ආකාරයකින් පූර්ව දැනුම්දීමක් කර තිබුෙන්ද;
(vi) ඉංගීසි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා සිංහල මාධ7ෙයන් පිළිතුරු සැපයීම නුසුදුසුකමක්
වන්ෙන් යැයි පූර්ව දැනුම්දීමක් කර ෙනොතිබියදී, සිංහල මාධ7ෙයන් පිළිතුරු
සැපයූ අෙප්ක්ෂකයන් ෙතෝරා ෙනොගැනීෙමන් අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(vii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 17 )
988/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, මඩුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iv) ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද7ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද7ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අෙග<ස්  23 වැ" >හස් ප ?දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
56/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ7 අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 207 හි “පසුගිය රජය යටෙත් ෙනොමනා අනුගහ
ලබමින්, අධික ලාභ ඉපයූ සමාගම් සඳහා අපි සුපිරි වාසි බද්ද පැනවූෙයමු”
යනුෙවන් සඳහන් බැවින්; එෙලස ෙනොමනා අනුගහ ලබමින් අධික ලාභ
උපයා, සුපිරි වාසි බද්ද ෙගවූ සමාගම්වල නාමෙල්ඛනයක් සහ ඒ ඒ සමාගම්
විසින් ෙගවන ලද බදු පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) සුපිරි වාසි බද්ද ෙගවූ සමාගම්, වර්තමාන රජය යටෙත්, රජෙය් ව7ාපෘති සඳහා
දායකත්වයක් සපයනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) එම සමාගම් විසින් සුපිරි වාසි බද්ද ෙගවීෙමන් පසු, ඇරඹූ නව ආෙයෝජන
ව7ාපෘතීන් සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත7ාංශය මඟින් විෙශේෂිත අනුගහයන්
ලබාදී තිෙබ්ද;
(iv) සුපිරි වාසි බද්ද ෙගවූ සමාගම් අතරින්, ෙපොලිස් මූල7 අපරාධ ෙකොට්ඨාශය
ෙවත කැඳවා පශ්න කළ සමාගම් කවෙර්ද;
(v) මූල7 අපරාධ පරීක්ෂණ අනුව, සුපිරි වාසි බදු ෙගවූ සහ එයට අතිෙර්කව
ෙවනත් දඩයක් ෙගවූ සමාගම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
141/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්ෙතොට, ෙහල්වත්ත කන්ද, දඹෙගොල්ල පෙද්ශෙය්, ෙපොළව ගිලා බැස
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;

( 18 )
(ii)
(iii)

එම ගිලා බැසීම ෙහේතුෙවන් හානි වූ නිවාස සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට අමාත7ාංශය මැදිහත් වන
ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
173/’18
ගරු (ෛවද7) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එක්සත් රාජධානිෙය්, ඩාට්මත් (Dartmouth) හි රාජකීය නාවික ඇකඩමිෙය්
පුහුණුව සඳහා ශී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ෙතෝරා යවනු ලැබූ නාවික
නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම පුහුණුෙවන් පසු, එක් එක් නිලධාරියා නාවික හමුදාෙව් ෙසේවය කළ කාලය
සහ ෙසේවය අවසන් කරන විට දැරූ නිලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iii) ශී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරින් සඳහා එම පුහුණු අවස්ථා තවමත් ලබා
ෙදන්ෙන්ද;
(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
191/’18
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය කාලෙය් තිකුණාමලය - මඩකලපුව, A15 මාර්ගය
පතිසංස්කරණය කරන ලද බවත්;
(ii) ෙමම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී උප්පාරු පෙද්ශයට යාබදව පිහිටි
මුරින්ජාරු පෙද්ශෙය් ඉදිකළ යුතුව තිබූ ෙබෝක්කුව ඉදි ෙනොකළ බවත්;
(iii) එම නිසා, ගංවතුර බැස යාමට ෙනොහැකිව කින්නියා පෙද්ශය ගංවතුෙරන්
යටවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම ස්ථානෙය් ෙබෝක්කුවක් ඉදිකිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙබෝක්කුව ඉදිකිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
194/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී, සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල්
ෙකොටස් හිමිෙයකු ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල් සභාපති
ෙලස ඒ මහතා ලබාගත් වැටුප් සහ දීමනා කවෙර්ද;
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(iii)

වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහල වාර්තා කළ
වාර්ෂික ලාභය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
239/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන පවුල් අතරින් දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්
වන පවුල් සංඛ7ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එම පවුල්වල ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
390/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පතිලාභීන් සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙයන් ෙවන් කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිලාභීන් සම්බන්ධෙයන් දීප ව7ාප්ත සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එම සමීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වූ නිලධාරින්ට යම් දීමනාවක් ලබා දුන්ෙන්
නම්, ඒ කවර පදනමක් මතද;
(v) එම සමීක්ෂණෙය් අරමුණ කවෙර්ද;
(vi) එම සමීක්ෂණය සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
422/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ධාතුෙසේනපුර, කලාවැව, මහඅක්කරය වත්ත සහ කැළණිවත්ත යන පෙද්ශවල
කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 100 ක පමණ පමාණයක් කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමකට
බදු දී ඇති බවත්;
(ii) ෙමම ඉඩෙම් අඳ ෙගොවීන් ෙලස ෙගොවීන් දීර්ඝ කාලයක් පුරා ෙගොවිතැන්
කටයුතුවල නියැෙලන බැවින්, වැවිලි සමාගෙමන් ෙමම ඉඩම් නිදහස් කර අඳ
ෙගොවීන්ට සින්නක්කර අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙමන් ඉපෙලෝගම
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා සහ ඉඩම් අමාත7ාංශය දැනුවත් කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ෙමම ෙගොවීන්ට ලබාදීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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461/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසමට
2015 සිට 2017 වර්ෂෙය් ජූනි 30 දින දක්වා ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ7ාව, වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) 2015 සිට 2017 ජූනි 30 දක්වා,
(i) විභාග කර අවසන් කර ඇති, විභාග කරමින් පවතින සහ විභාග කිරීම ආරම්භ
ෙනොකළ පැමිණිලි සංඛ7ාව;
(ii) අධිකරණයන්හි නඩු පවරා ඇති පැමිණිලි සංඛ7ාව;
(iii) නඩු පැවරීමට ෙහෝ නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමුකර ඇති පැමිණිලි සංඛ7ාව;
(iv) ෙම් වනෙතක් නීතිපති උපෙදස් ෙනොලැබුණු පැමිණිලි සංඛ7ාව;
(v) පවරා ඇති නඩුවලින් ෙද්ශපාලනඥයන් හා සම්බන්ධ නඩු සංඛ7ාව;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
475/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා සම්බන්ධව
විගණකාධිපතිවරයාෙග් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේල් 20 දින ඌව
පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා ඇති විමර්ශණ වාර්තාව පිළිබඳ ඔබ දන්ෙනහිද?
(i)

එම වාර්තාෙව් ඌව පළාත් පධාන අමාත7වරයාෙග් උපෙද්ශකවරුන්
පත්කිරීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති අංක 2 (අ) (i) සිට (x) දක්වා
කරුණු;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව අංක 2 (අ) (i) සිට (xiii) දක්වා නිරීක්ෂණය කර
ඇති කරුණු;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
524/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් “සහභාගිත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන්”
යටෙත් 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා නිලධාරින් බඳවාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම නිලධාරින් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම නිලධාරින් සඳහා මාසික වැටුපක් ෙහෝ දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නම්, ඒ
ෙකොපමණද;
(iv) එෙසේ බඳවාගත් එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත්
අංකය, අයත් වන ගාම නිලධාරි වසම හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය යන
ෙතොරතුරු අඩංගු ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) අදාළ ව7ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
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(vi) එම ව7ාපෘතිය මඟින් අෙප්ක්ෂිත ඵලදායී පතිඵල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
536/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්දී සහ 2017 වර්ෂෙය් ෙවෙළඳෙපොෙළේ වී වගාව සහ
ෙවනත් වැවිලි සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ෙපොෙහොර වර්ගවල මිල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) 2016 වර්ෂය මුල පැවති ෙපොෙහොර මිල අනුව සැසඳීෙම්දී, ඒ වනවිට ෙපොෙහොර
මිල වැඩිවී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය මුල ෙවෙළඳෙපොෙළේ රු. 1300/- ක් වූ කිෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර
මිටියක මිල 2017 දී රු. 2900/- දක්වා වැඩිවී තිෙබ්ද;
(iv) ෙපොෙහොර මිල පාලනය ෙනොකළෙහොත් ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය
ෙවෙළඳෙපොළ මිල ගණන් අනුව වැඩි ෙනොකළෙහොත්, වැවිලි කර්මාන්තය
ඇතුළුව කෘෂිකර්මාන්තය මත රැඳුණු ජන ජීවිතය විශාල කඩා වැටීමකට ලක්
වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන විසඳුම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
989/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, මැදගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iv) ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද7ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද7ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
16/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් තිෙබන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත7ාංශය
යටෙත් පාලනය වන ෙපර පාසල් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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(iii)

එම එක් එක් ෙපර පාසෙල් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
අමාත7ාංශය ලබාදුන් ආධාර පමාණය කවෙර්ද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙපර පාසල් පද්ධතිෙය් සංවර්ධනයට අමාත7ාංශය
ෙගන ඇති සහ ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
37/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2016 අයවැෙයහි අංක 174 ෙයෝජනාවට අනුව, ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ
වැඩසටහන යටෙත් අමතර වැඩසටහන් සඳහා ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන
2000ක පතිපාදන 2016 වර්ෂය තුළදී වැයකළ ආකාරය පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාව අනුව මූල7 පතිපාදන ලබා දුන් “අමතර වැඩසටහන්”
කවෙර්ද;
ෙමම අමතර වැඩසටහන් සඳහා වගකීම දරන ලද ආයතන කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

පාරිසරික සමතුලිත බව ආරක්ෂා කිරීම, තිරසර ඉඩම් කළමනාකරණය;
ජීව සම්පත් සංරක්ෂණය;
පරිසර දූෂණය පාලනය;
වන සම්පත ආරක්ෂා කිරීම;

සඳහා වැය කර ලද මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
158/’18
ගරු (ෛවද7) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා කැබිනට් අමාත7වරයන්, රාජ7 අමාත7වරයන්
හා නිෙයෝජ7 අමාත7වරයන් සඳහා වාහන මිලදී ගත් අවස්ථා කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා මිල කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
195/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2016 වර්ෂෙය්දී ෙකොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා අවි ගබඩාව පිපිරී යෑෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)

මියගිය සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන්ට රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
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(iv)

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?
216/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, පුනරීන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
වලයිපාඩු ගම්මානෙය් ධීවර පවුල් 300කට අධික සංඛ7ාවක් ජීවත්වන බවත්;
(ii) ෙමම පවුල් අතරින් පවුල් 100ක් පමණ සෘජුවම ධීවර කර්මාන්තෙය්ද,
අෙනකුත් පවුල් ෙවනත් රැකියාවලද නිරත වුවද, පමාණවත් ආදායමක්
ෙනොමැතිව ජීවත් වන බවත්;
(iii) ඉහත සඳහන් ධීවර කාර්මිකයන් දිනපතා කිෙලෝගෑම් 1000 කට අධික
කකුළුවන් සහ මුහුදු ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවනත් ස්ථානවලට යවා සකස්
කර පිට පළාත්වලට යවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය පිළිබඳව සළකා බලා, එම පෙද්ශෙය් මුහුදු
ආහාර සකස් කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට අවශ7 පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
240/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය සඳහා අනුමත, ශී ලංකා අධ7ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්, ශී
ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින් සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙය් නියුතු සංඛ7ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඉහත එක් එක් ෙසේවාෙව් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ7ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
400/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත7තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සාමාන7ෙයන් වාර්ෂිකව සිදුවන අපරාධ ගණයට අයත් වන
සිද්ධීන් සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
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(ii)

අපරාධ නඩුවලදී අධිකරණ කියාමාර්ගවලින් වරදකරුවන් වන පුද්ගලයන්ෙග්
පතිශතය ෙකොපමණද;
(iii) එම අගය ආසියාෙව් අනිකුත් රටවල් සමඟ සසඳන විට ඉහළ අගයක් ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය ෙයෝජනා කරන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
435/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— අගාමාත7තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කලාවැව සිට තිසාවැව දක්වා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැම්ම හා සමඟ ඇති
මාර්ගය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත7ාංශයට අයත් බවත්;
(ii) ෙමම මාර්ගෙය් ගම්මාන 6ක පදිංචිකරුවන් ගමන් ගන්නා අතර, ෙමය
අවුරුදු 30ක පමණ කාලයක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ඉතාමත්
අබලන් තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම මාර්ගය ෙම් වනෙතක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(ii) ෙමම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
472/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් ඌව පළාත් අධ7ාපන අමාත7ංශය මඟින් පාසල්
බෑග් ලබාදීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 4 (ආ) (i) සිට (vii)
දක්වා කරුණු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) (i) සිට (v) දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණ
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
537/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අධ7ාපන අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2016 ශී ලංකා අධ7ාපන පරිපාලන ෙසේවා විභාගෙය් පතිඵල නිකුත් වූ බව
සඳහන් කරමින් පුරප්පාඩු 980ක් සඳහා බඳවාෙගන ඇති බවත්;
(ii) නමුත්, ෙම් වනෙතක් විභාගයට ෙපනී සිටි ෙසසු අෙප්ක්ෂකයන්ට පතිඵල
ෙල්ඛනය පවා යවා ෙනොමැති බවත්; අන්තර්ජාලෙයන්ද ලබාගැනීමට ඉඩක්
ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 25 )
(ආ) ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඉතිරි පතිඵල නිකුත් කිරීමට පියවර ෙගන, ඒ අනුව සුදුසුකම්
ලබන්නන් පුරප්පාඩු අනුව බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
561/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත7තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් කියාත්මක වන, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටි
ෙරෝහල්, මධ7ම ෙබෙහත්ශාලා සහ ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් සංඛ7ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ස්ථානවල නම් කවෙර්ද;
(iii) ඉහත එක් එක් ෙසෞඛ7 මධ7ස්ථානවල ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක සංඛ7ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එම ෙසෞඛ7 මධ7ස්ථානවල ෙසේවක පුරප්පාඩු පවතීද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
(vi) එම ෙසෞඛ7 මධ7ස්ථාන දියුණු කිරීමට සහ ෙසේවක පුරප්පාඩු පිරවීමට ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
582/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ෙගන්වන ලද කිරි ගවයන්ෙග්
සංඛ7ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ගවයන් ෙගන්වන ලද රටවල් කවෙර්ද;
(iii) කිරි ගවයන් ආනයනය කිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ෙම් වනවිට අපෙග් වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනෙය් පගතිය කවෙර්ද;
(v) ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා අමාත7ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
966/’18
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත7ාංශෙය්, ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවෙය් කාර්මික
නිලධාරි (III වැනි ෙශේණිය) තනතුර සඳහා 2016.12.31 දින තරඟ විභාගයක්
පවත්වා 2017.03.13 සහ 14 ෙදදින තුළ සම්මුඛ පරීක්ෂණද පවත්වා,
2017.06.09 දින බඳවාගැනීම් සිදු කර තිෙබ්ද;
ඒ අනුව, ආර්. ෙක්. එස්. පසංගා ෙමෙනවියට මාතර පෙද්ශයට පත්වීමක් ලබා දී
මාස 2ක වැටුප් ෙගවීෙමන් අනතුරුව, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත7ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාෙග් 2017.07.31 දිනැති ලිපිය මඟින් එම පත්වීම අවලංගු කිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

( 26 )
(iii) එම කරුණු පත්වීම ලබාෙදන ලද අවස්ථාෙව්දී සළකා ෙනොබැලුෙව් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
990/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත7තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය්, අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද7ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iv) ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද7ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද7ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

