(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 6(6).]

පා ෙෙ අංක 6 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප රකය
!"# කෙළ% 2017 *

මස 28 වැ! /"රාදා

2017 අෙග1ස්  මස 08 වැ! අඟහ3වාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත:තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— ජාතික රාජ: සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ රුසියානු
සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2017 ජූනි 07 දිනැති අංක 2022/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2017.07.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත:තුමා,— උදර්පන
පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— ජාතික රාජ: සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ යුක්ෙර්නය
අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 02
දිනැති අංක 2021/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.07.26 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අභ:න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත:තුමා,—
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 52 වගන්තිෙය් (1) උපවගන්තිය යටෙත්
අභ:න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත:වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2017 මැයි 31 දිනැති අංක 2021/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2017.07.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(2)
*
කීඩා අමාත:තුමා,— කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝගය,— ජාතික රාජ: සභාෙව් 1973
අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 වගන්තිය යටෙත් කීඩා
අමාත:වරයා විසින් ජාතික කීඩා සංගම් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 2017
මැයි 05 දිනැති 2017/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.07.26
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත: මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත:තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2016.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහන හා සන්නිෙව්දන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.01.26 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත:තුමා,— ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහන හා සන්නිෙව්දන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.03.24 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත:තුමා,— ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය
යටෙත් 2017.05.03 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහන හා සන්නිෙව්දන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.26 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ: ව:වසාය සංවර්ධන අමාත:තුමා,— ශී ලංකා රාජ: වැවිලි සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2016.12.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ: වැවිලි
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ: ව:වසාය සංවර්ධන අමාත:තුමා,— ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන
අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)

(3)
*
රාජ: ව:වසාය සංවර්ධන අමාත:තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල: පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.25 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31
වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ: ව:වසාය සංවර්ධන අමාත:තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල: පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල: පකාශන අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.03 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ: ව:වසාය සංවර්ධන අමාත:තුමා,— සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා මූල: පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2017.03.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සී/ස කුරුණෑගල වැවිලි
සමාගෙම් මූල: පකාශන හා වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.05.23 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද: අමාත:තුමා,— රාජ: ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ: කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ: ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ: හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
*
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද: අමාත:තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1983 අංක 54 දරන ශී ජයවර්ධනපුර මහෙරෝහල් මණ්ඩල
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2)(C) වගන්තිය යටෙත්
2016.07.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ: හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)

(4)
*
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද: අමාත:තුමා,— රාජ: ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ: කාර්මික නීතිගත සංස්ථා
පනෙත් 30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2016.08.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ: ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ: හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් 2017.07.04 දින සලකා බලන ලදී.)
* සල"ෙණ හ7ව8 ලබෙ ආ:;ෙ කට= ය.
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ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා.191/’17
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 අවශ:
පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.192/’17
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද:ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ:ාපන 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
අධ:ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ:ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.193/’17
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— සියලුම විශ්වවිද:ාලවල දැනට පවතින නවක
වදය සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති කියාත්මක කිරීම,— විශ්වවිද:ාල තුළ
ෙහෝ ඉන් පිටත නවක සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නවක වදය සම්පූර්ණෙයන්ම වැළැක්වීම
හා 1998 අංක 20 දරන අධ:ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනත් ස්වරූපෙය් සාහසික
කියා තහනම් කිරීෙම් පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය කියාත්මක කරන සියලුම
පාර්ශ්වයන්ට නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.194/’17
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ: වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ: 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.

(5)
පා.195/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— යුද්ධය නිසා දිවි අහිමි වූ ජනතාව සිහි කිරීම සඳහා
අනුස්මරණ ස්මාරකයක් තැනීම සහ සිහිපත් කිරීම සඳහා ෙපොදු දිනයක් ෙවන් කිරීම,—
දශක ගණනාවක සිට උතුරු පළාෙත් පැවති යුදමය වාතාවරණය තුරන් වී සාමකාමී ජීවන
රටාවකට ජනතාව දැන් අවතීර්ණ වී සිටින අතර පසුගිය කාලෙය් පැවති අසාමාන:
තත්ත්වයන් නිසා ද, යුදමය වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් ද, ඝාතනයට ලක්වූ සියලු ජාති, ආගම්
හා සමාජවලට අයත්, සියලුම භාෂාවන් කතාකරන ජනතාව, ශී ලාංකිකයින් ෙලස සිහිපත්
කරමින්, එම ජනතාව මව්බිම ෙවනුෙවන් ද, ඔවුන් කළ පරිත:ාගයන්වලට ෙගෞරව කිරීම
සඳහා ද, උතුරු පළාෙත් ඕමන්ෙත් පෙද්ශය තුළ සුදුසු ස්ථානයක “අනුස්මරණ
ස්මාරකයක්” තැනීමට ද, එම යුදමය තත්ත්වය නිසා දිවි අහිමි වූ සියලුම ජාති, ආගම් හා
භාෂාවන් කථා කරන ජනතාව සිහිගැන්වීම සඳහා සුදුසු දිනයක් නම් ෙකොට සෑම වසරක්
පාසාම එම දිනය සැමරීමට ද රජය පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1187/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ,
(i)
(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;
1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1330/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

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

LTL සමාගමට එහි 100% ක අයිතිය තිෙබ්ද;
එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
ෙම් වනවිට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිවී
තිෙබ්ද;
(v) LTL සමාගම සතු LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙමහි ෙකොටස් අන්සතු කිරීමට
ෙහෝ පැවරීමට අයිතියක් ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(6)
(ආ)

(i)

LTL සමාගමට අයත් සී/ස LTL ෙපොෙජක්ට්ස් (පුද්ගලික) නමැති උප සමාගම
2006 න් පසු විගණන වාර්තාවන්ට ඇතුළත් වී ෙනොමැති බවත්; ඒ ෙහේතුෙවන්
ෙමම සමාගෙම් ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවත්;
(ii) ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 2006 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා රජයට අහිමි වූ
ලාභාංශ මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1404/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අනුව, අලි - මිනිස් ගැටුමට ඉලක්කගත විසඳුමක්
ලබාදීම සඳහා වර්ෂ 3ක් තුළ පෙයෝජනයට ගැනීමට ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන
4000ක පතිපාදනෙයන් 2016 වර්ෂය තුළ උපෙයෝජනය කරන ලද මුදල් පමාණය සහ
එෙසේ වැය කළ මුදෙලහි ඵලදායීත්වය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

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

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දරන අමාත:ාංශය ෙහෝ
ආයතන කවෙර්ද;
1977 සිට ෙම් දක්වා අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් වාර්තා වූ මරණ සංඛ:ාව හා
ෙද්පළ හානිය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී අලි - මිනිස් ගැටුෙමන් මියගිය පාර්ශ්වයන්ට රජය
මඟින් වන්දි මුදල් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් අලි-මිනිස් ගැටුම සඳහා ලබා දීමට
අෙප්ක්ෂිත ඉලක්කගත විසඳුම පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1473/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ: අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ කියාත්මක, රෙට් සංවර්ධන කාර්යයට සුවිෙශේෂී
දායකත්වයක් දක්වන පාෙද්ශීය මාධ:ෙව්දී සංවිධාන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් පාෙද්ශීය මාධ:ෙව්දී සංවිධානවල නම් හා එහි නිලතල දරන
මාධ:ෙව්දීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට ෙමන්ම වෘත්තීය ජීවිතෙය් අභිවෘද්ධිය
උෙදසා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1497/’16
ගරු (ෛවද:) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ: පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) ශී ලංකාෙව් සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීෙම් අවශ:තාවය පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, සිනමාශාලා ඩිජිටල් කිරීමට රජය මැදිහත් ෙනොවන්ෙන් මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
1499/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධිකරණ අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනෙත් 23 වගන්තියට අනුව, වයස අවුරුදු 12 න්
පහළ මුස්ලිම් දැරියන් විවාහ කර දීෙම්දී ක්වාසි විනිසුරුවරයන්ෙග් අනුමතිය
ලබා ගත යුතු බව දන්ෙන්ද;
(ii) ඒ අනුව, වයස අවුරුදු 12 න් පහළ මුස්ලිම් දැරියන් විවාහ කරදීෙම්දී, ක්වාසි
විනිසුරුවරයන් විසින් අවසර ලබා දී තිෙබන බවට වාර්තා වී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා එම පනත අනුව, අනුමතිය ලබා දී ඇති
අවස්ථා සංඛ:ාව සහ ඒ පිළිබඳ විස්තර එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1504/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2016 වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්දී සහ 2017 වර්ෂෙය් ෙම් වනවිට ෙවළඳෙපොෙළේ වී
වගාව සහ ෙවනත් වැවිලි සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ෙපොෙහොර වර්ගවල
මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
2016 වර්ෂය මුල පැවති ෙපොෙහොර මිල අනුව සැසඳීෙම්දී, ෙම් වනවිට
ෙපොෙහොර මිල වැඩිවී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
2016 වර්ෂය මුල ෙවළඳෙපොෙළේ රු. 1300/- ක් වූ කිෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර
මිටියක මිල ෙම් වනවිට රු. 2900/- දක්වා වැඩිවී තිෙබ්ද;

(iv)

ෙපොෙහොර මිල පාලනය ෙනොකළෙහොත් ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය ෙවළඳෙපොළ
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?
1508/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

2016.12.31 දිනට සමස්ත ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය කවෙර්ද;
2014.12.31 සහ 2015.12.31 දිනට සාෙප්ක්ෂව, 2016.12.31 දිනට සමස්ත
ෙකොටස් මිල දර්ශකෙය් අගය ෙකොපමණ පතිශතයකින් ෙවනස් වී තිෙබ්ද;
(iii) 2016 වර්ෂය තුළදී ශුද්ධ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වල අගය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1625/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමරට පාසල් පද්ධතිය තුළ ජනපිය පාසල් සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට
උත්සාහ කිරීම මඟින් ගාමීය පාසල් විශාල පමාණයක් වැසීයාෙම් තර්ජනයට
ලක්වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(8)
(ii)
(iii)

ළමුන් 50 ට අඩුෙවන් සිටින පාසල් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
ඉහත (ii) හි සඳහන් සංඛ:ාව, එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, ඇඹිලිපිටිය අධ:ාපන කලාපෙය්, ෙගොඩකෙවල
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි ෙකෝම්පිටිය විද:ාලය දැනට වසා දමා ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම පාසල වසා දැමීම, පළාත් අධ:ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ අදාළ
ආයතන දැනුවත් කර ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, තම අභිමතය පරිදි පාසල වසා දමා එහි තිබූ භාණ්ඩ ද හිතුමෙත්
ෙබදාදීම සම්බන්ධෙයන් විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ෙකොට්ඨාස සහ කලාප
අධ:ාපන අධ:ක්ෂවරයන් වගකිව යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1728/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත:න්තර ෙවළඳ
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් අධ:ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
ඔවුන් පත් කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා ෙමම අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණයන් සහ මුදල්
ලබාදුන් මූලාශයන් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙල් පුනරාවර්තන වියදම්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදල මඟින් ශිෂ:ත්ව
ෙගවීමට හා පුනරාවර්තන ෙනොවන කාර්යයන් සඳහා කරන ලද ෙගවීම්, එක්
එක් වර්ෂය සහ කාර්යය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1743/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(9)
(ආ)

(i)

පත්වීම් ලබා දීෙම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබියදී, පත්වීම්ලාභීන්
අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් ඔවුන්ට ගිවිසුම් ලිපි ලබා දුන්ෙන් මන්ද;

(ii)

සුදුසුකම් සපුරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ට පත්වීම් ලබා ෙනොදීෙමන් ඔවුන් දැඩි
අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, පත්වීම් නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1744/’17
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත:න්තර ෙවළඳ
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

2015, 2016 සහ 2017 යන වර්ෂවලදී ලැබූ විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය;
එකී වර්ෂවලදී නැවත ඉවත් කරෙගන ඇති, කලින් ලැබී තිබූ විෙද්ශ ආෙයෝජන
පමාණය;

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, එ මන්ද?
1752/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු දුම්රිය මැදිරි ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට
ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, දුම්රිය මැදිරි ලබා දී ඇති කාලය, පදනම, ලබා දී ඇති ආයතන,
සළකා බැලූ නිර්ණායක, එම මැදිරි සම්බන්ධ කළ දුම්රිය සහ මැදිරි සංඛ:ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙකොන්ෙද්සි පකාරව, දුම්රිය මැදිරි පවරා ඇති ආයතනවලින් දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයවිය යුතු සියලු මුදල් ෙම් වනවිට ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) හිඟ මුදල් අයවිය යුතු ආයතන කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් ආයතනෙයන් අයවිය යුතු හිඟ මුදල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

දුම්රිය මැදිරි ලබාදීෙමන් ෙම් වනවිට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලාභයක්
සිදුවී තිෙබ්ද;

එෙසේ නම්, මුළු අලාභය ෙකොපමණද;
එම අලාභය දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කඩිනමින් අයකර ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 10 )
1778/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ අලුතින් ස්ථාපිත කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති පළාත්
පාලන ආයතන ස්ථාපිත කිරීෙම්දී සලකා බලන කරුණු කවෙර්ද;
(ii) එම පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් වන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ
ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1811/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ෙදමළ මාධ:ෙයන් ඉෙගනුම ලබන පාසල් සිසුන් සංඛ:ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙදමළ මාධ: පාසල්වල උගන්වනු ලබන ගුරුවරුන් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වනවිට පාසල්වල පවතින ෙදමළ මාධ: ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ:ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙදමළ මාධ:ෙයන් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සමත් පුද්ගලයන්ට පුහුණුවක් ලබා
දී ෙදමළ මාධ: ගුරුවරුන් ෙලස බඳවා ගැනීමට කියා ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;
(ii) දැනට ශී ලංකාෙව් පවතින ෙදමළ මාධ: ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා
විෙදස් රටවලින් ගුරුවරුන් ෙගන්වීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එමඟින් ෙදමළ මාධ:ෙයන් උසස් අධ:ාපනය ලැබූ පුරවැසියන්ට
අසාධාරණයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1220/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ:
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;
විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළ වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;

( 11 )
(vii)

ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1331/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)
අයත් උප සමාගම් සංඛ:ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම උප සමාගම් පිහිටුවීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් සමාගෙමන් ෙකෙරන කාර්යයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත සමාගම්වල ආදායෙමන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැෙබන ලාභ
ෙකොටෙසේ පතිශතය, එක් එක් සමාගම අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම ලාභ ෙකොටස් නිවැරදි ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1406/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— උසස් අධ:ාපන හා මහාමාර්ග අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අනුව, නිදහස් Wi-Fi පහසුකම් සැපයූ රාජ:
විශ්වවිද:ාල සහ එම විශ්වවිද:ාල ශිෂ:යන් ෙමම පහසුකම් භුක්ති විඳීම
ආරම්භ කළ දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) රාජ: විශ්වවිද:ාල පද්ධතිය තුළ ඉහත ඩිජිටල්කරණ පහසුකම් සැපයීම
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරනු ලැබූ මුළු පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iii) එම පිරිවැය, වැය බරක් වූ අමාත:ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙර්ද;
(iv) රාජ: විශ්වවිද:ාල පද්ධතිය තුළ ඉෙගනුම ලබන සියලුම සිසුන්ට ලැප්ෙටොප්
පරිගණක ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් රජයට නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1477/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

නගර සැලැසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත:ාංශයට අයත් ෙදපාර්තෙම්න්තු,
සංස්ථා, මණ්ඩල සහ ව:වස්ථාපිත ආයතන කවෙර්ද;
2015 වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙමම එක් එක්
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවක සංඛ:ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
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(iii)

එෙසේ බඳවා ගනු ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, අධ:ාපන සුදුසුකම් සහ
බඳවා ගනු ලැබූ තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) එම ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1729/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අධ:ාපන කටයුතු සඳහා ශී ලාංකිකයන්ට ජනාධිපති
අරමුදල මඟින් පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ ශිෂ:ත්ව ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ අනුව ඒ සඳහා සුදුස්සන් ෙතෝරා ගනු ලබන
පදනම හා කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ඉහළම ලකුණු ලබාගන්නා ශිෂ:යන්ට ශිෂ:ත්ව
ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(iv) පශ්චාත් උපාධි අධ:ාපනය සඳහා උපාධිධාරින්ට ශිෂ:ත්ව ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනත් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ:ත්ව ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද;
(vii) වර්ෂ 2005 සිට 2017 දක්වා ඉහත (iii) සහ (iv) හි සඳහන් කමෙව්දවලට
පරිබාහිරව, ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ:ත්ව ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, මුදල,
ආයතන හා විෙද්ශ රටක් නම්, එම රෙටහි නම එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1730/’17
ගරු (ෛවද:) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අභ:න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය මඟින් ෙයෝජනා කළ පරිදි තම ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය ෙගවන
කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් දායක විශාම වැටුප් කමයක් ෙම් වනවිට කියාත්මක
වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා දායක වී ඇති කලාකරුවන් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(iii) 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී රජය මඟින් ෙම් සඳහා ෙවන් කළ මුදල, එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1735/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ: අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විෙද්ශීය විශ්වවිද:ාලයන්හි අධ:ාපනය සඳහා යන ශී ලාංකික ශිෂ:යන්
ෙවනුෙවන් වසරකට වැයෙවන මුදල සඳහා ලංකාෙව් විෙද්ශ මුදල් සංචිතයට
දැරීමට සිදුවන බර ෙකොපමණද;
(ii) ෙපෞද්ගලික විෙද්ශ සංචාරයන් සඳහා විෙද්ශගතවන පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන්
ලංකාෙව් මුදල් සංචිතයට වසරකට දැරීමට සිදු වන බර ෙකොපමණද;

( 13 )
(iii) ලංකාෙවන් යැෙවන ෙවළඳ භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් ලංකාවට
අයවිය යුතු විෙද්ශ මුදලින් ෙකොපමණ මුදලක් ෙනොලැෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1753/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට දිවයින පුරා කියාත්මක වන ඉන්ධන පිරවුම්හල් සංඛ:ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවායින් ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු පිරවුම්හල් සංඛ:ාව සහ
ෙපෞද්ගලික ආයතනයන් සතු පිරවුම්හල් සංඛ:ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ඉන්ධන පිරවුම්හල් පිහිටා ඇති
ස්ථාන කවෙර්ද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් පිරවුම්හල් දැනට පවත්වාෙගන යනු ලබන පුද්ගලයන්
කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙපෞද්ගලික ආයතන සතු ඉන්ධන පිරවුම්හල් පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

ඒවා අයත් පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
ඉන්ධන පිරවුම්හල් නියාමනය කිරීම නියමානුකූලව සිදු ෙනොවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් නියාමනය කිරීම සඳහා විධිමත්
කමෙව්දයක් සකස් කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1779/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වන ෙපර
පාසල් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපර පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂය සිට ෙමම එක් එක් ෙපර පාසල සඳහා ලබාදුන් ආධාර පමාණය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) දිස්තික්කෙය් ෙපර පාසල් දියුණු කිරීමට සහ නියාමනය කිරීමට පළාත් සභාව
ෙගන ඇති හා ඉදිරියට ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1789/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1990.12.31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු පළාෙත්, මුලතිව්
දිස්තික්කෙය් ෙර්ඛීය අමාත:ාංශය සහ පළාත් සභා යටෙත් කියාත්මක ෙවමින්
තිබූ ෙදමළ මාධ: මුස්ලිම් පාසල් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;

( 14 )
(ii)
(iii)

එම පාසල්වල නම් හා ඒවා පිහිටා තිබූ ස්ථානයන් කවෙර්ද;
එම පාසල් ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් පාසල, රජෙය් පාසලක් බවට පකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත
අංක හා දින කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1852/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා රාජ: ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මඟින්
විධිමත් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියක් කියාත්මක වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) නවක ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තරග
විභාගයක් පවත්වා පතිඵල නිකුත් කිරීමට ආසන්නව තිබියදී, විශාම ෙගොස්
සිටින ගාම නිලධාරින් ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරමින්
සිටින්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එමඟින් තරග විභාගයට ෙපනී සිටි අයදුම්කරුවන්ට බලවත්
අසාධාරණයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) නව බඳවා ගැනීම් ෙකොන්තාත් පදනමින් සිදුකරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා ෙගන ඇති
කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1854/’17
සංවර්ධන

(i)

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත:ාංශය විසින් කය
Ðි ාත්මක කරනු ලබන
මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වසෙර් සිට ඉදිරි වසර 03
ක් දක්වා ෙකොළඹ පÐාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම් කර ඇති
සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(ii) දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iii) ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;
(iv) ෙම් සඳහා රාජ: හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iii) ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 15 )
1873/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— රාජ: පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය් විෙශේෂ, I, II සහ III වැනි ෙශේණි සඳහා අනුමත ෙසේවක
සංඛ:ාව (Cadre) සහ ෙම් වනවිට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් සංඛ:ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය්,
(i)
(ii)

විෙශේෂ ෙශේණියට අයත් තනතුරු කවෙර්ද;
ෙම් වනවිට එම තනතුරුවල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් සහ ඔවුන්ෙග්
ෙසේවාවන් කවෙර්ද;
(iii) I වැනි ෙශේණියට අයත් තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ෙම් වනවිට එම තනතුරුවල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් සහ ඔවුන්ෙග්
ෙසේවාවන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1949/’17
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) උඩරට පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුගිය රජය විසින් අෙහෝසි කිරීම ෙහේතුෙවන් උඩරට පෙද්ශෙය්
ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

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

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1951/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල ශී ලංකාෙව් කුඩා රබර් කර්මාන්තෙයන්
යැපුණු පවුල් සංඛ:ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 16 )
(ii)

2016 වර්ෂෙය්දී එම පවුල් සංඛ:ාව, 2014 වර්ෂයට වඩා
ෙකොපමණ පමාණයකින් අඩු වී තිෙබ්ද;
(iii) රබර් වගා ෙනොකිරීෙමන් රැකියාව අහිමි වූ පුද්ගලයන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය
නංවාලීමට රජය ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iv) අතහැර දැමූ රබර් වගාව නැවත නඟා සිටුවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 ඔ?ෙත1බ මස 19 වැ! Aහස් ප Bදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1221/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

වවුනියාව දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ:
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(iii) විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;
(v) විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළ වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1332/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් නමින් ආයතනයක්
තිබුෙන්ද;
(ii) එම ආයතනෙය් නම ෙවනස් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන නම කවෙර්ද;
(iv) සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත් ෙකොටස් ෙබදී ෙගොස්
ඇත්ෙත් ෙකෙසේද;
(v) ESOT (භාරය) ෙකොටස්කරුවන් සතුව ඇති ෙකොටස් පාලනය කරනු ලබන්ෙන්
කවුරුන් විසින්ද;
(vi) එහි ෙකොටස්කරුවන්ෙග් නම් හා ඔවුන් සතුව ඇති ෙකොටස් සංඛ:ාව පිළිබඳ
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙසේවකභාර ගිවිසුම් අනුව, එය පිහිටුවා ෙකොපමණ කාලයක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග්
ෙකොටස් පිළිබඳව හා ඔවුන් ෙකොටස්කරුවන් බව දන්වා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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(ආ)

(ඇ)

(i)

ESOT සමාගෙමහි ආරම්භක ෙකොටස්කරුවන් කවුරුන්ද, ඔවුන් සතුව තිබූ
ෙකොටස් පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙකොටස්කරුවන් අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්
සිටින්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට ලබැඳියාව පිළිබඳව පිළිගැටුම තිෙබන බව එතුමා
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

COPE වාර්තාෙව් සඳහන් පරිදි සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.)
සමාගෙමන් රුපියල් දස ලක්ෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණයක් ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයට ෙනොෙගවා තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1408/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 182 ෙයෝජනාවට අනුව, පාථමික කර්මාන්ත
කවුන්සිලයක් (Primary Industry Council) පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
(iii) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි, පාථමික කර්මාන්ත කවුන්සිලයක් පිහිටුවීෙම්
අරමුණු හා ඒ සඳහා වූ වැඩපිළිෙවළ සැෙකවින් පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම කවුන්සිලයට සම්බන්ධවන විෙශේෂඥයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(v) උක්ත ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් වන ශී ලංකාෙව් දැනට සකීයව පවත්නා පාථමික
කර්මාන්ත පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vi) 2009 යුද ගැටුම් නිමවීෙමන් පසු, උතුරු නැෙගනහිර ඇතුළුව ශී ලංකාව තුළ
අළුතින් ඇරඹූ පාථමික කර්මාන්තයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1542/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බණ්ඩාරෙවල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත වන බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට උමා ඔය සංවර්ධන ව:ාපෘතිය මරු පහරක් වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම ව:ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් වගා හානි වූ ජනතාවට වන්දි ෙගවීමට
අමාත:ාංශය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1583/’17
ගරු (ෛවද:) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

හම්බන්ෙතොට, රුවන්පුර සුනාමි නිවාස සංකීර්ණෙය්, මයුරපුර, රුවන්පුර,
අංක 35 දරන නිවස එස්. එම්. සිජාවුදීන් මහතාට ලබාදුන්ෙන්ද;
එෙසේ නම් , එම දිනය කවෙර්ද;
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(iii)
(iv)
(v)

ඔහු, එම නිවෙසේ ෙකොපමණ කාලයක් පදිංචිව සිටිෙය්ද;
ෙම් වනවිට එම නිවෙසේ පදිංචිව සිටින්ෙන් කවුරුන්ද;
ඉහත පුද්ගලයාෙගන් එම නිවස බලහත්කාරෙයන් පැහැරෙගන ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(vi) 2010 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී, ෙම් සම්බන්ධෙයන් හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරයාට ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1745/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

පරකඩුව, කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන සමිතිෙය්, ෙත් ශක්ති සාමාජික අංක
109131 දරන ෙක්. පී. සිරිෙසේන යන අය 2016 වර්ෂෙය්දී හදිසිෙය් මිය ෙගොස්
ඇති බවත්;
(ii) ඔහුට හිමිවිය යුතු ෙත් ශක්ති රක්ෂණ පතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා
අවශ: සියලුම ලියකියවිලි මරණකරුෙග් බිරිඳ වූ පී. එම්. ලුසිඩා මහත්මිය (පසු
හිමිකරු) විසින් 2016.09.30 දින රත්නපුර කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන සමිති
පාෙද්ශීය සංවිධානය ෙවත භාරදී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ලියකියවිලි භාරදී දැනට මාස 06කට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇතත්, ෙම්
දක්වා එම පතිලාභ මුදල ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී පතිලාභ මුදල හැකි ඉක්මනින් ඇයට ලබාදීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1755/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙගොඩ ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයන්ට තම කුඹුරු ඉඩෙමන් පර්චස් 10ක
ෙකොටසක් ෙගොඩකර නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට අවසර ලබාදීම දීර්ඝ කාලයක
සිට පැවති බව දන්ෙන්ද;
(ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩම් අහිමි පුද්ගලයන්ට තම කුඹුරු ඉඩෙමන් පර්චස් 10 ක පමණ
ෙකොටසක් ෙගොඩකර නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දී තිබූ අවස්ථා අහිමි කර
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එමනිසා දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල ඉඩම් ෙනොමැති විශාල පිරිසක් අසරණ
තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

කුඹුරු ඉඩෙමන් පර්චස් 10ක පමාණයක් ෙගොඩකර ගැනීම සඳහා ෙම් වනවිට
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයදුම් කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ:ාව
ෙකොපමණද;
ෙමම පුද්ගලයන්ට ඉතා කඩිනමින් එම පර්චස් 10ක කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකර
ගැනීමට අවස්ථා සලසා ෙදන්ෙන්ද;
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(iii)

එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1780/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1790/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1990.12.31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු පළාෙත්,
වවුනියාව දිස්තික්කෙය් ෙර්ඛීය අමාත:ාංශය සහ පළාත් සභා යටෙත්
කියාත්මක ෙවමින් තිබූ ෙදමළ මාධ: මුස්ලිම් පාසල් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් හා ඒවා පිහිටා තිබූ ස්ථානයන් කවෙර්ද;
(iii) එම පාසල් ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් පාසල, රජෙය් පාසලක් බවට පකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත
අංක හා දින සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1853/’17
සංවර්ධන

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත:ාංශය විසින් කය
Ðි ාත්මක කරනු ලබන
ෙමගාෙපොලිස් සැලසුම යටෙත් 2017 වසෙර් සිට ඉදිරි වසර 03 ක් දක්වා
තිඹිරිගස්යාය පÐාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සැලසුම් කර ඇති සංවර්ධන
වැඩසටහන් කවෙර්ද;
දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;
ෙම් සඳහා රාජ: හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
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(v) එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iii) ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1870/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016.01.01 දින සිට 2017.04.30 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකර ඇති
විෙද්ශ සංචාර සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) සංචාරය කරන ලද රටවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් සංචාරය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ජනාධිපතිවරයා සමඟ එක් එක් සංචාරය සඳහා සහභාගී වූ අමාත:වරයන්,
මන්තීවරයන් සහ නිලධාරීන් ඇතුළු සමස්ථ සංඛ:ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ජනාධිපතිවරයා සමඟ සංචාරවලට සහභාගි වූ ෙසසු පුද්ගලයන්ෙග් තනතුරු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1952/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්,
(i) රජය සතු ඉඩම් පමාණය;
(ii) පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට හඳුනාෙගන ඇති රජය සතු ඉඩම් පමාණය;
(iii) පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ඉල්ලුම් කර ඇති පවුල් සංඛ:ාව;
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) ඉල්ලුම් කර ඇති පවුල් සඳහා හඳුනාෙගන ඇති රජය සතු ඉඩම් ලබාදීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1958/’17
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයාම්
ෙහේතුෙවන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය්;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

මරණයට පත්වූ පුද්ගලයන් සංඛ:ාව;
හානි වූ නිවාස සංඛ:ාව;
නායයාම ෙහේතුෙවන් පමණක් හානි වූ නිවාස සංඛ:ාව;
ගංවතුර ෙහේතුෙවන් සම්පූර්ණෙයන් හා අර්ධ වශෙයන් හානියට පත්වූ නිවාස
සංඛ:ාව;
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1961/’17
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2017 මැයි මස රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයෑම් ෙහේතුෙවන්
පූර්ණ හානි වූ නිවාස 630ක් හා අර්ධ හානි වූ නිවාස 4608ක් වාර්තා වී ඇති බව
දන්ෙන්ද;
(ii) හානියට පත් නිවාස නැවත ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;
(iii) ෙම් සඳහා වතු සමාගම් සතු ඉඩම් පවරාගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ඉඩම් කඩිනමින් පවරා ගැනීමට දැනට පවතින නීතිරීති සංෙශෝධනය
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

හානියට පත් නිවාස සඳහා වන්දි මුදලක් ලබාදීමට රජය නියමිත කාලසීමාවක්
තීරණය කර තිෙබ්ද;
(ii) ආපදාවට ලක්වූ සියලු නිවාස සඳහා වන්දි මුදල් ලබාෙදන්ෙන්ද;
(iii) නිවාස හානි සඳහා වන්දි මුදල් ලබාදීෙම්දී සලකා බලනු ලබන නිර්ණායකයන්
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1962/’17
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

2013 වර්ෂෙය් සිට ෙම් වනෙතක් විමධ:ගත පතිපාදන යටෙත් පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, දංෙකොටුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ලැබුණු මුළු
පතිපාදන පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම පතිපාදන ලැබුනු ආකාරය කවෙර්ද;
එම පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් ෙම් වනවිට නිම කර ඇති හා සිදු ෙකෙරමින්
පවතින වැඩසටහන්/ව:ාපෘති තිෙබ්ද;
ෙමම කාලසීමාව තුළ කිසියම් ආයතන ෙහෝ සංවිධාන සඳහා පතිපාදන ෙවන්
කිරීම් සිදු කර ඇත්නම්, එකී මුදල හා පතිලාභී ආයතනෙය් ෙහෝ සංවිධානෙය්
නම් හා ලිපිනයන් එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

( 22 )
(v)

උක්ත කාලසීමාව තුළ අවිච්ෙඡ්ද වූ මුදලක් ඇත්නම්, එම මුදල් පමාණයත්, එෙසේ
වූ ආකාරයත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1222/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය් පිහිටා ඇති රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව විනාශ කරන ලද රාජ:
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(iii) විනාශ වූ එම ෙද්පළ පිළිබඳව රජෙය් පිළිගත් තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙද්පළවල සම්පූර්ණ වටිනාකම ෙකොපමණද;
(v) විනාශ කරන ලද එක් එක් ෙද්පළවලට අදාළ වගකිව යුතු තස්තවාදීන්ට
විරුද්ධව නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(vii) ඉහත (i) - (vi) දක්වා විමසා ඇති ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1334/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්ග ෙනොකළ කසළ එකතු ෙනොකිරීමට පළාත් පාලන ආයතන ගත් තීරණය
පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට අවශ: කටයුතු සිදුකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
(iii) කසළ වර්ගීකරණය කර එකතු කිරීමට අවශ: පහසුකම් ජනතාවට ලබාදී
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
(v) වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ එකතු කිරීමට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා
පහසුකම් සලසා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

කසළ වර්ගීකරණය කර ෙනොෙදන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගනු ලබන කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ පතිචකීකරණය කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවර ස්ථානයකදීද;
ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
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(v) පතිචකීකරණය කරන ලද කසළ කවර කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකිද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1409/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අනුව, රතන් ආනයනය සඳහා බලපත
50ක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී බලපතලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් විසින් ෙගවූ
බලපත ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළහි රතන් මිල හැසිරීම පිළිබඳ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) බදු රහිතව ශී ලංකාවට රතන් ආනයනය කරනු ලබන තැනැත්තන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකාවට රතන් ආනයනය කරනු ලබන පධාන සැපයුම්කරුවන් සහ රටවල්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1474/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් බදුල්ල
දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව:ාපෘති සංඛ:ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් සංවර්ධන ව:ාපෘතිෙය් නම, වැය කරන ලද මුදල, ෙකොන්තාත්
ලබාදුන් සමාගෙම් නම, එම සමාගමට ලබාදුන් මුදල, විවෘත කළ දිනය සහ එම
විවෘත කිරීම සඳහා වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) අමාත:ාංශය විසින් බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට
අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ව:ාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1746/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයවැය කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාමට ගනු ලැබූ තීරණය
කියාත්මක වන්ෙන්ද, ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(ii) සිදුවිය හැකි අයවැය කප්පාදු කිරීම් පිළිබඳව විමසා බැලිය හැකි ආයතනය
කවෙර්ද;
(iii) අයවැෙයන් ෙදනු ලැබූ ෙපොෙරොන්දුවල කියාකාරිත්වෙය් පගතිය
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගන්ෙන් ෙකෙසේද;
(iv) 2017 අයවැෙය් සුභසාධන ෙයෝජනා ඉටුකිරීෙම් දින සටහනක්
(කැලැන්ඩරයක්) ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 24 )
(ආ)

(i) 2015 අයවැය ෙයෝජනාවලින් ඉටු ෙනොකරන ලද ෙයෝජනා කවෙර්ද;
(ii) එම ෙයෝජනා ඉටු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1756/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්තමානෙය්දී වල් ඌරන්ෙගන් මිනිස් ජීවිතවලට හානි සිදුෙවමින් පවතින
බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට වනඅලියා, කිඹුලා, වලහා, දිවියා හා කුළු හරකා යන සතුන්ෙගන්
සිදුවන ජීවිත හානියකදී ස්තී, පුරුෂ සමාජභාවය සහ වයස් ෙභ්දයකින් ෙතොරව
රු.200,000/-ක වන්දි මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු සලසා ඇති බවත්;
(iii) නමුත්, වල් ඌරාෙගන් සිදුවන ජීවිත හානියකදී එවන් වන්දි ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් ෙනොමැති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

එවන් හානිවලට ලක් වූ ඉතා අසරණ තත්ත්වෙයන් පසුවන අය ෙවනුෙවන්
වන්දි ෙගවීෙම් කමෙව්දයක් කඩිනමින් කියාත්මක කළ යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ සඳහා කඩිනමින් වන්දි කමයක් කියාත්මක කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1791/’17
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1990.12.31 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුෙව්දී උතුරු පළාෙත්,
යාපනය දිස්තික්කෙය් ෙර්ඛීය අමාත:ාංශය සහ පළාත් සභා යටෙත්
කියාත්මක ෙවමින් තිබූ ෙදමළ මාධ: මුස්ලිම් පාසල් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් හා ඒවා පිහිටා තිබූ ස්ථානයන් කවෙර්ද;
(iii) එම පාසල් ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් පාසල, රජෙය් පාසලක් බවට පකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත
අංක හා දින සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1813/’17
ගරු (ෛවද:) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) කළුතර දිස්තික්කෙය් පිහිටි රජයට අයත් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) එම ඉඩම්වලින් බදු දී ඇති පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම ඉඩම්, බදුගත් ආයතනය, බදුගත් දිනය, බදු කාලය සහ බදු මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එම ඉඩම් සඳහා හිඟ බදු ෙගවීමට ඇති ආයතන කවෙර්ද;
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(v)

එක් එක් ආයතනෙයන් ෙගවීමට ඇති හිඟ බදු මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1855/’17
සංවර්ධන

(i)

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත:ාංශය විසින් කය
Ðි ාත්මක කරනු ලබන
මහානගර සැලසුම (Megapolis Plan) යටෙත් 2017 වසෙර් සිට ඉදිරි වසර 03
ක් දක්වා කඩුෙවල පÐාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සඳහා සැලසුම් කර ඇති
සංවර්ධන වැඩසටහන් කවෙර්ද;
(ii) දැනටමත් යම් වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iii) ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන් නිශ්චිත වශෙයන් පටන්
ගන්නා දින වකවානු කවෙර්ද;
(iv) ෙම් සඳහා රාජ: හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ෙහෝ ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
වැඩසටහන් සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
දැනට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(iii) ෙම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ණය ලබා ගන්නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1871/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත:තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.08 දින සිට 2017.04.30 දින දක්වා ගරු අගාමාත:වරයා විසින් සිදු
කර ඇති විෙද්ශ සංචාර සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
(ii) සංචාරය කරන ලද රටවල් කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් සංචාරය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) අගාමාත:වරයා සමඟ එක් එක් සංචාරය සඳහා සහභාගි වූ අමාත:වරයන්,
මන්තීවරයන් සහ නිලධාරින් ඇතුළුව සමස්ත සංඛ:ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) අගාමාත:වරයා සමඟ විෙද්ශ සංචාරවලට සහභාගී වූ ෙසසු පුද්ගලයන්ෙග්
තනතුරු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1875/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වයඹ පළාෙත්, දැඩි පානීය ජල හිඟයක් පවතින ගම් සංඛ:ාව ෙකොපමණද;
එම ගම්වල නම් කවෙර්ද;
ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳින ගම් සඳහා ජල බවුසර් ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් ඔබ
අමාත:ාංශය මඟින් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙම් දක්වා ලබාදී ඇති ජල බවුසර් සංඛ:ාව හා ඒවා ලබාදුන් ගම්
කවෙර්ද;
(v) ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳින අෙනකුත් ගම් සඳහා ජල බවුසර් ලබාදීමට
අමාත:ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1959/’17
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයාම්
අවදානම ෙහේතුෙවන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පදිංචිව සිටින, තම නිවාසවලින්
ඉවත්වීමට උපෙදස් දී ඇති පවුල් සංඛ:ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) අදාළ නිවාස හිමියන්ට ඒ ෙවනුෙවන් ඉඩම් ලබාදීමට සහ නිවාස ඉදිකර
ගැනීමට වැඩපිළිෙවළක් සකස්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එක් පුද්ගලෙයකුට ලබාෙදන ඉඩම් පමාණය සහ නිවසක් ඉදිකිරීමට
ලබාෙදන වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1963/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2007 වර්ෂෙය් සිට, සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්තව වැලිඔය
අධ:ාපන කලාපෙය් ගුරු සහායකයන් ෙලස 29 ෙදෙනකු ෙසේවය කරන බවත්;
(ii) යුද ගැටුම් පැවති කාලෙය් පටන් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතා මධ:ෙය් රාජකාරි
කටයුතුවල නිරත වුවද, ෙම් වනෙතක් ගුරු ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කර
ෙනොමැති බවත්;
(iii) එම පළාෙත් ෙසේවය කළ ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන් කැබිනට් අනුමතියකින් ස්ථිර
කිරීමට පියවර ෙගන ඇති බවත්;
(iv) එම අනුමතිය මත උතුරු පළාත් සභාව විසින් ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත්
ෙසේවය කළ ගුරුවරුන්ද ස්ථිර කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම ගුරු සහයකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 27 )
1977/’17
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— අධ:ාපන අමාත:තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, තිරියායහි පිහිටි ඓතිහාසික වශෙයන් ඉතා
වැදගත් ගිරිහඬුසෑය ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
අමාත:ාංශය විසින් ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) ගිරිහඬු සෑය විහාර භූමිෙය් ඇති තපස්සු භල්ලුක ෙදබෑයන් පිළිබඳ සඳහන් වන
ඓතිහාසික ෙසල්ලිපිය කිසිදු ආවරණයක් ෙනොමැතිව වැස්සට සහ අව්වට
නිරාවරණය ෙවමින් පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iii) එම ෙසල්ලිපිය තවදුරටත් විනාශවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා පුරාවිද:ා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(iv) ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමිය විධිමත් පූජා නගරයක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1983/’17
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත:තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් අළුත්ගම මහජන කීඩාංගණය එම සභාව
මඟින් නඩත්තු කරන බවත්;
(ii) මීට වසරකට ෙපර එම කීඩාංගණය පතිසංස්කරණය කර සංවර්ධනය කළ
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා දුන් පතිපාදන පමාණය සහ වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) කීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී නියමිත ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කර
තිෙබ්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම ව:ාපෘතිෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන් කවුරුන්ද;
(v) ව:ාපෘතිය සඳහා අනුමත වූ සම්පූර්ණ මුදලම එම ව:ාපෘතියට ෙයොදවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එම කීඩාංගණය, උත්සවයක්/කීඩා තරඟයක්/සාමාජීය කටයුත්තක් සඳහා
ෙවන් කර ගැනීෙම්දී ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාෙවන් අවසර ගැනීම සඳහා එම
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන අමාත:වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය අවශ: වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) පෙද්ශෙය් කීඩා සමාජවලට ෙමම කීඩාංගණෙය් කීඩා කිරීම තහනම් කර
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එයට පදනම් වූ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

