(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 8(4).]

පා ෙෙ අංක 8 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2018 ෙපබරවා මස 23 වැ" .#රාදා
2018 මා  මස 06 වැ" අඟහ1වාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
සකීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්තු විනිමය ස්ථානය අසාමුහිකරණය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත —
ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,— විෙද්ශ විනිමය
පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන විෙද්ශ විනිමය පනෙත් 7 වගන්තිය සමඟ කියවිය
යුතු 29 වගන්තිය යටෙත් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2වරයා විසින් සාදන ලදුව,
2017 ෙනොවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.02.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,—
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා
දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාව යටෙත් තීරණය,— දහනව
වැනි ආණ්ඩුකම ව2වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 108 (1) ව2වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් ද අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ද වැටුප්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කරනු ලබන ෙහයින්ද;
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2018.02.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත2 මණ්ඩල
සංෙද්ශයට අදාළව 2018.02.20 දිනැති අමාත2 මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව
අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා
දීමනා 2018.01.01 දින සිට පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුමතිය ලබා දී ඇති
ෙහයින්ද:—
(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 3/2017හි දක්වා ඇති අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග්,
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයාෙග්
සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප්, ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක
සංඛ2ා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙයළ කර ඇමුණුම් අංක I ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් පරිදි 2018.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි පතිෙශෝධනය
කිරීම සහ වැටුප් පරිවර්තනය පියවෙරන් පියවර පදනම මත සිදු කිරීම;

(2)
(ආ) ෙමෙතක් වැටුෙපන් 25% ක් වශෙයන් ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප් සහිත දීමනාව
2018.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි 50% දක්වා වැඩි කිරීමත්, එම දීමනාව නව
වැටුප අනුව ලබන වැටුප් පියවර පදනම් කර ගණනය කිරීම; සහ
(ඇ) මසකට රු.15,000/- ක් වශෙයන් ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප් රහිත විෙශේෂ දීමනාව
ෙවනුවට, මසකට රු. 150,000/- ක විශාම වැටුපට ගණන් ගැෙනන වෘත්තීය දීමනාවක්
ෙගවීම.
ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා ප ජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව්
108 (1) ව2වස්ථාව පකාරව අගවිනිශ්ච යකාරවරයාෙග් සහ උපරිමාධිකරණ
විනිශ්ච යකාරවරයන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා ඉහත සඳහන් පරිදි පතිෙශෝධනය කරනු
ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කරයි.

(3)
*
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,—
හයිෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබන් (Hydroflurocarbons – HFC) අදියර ගතව සීමා කිරීම
පිළිබඳ ෙමොන්ටියල් සන්ධානය සිදු කළ කිගාලි සංෙශෝධනය සඳහා ශී ලංකාව අනුගත
වීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය,— ෙගෝලීය උණුසුම අවම කිරීම පිණිස ෙමොන්ටියල්
සන්ධානය විසින් 1990 දී ලන්ඩන් සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝපන්ෙහේගන් සංෙශෝධනය,
1997 ෙමොන්ටියල් සංෙශෝධනය, 1999 බීජිං සංෙශෝධනය ෙලස විවිධ ඉලක්ක සපුරා
ගැනීමට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක දී හඳුන්වා දී ඇති අතර ශී ලංකාව නියමිත කාල
වකවානුවල එම සංෙශෝධනයන්ට අනුකූලතාවය දක්වා ඇති ෙහයින්ද;
2016 වර්ෂෙය් සංෙශෝධනය ෙලස කිගාලි සංෙශෝධනය හඳුන්වා දී ඇති අතර එමඟින්
2050 වනවිට කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් බිලියන 100 කට සමාන ෙගෝලීය උණුසුමට
දායක වන ශීතකාරක ප මාණයක් භාවිතෙයන් ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබන බැවින්
ෙගෝලීය උණුසුම ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 0.5 කින් වැඩි වීම වළක්වාලීමට අවස්ථාව උදා
කරන ෙහයින්ද;
ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 33(2)(ඌ) යටෙත් ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් ෙහෝ ෙවනත්
යම් ලිඛිත නීතියකට ෙහෝ විධිවිධාන වලට පටහැනි ෙනොවන්නා වූද ජාත2න්තර නීතිය,
චාරිත වාරිත ෙහෝ භාවිතය අනුව ඉටු කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබී ඇති බැවින්
කිගාලි සංෙශෝධනය සඳහා අනුගත වීමට එකඟතාවය පළ කිරීම ද ජනාධිපතිවරයාෙග්
පරමාධිකාරය වන ෙහයින්ද;
ආණ්ඩුකම ව2වස්ථාෙව් 33(අ) ව2වස්ථාව යටෙත් මහජන ආරක්ෂාව
සම්බන්ධෙයන් තත් කාලෙය් බල පවත්නා නීතිය ඇතුළු යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් ද
ස්ව කීය බලතල, කාර්ය සහ කර්තව2 යථා පරිදි කියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ද ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතු ෙහයින්ද;
2017 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින ජනාධිපතිවරයා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර
අමාත2වරයා ෙලස ඉදිරිපත් කළ අමාත2 මණ්ඩල සංෙද්ශයට අදාළව ගනු ලැබූ 2017
ඔක්ෙතෝබර් මස 10 දිනැති අමාත2 මණ්ඩල තීරණය අනුව, ෙමොන්ටියල් සන්ධානෙය්
නවතම සංෙශෝධනය වන කිගාලි සංෙශෝධනයට අනුගත වීමට අනුමතිය ලැබී ඇති
ෙහයින්ද;
ඊට
අනුකූලව,
ආණ්ඩුකම
ව2වස්ථාෙව්
33(අ)
ව2වස්ථාව
පකාරව
ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙයෝජනාවක් ෙලස හයිෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබන් අදියර ගතව සීමා
කිරීම පිළිබඳ ෙමොන්ටියල් සන්ධානය සිදු කළ කිගාලි සංෙශෝධනය සඳහා ශී ලංකාව
අනුගත වීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,— සුරාබදු
ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 2, 12, 22 සහ 25 වගන්ති
යටෙත් පානීය ෙනොවන ස්පීතු ආනයනය සඳහා වූ සුරාබද්ද සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2
අමාත2වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 19 දිනැති අංක 2050/11 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ
යුතු ය.
(අංක 1005 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත්
3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 09 දිනැති අංක 2044/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(4)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත්
3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 15 දිනැති අංක 2045/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 15 දිනැති අංක 2045/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අංක 2046/14 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2017 ෙනොවැම්බර් 28 දිනැති අංක 2047/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබ, 2018.02.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*

විෙද්ශ රැකියා අමාත2තුමිය සහ අධිකරණ අමාත2තුමිය,— නීති අධ2ාපන සභා
ආඥාපනත යටෙත් රීති,— (276 වැනි අධිකාරය වූ) නීති අධ2ාපන සභා ආඥාපනෙත්
7 වගන්තිය යටෙත්, අධිකරණ අමාත2වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව සංස්ථාගත නීති අධ2ාපන
සභාව විසින් සාදන ලදුව 2017 ෙනොවැම්බර් 28 දිනැති අංක 2047/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද රීති අනුමත කළ යුතු ය.
*

විෙද්ශ රැකියා අමාත2තුමිය සහ අධිකරණ අමාත2තුමිය,— අධිකරණ සංවිධාන පනත
යටෙත් නිෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වගන්තිය සමඟ කියවිය
යුතු එකී පනෙත් 61 වගන්තිය යටෙත්, අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, අධිකරණ
අමාත2වරයා විසින් සාදන ලදුව 2017 ෙදසැම්බර් 21 දිනැති අංක 2050/34 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.02.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
* සල#ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට; ය.

(5)
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1639/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙනෝබල් රිෙසෝසස් ලිමිටඩ් නමැති සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ෙවත වරින් වර සපයා ඇති මුළු ගල් අඟුරු පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) එම ගල් අඟුරු ෙවනුෙවන් ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇති සම්පූර්ණ මුදල
ෙකොපමණද;
(iii) එම සමාගම විසින් නිසි ෙවලාවට ගල් අඟුරු සැපයීමට අසමත් වීම ෙහේතුෙවන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් කියාකාරිත්වය අත්හිටුවීමට සිදු වූ
කාලය ෙකොපමණද;
(iv) එෙසේ විදුලි ජනක යන්ත අත්හිටුවීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙනෝබල් රිෙසෝසස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් ලබාෙගන ඇති
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටන්ඩරවලට අදාළව
ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවුරුන්ද;
(ii) පසම්පාදන කාර්යය පටිපාටිය ෙනොතකා ඉහත කී ගල් අඟුරු සැපයීම් එකී
සමාගමට ලබාදීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1669/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පළාත්
පාලන ආයතන විසින් අපදව2 සහ කැළිකසළ බැහැර කරන ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ඝන අපදව2 කළමනාකරණය සඳහා ව2ාපෘතියක් ෙමම පළාත් පාලන
ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව2ාපෘතිය සඳහා එක් එක් පළාත්
පාලන ආයතනයකට ලබා දී ඇති පහසුකම් හා මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1690/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2000.05.05 දිනැති අංක 1130/22 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ෙකොන්ෙද්සි සහිතව නකල්ස් කඳු වැටිය සඳහා
ෙලෝක උරුම තත්ත්වය ලැබුණු බවත්;

(6)
(ii)

ඉහත ෙකොන්ෙද්සිවල පධාන ෙකොන්ෙද්සිය පකාරව, නකල්ස් කඳුවැටියට ඉතා
ආසන්නව පිහිටි මිනිෙප්, පන්විල, පාතදුම්බර, ලග්ගල, විල්ගමුව, රත්ෙතොට,
උකුෙවල හා මාතෙල් යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 8ට අයත් අක්කර
2000ක විශාලත්වෙයන් යුත් භූමි පමාණයක් උක්ත කඳුවැටිය සමඟ ඒකාබද්ධ
කර ෙනොමැති බවත්;
(iii) එබැවින්, නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීෙම්
අවදානමකට ලක්ව ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) නකල්ස් කඳුවැටිය ෙලෝක උරුම තත්ත්වෙයන් ඉවත්කිරීම වළක්වා ගැනීම
සඳහා ඉහත සඳහන් අක්කර 2000ක භූමි පමාණය නකල්ස් කඳු වැටිය සමඟ
ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1695/’17
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

2013 වර්ෂෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි ගම්මානය තුළ ළමා උද2ානයක් පිහිටුවීමට අනුමතිය
ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එබඳු ළමා උද2ානයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) එම කාර්යය සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ලැබී තිෙබ්ද;

(ii) එම මුදල් ලැබී ඇත්ෙත් කා ෙවතද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1697/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ “ගූගල් ලූන්” ව2ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් ගූගල් සමාගම හා ශී ලංකා රජය අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුමක්
ෙහෝ එකඟතා ලියවිල්ලක් තිෙබ්ද;
ෙම් සඳහා ගූගල් සමාගම ෙතෝරා ගැනීමට රජය තීරණය කළ පදනම කවෙර්ද;
එම ව2ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජය ලබාදීමට එකඟ වූ හා ලබාදුන් පහසුකම්
කවෙර්ද;
එම ව2ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජයට වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
ගූගල් සමාගම ගුවන්ගත කළ බැලූනය කඩා වැටීමට බලපෑ ෙහේතුව කවෙර්ද;
ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර වාර්තාවක් නිකුත් කර තිෙබ්ද;
ගූගල් සමාගම ෙමම ව2ාපෘතිය අතහැර ඇති බවට පකාශ කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුම හා එකඟතා කඩවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ මූල2මය හා
අනිකුත් හානි කවෙර්ද;

(7)
(ix) එම හානිවල වගකීම පැවෙරන්ෙන් කාහටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1732/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක් අධ2ාපන කලාපයට අයත්
මුස්ලිම් පාසල් සංඛ2ාව කවෙර්ද;
(ii) ඉස්ලාම්, ඉස්ලාම් අධ2යනය සහ අරාබි ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය සිදු
කරන සහකාර අධ2ාපන අධ2ක්ෂවරුන්ෙග් (ඉස්ලාම්) නම් කවෙර්ද;
(iii) සහකාර අධ2ාපන අධ2ක්ෂවරුන් (ඉස්ලාම්) ෙනොමැති අධ2ාපන කලාපවල
නම් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම කලාපවල ඉහත කී විෂයයන් ඉගැන්වීම අධීක්ෂණය කිරීෙම් කාර්යය
පවරනු ලැබ ඇති අධීක්ෂකවරුන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවය (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) සඳහා
පුරප්පාඩු ෙදකක් පමණක් ගැසට් නිෙව්දනය තුළ පළ කරන ලද බවත්;
(ii) විෂයමාලාව තුළ ආගමික අධ2ාපනය අනිවාර්ය බවත්;
(iii) ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් කටයුතු අධීක්ෂණය ෙනොකිරීම, මුස්ලිම් ශිෂ2යන්ෙග්
ආගමික අධ2ාපනය ෙකෙරහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙයහි (විෙශේෂ කාණ්ඩය - ඉස්ලාම්) ෙසේවක
සංඛ2ාව වැඩි කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ2ාපන අධ2ක්ෂවරුන්
(ඉස්ලාම්) පත් කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එය සිදු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1743/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට බන්ධනාගාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2016 වර්ෂෙය් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016.10.19 සිට 2016.10.27දක්වා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ
2016.11.03 සිට 2016.11.12 දක්වා පවත්වන ලද වÉහගත සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල මත අදාළ තනතුරු සඳහා ෙතෝරාගන්නා ලද
අයදුම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙ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?

(8)
(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?

2018 මැ= මස 08 වැ" අඟහ1වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1246/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලැබ තිබූ නිවාස
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iii) 1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබාදීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව2ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

1330/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

(ii)
(iii)
(iv)

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?
(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;

(9)
(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?
1408/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(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?
1742/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ පිහිටි අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාක්ෂණික විෂය ධාරාෙවන්
පංති පැවැත්ෙවන පාසල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ සිටින තාක්ෂණික විෂය උගන්වන ගුරුවරයන්
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන්ෙග් නම් හා දැනට ෙසේවෙය් නිරතව සිටින පාසල් කවෙර්ද;
(v) ඉදිරිෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් සිසුන් අතර තාක්ෂණික විෂය පචලිත කිරීමට
අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2142/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

වයඹ පළාත් සභාෙව් අමාත2 ධූර දරන අමාත2වරයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
ඔවුන් දරන අමාත2ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එක් එක් අමාත2වරයා යටෙත් ඇති ආයතන හා ෙවනත් ව2වස්ථාපිත ආයතන
කවෙර්ද;
වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව එක් එක් අමාත2වරයා
විසින් ලබා දී ඇති පත්වීම් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
පත්වීම් ලබා ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, අධ2ාපන සුදුසුකම් හා
තනතුරු කවෙර්ද;

( 10 )
(vi)
(vii)

එම පත්වීම් ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
පත්වීම් ලබාදීෙම්දී යම් අකමිකතාවක් සිදුවී ඇත්නම්, අමාත2ාංශය ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2206/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, පුනරීන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
වලයිපාඩු ගම්මානෙය් ධීවර පවුල් 300කට අධික සංඛ2ාවක් ජීවත්වන බවත්;
(ii) ෙමම පවුල් අතරින් පවුල් 100ක් පමණ සෘජුවම ධීවර කර්මාන්තෙය්ද,
අෙනකුත් පවුල් ෙවනත් රැකියාවලද නිරත වුවද, පමාණවත් ආදායමක්
ෙනොමැතිව ජීවත් වන බවත්;
(iii) ඉහත සඳහන් ධීවර කාර්මිකයන් දිනපතා කිෙලෝගෑම් 1000 කට අධික
කකුළුවන් සහ මුහුදු ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවනත් ස්ථානවලට යවා සකස්
කර පිට පළාත්වලට යවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය පිළිබඳව සළකා බලා, එම පෙද්ශෙය් මුහුදු
ආහාර සකස් කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට අවශ2 පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2225/’17
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වූ දිස්තික් තැපැල් අධිකාරි කාර්යාලය යුද
සමෙය්දී වසා දැමූ බවත්;

(ii)

නැවත පදිංචි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ වීෙමන් පසු අෙනකුත් සියලු කාර්යාල
නැවත ආරම්භ කළද ෙමම කාර්යාලය පමණක් ෙම් දක්වා ආරම්භ කර
ෙනොමැති බවත්;

(iii)

එබැවින්, කිෙලෝ මීටර් 100ක් පමණ ඈතින් පිහිටි වවුනියාව දිස්තික් තැපැල්
කාර්යාලයට ෙගොස් තමන්ෙග් තැපෑලට අදාළ ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීෙම් ඉතා
අසීරු තත්ත්වයට මුලතිව් දිස්තික් ජනතාව මුහුණ දී සිටින බවත්;
(iv) ෙමම කාර්යාලය නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා විසින් 2017.07.07
දිනැතිව ලිඛිත ඉල්ලීමක් ෙයොමුකළ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, මුලතිව් දිස්තික් තැපැල් අධිකාරි කාර්යාලය ඉතා කඩිනමින් නැවත විවෘත
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 11 )
2236/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමාෙග් ෙ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?
2297/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය සඳහා අනුමත කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහයක
නිලධාරින් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන් ෙසේවෙය් නියුතු ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද;
(iv) දැනට එම තනතුෙරහි පවතින පුරප්පාඩු සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(v) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත2ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2302/’17
ගරු (ෛවද2) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

දූෂණ මර්දන කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;
එය පවත්වාෙගන ගිය කාල වකවානුව කවෙර්ද;
එම කාර්යාලයට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොපමණද;
අදාළ කාලසීමාව තුළ එම කාර්යාලයට ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(v) වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා එක් එක් ආයතනයට එම පැමිණිලි ෙයොමු කළ
ආකාරය කවෙර්ද;
(vi) අදාළ කාල සීමාව තුළ එම කාර්යාලෙය් නඩත්තු සඳහා දරන ලද වියදම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2347/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

මාතෙල් දිස්තික්කෙය්, මධ2ම පළාත් සභාව යටෙත් පාලනයවන පාසල්
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
දැනට එම පාසල් අතරින්, වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් සිටින පාසල් සංඛ2ාව
හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
දැනට දිස්තික්කෙය් පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ2ාව, එක් එක් අධ2ාපන
ෙකොට්ඨාසය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

( 12 )
(v)

මාතෙල් දිස්තික්කෙය් විදුහල්පති පුරප්පාඩු හා ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට
අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2415/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඇති වැව් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම වැව්වල නම් එක් එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව කවෙර්ද;
වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව ෙම් දක්වා දිස්තික්කෙය්
දියුණු කරන ලද වැව් හා ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ෙර්ඛීය අමාත2ාංශය මඟින් වයඹ පළාත් වාරිමාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට ෙමම
වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් මුදා හැර ඇතත්, අදාළ සංවර්ධන කටයුතු
ෙම් වනෙතක් ආරම්භ කර ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන්, එම මුදල් යළි
භාණ්ඩාගාරයට යෑෙම් අවදානමක් මතු වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම මුදල් දිස්තික්කෙය් වැව් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
අමාත2ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2439/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පතිලාභීන් සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙයන් ෙවන් කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිලාභීන් සම්බන්ධෙයන් දීප ව2ාප්ත සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එම සමීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වූ නිලධාරින්ට යම් දීමනාවක් ලබා දුන්ෙන්
නම්, ඒ කවර පදනමක් මතද;
(v) එම සමීක්ෂණෙය් අරමුණ කවෙර්ද;
(vi) එම සමීක්ෂණය සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2446/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

ෙනො. 25/14, මරදාන වත්ත, හැඳල, වත්තල ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්. ජයබාල්
මහතා, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි සීමාසහිත ෙසලින්ෙකෝ රියැල්ටි
ඇන්ඩ් ෙකොන්ෙසොලිෙඩ්ටඩ් සමාගෙම් රුපියල් මිලියනයක්, වසර තුනකට
තැන්පත් කර එයින් ලැෙබන ෙපොලී ආදායෙමන් ජීවත් වූ බවත්;
ෙමම මුදල සඳහා ෙගවිය යුතු ෙපොලිය වරින් වර අකමවත්ව ෙගවා ඇති බවත්;

( 13 )
(iii)

මූලික තැන්පතු මුදලින් ඉතිරිව ඇති රු. 525,000/- ක මුදල කල් පිරීම මත
ආපසු ෙගවීමට නියමිත වුවද, ෙකොපමණ ඉල්ලීම් කළද සමාගම විසින් එම
මුදල ආපසු ලබා ෙනොෙදන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත කී සමාගම ඇතුළු ෙමබඳු තවත් සමාගම් රාශියක් ෙම් අයුරින් තැන්පත්කරුවන්ට
වංචා කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්දැයි එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2466/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, කලාවැව ගම්මානෙය් පවුල්
2500 ක් පමණ ජීවත් වන බවත්;
(ii) ෙමම ගම්මානය, දිස්තික්කෙය් ජනාකීර්ණ සහ ඉතා සීගෙයන් නාගරීකරණය
ෙවමින් පවතින ගම්මානයක් වීම ෙහේතුෙවන් ෙමහි අතුරු මාර්ග හා කානු
පද්ධති පිළිෙවළට සකස් කිරීම අත2වශ2 වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ2 පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 මැ= මස 09 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1332/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(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 සංඛ2ාව 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?

( 14 )
(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 ළබැඳියාව 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?
1619/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සීගෙයන් දියුණු වන ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ව2ාපාරික
ඉඩම් සඳහා හිමිකම් ලබාදීෙම් ගැටලුවක් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, නිවැරදි අයුරින් ඉඩම් හිමිකම් ලබාදීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම නගරෙය් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් විහාරස්ථානයක් අයිතිවාසිකම් පකාශ
කරන බැවින්, ව2ාපාරිකයන් තමන්ෙග් ව2ාපාරික ස්ථාන තුළ ෙගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීම සිදු ෙනොකරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම විහාරස්ථානයට ෙමකී ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් සත2 වශෙයන්ම ඇති
හිමිකම කවෙර්ද;
(iii) වසර ගණනාවක සිට ෙමම නගරය තුළ අදාළ ව2ාපාරික ස්ථාන භුක්ති විඳිමින්
සිටින ව2ාපාරිකයන්ට ඒවාෙය් හිමිකම් ලබාදීමටත්, තම ව2ාපාර කටයුතු
කරෙගන යාම සඳහා ව2ාපාරික පජාවට පහසුකම් සැපයීමටත් පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1651/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ෙම් වනවිට ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටින මුළු
නිලධාරින් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම නිලධාරින්ෙග් නම්, තනතුරු නාම සහ ෙසේවා ස්ථාන ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
දැනට අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ2ාව හා පුරප්පාඩු
පවතින ෙසේවා ස්ථාන කවෙර්ද;
එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත2ාංශය විසින් තරඟ විභාග පවත්වා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම විභාගෙයන් සමත් වූ අයෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

( 15 )
(vi) එම පිරිසට පත්වීම් ලබාදීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1729/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අධ2ාපන කටයුතු සඳහා ශී ලාංකිකයන්ට ජනාධිපති
අරමුදල මඟින් පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ ශිෂ2ත්ව 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 ශිෂ2යන්ට ශිෂ2ත්ව
ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(iv) පශ්චාත් උපාධි අධ2ාපනය සඳහා උපාධිධාරින්ට ශිෂ2ත්ව ලබාදීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනත් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ශිෂ2ත්ව 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 ශිෂ2ත්ව 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?
1735/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

විෙද්ශීය විශ්වවිද2ාලයන්හි අධ2ාපනය සඳහා යන ශී ලාංකික ශිෂ2යන්
ෙවනුෙවන් වසරකට වැයෙවන මුදල සඳහා ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ මුදල්
සංචිතයට දැරීමට සිදුවන බර ෙකොපමණද;
(ii) ෙපෞද්ගලික විෙද්ශ සංචාරයන් සඳහා විෙද්ශගතවන පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් ශී
ලංකාෙව් මුදල් සංචිතයට වසරකට දැරීමට සිදු වන බර ෙකොපමණද;
(iii) ශී 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?
1755/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)

ෙගොඩ ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයන්ට තම කුඹුරු ඉඩෙමන් පර්චස් 10ක
ෙකොටසක් ෙගොඩකර නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට අවසර ලබාදීම දීර්ඝ කාලයක
සිට පැවති බව දන්ෙන්ද;
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;

( 16 )
(iii)

එමනිසා දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල ඉඩම් ෙනොමැති විශාල පිරිසක් අසරණ
තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

කුඹුරු ඉඩෙමන් පර්චස් 10ක පමාණයක් ෙගොඩකර ගැනීම සඳහා ෙම් වනවිට
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයදුම් කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
ෙමම පුද්ගලයන්ට ඉතා කඩිනමින් එම පර්චස් 10ක කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකර
ගැනීමට අවස්ථා සලසා ෙදන්ෙන්ද;

(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

1866/’17
සංවර්ධන

(අ)

(i)

ඉදිරි වර්ෂ 03 ඇතුලත ආරම්භ කිරීමට නියමිත ෙකොළඹ දිස්තක්
æි කෙය් නාගරික
නිවාස ව2ාපෘති සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම නිවාස ව2ාපෘතීන්හි ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂිත නිවාස ඒකක සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම නිවාස ව2ාපෘති සඳහා නිශ්චිත ඉඩම් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමම ව2ාපෘති සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන පවතින්ෙන් නම්, ඒවා කවෙර්ද;
රාජ2 හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනවලින් ඉදිකරනු ලබන නිවාස සංඛ2ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv) ෙමම ව2ාපෘති අවසන් කිරිමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින වකවානු කවෙර්ද;
(v) ෙමම නිවාස ව2ාපෘතිවල නිවසක මුළු වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) එම නිවාස ජනතාවට ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2590/’17
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී පහ වසර ශිෂ2ත්ව විභාගය සමත් වූ සියලුම ශිෂ2යන්ට
ශිෂ2ාධාර මුදල් ලබාෙදන්ෙන්ද;
(ii) එක් ශිෂ2ෙයකුට මසකට ලබාෙදන ශිෂ2ාධාර මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ශිෂ2ාධාර ලබා දීම සඳහා මසකට වැයවන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iv) 2016 වර්ෂයට අදාළ ශිෂ2ාධාර මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
(v) 2017 වර්ෂෙය් කවර මාසය දක්වා ශිෂ2ාධාර මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ශිෂ2ාධාර මුදල් ලබාගැනීම සඳහා පහ වසර ශිෂ2ත්ව විභාගය සමත්වීමට
අමතරව ෙවනත් සුදුසුකම් අවශ2 වන්ෙන්ද;
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(ii)

එෙසේ නම්, එම සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(iii)

එම සුදුසුකම්වලට අදාළ නිර්ණායක සකස් කර ඇති වර්ෂය කවෙර්ද;

(iv)

අතිෙර්ක සුදුසුකම් ෙනොසලකා පහ වසර ශිෂ2ත්ව විභාගය සමත් ශිෂ2යන්
සියලු ෙදනාට ශිෂ2ාධාර මුදල් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 මැ= මස 10 වැ" ?හස් ප @දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
837/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ෙකොළඹ නගරෙය් මධ2ම බස්නැවතුම, ගුණසිංහපුර ෙපෞද්ගලික බස් නැවතුම
හා බැස්ටියන් මාවෙත් පිහිටි ෙපෞද්ගලික බස් නැවතුම යන ස්ථානයන්හි
බස්රථවලින් කප්පම් ලබා ගන්නා බවත්;
(ii) මත්දව2 හා ෙවනත් අයථා කියාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් තම ව2ාපාර
කටයුතු සඳහා ෙමම ස්ථාන ෙයොදා ගන්නා බවත්;
(iii) ෙමම ස්ථානයන්හි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මගීන් සඳහා පම
æ ාණවත් පහසුකම්
ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත අයථා කය
æි ාවන්හි ෙයෙදන පුද්ගලයන් මැඬලීමට කය
æි ාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සහ නීති මඟින් කටයුතු කළ
පුද්ගලයන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම ස්ථානයන්හි ආරක්ෂාවට ෙපොලීසිය ෙයොදවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම බස් නැවතුම්වල වැසිකිළි ඇතුළු යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට
පියවරෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1247/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලැබ තිබූ නිවාස
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
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(iii)

1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබා දීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව2ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1550/’17
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 205ට අනුව, යන්ත සඳහා ආෙයෝජනය කරමින්
දැනට පවත්නා ව2ාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා නවීකරණ දිරිගැන්වීමට බදු සහන
ලබාදුන් ව2ාපාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) උක්ත ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශිය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් බදු
සානුබලයන් ලබාදුන් ව2වසායකයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iii) උක්ත බදු සහනය ලබාගත් ව2ාපාර විසින් ආෙයෝජනය කරන ලද යන්ත සූත
කවෙර්ද;
(iv) ෙමම නවීකරණ ව2ාපෘතිය මඟින් බදු ගණනය කිරීෙම්දී සැළකිල්ලට ගත් ඇති
කරන ලද නව රැකියා සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1759/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කැළිකසළ පශ්නය විශාල ගැටලුවක් වී තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙමම කැළිකසළ ගැටලුව විසඳීමට පළාත් පාලන ආයතන ෙවත අමාත2ාංශය
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙර්ද;
(iii) පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත2ාංශෙය් මූල2 පතිපාදන මත ව2ාපෘති
කියාත්මක කරනු ලබන පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(iv) කැළිකසළ පශ්නය විසඳීමට අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2207/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කිළිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිෙබන වැව් 11ක් ආශිතව පවුල් 750ක්
පමණ මිරිදිය මත්ස2 කර්මාන්තෙය් නියැෙලන බවත්;
(ii) මෑතක සිට පවතින දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් ෙමම පවුල්වල ජීවෙනෝපාය
මුළුමනින්ම පාෙහේ අහිමි වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 19 )
(ආ)

(i)

ෙමම ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කර, යම් වන්දියක්
ලබා දීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ලබා දිය හැකි සහනය කවෙර්ද
(iii) එම සහනය ලබා ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2231/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත2තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම හා කුරුණෑගල දිස්තික්කවලින්
වාර්තා වූ ළමා අපෙයෝජන සිද්ධින් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සිදුවීම් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම සිදුවීම් සම්බන්ධව ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී වයඹ පළාත තුළ සිදුවන ළමා අපෙයෝජන අවම කිරීම සඳහා
අමාත2ාංශය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2237/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත2තුමාෙග් ෙ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?
2298/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන පවුල් අතරින් දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්
වන පවුල් සංඛ2ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එම පවුල්වල ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට අමාත2ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2303/’17
ගරු (ෛවද2) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධිකරණ අමාත2තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2017.08.01 වැනි දින වනවිට මූල2 අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාශය (FCID)
මඟින් විමර්ශන අවසන් කර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කරන ලද
එක් එක් විමර්ශන වාර්තා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු දින ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
ඒ අතරින් ෙම් වනවිට නඩු ෙගොනු කර ඇති පැමිණිලි සංඛ2ාව කවෙර්ද;

( 20 )
(iii)

ඒ එක් එක් නඩුව ෙගොනු කළ දිනය හා නඩුව විභාග වන අධිකරණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2404/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ඇති පාසල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පාසල්වල උග විද2ා, ගණිත සහ ඉංගීසි ගුරු හිඟයක්
පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම විෂයයන් සඳහා ගුරු පුරප්පාඩු පවතින පාසල් සංඛ2ාව සහ එම
පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(v) මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පවතින විද2ා, ගණිත සහ ඉංගීසි ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට
අමාත2ංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2416/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නිකවැරටිය, මාගල්ෙල් වැව යටෙත් වගා කරන මුළු කුඹුරු ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම වැෙව්, වැව් රක්ෂිතෙය් අනවසර පදිංචිකරුවන් පදිංචිව සිටින බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පවුල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෙසේ අනවසර පදිංචිකරුවන් රැඳී සිටීම නිසා වැවට දරුණු හානි සිදුවන බව
දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කර ෙමම වැව සංවර්ධනය
කිරීමට අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2440/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙදමළ මාධ2 පාසල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල් අතරින් පාථමික හා ද්විතීක පාසල් සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එම පාසල්වලින් මධ2ම රජයට අයත් පාසල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(v) ෙදමළ මාධ2ෙයන් අධ2ාපනය හදාරන මුළු ශිෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ආ) රත්නපුර දිස්තික්කෙය්,
(i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 5 වසර ශිෂ2ත්ව විභාගය සමත් හා අසමත් ශිෂ2
සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ)
විභාගය සමත් හා අසමත් ශිෂ2 සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ඉංජිෙන්රු හා ෛවද2 විද2ාව හැදෑරීම සඳහා
විශ්වවිද2ාල සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) සිංහල මාධ2 හා ෙදමළ මාධ2 ශිෂ2යන් අතර ඉහත විභාග සමත් සහ අසමත්
ශිෂ2 සංඛ2ාව පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2467/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(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 ගම්මමානෙය් 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?
2474/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙපොළී අනුපාත වැඩි වීම, රුපියල අවපමාණ වීම සහ
විෙද්ශ විනිමය පාලනය ලිහිල් කිරීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙවන් බැහැර වූ ෙඩොලර්
පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2501/’17
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් පධාන සංරචක වන කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත අංශය
හා ෙසේවා සැපයීම 2016 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දායකවීෙම්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම පමාණ පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
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(iii)

2016 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වය රුපියල්
මිලියන ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙසේවා ගණයට අයත් වී ඇති නව සංරචක කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2013 සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ෙකොටස් ෙවළඳෙපොළ මිල දර්ශකය වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත දර්ශකය තවදුරටත් පහළ යෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා 2017 වර්ෂෙය් දී
කරඇති ෙයෝජනා කවෙර්ද;
(iii) 2016 ජනවාරි, ජූනි සහ සැප්තැම්බර් යන මාසවල ජාතික පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශකෙයහි අගය කවෙර්ද;
(iv) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල පළමු භාගය තුළ ශම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය
කවෙර්ද;
(v) කෘෂිකාර්මික අංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය ෙකොපමණද;
(vi) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල රාජ2 අංශෙය් හා ස්වයං රැකියාවල නියුක්තවූවන්
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

