(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 2(4).]

පා ෙෙ අංක 2 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2018 ඔ+ෙත,බ

12 වැ" /#රාදා

2018 ඔ+ෙත,බ 25 වැ" 1හස් ප 2දා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
රසායනික අවි සම්මුතිය පිළිබඳ (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
යම් තැනැත්තකුෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් අලාභ අය කරගැනීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත4තුමිය,— සාපරාධී කාරණාවල දී
අෙන4ෝන4 සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනත යටෙත් නියමය,— 2002 අංක 25 දරන
සාපරාධී කාරණාවල දී අෙන4ෝන4 සහෙයෝගීතාව දැක්වීෙම් පනෙත් 2 වගන්තිය
යටෙත් අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස් ක රණ අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 සැප්තැම්බර් 11 දිනැති අංක 2088/28 දරන අති විෙශේ ෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2018.10.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
* සල#ෙණ හ6ව7 ලබෙ ආ9:ෙ කට< ය.

2018 ෙන=වැබ 16 වැ" /#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
20/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;

(2)
(iii)

එම එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයට අයත් වන ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ4ාව
හා පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කය සඳහා අලුතින් ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජිතව ඇති පළාත්
පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(v) මහනුවර දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන බලගැන්වීම සඳහා අමාත4ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
133/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතෙල් දිස්තික්කෙය් එක් එක් මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් ඇති ජාතික පාසල්
සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ජාතික පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් සංඛ4ාව වැඩි කිරීමට සහ දැනට ඇති
ජාතික පාසල් තවදුරටත් දියුණු කිරීම සඳහා අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
198/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය
හා සාමය පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2013 සිට 2017 දක්වා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාවිච්චිය සඳහා කඳුළු ගෑස්
මිලදී ගැනීමට වැය කරන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
256/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සබරගමුව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල් සහ ෙද්ශීය ෛවද4
මධ4ස්ථානවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් ෙරෝහෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ4ාව, තනතුරු නාමය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ෙමම ෙරෝහල් සංවර්ධනය කිරීමට පළාත් සභාව
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iv) යහපාලන රජය යටෙත් ඉදිරිෙය්දී රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙරෝහල් පද්ධතිය
දියුණු කිරීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
384/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වතුකරෙය් ජීවත්වන ලක්ෂ 08කට ආසන්න ජනතාවෙග් ෙසෞඛ4 තත්ත්වය
නගා සිටුවීෙම් අරමුණින් වතුකරෙය් ෙරෝහල් රජයට පවරා ගැනීෙම්
වැඩපිළිෙවළක් පසුගිය රජය විසින් කියාත්මක කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම වැඩපිළිෙවළ අනුව, 2014 වර්ෂය අවසන් වනවිට එෙලස රජයට
පවරාෙගන ඇති වතු ෙරෝහල් සංඛ4ාව, ෙරෝහෙල් නම සහ පවරාගත්
කාලවකවානුව කවෙර්ද;
(iii) ෙම් වනවිට එම ව4ාපෘතිය කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ව4ාපෘතිය සඳහා අමාත4ාංශය වාර්ෂිකව වැයකළ මුදල ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(v) වතුකරෙය් ෙසෞඛ4 තත්ත්වය නඟාසිටුවීමට ෙමම ව4ාපෘතිය මඟින් විශාල
පිටුවහලක් වූ බැවින් එය කඩිනමින් නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
394/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු මගී පවාහන බස් රථ අතරින් අධිෙව්ගී
මාර්ගවල ධාවනෙය් ෙයොදවා ඇති බස්රථ සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී රජය මඟින් ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
ෙවත ලබාදුන් බස් රථ සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙවතින් රජය
ලැබූ ආදායම සහ ඒ ෙවනුෙවන් සිදු කර ඇති වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) 2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගවල ධාවනෙය් ෙයොදවා ඇති
බස්රථ මඟින් රජය ලැබූ ආදායම සහ ඒ ෙවනුෙවන් සිදු කර ඇති වියදම ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින මුළු ෙසේවක සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ4ාව එක් එක් ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
441/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2017 මැයි 27 වැනි දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙම් ආපදාෙවන් කළුතර
දිස්තික්කෙය් පූර්ණ, අර්ධ හා සුළු හානි සිදු වූ ව4ාපාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම ව4ාපාරික ස්ථාන සංඛ4ාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම ව4ාපාර සුළු හා මධ4 පරිමාණ ව4ාපාර සහ ස්වයං රැකියා ෙලස ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(4)
(iv)

එම ව4ාපාර සත්ව පාලන, කාර්මික, ෙවළඳ හා ෙවනත් ෙලස ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ ගංවතුෙරන් හා නායයෑෙමන් විනාශ වූ ව4ාපාර අයිති පුද්ගලයාෙග් නම,
ලිපිනය, හානිෙය් තක්ෙසේරුගත වටිනාකම, එම ව4ාපාරය පිහිටි ගාම නිලධාරි
ෙකොට්ඨාසය හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) කළුතර දිස්තික්කෙය් එෙසේ හානිවූ ව4ාපාර සඳහා ෙම් වනවිට රජෙයන් වන්දි
ෙගවා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, වන්දි හිමිවූ ව4ාපාරිකයාෙග් නම, ලිපිනය, ව4ාපාරය සහ ෙගවන
ලද වන්දි මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙම් වනවිට වන්දි ෙගවා ඇති ව4ාපාර සංඛ4ාව සහ මුළු
වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
467/’18

ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ පිහිටි අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාක්ෂණික විෂය ධාරාෙවන්
පංති පැවැත්ෙවන පාසල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ සිටින තාක්ෂණික විෂය උගන්වන ගුරුවරයන්
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන්ෙග් නම් හා දැනට ෙසේවෙය් නිරතව සිටින පාසල් කවෙර්ද;
(v) ඉදිරිෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් සිසුන් අතර තාක්ෂණික විෂය පචලිත කිරීමට
අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 17 වැ" ෙසන@රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
57/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අනුව, ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය
අෙහෝසි කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

උක්ත ෙයෝජනාෙවන් ශී ලංකාෙවන් බැහැරව ස්වකීය මුදල් තබාෙගන සිටින
ශී ලාංකිකයන්ට එම මුදල් මව්බිමට රැෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉල්ලීමට
ෙමෙතක් ලැබී ඇති පතිචාර කවෙර්ද;

(5)
(iv)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, බැංකු ගිණුම් කමය හරහා පිටරට තබාෙගන
තිෙබන මුදල් ෙමරටට ෙපේෂණය කරන කිසිම පුද්ගලෙයකුට එෙරහිව රජය
විසින් ෛනතික පියවර ෙනොගන්නා බව නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමට මුදල් හා
ජනමාධ4 අමාත4වරයා ෛනතික බලය ලබාගත් ආකාරය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
142/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

එස්. සී. බී. ෙසෙනවිරත්න මහතා (පුද්ගලික ලිපි ෙගොනු අංක 3/2/3/3/1/18/ -11
ෙවළුම) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් වූ දිනය
කවෙර්ද;
(ii) රැකියාෙවන් ඉවත්වන විට ඔහු දැරූ තනතුර කවෙර්ද;
(iii) ෙසෙනවිරත්න මහතා ස්වකීය අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳව ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරියට එෙරහිව ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට
පැමිණිලිකර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

එකී පලිගැනීම පිළිබඳ පැමිණිල්ල, එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් නිරීක්ෂණ සහ නිකුත් කළ නිෙයෝගය සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(ii) ඔහුට ලබාදුන් සහන සහ එම සහන ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඔහුට වන්දි මුදල් පිරිනමා තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
276/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් (Smart Grid) බවට පත් කිරීම
පිළිබඳව රජෙය් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(ii) සුහුරු පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග සිතියමක් (Road Map to Smart Grid) සකස්
කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iii) එම වැඩපිළිෙවෙළහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
501/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බණ්ඩාරෙවල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත වන බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිය විශාල ගැටලුවක් වී ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(6)
(ii)

ෙමම ව4ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් වගා හානි වූ ජනතාවට වන්දි ෙගවීමට
අමාත4ාංශය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1110/’18
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1978.12.01 දින ශී ලංකා මධ4ම ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවයට බැඳුනු
ෙක්. විමලෙසේන මහතා 2016.11.24 දින ෙසේවෙයන් විශාම ගත් බවත්;
(ii) ඔහුට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව රු. 2,047,425.25 ක් බවත්;
(iii) එම මුදල 2016.12.24 දිනට ෙපර ෙගවිය යුතුව තිබූ බවත්;
(iv) විමලෙසේන මහතා පිළිකා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන බැවින් ඔහු ඉතා අසරණ
තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;
(v) ෙම් දක්වා විමලෙසේන මහතාට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව
ෙගවා ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

විමලෙසේන මහතාට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල හා අධිභාර එකතුව ෙගවනු
ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1113/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කයට අයත්, ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
පූෙගොල්ලාගම, බැලුම්ගල පෙද්ශෙය් ඓතිහාසික වටිනාකමක් සහිත පුරාවිද4ා
භූමියක් යන්ත සූත ෙයොදා ගනිමින් විනාශ කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) අදාළ භූමිය තුළ පැරණි නෂ්ඨාවෙශේෂ දක්නට ලැෙබ්ද;
(iv) එම නෂ්ඨාවෙශේෂ කවර කාලවකවානුවකට අයත්දැයි අනුමාන කර තිෙබ්ද;
(v) එම භූමිෙය් අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම කාර්ය සඳහා අවසර ලබාදුන් නිලධාරියා කවුරුන්ද;
(ii) එම කාර්ය සිදුකිරීම සඳහා පුරාවිද4 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය ලබා දී
තිෙබ්ද;
(iii) යන්ත සූත ෙයොදා ගනිමින් ෙමම පුරාවිද4ා ස්ථානය විනාශ කිරීමට දායකත්වය
දැක්වූවන්ට එෙරහිව ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1125/’18
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
එදිරිසිංහ ටස්ට් ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් (ETI) නමින් හැඳින්ෙවන මූල4 සමාගම ශී
ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි, එහි අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක වූ මූල4
සමාගමක් වන්ෙන්ද;

(7)
(ii)

එම මූල4 සමාගම විසින් තැන්පතු මුදල් නිසි පරිදි ආපසු ෙනොෙගවීෙම්
ෙහේතුෙවන් තැන්පතු හිමියන් බලවත් අපහසුතාවලට ලක්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(iii) ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙනොමැති මූල4 ආයතනවල මුදල්
තැන්පත් ෙනොකරන ෙලස රජෙයන් ලබාදුන් උපෙදස් අනුව යමින් ශී ලංකා
මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් තිබූ ආයතනයක මුදල් තැන්පත් කළ ETI
තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් නැවත ලබාදීම සඳහා ෙම් වනවිට කියාත්මක කර
ඇති වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(iv) ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති අනිකුත් මූල4 ආයතන
තැන්පත්කරුවන්ට ෙමවැනි ගැටලු ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, එ මන්ද?
1356/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වකුගඩු ෙරෝගීන් සිටින පවුල්වල
නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ආධාර මුදලක් ලබා ෙදන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම පතිලාභය ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ4 කරන සුදුසුකම් සහ ඉදිරිපත් කළ යුතු
ෙල්ඛන කවෙර්ද;
(iii) ඒ යටෙත් නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ලබා ෙදන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ෙම් වනවිට ඉහත සඳහන් නිවාස ආධාර ඉල්ලුම් කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ4ාව
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම ඉල්ලුම්කරුවන් අතරින් නිවාස ආධාර ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් සංඛ4ාව
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
සුදුසුකම් සපුරා ඇති ඉල්ලුම්කරුවන් සියල්ලන්ටම එම මුදල ලබා ෙදනු ලබන
දිනය කවෙර්ද;
අලුත්වැඩියා කර ගැනීමට තරම්වත් නිවසක් ෙනොමැති පැල්පත්වල ජීවත් වන
වකුගඩු ෙරෝගීන්ද සිටින බැවින්, ඔවුන්ට නිවසක් ඉදිකරදීෙම් වැඩපිළිෙවළක්
ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 19 වැ" ස6දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
70/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මුදල් අමාත4වරයාෙග් දින 100 විප්ලවය පිළිබඳ පකාශනෙය් සඳහන් පරිදි
ගර්භනී මාතාවන් සඳහා රුපියල් 20,000/- ක දීමනාවක් ලබාදුන්ෙන්ද;
2015 සහ 2016 වර්ෂවලදී ඉහත පතිලාභය හිමි වූ ගර්භනී මාතාවන්ෙග්
නාමෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(8)
(iii)

2015 සහ 2016 වර්ෂවලදී ගර්භනී මාතාවන්ට රුපියල් 20,000/- බැඟින්
ලබාදීම ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරන ලද මුළු වියදම ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (i) හි සඳහන් පකාශනෙය් 7.29 හි දැක්ෙවන පරිදි නිකුත් කළ උපෙදස්
චකෙල්ඛෙයහි පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
187/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථීක කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ඇස්බැස්ෙටෝස් භාවිතය තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කළ දිනය කවෙර්ද;
ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
එම තහනම සඳහා රජය විසින් පදනම් කරගත් විද්වත් කමිටු ෙහෝ විෙශේෂඥ
වාර්තා කවෙර්ද;
(iv) එම තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා රජය තීන්දු කළ දිනය කවෙර්ද;
(v) ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
(vi) යළිත් ඇස්බැස්ෙටෝස් භාවිතය සුදුසු බව නිර්ෙද්ශ කළ විද්වතුන් ෙහෝ
විෙශේෂඥයන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
277/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

LED බල්බ මිලියන 10ක් විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් අතර ෙබදා දීමට කටයුතු
කරන ලද්ෙද්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ව4ාපෘතිය සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එකී ව4ාපෘතිය සඳහා වැය කරන ලද මුදල විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් ආපසු
අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම අසාධාරණ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ඉහත ව4ාපෘතිය ෙමෙහයවන ලද ආයතනය කවෙර්ද;
(v) එම ව4ාපෘතිය අසාර්ථක වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
393/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i) ශී ලංකාෙව් පළාත් සංවර්ධනය සඳහා මධ4ම රජය මඟින් ලබා දී ඇති නව
අමාත4 ධූරයන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම අමාත4ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම අමාත4ාංශ සඳහා 2017 වර්ෂයට ෙවන් කර තිබූ පතිපාදනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(9)
(ආ)

(i) සබරගමු සංවර්ධන අමාත4ාංශය මඟින් ව4ාපෘති සංවර්ධනය සඳහා පතිපාදන
ෙවන්කර තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(iii) එම ව4ාපෘති කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
479/’18
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ අපනයන කෘෂිකාර්මික ෙභෝග වගා කරනු ලබන අක්කර
පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

අපනයනය කරනු ලබන ෙභෝග වර්ග (එළවළු/පළතුරු) කවෙර්ද;
එම අපනයනවලින් රට තුළට ගලා එන වාර්ෂික විෙද්ශ විනිමය පමාණය එක්
එක් ෙභෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම අපනයන ෙභෝග වර්ග දියුණු කිරීමට රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
490/’18
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස සමාගෙම් සාංගමික ව4වස්ථාවලිය අනුව එහි
අධ4ක්ෂ මණ්ඩලයට කියාකාරි අධ4ක්ෂවරයකු අයත් වන්ෙන්ද;
(ii) එම සමාගෙම් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලෙය් කියාකාරි අධ4ක්ෂ තනතුරක් තිෙබ්ද;
(iii) 2010.01.10 සිට 2015.01.10 දක්වා කාලසීමාව තුළ එම සමාගෙම් කියාකාරි
අධ4ක්ෂවරයකු වශෙයන් කිසියම් අෙයකු කටයුතු කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස සමාගම ස්ථාපනය කරන අවස්ථාෙව් එහි ෙකොටස්
හිමියන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම සමාගෙම් ආරම්භෙය් සිට 2015.01.10 දින දක්වා කාලය තුළ මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් නිෙයෝජනය කරමින් අධ4ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
සාමාජිකයන් ෙලස කටයුතු කළ නිලධාරින්ෙග් නම් සහ තනතුරු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
604/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වනාතවිල්ලුව, පුබුදුගම ධීවර ගම්මානෙය් සිට ෙරඩ්බානා ධීවර ගම්මානය
දක්වා “ඉපැරණි අම්බලම් ගාමීය මාර්ගය” නමින් මාර්ගයක් තිෙබන බවත්;
(ii) එම මාර්ගය ෙම් වනවිට දැඩි ෙලස අබලන්වී තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 10 )
(ආ) එම ධීවර ගම්මානෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් පහසුව සඳහා එම මාර්ගය සංවර්ධනය
කිරීමට අමාත4ාංශය විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
756/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කෙය් “ලුණුගල ෙබ්සම්වල” නමින් සංචාරක අවධානයක්
දිනාගත් පෙද්ශයක් තිෙබන බවත්;
(ii) එම ස්ථානය හා එම ස්ථානය අවට දැඩි පරිසර දූෂණයකට ලක් වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම ස්ථානෙය් සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
71/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුදල් අමාත4වරයා විසින්, දින 100 විප්ලවය පිළිබඳ පකාශනෙයන් පකාශ කළ
පරිදි ෙගොවි ජනතාව විසින් වාණිජ බැංකුවලට ෙගවීමට ඇති රුපියල්
100,000/- දක්වා වූ ණය පාග්ධනෙයන් 50%ක් කපා හරිනු ලැබුෙව්ද;
(ii) ෙගොවි ණය කපා හැරීම ෙහේතුෙවන් රජයට ඇති වූ වැය බර පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) ණය කපා හරින ලද ෙගොවීන්ෙග් නාමෙල්ඛනයන් සහ එම එක් එක්
ෙගොවියාෙග් නමට ඉදිරිෙයන් කපා හරින ලද ණය පමාණය දැක්ෙවන
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙගොවීන්ෙග් කපා හරින ලද ණය ෙවනුෙවන් වාණිජ බැංකුවලට රජය විසින්
ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,—
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙසෞඛ4,

ෙපෝෂණ

හා

ෙද්ශීය

278/’18
ෛවද4

ෙම් වනවිට රත්නපුර දිස්තික්කෙය් වාර්තා වී ඇති ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(ii) දිස්තික්කය පුරා ෙඩංගු අවදානමක් පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iii) එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 11 )
424/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

2012 වර්ෂෙය්දී පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පලාගල - නෑගම්පහ
මාර්ගෙය් ආරම්භ කළ “විජයගම” රණවිරු ගම්මානය 2013 වර්ෂෙය් දී
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ජනතා අයිතියට පත් කර ඇති බවත්;
(ii) ෙමම ගම්මානෙය් වන අලින් නිතර ගැවසීම ෙහේතුෙවන් ගම්මානෙය්
පදිංචිකරුවන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු සිදු කර ගැනීම පවා ඉතාමත්
අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවතින බවත්;
(iii) ෙමම ගම්මානය වටා අලිවැටක් ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇතත්, ෙමෙතක් එය
සිදු කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ගම්වාසීන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා කඩිනමින් අලිවැටක් ඉදිකිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
757/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිෙයන් ජලය සැපෙයන බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ගම්වල නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් වගා හානි හා
ෙවනත් හානිවලට ලක්වූ ගම්වල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1002/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී මාතර දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය කරන
ලද සුළු, මධ4ම හා මහා වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල4
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;

( 12 )
(viii)

එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1112/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය ආර්ථිකය
පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට කිරි ගවයන් ආනයනය කිරීෙම්දී එක්
ගවෙයක් සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඉහත (i) හි සඳහන් කිරි ගවයන් ආනයනය කිරීෙම්දී ෙගවන ලද මුදල එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ආනයනික කිරි ගවයන්ෙගන් පෙයෝජන ගත ෙනොහැකි සහ මරණයට පත් වූ
ගවයන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
ආනයනය කරන ලද කිරි ගවයන් ෙවනුෙවන් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
ෙපෞද්ගලික ව4වසායකයන්ට අෙලවි කිරීෙම්දී එක් කිරි ගවෙයක් සඳහා අය
කළ මුදල ෙකොපමණද;
කිරි ගවයන් ලබාදීමට ෙපෞද්ගලික ව4වසායකයන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සලකා
බලන ලද නිර්ණායක කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1141/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුර සංවර්ධන හා
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තස්තවාදී පචණ්ඩත්වය ෙහෝ ජනවාර්ගික ගැටුම් ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූ සහ
පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයන්ට රජෙය් පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචිකිරීෙම්
වැඩසටහන් යටෙත් ලබාෙදන සහන කවෙර්ද;
(ii) ඒ අනුව, වර්ෂ 2009 සිට ෙම් දක්වා, එෙසේ සහන ලබාදී ඇති පුද්ගලයන්
සංඛ4ාව, එක් එක් දිස්තික්කය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1357/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

තිකුණාමලය දිස්තික්කයට අයත් අඩු පහසුකම් සහිත දුෂ්කර පෙද්ශයක් වන
පදවි ශී පුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පාසල් අතරින් මහින්ෙදෝදය
විද4ාගාරයක් පැවති එකම පාසල තිකුණාමලය / උතුර කලාපෙය් පදවි
පලුගහවංගුව මහා විද4ාලය බවත්;
එම විදුහෙල් ඉදිකර තිබූ මහින්ෙදෝදය විද4ාගාරය 2014.11.08 දින හදිසි
ගින්නකින් විනාශ වූ බවත්;

( 13 )
(iii)

2017.09.14 දින නැෙගනහිර පළාත් අධ4ාපන අමාත4ාංශය විසින් ෙමහි
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 5.4ක මුදලක් ෙවන්කර ඇති
බව දන්වා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

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

විද4ාගාරය ගින්ෙනන් විනාශ වී ෙම් වනවිට වර්ෂ 3 1/2 ක් පමණ ගත වී ඇතත්,
නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙනොහැකි වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මුදල් ෙවන් කර ඇතත්, ෙම් වනෙතක්
පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
ඉහත (අ)(iii)හි සඳහන් පතිපාදනවලට සිදුවූෙය් කවරක්ද යන්න සඳහන්
කරන්ෙන්ද;
නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 23 වැ" /#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
72/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අයවැය ෙයෝජනා අංක 294 සහ 295ට අනුව, ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවළඳෙපොෙළහි ෙඩොලර් ලැයිස්තුගත වීම සඳහා විෙද්ශීය සමාගම් උනන්දු
කරවීමට අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) ෙයෝජනා අංක 295ට අනුව ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ පාග්ධනීකරණය
රුපියල් බිලියන 28 සිට 50 දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබුෙව්ද;
(iii) අගාමාත4තුමා විසින් කිහිප අවස්ථාවකදී පකාශ කළ පරිදි, “පාග්ධන ලාභ
බද්ද” හඳුන්වා දී කියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන්ෙන්ද;
(iv) 2015 වර්ෂෙය්දී කියාත්මක කළ සුපිරි වාසි බද්ද, ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ
සංවර්ධනයට ඉමහත් බාධාවක් වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) අතීතයට බලපාන ෙලස බදු පැනවීමට අදහස් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
279/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පැල්මඩුල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙදොඹගස්වත්ත නමැති දුෂ්කර
ගම්මානෙය් දැඩි පානීය ජල ගැටලුවක් තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම ජනතාවට පානීය ජලය ලබාදීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 14 )
548/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය
හා සාමය පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වසර 8 කට වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර ඇති උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට
ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර ලබාෙදන බවට හිටපු විෂය භාර අමාත4වරයා විසින්
ජනමාධ4යට පකාශ කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම උසස්වීම් ෙම් දක්වා ලබා ෙනොදීෙමන් එම නිලධාරින් කනස්සල්ලට පත් වී
ඇති බව දන්ෙන්ද;
(iii) එබැවින් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි එම උසස්වීම් ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම උසස්වීම් බලාත්මක වන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
758/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

බදුල්ල දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වන වතු වැවිලි සමාගම් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම සමාගම්වල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
එක් එක් සමාගම සතු මුළු භූමි පමාණය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එක් එක් සමාගෙමහි වැවිලි කටයුතුවල නිරතවන මුළු ෙසේවක සංඛ4ාව,
තනතුරු අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) වැවිලි ෙක්ෂතෙය් නිරතවූවන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා වැවිලි
සමාගම් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
956/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සූර්යබල නිෂ්පාදනයන් සඳහා රජය විසින් සහන ණය ෙයෝජනා කමයක්
කියාත්මක කර තිෙබ්ද;
(ii) එම වැඩපිළිෙවළ යටෙත් පාරිෙභෝගිකයන්ට ලබා ෙදන ණය සඳහා ෙගවිය යුතු
ෙපොළී පතිශතය ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම වැඩපිළිෙවළ යටෙත් එක් එක් බැංකුව විසින් පාරිෙභෝගිකයන් ෙවත
ලබා දී ඇති ණය පමාණය සහ එම ණය මුදල්වල එකතුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1326/’18
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2019 වර්ෂෙය්දී ජීව විද4ා විෂය ධාරාෙවන් අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගය සඳහා
ෙපනී සිටීමට නියමිත සිසුන්ට නව විෂය නිර්ෙද්ශයක් හඳුන්වා දී ඇති බවත්;

(ii)

වසරක් ගත වී ඇතත්, ෙම් වනෙතක් ලබා දී ඇත්ෙත් ඒකක 5ක විෂය
නිර්ෙද්ශය පමණක් බවත්;

(iii)

ඒවා ද ලබාදී ඇත්ෙත් ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් බවත්;

( 15 )
(iv)

නව විෂය නිර්ෙද්ශය සඳහා පාෙයෝගික පරීක්ෂණ හා ගුරු අත්ෙපොත් ලබාදී
ෙනොමැති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම විෂය නිර්ෙද්ශය හඳුන්වා ෙදනවිට ගුරුවරුන්ට ගුරු පුහුණුව හා නව
නිර්ෙද්ශය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(iii) සම්පූර්ණ විෂය නිර්ෙද්ශය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1329/’18
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්ච් දිස්තික්කෙය්, තමිල්ෙචෝෛල යන නමින් යුත් පාසලක් පැවති
බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පාසල ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම විදුහෙල් අධ4ාපනය ලැබූ සිසුන් අවසන් වරට පහ වසර ශිෂ4ත්ව විභාගයට
සහ අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට පතිඵල නිකුත් කළ වර්ෂය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

වර්තමානෙය් ෙමම පාසල හඳුන්වනු ලබන නම කවෙර්ද;

(ii)

ෙමම පාසල නම් කරනු ලැබුෙව් කවුරුන් විසින්ද;

(iii)
(iv)

එෙලස නම ෙවනස් කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
පාසෙල් නම ෙවනස් කිරීම තුළින් ෙමම පාසෙල් නිර්මාතෘ, නැතෙහොත්,
ආදිකර්තෘ යන නම කවෙරකුට ෙහෝ ලබාගත හැකිද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1344/’18
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

අමාත4 මණ්ඩල තීරණයක් අනුව නිෂ්පාදන බදු පනත යටෙත් රාජකාරි කිරීම
සඳහා සුරාබදු පරීක්ෂක තනතුරට අමතරව, නිෂ්පාදන බදු තනතුරට පත්
කළ සුරාබදු පරීක්ෂකවරුන්ෙග් තනතුරු නාමය නිෂ්පාදන බදු පරීක්ෂක ෙලස
ෙවනස් කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
නිෂ්පාදන බදු පරීක්ෂකවරුන්ෙග් ෙසේවා ගැටලුවක් පිළිබඳව 1995.09.19 වන
දින හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සරත් රණවක මහතා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
නැඟු පශ්නයකට ලබා දුන් පිළිතුරු පතික්ෙෂේප කරන්ෙන්ද;
අංක 231/98 දරන ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ නඩුව සමතයකට පත් වීෙමන් පසුව, ෙමම
නිලධාරින් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෂ්පාදන බදු අංශයට අන්තර්ගහණය
කිරීම සඳහා නිකුත් කරන ලද ලිපිෙය් 07 ෙඡ්දය අනුව සුරාබදු නියාමක
තනතුෙර් පත්වීෙම් ෙකොන්ෙද්සි හා සුරාබදු පරීක්ෂක ෙශේණිෙය් (නිෂ්පාදන
පරීක්ෂක ෙශේණිෙය්) ෙකොන්ෙද්සි ඒ ආකාරයටම කියාත්මක වන බව
පිළිගන්ෙන්ද;

( 16 )
(iv)

නව තනතුරකට පත් ෙනොකර රජෙය් නියමය පරිදි එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින්
තවත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අන්තර්ගහණය කිරීම පමණක් සිදු කර ඇති බවට
රාජ4 ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ලබා දුන් නිර්ෙද්ශය පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
73/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 240 මඟින් ෙගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්
ක්ෙෂේතයන්හි ශමිකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා ෙවන්කළ රුපියල් මිලියන 500
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙර්ද;
(ii) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව අනුව මාස තුනකට තරුණයන් 7500 බැගින්, වර්ෂය
තුළදී තරුණයන් 30,000කට පුහුණුව ලබාදීෙම් ඉලක්කය සපුරා ගනු
ලැබුෙව්ද;
(iii) තිස් දහසක් වැනි විශාල තරුණ පිරිසකට පුහුණුව ලබාදීෙම් ජාතික
වැඩසටහනට උරදුන් ආයතන හා සංවිධාන සහ එම එක් එක් ආයතනයකට
ෙගවනු ලැබූ මුදල් පමාණය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
150/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

“විසල් දඹුල්ල” ජල ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කළ හා අවසන් කළ දින කවෙර්ද;
ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
ඒ යටෙත් ලබා දී ඇති ජල සම්බන්ධතා සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම ජල සම්බන්ධතා ලබා දී ඇති ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ4ාව හා ඒවාෙය් නම්
කවෙර්ද;
(v) ජල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණපාන මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙසසු ජනතාවටද ජල
සම්බන්ධතා ලබා දීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහි ද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
188/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථීක කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා යුද හමුදාෙව්, ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් සහ ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව්
ෙසේවය කරනු ලබන ෛවද4 නිලධාරින් සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

( 17 )
(ii)

ඔවුන්ෙග් නම් සහ ශී ලංකා ෛවද4 සභාෙව් ලියාපදිංචි අංක එක් එක් හමුදාව
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
280/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) ෙගොඩකෙවල නගර කීඩාංගණය අයත් රාජ4 ආයතනය කවෙර්ද;
(ii) එම කීඩාංගණෙය් විශාලත්වය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) එම කීඩාංගණය විවිධ කීඩා තරඟ, පළාත්/ ජාතික මට්ටමින් පැවැත්වීම සඳහා
අවශ4 ඉඩ පමාණයකින් යුතු බවත්;
(ii) ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය තුළ සහ රක්වාන මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය තුළ ඇති මීටර් 400 ධාවන පථයක් සකස් කළ හැකි එකම
කීඩාංගණය බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i) ෙමම කීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අදාළ ඇස්තෙම්න්තු හා සැලැස්ම
සමඟින් කීඩා අමාත4ාංශය ෙවත ෙයොමු කළද ෙමෙතක් අදාළ පතිපාදන ෙවන්
කර ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම ගැටලුව විසඳීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
452/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙග් ෙ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?
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,—
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

උසස්

අධ4ාපන

හා

සංස්කෘතික

759/’18
කටයුතු

2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් සිටි
සාමාජිකයන්ෙග් නම් හා ඔවුන්ෙග් ෙසේවා කාලසීමා කවෙර්ද;
එම එක් එක් කාලසීමාව තුළ පදර්ශනයට අනුමත කළ සිංහල චිතපටවල නම්
කවෙර්ද;
එම එක් එක් කාලසීමාව තුළ වාරණයට ලක්වූ සිංහල චිතපට හා ඒවාෙය්
අධ4ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
එම චිතපට වාරණය කිරීමට පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය ගත් තීරණවලට
ෙහේතු කවෙර්ද;

( 18 )
(v)

යහපාලන රජය යටෙත් වාරණෙයන් ෙතොරව ගුණාත්මක සිංහල චිතපට
කලාවක් බිහිකිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
967/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට අකර්මන4 තත්ත්වයට පත්වී ඇති ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව්
රජරට ෙසේවය සකීය තත්ත්වයට පත් කිරීමට අදහස් කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය සිදු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1003/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්
පතිසංස්කරණය කරන ලද සුළු, මධ4ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල4
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 26 වැ" ස6දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
281/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) 2017 වර්ෂෙය්දී පථම උපාධිය සහ පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීම සඳහා ශී ලංකාෙව්
විශ්වවිද4ාලවලට ඇතුළත් කරෙගන ඇති විෙද්ශීය ශිෂ4යන් සංඛ4ාව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 19 )
(ii)

පථම උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් වූ ඉහත ශිෂ4 සංඛ4ාව,
එක් එක් විශ්වවිද4ාලය සහ උපාධි පාඨාමාලාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) 2017 වර්ෂෙය්දී ඉහත සඳහන් ශිෂ4යන් ඇතුළත්වීම මඟින් ලැබූ ආදායම
ෙකොපමණද;
(iv) ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද4ාල සඳහා තවදුරටත් වැඩි විෙද්ශීය ශිෂ4 සංඛ4ාවක්
ඇතුළත් කර ගැනීමට අවශ4 පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
549/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2015 සහ 2016 තුළදී,
(i)

ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් උපයාෙගන රෙටන් බැහැර කරෙගන
ෙගොස් ඇති ලාභ පමාණය එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්වලින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) එෙසේ මුදල් බැහැර කරෙගන යෑම ෙහේතුෙවන් රුපියෙල් අගය ෙකොපමණ
බලපෑමකට ලක් වූෙය්ද;
(iii) එක් එක් ආෙයෝජනය මඟින් ශී ලංකාවට රැකියා වශෙයන් ලැබුණු පතිලාභය
සහ ෙවනත් පතිලාභ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
760/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) මහියංගනය ෙපොදු රැස්වීම් ශාලාව ස්ථාපිත කළ වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) අද වනවිට එම ෙපොදු රැස්වීම් ශාලාෙව් අඩුපාඩු රාශියක් තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම අඩුපාඩු කවෙර්ද;
(iv) එම අඩුපාඩු අවම කිරීම සඳහා අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

1118/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුරාවිද4ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පාලනය වන පුරාවිද4ා ස්ථාන සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්ථානවල නම් එක් එක් දිස්තික්කය අනුව සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම ස්ථාන සඳහා 2015 වර්ෂෙය් සිට බඳවා ගත්,
(i)
(ii)
(iii)

ස්ථීර ෙසේවකයන් සංඛ4ාව;
අනියම් ෙසේවකයන් සංඛ4ාව;
ෙකොන්තාත් පදනමට අයත් ෙසේවකයන් සංඛ4ාව;
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(iv)

අනියම් ෙසේවකයන්ෙගන් ස්ථීර ෙසේවයට ඇතුළත් කරගන්නා ලද ෙසේවකයන්
සංඛ4ාව;
(v) ෙකොන්තාත් පදනමට අයත් ෙසේවකයන්ෙගන් ස්ථීර ෙසේවයට ඇතුළත් කර
ගන්නා ලද ෙසේවකයන් සංඛ4ාව;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)
(ii)

ෙමම බඳවාගැනීම් රජය පිළිගත් කමෙව්දයන්ට අනුව සිදුකර තිෙබ්ද;
ෙම් වනවිට පවතින ෙසේවක පුරප්පාඩු සංඛ4ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1124/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
යන්න

(ආ)

ශී ලංකාෙව් දැනට නිවාස අවශ4තාවය ඇති, එෙහත් නිවාස ෙනොමැති පවුල්
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ණය
ලබා දී ඇති පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
2018 වර්ෂය තුළදී නිවාස ණය ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති පවුල් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
ඉහත i, ii සහ iii හි සඳහන් පවුල් සංඛ4ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(i)

ෙමම නිවාස ණය ලබා දීම සඳහා සුදුස්සන් ෙතෝරා ගනු ලබන කමෙව්දය
කවෙර්ද;
(ii) එයට අදාළ නිර්ණායක කවෙර්ද;
(iii) ඉහත ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය මඟින් නිවාස අවශ4තාවය දැඩිව පවතින
අසරණ පවුල් සඳහා අසාධාරණයක් සිදු වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1153/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් පශු සම්පත් කටයුතුවල ෙයදී සිටින ෙගොවීන් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම දිස්තික්කෙය් පශු සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා දැනට ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(iii) පශු සම්පත් සංවර්ධන කටයුතුවල නියැලි නිලධාරින් රාජකාරි කටයුතු සිදු
කිරීෙම්දී විවිධ බාධාවන්ට මුහුණ ෙදන බව දන්ෙන්ද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කෙය් පශු සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1156/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය මාස 3-4 කාලය පුරා පුත්තලම දිස්තික්කය දැඩි නියඟයකට මුහුණ දුන්
බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම නියඟය ෙහේතුෙවන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙපොල් වගාවට දැඩි හානි සිදු වී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) නියඟෙයන් පීඩාවට පත් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙපොල් වගා කරන්නන්ට යම්
සහනයක් හා ආධාර ලබා දීමට ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1401/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත4තුමා ෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ගම්පහ ෙපොලිස් ස්ථානෙය් අංක 248/177/MOIB හා 2017.02.13 දිනැති
පැමිණිල්ලට අදාළ සැකකරු සමඟ, අංක EP-JA-7555 දරන Toyota Noah
වර්ගෙය් ෙමෝටර් රථය, Samsung වර්ගෙය් ජංගම දුරකථන ෙදකක්, Nokia
වර්ගෙය් ජංගම දුරකථනයක්, ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ රියදුරු බලපත කීපයක්
සහ මුදල් සහිත ගමන් මල්ලක් සිවිල් පුද්ගලයන් කීපෙදෙනකු විසින්
2017.05.01 දින කළුතර දිසා අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙවත භාරෙදන ලද බවත්;
(ii) නීති විධිවිධානවලට පටහැනිව එකී සැකකරු 2017.05.01 දින සිට 2017.05.06
දින දක්වා පානදුර ෙපොලිස් ස්ථානෙය් රඳවා තබා සිටි බවත්;
(iii) ඉහත සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ෙමන් එවකට නීතිය හා
සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත4ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් අංක MLO/
MO/OUT/147/17 හා 2017.08.29 දිනැති ලිපිය මඟින් ෙපොලිස්පතිවරයාට
දැනුම් දී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර සහ එහි වර්තමාන පගතිය
කවෙර්ද;
(ii) අගතියට පත් පැමිණිලි පාර්ශ්වයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා ගනු
ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 27 වැ" අඟහDවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
74/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 243ට අනුව, සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ පුහුණු
පාඨමාලාවලට ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 100 උපෙයෝජනය කළ
ආකාරය කවෙර්ද;
උක්ත ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි කාර්තුවකට තරුණයන් 3000 බැඟින් වර්ෂය
තුළදී තරුණයන් 12,000කට පුහුණුව ලබා දුන්ෙන්ද;
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(iii)

ෙමම පුහුණු වැඩසටහන කියාත්මක කළ ආයතන ෙහෝ සංවිධාන කවෙර්ද; එම
ආයතන ෙහෝ සංවිධානවලට වර්ෂය තුළදී කරනු ලැබූ මුළු ෙගවීම් පමාණය
සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
153/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දඹුල්ල ආර්ථික මධ4ස්ථානයට වාහන ඇතුල් කිරීෙම්දී හා එම මධ4ස්ථානය
තුළ වැසිකිළි භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් ගාස්තු අයකිරීෙම්දී විවිධ අයථා කියා
හා මූල4 අකමිකතා සිදුවන බවට ෙගොවි ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, දඹුල්ල ආර්ථික මධ4ස්ථානෙය් සිදුවන එවැනි අකටයුතුකම්
පාලනය කිරීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද ?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
189/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවෙය් උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් දැනට සිටින
නිලධාරින් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) බඳවාගැනීම් කාර්යපටිපාටියට අනුව ඔවුන්ට ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා
උසස්වීම් ලබාදිය යුත්ෙත් කවර කාලයකින් පසුවද;
(iii) ඒ අනුව නියමිත කාලසීමාව සම්පුර්ණ කළ උප ෙපොලිස් පරීක්ෂවරුන්ට
උසස්වීම් ලබා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
979/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් බස් නැවතුම්ෙපොළ මගී ආවරණවල විශාල අඩුවක්
ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

වර්ෂා කාලෙය්දී පාසල් ශිෂ4 ශිෂ4ාවන් විශාල පිරිසක් ෙමම මගී ආවරණ
පෙයෝජනයට ගන්නා බවත්;

(iii)

දැනට ඇති මගී ආවරණ නිසි පමිතිෙයන් ෙතොරව සකස් කර ඇති නිසා අබලන්
තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමුකර අත4වශ4 ස්ථානවල මගී
ආවරණ ඉදිකිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1004/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය
කරන ලද සුළු, මධ4ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල4
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1191/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත4තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත4තුමියෙග් ෙ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 එතුමිය ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1327/’18
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ජාතික පාසලක වසර 8ට වඩා වැඩි කාලයක් ෙසේවෙය් නියුතු විදුහල්පතිවරුන්
ස්ථාන මාරු කිරීෙම් වැඩපිළිෙවලක් 2018 වර්ෂෙය් සිට අධ4ාපන
අමාත4ාංශය විසින් කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ යටෙත් ස්ථානමාරු කිරීම සඳහා ෙයෝජිත ජාතික පාසල්වල නම්
සහ ඒවාෙය් විදුහල්පතිවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ස්ථානමාරු කිරීම් ෙහේතුෙවන් ජාතික පාසල් පද්ධතිය මුළුමනින්
බිඳවැටීම ෙමන්ම, එම පාසල්වල අධ4ාපන මට්ටම කඩා වැටීමක් සිදු
ෙනොවන බවට සහතික වන්ෙන්ද;
(iv) එම පාසල්වලට නව විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීම සඳහා අනුගමනය කරනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 24 )
1330/’18
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, පූනගරි පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කිළි/
මුළංගාවිල් මහා විද4ාලය නමින් ජාතික පාසලක් තිෙබන බවත්;
(ii) කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් තිෙබන ජාතික පාසල් ෙදක අතරින් ගුරු හිඟය,
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් හිඟය, ෙඩස්ක් පුටු හිඟය හා ෙවනත් සම්පත්
ඌනතාවලින් දැඩි ෙලස පීඩාවට පත් වී තිෙබන්ෙන් කිළි / මුළංගාවිල් මහා
විද4ාලය බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

කිළි / මුළංගාවිල් මහා විද4ාලෙය් විදුහල්පතිවරයා, නිෙයෝජ4 විදුහල්පතිවරයා,
ගුරුවරුන් සහ අනධ4න කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත පාසෙල් පවතින සුළු ෙසේවකයන්ෙග් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා කටයුතු
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු ෙනොකර සිටීම තුළින් සිසුන්ෙග් අධ4ාපන
කටයුතු පවර්ධනය කළ හැකි වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙමම පාසෙලහි ෙගොඩනැගිලි අවශ4තාවයන් සපුරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(ii)
(iii)

ෙඩස්ක් පුටු හිඟය මුළුමනින්ම සපුරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
ෙමම පාසෙලහි කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 28 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
282/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත4තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින රජෙය් අධිනීතීඥවරුන් සංඛ4ාව සහ
රජෙය් නීතීඥවරුන් සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම් පමාදයකින් ෙතොරව කාර්යක්ෂම ෙලස
ඉටුකිරීම සඳහා අවශ4 රජෙය් අධිනීතීඥවරුන් සහ රජෙය් නීතීඥවරුන්
සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
399/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මුළු දුර පමාණය ෙකොපමණද;
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(ii)
(iii)

මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
එම මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී ඉඩම් හා අෙනකුත් ෙද්පළ අහිමිවූවන්ෙග් සංඛ4ාව
ෙ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)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවල, 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?
761/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය වන කෘෂිකාර්මික
ෙගොවිෙපොළ සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙගොවිපළවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ෙගොවිපළවල ෙසේවය කරන කම්කරුවන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(iv) එම කම්කරු පිරිස අතරින් දැනට ෙසේවෙය් ස්ථිර ෙකොට ඇති ෙසේවකයන්
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) ෙසසු කම්කරුවන්ද ස්ථිර කිරීමට අමාත4ාංශය පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
957/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා සුනිත4 බලශක්ති අධිකාරිය විසින් ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්යබල
කට්ටල ලබාදීෙම් ව4ාපෘතිය යටෙත් විදුලි බලය ලබා දී ඇති ආගමික ස්ථාන
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් ආගමික ස්ථානයට සපයන ලද විදුලි පද්ධතිෙය් ධාරිතාවය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) 2017.06.01 දින වනවිට එම ව4ාපෘතිය සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම සූර්යබල කට්ටල මඟින් උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලිබල පමාණය
ෙකොපමණද;
(v) ආගමික ස්ථානවලට සූර්යබල කට්ටල ෙනොමිෙල් ලබාදීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1138/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) 2018 මැයි මස ඇති වූ හදිසි ජල ගැලීම්වලින් පීඩාවට පත් ජන සංඛ4ාව එක්
එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) හානි වූ ජීවිත සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iii) හානි වූ නිවාස සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iv) ආපදා සහන කටයුතු සඳහා රජය ෙවන්කළ මුදල ෙකොපමණද;
(v) වන්දි වශෙයන් ෙගවන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(vi) වන්දි ලබාදුන් පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(vii) ෙම් වනවිට වන්දි ලබාදී ෙනොමැති පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(viii) වන්දි ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1157/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

(vi)

පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
ෙමම එක් එක් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පාලනය වන ළමා උද4ාන
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම එක් එක් ළමා උද4ානය සංවර්ධනය කිරීම
සඳහා අමාත4ාංශය විසින් ලබා දී ඇති වාර්ෂික පතිපාදනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
ෙමම ළමා උද4ාන තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත4ාංශය දැනට
ෙගන ඇති පියවර සහ ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1193/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

රාජ4 ව4වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත4වරයාෙග් ෙ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?

( 27 )
1345/’18
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ4 අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙසේවා අවශ4තා මත, මුදල් ෙරගුලාසි 71 යටෙත් ඇති කරනු ලැබූ සුරාබදු
පරීක්ෂක තනතුරට අදාළ වැටුප, අමාත4 මණ්ඩල තීරණයක් මත නිෂ්පාදන බදු
පනත යටෙත් රාජකාරි කිරීම සඳහා ඇති කරන ලද නිෂ්පාදන බදු පරීක්ෂක
තනතුරට හිමි වැටුප හා සමාන බවත්;
(ii) අමාත4 මණ්ඩලය, ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණ එකඟතාවන් මත
සුරාබදු පරීක්ෂකවරුන්ට ලබා දුන් වැටුප ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය
කරන සුරාබදු පරීක්ෂකවරුන්ටද 1992 සිට 2006 වර්ෂය දක්වා ලබා දුන් බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

රාජ4 ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිෙයෝගය අනුව තනතුරු නාමය ෙවනස්
ෙනොකර, නව පත්වීමක් ලබා ෙනොදී ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් තවත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට අන්තර්ගහණය කිරීෙමන් එම තනතුෙර් ෙසේවා ගණය,
කාණ්ඩය, වැටුප් ෙක්ත අංකය හා වැටුප් පරිමාණය අඩු කිරීම, ෙවනස් කිරීම
ෙහෝ ෙවනත් අගතියක් සිදුකිරීම පවතින නීතියට අනුකූල වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය සැමට සමානව සැලකීෙම් මූලධර්මය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 29 වැ" 1හස් ප 2දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
75/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 245ට අනුව, ෙකොළඹ නව නගර ශාලාව අසළ
ආසන 7000කින් යුත් සම්ෙම්ලන ශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා ෙවන්කළ රුපියල්
මිලියන 3000ක මුදල උපෙයෝජනය කළ ආකාරය පිළිබඳ විස්තරාත්මක
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) උක්ත ව4ාපෘතිය සඳහා හවුල්වන ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි ආෙයෝජකයන්
කවුරුන්ද;
(iii) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාවට පතිචාර දැක්වූ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
ආෙයෝජකයන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් සහ ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන වටිනාකම
දැක්ෙවන වගුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
152/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථීක කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මහවැලි ගෙඟ් වැලි ෙගොඩ දැමීම සඳහා විල්ගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය
විසින් බලපත ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;

( 28 )
(iii)

ෙමම බලපත ලබා දීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන විල්ගමුව පෙද්ශෙය්දී මහවැලි ගඟට
විශාල පාරිසරික හානියක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම හානිය වැළැක්වීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
190/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ගරු අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පාසල් ශිෂ4යන් සඳහා ආරම්භ කරන ලද “සුරක්ෂා” රක්ෂණ කමෙයන්
ආවරණය වන ෙරෝග කවෙර්ද:
(ii) පසුගිය වසර 05 තුළ එම ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වූෙය් යැයි වාර්තා වූ පාසල්
ශිෂ4යන් සංඛ4ාව එක් එක් ෙරෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම රක්ෂණ කමය කියාත්මක වන්ෙන් කවර දිනයක සිටද;
(iv) ෙම් දක්වා එම රක්ෂණෙයන් පතිලාභ ලබාගත් ශිෂ4යන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) එම එක් එක් ශිෂ4යාෙග් නම, පාසල, ඉෙගනුම ලැබූ ෙශේණිය, ෙගොදුරු වූ
ෙරෝගය හා රක්ෂණ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
283/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i)
(ii)

ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස විෙදස්ගත වූ කාන්තාවන් සංඛ4ාව;
ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස විෙදස්ගත වූ කාන්තාවන් අතර සිටින මව්වරුන්
සංඛ4ාව;
(iii) ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස විෙදස්ගත වී විවිධ වූ හිංසනයන්ට ලක්වී ශී ලංකාවට
පැමිණි හා මියගිය කාන්තාවන් සංඛ4ාව;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) බාල වයස්කාර දරුවන් සිටින මව්වරුන් විෙදස්ගත වීම ෙහේතුෙවන් ඔවුන්ෙග්
දරුවන්ට අගතිදායක බලපෑමක් ඇති වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, බාල වයස්කාර දරුවන් සිටින කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස
විෙදස්ගත වීම වැළැක්වීමට අමාත4ාංශය පියවර ගන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
762/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ඌව පළාත් අධ4ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පාසල් සඳහා ඉදිකළ ෙදමහල් හා ෙතමහල් ෙගොඩනැගිලි
සංඛ4ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම ෙගොඩනැගිලි ඉදිකළ පාසල්වල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

( 29 )
(iii)

එම ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා ෙකොන්තාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් /
ආයතනවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iv) එම ඉදිකිරීම් ෙවනුෙවන් එක් එක් පුද්ගලයාට/ආයතනයට ෙගවන ලද මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) එම ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ලබාදීෙම්දී පළාත් අධ4ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
980/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය ආර්ථිකය
පිළිබඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වැව් ආශිතව මිරිදිය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්
විශාල පිරිසකට තවමත් ස්ථිර නිවාස ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම නිවාස පශ්නය විසඳීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
ඒ සඳහා නිවාස ව4ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දිනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1005/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය කරන
ලද සුළු, මධ4ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග ව4ාපෘති කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල4
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1256/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙබෝගහකන්ද, සීවලීකන්ද සහ බුලත්ෙගොල්ල යන
ගම්මානවලට නල ජලය ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් එම ගම්මානවල ජනතාව
විශාල පීඩාවකට ලක්වී සිටින බව දන්ෙන්ද;

( 30 )
(ii)

එෙසේ නම්, එම ගම්මානවල ජනතාවට නල ජලය ලබා දීම සඳහා අමාත4ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙන=වැබ 30 වැ" /#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
76/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 246ට අනුව, ශී ලංකාෙව් සාප්පු සවාරි
පාරාදීසයක් (Shopping Paradise) ඇති කිරීම සඳහා සිදුකළ පධාන බදු
සංෙශෝධන කවෙර්ද;
(ii) එකී බදු සංෙශෝධන නිසාෙවන් ඇඟළුම්, සපත්තු, ඉෙලක්ෙටොනික් සහ විදුලි
උපකරණවල මිල ෙකෙරහි සහ පිරිවැටුම ෙකෙරහි ඇතිකළ බලපෑම ෙකබඳු
වීද;
(iii) 1994 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ4ාව සහ ඒ
ඒ වර්ෂෙය්දී එම සංචාරකයන්ෙගන් උපයන ලද විෙද්ශ විනිමය පමාණය
දැක්ෙවන වගුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
284/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද4 අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) ඇඹිලිපිටිය මූලික ෙරෝහෙල්,
(i) වාට්ටු සංඛ4ාව;
(ii) ෙරෝගීන් සඳහා වූ ඇඳන් සංඛ4ාව;
(iii) ශල4ාගාර සංඛ4ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) විශාල පෙද්ශයක් ආවරණය කරමින් ෙමම ෙරෝහල මඟින් ෙසේවාව ලබාෙදන
නමුත්, ඊට සරිලන පරිදි පමාණවත් පහසුකම් ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
550/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බහාලුම්වල අසුරන ලද විදුලි උත්පාදක සවි කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම්
කමිටුෙව් තීරණය අමාත4 මණ්ඩලය පත්කළ ස්ථාවර පසම්පාදන කමිටුව
විසින් නිෂ්පභ ෙකොට පළමු අවස්ථාෙව් පතික්ෙෂේප කරනු ලැබූ ලංසු තබන්නන්
ෙදෙදෙනකු නැවත ඇගයීමට ලක් කරන ෙලස තාක්ෂණික ඇගයීම්
කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිෙය්ද;

( 31 )
(ii)

වඩාත්ම සුදුසු සහ පතිචාරාත්මක අඩුම ලංසු තබන්නා වූ ෙසෙනොක් ෙට්ඩ්
කම්බයින් පුද්ගලික සමාගම, 2017.07.12 දිනැති සිය වාර්තාෙවන් තාක්ෂණික
ඇගයීම් කමිටුව ෙදවන වරටත් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූෙය්ද;
(iii) අමාත4 මණ්ඩලය පත්කළ ස්ථාවර පසම්පාදන කමිටුව, තාක්ෂණික ඇගයීම්
කමිටුෙව් තීරණය නිෂ්පභ ෙකොට අමාත4 මණ්ඩල අනුමතිය හරහා
2017.07.31 දින ඉන්දියාෙව් ස්ටර්ලිං සහ විල්සන් සමාගමට ෙටන්ඩරය
පදානය කෙළේද;
(iv) ෙසෙනොක් ෙට්ඩ් කම්බයින් පුද්ගලික සමාගම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කෙළේද;
(v) ෙසෙනොක් සමාගම තම ෙටන්ඩරෙය්, සවිකිරීම සඳහා ශුන4 පිරිවැයක්
අන්තර්ගත කර තිබුනද, ස්ටර්ලිං සහ විල්සන් සමාගෙම් සහ ෙකොරියානු
සමාගමක ලංසු නැවත සලකා බලන ෙලස අමාත4ාංශය සහ පසම්පාදන
අභියාචනා මණ්ඩලය තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටි ෙහේතුව
කුමක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
763/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත් අඩු ආදායම් පවුල් සඳහා නිවාස ආධාර ලබාදීෙම්
වැඩසටහනක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව, එම නිවාස
ආධාර ලැබූ බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ඉදිරිෙය්දී ෙමම ව4ාපෘතිය යටෙත් වැඩි නිවාස ආධාර පමාණයක් බදුල්ල
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ලබාදීමට අමාත4ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
958/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය දිනවල පැවති දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
පීඩාවට පත් වූ පවුල් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) පීඩාවට පත්වූ එම පවුල් පිළිබඳ වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) නියඟය නිසා පීඩාවට පත් වූ ජනතාවෙග් පානීය ජල ගැටලුව විසඳීමට
අමාත4ාංශය ගත් පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 32 )
1195/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත4වරයාෙග් ෙ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?
1268/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාෙව් වාර්තාගත ෙපොල් නිෂ්පාදනය;
(ii) එකී කාලසීමාව තුළ වාර්ෂිකව අපනයනය කළ ෙපොල් පමාණය;
(iii) එම කාලසීමාව තුළ වාර්ෂිකව ආනයනය කළ ෙපොල් පමාණය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද ?
(ආ) (i) පසුගිය කාලෙය්දී අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ෙපොල් ඵලදාව
අඩුවීම සම්බන්ධෙයන් පිළියම් ෙයදීම සඳහා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) ෙගොවීන් ෙවත සහනාධාර පදනම යටෙත් ෙපොෙහොර ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ලබා දුන් ෙපොෙහොර පමාණය සහ ෙපොෙහොර ලබා දුන් ෙගොවීන්
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඒ යටෙත් ආවරණය වන ෙපොල් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙමෙතක්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දී ෙනොමැති නම්, ඒවා ලබා ෙදනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1331/’18
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, කරච්චි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කිලි/
කිලිෙනොච්චි මධ4 මහා විද4ාලය නමින් ජාතික පාසලක් තිෙබන බවත්;
(ii) කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිෙබන ජාතික පාසල් ෙදක අතරින් එක්
පාසලක් වන ෙමහි ගුරු හිඟය, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග්
හිඟය,
ෙඩස් පුටු හිඟය හා ෙවනත් සම්පත් හිඟයන්ෙගන් යුක්තව කියාත්මක වන
විද4ාලයක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

එකී පාසෙල් විදුහල්පතිවරයා, නිෙයෝජ4 විදුහල්පතිවරයා, ගුරුවරුන් සහ
අනධ4න කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
ෙමම විද4ාලෙය් පවතින අනධ4න කාර්ය මණ්ඩලෙයහි පුරප්පාඩු පිරවීම
සඳහා ෙම් දක්වා කටයුතු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු ෙනොකර සිටීම තුළින් සිසුන්ෙග් අධ4ාපන
කටයුතු දියුණු කළ ෙනොහැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 33 )
(ඇ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමම පාසෙලහි ෙගොඩනැගිලි අවශ4තාවයන් සපුරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
ෙඩස් පුටු හිඟය මුළුමනින්ම සපුරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
ෙමම පාසෙලහි කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2019 ජනවා 11 වැ" /#රාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා. 3/’18
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද4
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද4ාලයට අනුබද්ධව ෛවද4 පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද4 පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 4/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ4ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව4ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ4ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙ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.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ4 වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ4 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.
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පා.22/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද4ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ4ාපන 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
අධ4ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ4ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය 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
ජාත4න්තර 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 අවශ4තා සපුරාලීම සඳහා
අවශ4 ෙපෝටීන් ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා
ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීමට අවශ4 සියලුම සම්පත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පවතින බැවින් ද, එම
දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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 ව4ාපෘතියක් 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 ව4ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ4තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ4තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති
බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ4තා 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 අවශ4 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 පුරාවිද4ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද4ා
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන රැසක් සහිත දිස්තික්කයක් වන අතර අතීතෙය්දී කුරුණෑගල,
දඹෙදණිය සහ යාපහුව වැනි රාජධානි පිහිටා තිබුෙන්ද කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ වුවත්,
අද වනවිට එම ෙපෞරාණික ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බලවත් ගැටලු මතුවී ඇති
බැවින්, එම පුරාවිද4ා 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 රාජ4 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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පා.33/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් මිරිදිය මත්ස4 කර්මාන්තය
පවර්ධනය කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය භූෙගෝලීය වශෙයන් සළකා බලන කල මුහුදු
සීමාෙවන් දුරස්ථව පිහිටා ඇති බැවින්, එම දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ෙපෝටීන්
අවශ4තාව සපුරාලීම සඳහා මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි සියලු වැව් හා ජලාශවල මිරිදිය
මත්ස4 කර්මාන්තය පවර්ධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.34/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
සිදුවී ඇති පරිසර හානිය අවම කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
පරිසරයට දැඩි හානියක් සිදුවී ඇති බැවින්, එම පරිසර හානිය අවම කිරීම සඳහා කඩිනම්
වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.35/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, — මහනුවර ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරීම,— වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් මහනුවර ෙරෝහල ෙදවැනි ජාතික ෙරෝහල ෙලස
දියුණු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බැවින්, එම ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති සියලු අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරිමට කඩිනමින් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 36/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාෙද්ශීය මාධ4ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය ගැටලු විසඳීමට
යාන්තණයක් සකස් කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා ෙතොරතුරු වැදගත් සාධකයක් වන අතර,
එම ෙතොරතුරු සම්පාදනෙය්දී වැදගත් ෙමෙහවරක් ඉටුකරන පාෙද්ශීය මාධ4ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය
ගැටලු විසඳීමට යාන්තණයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.37/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම්
ව4ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— වර්තමානෙය් ෙලෝකෙය් ජලජ පැළෑටි සඳහා විශාල ඉල්ලුමක්
පවතින අතර, එමඟින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීෙම් පුළුල් අවස්ථාවක් උදා වී ඇති
අතර, මෑතකදී ජපන් විෙශේෂඥයන් විසින් සිය පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක ජලජ පැළෑටි වගාව සඳහා
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආශිත පෙද්ශය ඉතා ෙයෝග4 බව ෙපන්වා දී ඇති පසුබිමක
ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම් ව4ාපෘතියක් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.38/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ
පළාත තුළ ෙම් වනවිට පිළිකා ෙරෝගීන් සංඛ4ාව විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම
ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.39/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් පධානතම ළමා ෙරෝහල වන රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල් පවතින දැඩි තදබදය
අවම කිරීම සඳහා ෙමන්ම, වයඹ හා උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාවට පෙයෝජනවත් වන පරිදි වයඹ
පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.40/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය සංචාරක කලාපයක් ෙලස දියුණු කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරන බැවින්, එම කර්මාන්තෙය් දියුණුව සඳහා අවශ4 මානව සම්පත පුහුණු කිරීම
සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.41/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ මෑත කාලීනව විශාල ෙලස
වකුගඩු ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.42/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් තැලසීමියා
ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— මෑතකාලීනව ශී ලංකාෙව් වැඩිම තැලසීමියා
ෙරෝගීන් වාර්තා වී ඇත්ෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වන අතර, තවමත් එම ෙරෝගීන්ට පතිකාර
ලබා ගැනීම සඳහා ෙවනම ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කර ෙනොමැති බැවින්, එම ෙරෝගීන් සඳහා ෙවනම
ෙරෝහලක් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.43/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කිරීම,—
ෙකොළඹ නගරය සහ එහි තදාසන්න නගර පරිපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, කඩුෙවල සහ
ෙකෝට්ෙට් යනුෙවන් මහ නගර සභා තුනක් පැවතිය ද, ෙමම මහ නගර සභා බල
පෙද්ශ තුනටම මායිම්ව ඇති ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පාලනය වන්ෙන්
පාෙද්ශීය පරිපාලන ඒකක ෙදකක්
වන ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ
ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාව
යටෙත් වන බැවින්, සමස්ත
ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික
විෂමතාවන් ඇති කිරීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති අතර, අවට පවතින මහ නගර සභා,
පරිපාලනෙය් කාර්යක්ෂමතාව මත ශීඝ සංවර්ධනයක් ෙම් වනවිට ළඟා කර ෙගන ඇති
බැවින්, සමස්ත ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම සංවර්ධනය අරමුණු කර
ගනිමින් ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය
සභාව එකාබද්ධ කර ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.44/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— හජ් වන්දනා පනතක් හඳුන්වා දීම,— වාර්ෂිකව හජ්
වන්දනාෙව් ෙයෙදන ශී ලාංකික බැතිමතුන් විසින් මුහුණ ෙදන ගැටලු නිරාකරණය කර
ගැනීමටත්, ඒ පිළිබඳ ආයතනික වòහයක් ස්ථාපනය ෙකොට නීතිමය පතිපාදන සකස්
කිරීමටත්, රජය මඟින් “හජ් වන්දනා පනතක්” හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.45/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිය ෙහේතුෙවන්
බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් නිවාස, ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වූ පවුල්
සඳහා සහන සලසාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිය සඳහා භූගත උමං මාර්ග
කැණීම ෙහේතුෙවන් බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිය නිවාස,
ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වී ෙම් වනවිට වසර තුනක කාලයක් ගතවී තිබුණ ද, අවතැන්
වූ එම ජනතාවට ෙමෙතක් කිසිදු වන්දි මුදලක් ෙහෝ සහනයක් ලැබී ෙනොමැති බැවින්,
එම ජනතාවට සහන සලසා දීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.46/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— දුම්රිය මඟින් එළවළු පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම,— බදුල්ල දිස්තික්කය ඇතුළු එළවළු නිෂ්පාදනය කරන
දිස්තික්කවල සිට එළවළු ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන අඩු පිරිවැයකින්, අපෙත් යෑම අවම
කරමින් දුම්රිය මඟින් රෙට් ෙසසු පෙද්ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.47/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව4ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජල
හිඟයකට මුහුණ දී සිටින ජනතාවට ජල පහසුකම් ලබාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන
ව4ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 07ක පවුල් 8394ක
ජනතාවට උග ජල හිඟයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති බැවින්, එම ජනතාවට අවශ4 ජල
පහසුකම් ලබාදීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.48/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් ගරා වැෙටමින් තිෙබන
විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාෙව් වැඩිම විහාරස්ථාන සංඛ4ාවක් පිහිටා ඇති,
ස්වාමින්වහන්ෙසේලා වැඩිම පමාණයක් වැඩ සිටින, ෙබෞද්ධයන් වැඩිම පිරිසක් වාසය කරන
හා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල වැඩිම සංඛ4ාවක් කියාත්මකව පවතින වයඹ පළාෙතහි
ගරා වැෙටමින් තිෙබන විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 49 /’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — කල්පිටිය ආශිතව තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය
කිරීම,— වයඹ පළාෙත් කල්පිටිය පෙද්ශෙය් තල් ආශිත කර්මාන්ත පසුගිය වසර කිහිපය
තුළ දරුණු කඩා වැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, වත්මන් රජෙය් පතිපත්තිවලට අනුව,
ඉදිරිෙය්දී කල්පිටිය පෙද්ශය සංචාරක පුරවරයක් වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩසටහනට සමගාමීව එම පෙද්ශෙය් තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහනක්
ද දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා. 51/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— අයහපත් කාලගුණය නිසා ඇතිවන වසංගත
තත්ත්වයන් ව4ාප්තවීම වැළැක්වීම,— අයහපත් කාලගුණය නිසා ඇතිවන ජල ගැලීම්
වලින් පසුව ආපදාවට ලක්වූ පෙද්ශවල ජලය බැස යාමත් සමඟ මී උණ, පාචනය ඇතුළු
ෙබෝවන ෙරෝග පැතිරයාෙම් අවදානමක් පවතින බවට අදාළ පෙද්ශවල මහජන ෙසෞඛ4
පරීක්ෂකවරු විසින් ෙපන්වා දී ඇති බැවින්, එවැනි වසංගත තත්ත්වයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම
සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 52/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ගංගා ෙදෝණි පද්ධතිෙයන් උපරිම පෙයෝජන
ලබා ගැනීම,— කෘෂිකාර්මික රටක් වන අප රෙටහි ගංගා ෙදෝණි පද්ධතිෙයන් කෘෂි
කර්මාන්තයට විශාල ෙසේවාවක් ඉටුවන නමුදු, ෙමම ගංගාවල ජලෙයන් විශාල පමාණයක්
භාවිතයට ෙනොෙගන මුහුදට ගලා බසින බව විද්වත් පර්ෙය්ෂණ මඟින් පවා ෙහළි වී ඇති
බැවින්, මහා පරාකමබාහු රජ සමෙය්දී ෙමන් ෙමම ජල සම්පෙතන් රෙට් සංවර්ධනයට
උපරිම පෙයෝජන ලබා ගත හැකි ආකාරෙය් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 53/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ගංවතුර පාලනය කිරීම,—
අයහපත් කාලගුණය සහිත කාලසීමාවන්වහිදී නිරන්තරෙයන්ම ගංවතුරින් ආපදාවට
ලක්වන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ගංවතුර පාලනය කිරීමට වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 54/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් සබරගමුවට
ආෙව්ණික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම,— කලාව, කීඩාව ආදී ෙබොෙහෝ අංශවල සබරගමුවට
උරුම ආෙව්ණික ලක්ෂණ ඇති අතර අද වනවිට වාණිජකරණය හමුෙව් එම ආෙව්ණික
ලක්ෂණ අභාවයට යාෙම් අවදානමක් ඇති බැවින් අනාගත පරපුර ව ෙ◌නුෙවන් සබරගමුවට
ආෙව්ණික උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 55/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ස්වභාවික ආපදා අවම
කිරීෙම් වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,— ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය මඟින්
නිකුත් කරන ලද වාර්තාවන්ට අනුව රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයන්ට
ලක්වීෙම් අවදානමක් සහිත ස්ථාන රාශියක් ඇති බව ෙපන්වා දී ඇති බැවින් එම
තත්ත්වයන් අවම කිරීම සඳහා යම් වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 56/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජූෙඩෝ කීඩාව පවර්ධනය
කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජූෙඩෝ කීඩාවට දක්ෂතා දක්වන විශාල පිරිසක් සිටින
බැවින් එම පිරිස ජාත4න්තර තලයට ෙගන යාමට හැකිවන අයුරින් මහනුවර දිස්තික්කෙය්
ජූෙඩෝ කීඩාව පවර්ධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

