(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 8(6).]

පා ෙෙ අංක 8 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2018 මා  මස 23 වැ" .#රාදා
2018 අෙ/& 0 මස 03 වැ" අඟහ2වාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග
(අංක 1),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 8, 14 සහ 30 වගන්ති සමඟ කියවිය
යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන (ගාස්තු) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 15 දිනැති අංක
2054/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝග (අංක 2),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 143 වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ෙමෝටර් වාහන (අධිෙව්ගි
මහාමාර්ග) නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 ජනවාරි 15 දිනැති අංක 2054/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝග (අංක 3),— (203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 215අ වගන්තිය
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වගන්තිය යටෙත් ස්ථානීය දඩ නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ජනවාරි 15 දිනැති අංක 2054/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය,—
සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25
වගන්තිය යටෙත් වාර්ෂික මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 ෙදසැම්බර් 11 දිනැති අංක
2049/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය.

(අංක 1004 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(2)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙනොවැම්බර් 06 දිනැති අංක 2044/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙනොවැම්බර් 07 දිනැති අංක 2044/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙනොවැම්බර් 08 දිනැති අංක 2044/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 2046/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙදසැම්බර් 13 දිනැති අංක 2049/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.03.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අංක 2049/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(3)
*

මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017
ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 2051/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2054/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ජනවාරි 31 දිනැති අංක 2056/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ෙපබරවාරි 15 දිනැති අංක 2058/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව.ාපෘති පනත යටෙත් නියමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව.ාපෘති
පනෙත් 3 (4) වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජූනි 16 දිනැති අංක 1867/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන
ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ෙදසැම්බර් 29 දිනැති අංක 2051/38 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.03.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.තුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව.ාපෘති පනත යටෙත් නියමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව.ාපෘති
පනෙත් 3 (4) වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත.න්තර ෙවළඳ අමාත.වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 16 දිනැති අංක 2062/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්
සංෙශෝධිත 2017 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 2049/59 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2018.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත. මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
* සල#ෙණ හ6ව7 ලබෙ ආ9:ෙ කට< ය.

(4)
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
135/’15
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

රුපියල් ෙකෝටි 400ක වැට් බදු මුදලක් වංචා කිරීම සම්බන්ධෙයන්
වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) ඔවුන්ට ලබා දුන් දඩුවම් එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම පුද්ගලයන්ට නියම කරන ලද දඩ මුදල් ඔවුන් විසින් ෙගවා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

උක්ත වැට් බදු වංචාවට සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ පිරිසක් සිටින බවත්;
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ නිලධාරීන් ෙමම වංචාවට සම්බන්ධ
බවත්;
(iii) ඇතැම් පිරිස් ෙම් වනවිට රටින් පැන ෙගොස් ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

වැට් බදු වංචාවට අදාළ සියලු පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු
සිදුවන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එමඟින් අනාවරණය කරගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන
අංක හා තරාතිරම කවෙර්ද;
ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1197/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ) යාපනය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i) වාරිමාර්ග සංඛ.ාව;
(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ.ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1402/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 169 ෙයෝජනාවට අනුව, කුරුඳු හා ඒ ආශිත පර්ෙය්ෂණ
සඳහා ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 5ක පතිපාදනය වැය කළ ආකාරය
පිළිබඳ වැය විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(5)
(ii)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී රාජ. මූල. පතිපාදන
භාවිතා කර සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ සංඛ.ාව, එම පර්ෙය්ෂණ සිදුකළ
පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් නම් සහ ඒවාෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iii) කුළුබඩු (ගම්මිරිස්, කරාබු නැටි සහ සාදික්කා) අපනයන සඳහා වූ ෙසස් බදු
ඉවත් කිරීම ෙහේතුෙවන් 2016 වර්ෂෙය්දී ෙසස් බදු ආදායම් අහිමිවීෙම් පමාණය
ෙකොපමණද;
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,— (4)
(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?
1575/’17
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයාෙග් නම හා ලිපිනය
කවෙර්ද;
(ii) ඔහුට හිමි වැටුප් හා දීමනා කවෙර්ද;
(iii) එම සංස්ථාෙව් කළමනාකාර අධ.ක්ෂවරයාෙග් නම හා ලිපිනය කවෙර්ද;
(iv) ඔහුට හිමි වැටුප් හා දීමනා කවෙර්ද;
(v) උක්ත තනතුරු ෙදකම එක් පුද්ගලයකු විසින් දැරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(vi) තනතුරු ෙදකක් එක් පුද්ගලයකු විසින් දැරීම සුදුසු ෙනොවන බව මුදල්
අමාත.ාංශය විසින් දැනුම් දී තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම උපෙදස් පිළිෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1639/’17
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙනෝබල් රිෙසෝසස් ලිමිටඩ් නමැති සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ෙවත වරින් වර සපයා ඇති මුළු ගල් අඟුරු පමාණය ෙකොපමණද;
එම ගල් අඟුරු ෙවනුෙවන් ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇති සම්පූර්ණ මුදල
ෙකොපමණද;
එම සමාගම විසින් නිසි ෙවලාවට ගල් අඟුරු සැපයීමට අසමත් වීම ෙහේතුෙවන්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් කියාකාරිත්වය අත්හිටුවීමට සිදු වූ
කාලය ෙකොපමණද;

(6)
(iv)

එෙසේ විදුලි ජනක යන්ත අත්හිටුවීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(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?
1647/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1669/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පළාත්
පාලන ආයතන විසින් අපදව. සහ කැළිකසළ බැහැර කරන ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) ඝන අපදව. කළමනාකරණය සඳහා ව.ාපෘතියක් ෙමම පළාත් පාලන
ආයතන සඳහා හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව.ාපෘතිය 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,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(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;

(7)
(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 අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (4)
(අ)

(ආ)

(i)

2013 වර්ෂෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලයි ගම්මානය තුළ ළමා උද.ානයක් පිහිටුවීමට අනුමතිය
ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එබඳු ළමා උද.ානයක් 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, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ “ගූගල් ලූන්” ව.ාපෘතිය
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 ව.ාපෘතිය සඳහා ශී ලංකා රජය ලබාදීමට එකඟ වූ හා ලබාදුන් පහසුකම්
කවෙර්ද;
එම ව.ාපෘතිය 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 ව.ාපෘතිය අතහැර ඇති බවට පකාශ කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුම හා එකඟතා කඩවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වූ මූල.මය හා
අනිකුත් හානි කවෙර්ද;

(8)
(ix) එම හානිවල වගකීම පැවෙරන්ෙන් කාහටද;
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,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට බන්ධනාගාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2016 වර්ෂෙය් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016.10.19 සිට 2016.10.27දක්වා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ
2016.11.03 සිට 2016.11.12 දක්වා පවත්වන ලද ව²හගත 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?
(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?
1749/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

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

ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ පවත්වාෙගන යනු ලබන ගුවන් විදුලි නාලිකා
සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
එම ගුවන් විදුලි නාලිකා පවත්වාෙගන යනු ලබන ආයතන කවෙර්ද;
එම ගුවන් විදුලි නාලිකාවල හිමිකරුවන් සහ එම නාලිකා ආරම්භ කර ඇති
දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ ආරම්භකර විකාශනය පවත්වාෙගන ෙනොයන
ගුවන් විදුලි නාලිකා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම නාලිකා කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය කරනු ලබන ආයතනය කවෙර්ද;
දැනට එම ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය විධිමත්ව සිදු ෙනොවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
සමාජ හානියන් සිදුවන අයුරින් යම් යම් ගුවන් විදුලි නාලිකා මඟින් සිදු කරනු
ලබන පචාරයන් විකාශනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගුවන් විදුලි නාලිකා
නියාමනය කිරීමට විධිමත් කමෙව්දයක් කඩිනමින් සකස් කරන්ෙන්ද;

(9)
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1842/’17
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, ඔඩ්ඩිසුඩ්ඩාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටා
ඇති උළු කර්මාන්තශාලාව කියාත්මක ෙනොවන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම කර්මාන්තශාලාව සඳහා 2016 වර්ෂෙය් අයවැෙයන් ෙවන් කළ මුදල්
පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(iii) එම මුදල වියදම් කරනු ලැබුෙව් කවුරුන් හරහාද;
(iv) එම ෙවන් කරන ලද මුදලින් සිදු කරන ලද කාර්යයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1874/’17
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමාර්ග අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ඇති වූ දැඩි
ගංවතුර තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් කින්නියා පෙද්ශෙය් කුරින්ජක්ෙක්නි පාලම
විනාශ වූ බවත්;
(ii) ෙම් දක්වා එම පාලම සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණය ෙනොකර
තාවකාලිකව පතිසංස්කරණය කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෛදනිකව විශාල ජනතාවක් විසින් භාවිතා කරනු ලබන ෙමම පාලම
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත.ාංශය විසින් ගනු
ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
(ii) ෙම් දක්වා ෙමම පාලම පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම පාලම හැකි ඉක්මනින් පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 =" මස 06 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
838/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ ෙකොටුව, මරදාන, මහනුවර, යාපනය, මාතර, ගාල්ල, හික්කඩුව,
තකු
·ි ණාමලය සහ කුරුණෑගල වැනි ෙබොෙහෝ දුම්රිය ස්ථානයන්හි වැසිකිළි,
ආපනශාලා ඇතුළු මූලික පහසුකම් ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බවත්;
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(ii)

එම දුම්රිය ස්ථානවල පමි
· තිෙයන් බාල ආහාරපාන අධික මිලකට විකුණනු
ලබන බවත්;
(iii) විෙද්ශීය සංචාරකයන් වැඩි වශෙයන් ෙමම දුම්රිය ස්ථාන භාවිතා කරන බැවින්
ෙමම තත්ත්වය රෙට් සංචාරක කර්මාන්තයටද සෘජුව බලපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) ෙමම දුම්රිය ස්ථානයන්හි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
(iii) එම වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා මුදල් පති
· පාදන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1517/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ආණ්ඩුකම ව.වස්ථා පතිසංස්කරණය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව
ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරන ලද මුළු වියදම ෙකොපමණද;
(ii) එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) එකී කමිටුවට සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම් දී සලකා බැලූ නිර්ණායක කවෙර්ද;
(iv) බුද්ධාගම පිළිබඳ ආණ්ඩුකම ව.වස්ථාෙව් ඇති ෙදවන පරිච්ෙඡ්දය ඒ අයුරින්ම
පවත්වා ෙගන යෑමට නිර්ෙද්ශ කර ඇති කමිටු සාමාජිකයන් සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1738/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2015 සහ 2016 වර්ෂවලට අදාළව, ඌව පළාත් අධ.ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සඳහා 2016.10.18 දිනැති විගණන විමසුමක් නිකුත් වී තිෙබන බව එතුමා
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම විගණන විමසුෙම් පාසල් පාදක කළමනාකරණ හා පාසල්
පාදක ගුරු සංවර්ධනය පිළිබඳව තායිලන්තෙය් හා පිලිපීනෙය් පැවති ගුරු
පුහුණු වැඩමුළුවලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වගන්තිවල
දැක්ෙවන කරුණු සහ අංක 3 ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන කරුණු ෙමම සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) එහිදී සිදු වී ඇති යම් අකමිකතා, දූෂණ හා නීතිවිෙරෝධී කියාවන්ට සම්බන්ධ
නිලධාරින්ට එෙරහිව පියවර ගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1750/’17
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ ෙම් වනවිට පවත්වාෙගන යනු ලබන රූපවාහිනී නාලිකා
සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
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(ii)

එක් එක් රූපවාහිනී නාලිකාව පවත්වාෙගන යනු ලබන ආයතනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් රූපවාහිනී නාලිකාවල හිමිකරුවන් සහ ඒවා ආරම්භ කර ඇති
දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ ආරම්භ කර ඇති රූපවාහිනී නාලිකාවලින් දැනට විකාශනය
පවත්වාෙගන ෙනොයන නාලිකා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම නාලිකා කවෙර්ද;
(iii) රූපවාහිනි නාලිකා නියාමනය සිදු කරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
(iv) එම නියාමනය නිසි අයුරින් කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) ද්ෙව්ශ සහගතව හා උපහාසාත්මකව යම් යම් නාලිකා මඟින් සිදු කරන
බරපතල සමාජ හානි වැළැක්වීම සඳහා රූපවාහිනී නාලිකා නියාමනය කිරීමට
කඩිනමින් විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1814/’17
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද.ා හා ගණිත විෂය ධාරාවන් පැවැත්ෙවන
පාසල් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම විෂය ධාරාවල එක් එක් විෂය සඳහා, අවශ. ගුරුවරුන් සංඛ.ාව, දැනට
සිටින ගුරුවරුන් සංඛ.ාව සහ ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විද.ා විෂය ධාරාවන් සඳහා ගුරුවරුන් හිඟවීමට බලපා ඇති
ෙහේතු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1979/’17
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, තිරියාය පෙද්ශෙය් පිහිටි ගිරිහඬු සෑය පූජා භූමියට
අයත් ඉඩම් මැන අවසන් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, මැන හඳුනාගත් භූමිය මත සලකුණු ෙයදීම සිදුකර තිෙබ්ද;
(iii) මැනීම් මඟින් හඳුනාෙගන ඇති පූජා භූමියට අයත්වන ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ පිඹුරුපත් බුද්ධශාසන අමාත.ාංශයට ලබා දීම පමාද වීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 12 )
1981/’17
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මහවැලි සුරක්ෂිතතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙත් වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කියාත්මක වයඹ ඇල ව.ාපෘතිෙය් පධාන ඇල
මාර්ගය ගමන් ගන්නා දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල
කි.මී. 20 ක දුර පමාණයක ඇලට පහළින් පිහිටි දැනට වැසි දිෙයන් පමණක්
ෙපෝෂණය වන කුඩා වැව් අමුණු පමාණය, එක් එක් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එම කුඩා වැව් අමුණු පද්ධති සියල්ලම ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා වයඹ ඇල
මඟින් වාරි ජලය සපයනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙම් වනවිට සැලසුම් සකස් කර තිෙබ්ද;
(iv) ඉහත (i) හි සඳහන් වැව් අතරින් වයඹ ඇල ව.ාපෘතිෙයන් ජලය සපයනු ලබන
හා සපයනු ෙනොලබන වැව්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) පධාන ඇලට පහළින් ඇති වැව් අමුණු ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට
ජලය සැපයීම දඹුල්ල, ගෙල්ෙවල ෙගොවි ජනතාවට කරනු ලබන
අසාධාරණයක් ෙනොවන්ෙන්ද;
(vi) එයට පිළියමක් ෙලස ජලය සපයනු ෙනොලබන වැව් සඳහා ජලය සැපයීමට
සැලසුම් සකස් කර කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

මහතා,—

පළාත්

සභා

හා

1991/’17
පළාත් පාලන

(i)

වතුයායවල් පිහිටි පෙද්ශවල පිහිටා තිෙබන පාෙද්ශීය සභාවන්ට තමන්ෙග්
ෙසේවාවන් ඉටු කිරීමට ෙනොහැකිවනෙසේ පාෙද්ශීය සභා නීති විධිවිධානයන්
අන්තර්ගත වී ඇති බවත්;
(ii) ඒවා සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
(iii) ෙම් සඳහා අමාත. මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ෙයොමු කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම නීති, විධිවිධාන සංෙශෝධනවල වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
(ii) එම සංෙශෝධන සිදු කිරීම සඳහා කිසියම් බාධාවන් තිෙබ්ද;
(iii) ෙමම නීති සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
889/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ෙවෙසන ගාඩි ජනතාව පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද;

( 13 )
(ii) එෙසේ නම්, එම ජනතාව ජීවත් වන ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iii) පවුල් සංඛ.ාව හා පුද්ගලයන් සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

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

ගාඩි ජනතාවෙග් ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නැංවීමට සහ ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය
මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1199/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ) කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ,
(i) වාරිමාර්ග සංඛ.ාව;
(ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ.ාව;
(iii) අස්වද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිම වනෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල;
(ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා, සමස්ත වාරිමාර්ග, වැව්,
අමුණු සහ ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණයට රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1403/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

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

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

පාරිසරික සමතුලිත බව ආරක්ෂා කිරීම, තිරසර ඉඩම් කළමනාකරණය;
ජීව සම්පත් සංරක්ෂණය;

( 14 )
(iii)
(iv)

පරිසර දූෂණය පාලනය;
වන සම්පත ආරක්ෂා කිරීම;

සඳහා වැය කර ලද මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1879/’17
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1997/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) මූල. අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට 2015 සිට 2017 වර්ෂෙය් ජූනි මස 30 දක්වා
ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ.ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015 සිට 2017 ජූනි මස 30 දක්වා,
(i) විභාග කර අවසන් කර ඇති, විභාග කරමින් පවතින සහ විභාග කිරීම ආරම්භ
ෙනොකළ පැමිණිලි සංඛ.ාව;
(ii) අධිකරණයන්හි නඩු පවරා ඇති පැමිණිලි සංඛ.ාව;
(iii) නඩු පැවරීමට ෙහෝ නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමුකර ඇති පැමිණිලි සංඛ.ාව;
(iv) ෙම් වනෙතක් නීතිපති උපෙදස් ෙනොලැබුණු පැමිණිලි සංඛ.ාව;
(v) පවරා ඇති නඩුවලින් ෙද්ශපාලනඥයන් හා සම්බන්ධ නඩු සංඛ.ාව;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2073/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2010 වර්ෂෙය්දී වවුනියාව, ෙනඩුන්කර්ණි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
මාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි, පුදුවිලාන්කුලම්, පුට්කුලම්, කුංජුකුලම්,
මන්නකුලම්, ෙකොල්ලර් පුලියන්කුලම් යන ගම්මාන 05ක පවුල් 270ක් පමණ
නැවත පදිංචි කරන ලද බවත්;
ෙමම ගම්මාන මුලතිව් සහ වවුනියාව යන දිස්තික්කවලට මායිම්ව පවතින
බවත්;
නැවත පදිංචි කරන ලද කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ජනතාවට කිසිදු මූලික
පහසුකම් ෙහෝ ෙනොමැතිව දැඩි පීඩාවන්ට මුහුණ පා සිටින බවත්;

( 15 )
(iv)

A - 9 මාර්ගයට පැමිණීම සඳහා පෙව්ශ මාර්ග ෙනොමැති වීම සහ ගම්මාන
හරහා තිෙබන දුම්රිය මාර්ගයට හරස්ව වැටී ඇති පාරවල් සඳහා ආරක්ෂාකාරි
දුම්රිය ෙග්ට්ටු ෙනොමැති වීෙමන් ෙමම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ
පා සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) ඉහත ගම්මානවලට අවශ. මූලික පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පහසුකම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2120/’17
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) 2015.01.09 දිනට සහ 2017.06.30 දිනට,
(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිබූ ශී ලංකා නාවික හමුදා කඳවුරු
සංඛ.ාව;
(ii) එම කඳවුරුවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ මුළු නිලධාරින් සංඛ.ාව හා
ෙසබළුන් සංඛ.ාව;
(iii) එක් එක් කඳවුෙරහි නම, පිහිටා තිබූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ
අනුයුක්තව සිටි නිලධාරින් සහ ෙසබළුන් සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2015.01.09 දින සිට 2017.06.30 දක්වා යාපනය දිස්තික්කෙයන්,
(i) ඉවත් කර ඇති නාවික හමුදා කඳවුරු සංඛ.ාව;
(ii) නාවික හමුදා කඳවුරුවලින් ඉවත් කර ඇති නිලධාරින් හා ෙසබළුන් සංඛ.ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) යාපනය දිස්තික්කෙයන් නාවික හමුදා කඳවුරු හා ඒවාෙය් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්
හා ෙසබළුන් ඉවත් කර හමුදාව දුර්වල කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට බලවත් තර්ජනයක්
බව පිළිගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2126/’17
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගඟ ඉහළ ෙගොවිජන බලපෙද්ශෙය්, ගිරිඋල්ල
විහාරස්ථානයට අයත් ජම්බුගහමුලෙදනිය නැමති කුඹුර නිසි අවසරයකින්
ෙතොරව පුරවා ෙපෞද්ගලික මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බවත්;
(ii) ෙම් සඳහා කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමට රජෙය් මුදල් වියදම් කර ඇති බවත්;
(iii) ඉහත මාර්ගය ඉදිකර ඇත්ෙත් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහයකවරෙයකුෙග් නිවසක් සඳහා පෙව්ශ මාර්ගයක් වශෙයන් බවත්;
(iv) ඉහත මාර්ගෙය් ආරම්භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉදිකර ඇති බවත්;
(v) ෙමම ස්ථානෙය් අඩිපාරක් ෙහෝ ෙනොතිබුනු බවත්; පාෙද්ශීය සභාවට අයත්
ෙනොවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 16 )
(ආ) මහජන මුදල් අවභාවිතා කරන ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2175/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) 2014 වර්ෂෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, මීරියබැද්ද නායයෑෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

මියගිය සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන්ට රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2187/’17
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

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

2016.06.06 දිනට බස්නාහිර පළාෙත්, මිනුවන්ෙගොඩ අධ.ාපන කලාපෙය්
ගුරුවරුන් සංඛ.ාව එක් එක් පාසල අනුව ෙකොපමණද;
(ii) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඔවුන් පුහුණු කිරීමට පවත්වා ඇති
වැඩසටහන් සංඛ.ාව සහ ඊට වැය වූ මුදල, එක් එක් විෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් සඳහා ෙවන්කළ මුදල හා කියාත්මක කළ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්
සංඛ.ාව පමාණවත් වන්ෙන්ද;
(iv) ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ.ගත
අරමුදලින් පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ෙනොහැකි බව දන්ෙන්ද;
(v) ජාතික අවශ.තාවයක් ෙසේ සලකා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විමධ.ගත
අරමුදලින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලට පතිපාදන ෙවන් කිරීමට හැකිවන පරිදි
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 17 )
2189/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

පසුගිය අමාත. මණ්ඩල සංෙශෝධනයට අනුව වර්තමාන රජෙය් සම්පූර්ණ
කැබිනට් අමාත.වරුන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
රාජ. අමාත.වරුන් හා නිෙයෝජ. අමාත.වරුන් සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
අමාත.ාංශ අධීක්ෂණ කටයුතු පැවරූ මන්තීවරුන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;

(iv)
(v)

කැබිනට් අමාත.වරෙයකු සඳහා වාර්ෂිකව වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
අමාත. මණ්ඩල සංෙශෝධනෙය්දී අලුතින් වැඩි කරන ලද අමාත.ාංශ සඳහා
2017 අයවැය මඟින් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2192/’17
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා,— රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

සී/ස මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම පවත්වාෙගන යනු ලැබූ ගුවන් ගමන්
වැඩසටහන්, 2016.10.30 දින සිට සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත පවරා
ගත් බව දන්ෙන්ද;
(ii) ඊට සමගාමීව සී/ස ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ෙවත බඳවා ගත් මිහින් ලංකා
ෙසේවකයන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවසන් කළ මිහින් ලංකා ෙසේවකයන් සංඛ.ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවය අවසන් කළ එක් එක් ෙසේවකයාට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් පමාණය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) 2016.12.31 දිෙනන් පසුව ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිටින අයෙග් නම් හා තනතුරු
කවෙර්ද;
(vi) 2016.12.31 දින ෙතක් උපෙද්ශක තනතුරු දරමින් ෙසේවය කළ පිරිස
ෙකොපමණද;
(vii) ඉහත (vi) හි සඳහන් පිරිස අතරින් ඉදිරි මාස සඳහා වැටුප් ෙගවා ඇති සංඛ.ාව
ෙකොපමණද, ඔවුන්ට ෙගවන ලද වන්දි මුදල් සහ වැටුප් ෙහෝ දීමනා
ෙකොපමණද;
(viii) පමාණවත් වන්දි ෙනොලැබීම නිසා අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
(ix) ඔවුන්ට හිඟ වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2194/’17
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ.සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට අනුව
මත්පැන් හා දුම්පානය කිරීෙම් දර්ශන ඇතුළත් ෙටලිනාට., චිතපට ෙහෝ දැන්වීම්
පචාරය තහනම් බව එතුමා දන්ෙනහිද?

( 18 )
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, ජනමාධ. අමාත.ාංශය විසින් පාලනය ෙකෙරන ස්වාධීන
රූපවාහිනී නාලිකාව 2017.02.11 වැනි දින ප.ව. 7.30ත් 8.00 ත් අතර විකාශය
කළ “ස්ෙව්ත ගංතිර” ෙටලි නාට.ෙය් ජවනිකාවක, නිළියක දුම්පානය කරන
අයුරු ඉතා පැහැදිලි ෙලස පදර්ශනය කළ බවත්;
(ii) විෙශේෂෙයන් කාන්තාවක් දුම්පානය කරන දර්ශන විකාශය කිරීම ෙහේතුෙවන්
දුම්පානය සඳහා උත්ෙත්ජනයක් ඇති වියහැකි බවත්;
(iii) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පනතක විධිවිධාන රජෙය් ජනමාධ.
ආයතනයක් විසින්ම කඩ කර ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එම විකාශය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර මින් ඉදිරියට එවැනි සිදුවීම්
වැළැක්වීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2196/’17
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— රාජ. ව.වසාය හා මහනුවර සංවර්ධන
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

රජයට අයත් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට සහ රාජ. වැවිලි සංස්ථාවට
අයත් වතුවල ෙසේවය කරන කම්කරුවන්ෙග් වැටුෙපන් අඩුකරනු ලබන
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් හා
පාරිෙතෝෂික දීමනා 2016 වර්ෂය අවසාන වනවිටත්, වසර ගණනාවක සිට එම
කම්කරුවන්ට ෙගවා නැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම වතුවල ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින කම්කරුවන් සංඛ.ාව හා ෙම් වනවිට
ඔවුන්ට ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) අරමුදල් ලැබිය යුතු සමහර කම්කරුවන් ෙම් වනවිට මියෙගොස් ඇති අතර ෙමම
මුදල් ඔවුන් ෙවත ෙනොෙගවීෙමන් ඔවුන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් හට
බරපතල අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම මුදල් වහාම කම්කරුවන්ට ෙගවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2204/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

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

( 19 )
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(ඈ)

ඉඩම්

සහ

පාර්ලිෙම්න්තු

890/’16
පතිසංස්කරණ

(i)

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

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

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

ෙමම ආදිවාසී ජනතාවෙග්, ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට කය
·ි ාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කය
·ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1271/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වසෙර් අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) විභාගය සඳහා ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙයන්
ඉදිරිපත් වූ මුළු ශිෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ශිෂ. සංඛ.ාෙවන් අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) විභාගය සමත් වූ ශිෂ. සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
(iii) 2015 වසෙර් ඉහත දිස්තික්කෙයන් අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගය සඳහා ඉදිරිපත්
වූ මුළු ශිෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම ශිෂ. සංඛ.ාෙවන් විශ්වවිද.ාල පෙව්ශය ලැබූ ශිෂ. සංඛ.ාව, එක් එක්
පාඨමාලාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 20 )
(ආ) 5 ෙශේණිය ශිෂ.ත්ව විභාගය, අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) යන විභාග
තුෙනහි ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් පතිඵලය, සමස්ත ජාතික පතිඵලය සමඟ
සංසන්දනාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1432/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙල්ඛනෙයහි, කුකුල් පාලනය ෙවනුෙවන් වූ එකම ෙයෝජනාව,
අංක 155 වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම ෙයෝජනාෙවහි 2016 වර්ෂය සඳහා වූ පගතිය කවෙර්ද;
(iii) 1977 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකාෙවන් අපනයනය කරන ලද සහ ශී ලංකාවට
ආනයනය කරන ලද කුකුල් මස් පමාණය හා ඒවාෙය් වටිනාකම එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1760/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.ාංශය යටෙත් දැනට කියාත්මක වන
ව.ාපෘති සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ව.ාපෘතිෙය් නම, අෙප්ක්ෂිත අරමුණු සහ ආවරණය වන පෙද්ශය,
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ව.ෘපෘතිය සඳහා බඳවාගත් ෙසේවකයන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම ෙසේවකයන් බඳවාගත් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2109/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

කලුතර දිස්තික්කෙය්, මතුගම අධ.ාපන කලාපෙය් පිහිටි කෛලමගල් ෙදමළ
විද.ාලෙය් ශිෂ.යන් හාරසියයකට අධික පිරිසක් අධ.ාපන ෙපොදු සහතික පත
(සාමාන. ෙපළ) දක්වා අධ.ාපනය ලබමින් සිටින බවත්;
(ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙත් සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර මුල්ගල් තැබූ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත අ(ii)හි සඳහන් සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(ii) ඉහත පාසෙලහි අධ.යන ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) පන්ති ආරම්භ
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පන්ති ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 21 )
2203/’17
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද.
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ෙවස්ට්ෙහෝල් වත්ෙත් පිහිටි ෛවද. මධ.ස්ථානය රජයට පවරාෙගන ගාමීය
ෙරෝහලක් බවට පත් කරන ලද බවත්;
(ii) ෙමම ගාමීය ෙරෝහල මඟින් එම පෙද්ශෙය් පවුල් 3500 - 4000 ක් අතර
පමාණයකට ෙසේවය සැලසූ බවත්;
(iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද.වරුන් හා උපකරණ හිඟය ෙහේතුෙවන් ෙමම
ෙරෝහල වසාදමා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එෙසේ නම්, ෙමම ෙරෝහල නැවත විවෘත කර වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ.
අවශ.තාවයන් විසඳීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2215/’17
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙකොෙළොන්නාව අධ.ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි එකම මිශ ජාතික පාසල කුඩා
බුත්ගමුව රාජසිංහ විද.ාලය බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට එම විද.ාලය ෙභෞතික හා මානව සම්පත් හිඟ වීෙමන් දිෙනන් දින
අභාවයට යමින් පවතින බවත්;
(iii) ෙමම ජාතික පාසෙල් අධ.යන කාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු 26ක් සහ
අනධ.යන කාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු 10ක් පවතින බවත්;
(iv) ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙමම විද.ාලෙය් සිසු සිසුවියන් අ.ෙපො.ස. (සාමාන. ෙපළ)
විභාගෙයන් පසුව අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) හැදෑරීමට ෙවනත් පාසල් කරා
ෙයොමු වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

ඉහත සඳහන් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඇති සැලසුම් කවෙර්ද;
ඒ සඳහා පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද.ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ලබා දී ඇති පතිපාදන ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එම පතිපාදනවලින් දැනට සිදුකර ඇති වැඩසටහන්වල පගතිය කවෙර්ද;
(v) 2018 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද.ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා පතිපාදන ලබාදීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම පතිපාදන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2221/’17
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

අංක WPGD 4998 දරන වාහනය හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත.ාංශයට අයත්
බවත්;

( 22 )
(ii)

2000 වර්ෂෙය්දී මිලදීෙගන ලියාපදිංචි කර ඇති එම වාහනය ෙම් වනවිට කවර
පුද්ගලයකුෙග් භාරෙය් පවතින්ෙන්ද යන්නත්;
(iii) උක්ත වාහනය කලකට ෙපර චාවකච්ෙච්රිය පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන
බලවෙතකුෙග් භාවිතෙය් පැවති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, උක්ත වාහනය යළි ඔබ අමාත.ාංශෙය් පෙයෝජනය සඳහා ලබා ගැනීමට
පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2233/’17
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් ෙදකකින් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කර තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සමාගම්වලින් එක් සමාගමක් ෙතෝරාගන්නා ලද පදනම
කවෙර්ද;
(iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සහ අමාත.
මණ්ඩල පසම්පාදන කමිටුව මඟින් ලබාදුන් නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද;
(iv) ෙතෝරාගත් සමාගම සමඟ අත්සන් කරන ගිවිසුම් ෙදක කවෙර්ද;
(v) එම ගිවිසුම් මඟින් ස්ථාපනය කරන සමාගම් ෙදෙකහි ෙකොටස් ෙබදීයන
ආකාරය කවෙර්ද;
(vi) එම සමාගම් ෙදකට පැවෙරන කාර්යයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම්වලට ලැෙබන ආදායම් මාර්ග කවෙර්ද;
(viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධෙයන්
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(ix) වරාෙය් නඩත්තු කටයුතු පැවෙරන සමාගම කවෙර්ද;
(x) ෙමම ෙපෞද්ගලීකරණය හරහා රජයට හා ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ලැෙබන
ආදායම් පභවයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2242/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ රැකියා අමාත.තුමාෙග් ෙ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?
2284/’17
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් 3(1) ෙශේණියට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා 2017
වර්ෂෙය් විභාගය පැවති දිනය කවෙර්ද;
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(ii)

ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා දිස්තික් මට්ටමින් පැවති
ෙමම විභාගය සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි මාධ.ෙයන් පැවති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එම නිසා, විභාග අෙප්ක්ෂකයන්ට ඉහත ඕනෑම භාෂාවකින් පිළිතුරු සැපයිය
හැකි වූ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ඉංගීසි මාධ. ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු සැපයූ
අෙප්ක්ෂකයන්ට ෙත්රී පත්වීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙනොදී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, සිංහල මාධ. පශ්න පතයටද ඉංගීසි මාධ.ෙයන් පිළිතුරු සැපයිය
යුතුයැයි අදාළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවූ ගැසට් පතෙය් ෙහෝ ෙවනත්
ආකාරයකින් පූර්ව දැනුම්දීමක් කර තිබුෙන්ද;
(vi) ඉංගීසි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා සිංහල මාධ.ෙයන් පිළිතුරු සැපයීම නුසුදුසුකමක්
වන්ෙන් යැයි පූර්ව දැනුම්දීමක් කර ෙනොතිබියදී, සිංහල මාධ.ෙයන් පිළිතුරු
සැපයූ අෙප්ක්ෂකයන් ෙතෝරා ෙනොගැනීෙමන් අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(vii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2336/’17
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන,
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2401/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2409/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාදම්ෙප්, ඓතිහාසික තනිවැල්ල ෙද්වාලය අසළ කිනිපිටිය වැව නමින් වැවක්
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
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(ii)
(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, එම වැෙව් ජලෙයන් වගා කරන කුඹුරු පමාණය ෙකොපමණද;
එමඟින් පතිලාභ ලබන ෙගොවීන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
අද වනවිට එම වැෙව් විවිධ ජලජ ශාක වැඩී වැව ඉතා අබලන් තත්ත්වයට පත්ව
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම වැව කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට අමාත.ාංශය ගන්නා
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2456/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමාර්ග අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1054/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

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

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

ෙමම නිලධාරින්ට සුදුසු නවාතැන් සපයා දීමට අවශ. කටයුතු කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
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(iii)

ෙමම නිලධාරින්ට ෙගවනු ලබන පුහුණු දීමනා, පව
· ාහන දීමනාව හා ෙවනත්
දීමනා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1272/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් පළමුෙවන්ම සිවිල් වැසියන් ඉලක්කකර
එල්ල කරන ලද පහාරය කවෙර්ද;
(ii) එම පහාරය එල්ල කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) පහාරය සිදු වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(iv) එයින් අහිමි වූ මිනිස් ජීවිත සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් පළමුව ආගමික ස්ථානයකට එල්ල කළ
පහාරය කවෙර්ද;
(ii) එම පහාරය එල්ල කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) පහාරය සිදු වූ ස්ථානය කවෙර්ද;
(iv) එයින් විනාශ වූ ජීවිත සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1433/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 154ට අනුව, ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීෙම්
බලපත ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එම ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය තුළදී බලපත ලබා ගත් තැනැත්තන්ෙග්
නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එකී බලපතලාභියකු විසින් අවම වශෙයන් ධීවරයන් 100 ෙදෙනකු එම
කාර්යයන් සඳහා ෙයොදවා ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය ඉටු කරනු ලැබුෙව්දැයි
නිරීක්ෂණය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1761/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය සභා ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැර ඇති
බැවින් ඒවාෙය් පාලන කටයුතු කරන පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු කවෙර්ද;
(iii) පළාත් පාලන ආයතන සතු වාහන සංචිත පමාණය කවෙර්ද;
(iv) අද වනවිට පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජිතයන් ෙනොමැතිව කියාත්මක වන
බැවින්, ෙමම පළාත් පාලන ආයතන සතු වාහන ෙවනත් ආයතන සඳහා ලබා
දී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, වාහන ලබා දී ඇති ආයතන සහ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(vi) නීති විෙරෝධී ෙලස වාහන ලබා දී ඇත්නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත.ාංශය
ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2212/’17
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

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

ඉහත ශිෂ.යන්ෙග් පහසුව සඳහා ෙකෝපායි ගුරු පුහුණු විද.ාලෙය්
ෙන්වාසිකාගාරය පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2243/’17
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— කීඩා අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

කීඩා අමාත.තුමාෙග් ෙ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?
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2337/’17
ගරු (ෛවද.) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත.තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2410/’17
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඇති මුස්ලිම් විද.ාල සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම දිස්තික්කෙය් දැනට සිටින ෙමෞලවි ගුරුවරු සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෞලවි ගුරු හිඟය පියවීමට අමාත.ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2433/’17
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලිකරණය කිරීෙම් ගිවිසුම මඟින් ලබාෙදන ඉඩම්
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ගිවිසුම මඟින් ෙමෙහයුම් පර්යන්ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩම් සඳහා බදු
කුලියක් අය කරන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම වරාෙය් ෙතවැනි සහ සිව්වැනි අදියර ඉදිකිරීෙම් අයිතිය ගිවිසුම්ගත
සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(v) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි අදියෙර්දී, ඉදිකරන ලද අක්කර 110ක විශාල
දූපත ෙමම සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(vii) ෙම් සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ ජාත.න්තර සමාගමක් මඟින් තක්ෙසේරුවක් ලබාෙගන
තිෙබ්ද;
(viii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම වටිනාකම නිර්ණය කරන ලද පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2470/’17
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක් එක් මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් ඇති ජාතික පාසල්
සංඛ.ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
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(ii)
(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් සංඛ.ාව වැඩි කිරීමට සහ දැනට ඇති
ජාතික පාසල් තවදුරටත් දියුණු කිරීමට අමාත.ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2483/’17
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන,
(i)

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

(i)

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

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2494/’17
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් සුරාබදු ආදායම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් දුම්ෙකොල හා සිගරට් නිෂ්පාදනය මත පනවන ලද බදු මඟින්
උපයාගත් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) හි ආදායම පිළිෙවලින් රුපියල්
මිලියන ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් ෙමෝල්ට් මධ.සාර නිෂ්පාදනය ලීටර් ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදනය අලුතින් ආරම්භ කිරීමට සමාගම්වලට
නව බලපත නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බලපත සංඛ.ාව සහ එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) සුරාබදු නීතිය යටෙත් වැටලීම් සිදු කිරීමට බලය ඇති ආයතනය හා එහි
අධිකාරි බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
(ii) අත්අඩංගුවට පත් නීත.ානුකූල ෙනොවන සුරා සම්බන්ධෙයන් නීති කටයුතු
කිරීම සඳහා අධිකාරී බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
(iii) ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 29 )
2520/’17
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

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

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

(ii)

කුරුඳු වගා බිම් පමාණය කමානුකූලව අඩුවී තිෙබ්ද;

(iii) එෙසේ වගාබිම් පමාණය අඩුවී ඇත්නම්, එයට බලපා ඇති ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2522/’17
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ. අමාත.තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015.01.09 දින සිට 2017.11.30 දින දක්වා එක්සත් ජනපද ෙඩොලරයට
සාෙප්ක්ෂව ශී ලංකා රුපියල පිරිහී ඇති අගය ෙකොපමණද;
(ii) එකී කාල වකවානුව තුළ රුපියෙල් පිරිහීම ෙහේතුෙවන් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ණය
බර ඉහළ ෙගොස් ඇති පමාණය රුපියල් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,—
අමාත.තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

2534/’17
බලශක්ති

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය සපයා ඇති දූපත් සංඛ.ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් දූපෙතහි සිටින විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ.ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම දූපත්වල බිල්පත් අය කර ගැනීෙම් කාර්යක්ෂමතාව ෙකොපමණද;
(iv) එකී දූපත් සඳහා ඩීසල් විදුලිබලාගාර ෙවනුවට සූර්ය විදුලි බලය සහ සුළං විදුලි
බලය භාවිතා කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම බලශක්තිය භාවිතා කරනු ලබන දූපත් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

