(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 1(1).]

පා ෙෙ අංක 1 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප රකය
!"# කෙළ% 2018 මැ+ 17 වැ! .හස් ප /දා

2018 මැ+ 25 වැ! 1"රාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල& පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.16 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල& පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී
ලංකා කජු සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල& පකාශන (2016),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.12.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ
මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන (2015),— මුදල් නීති පනෙත් 35(3) වගන්තිය යටෙත් සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)

(2)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— රාජ& උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.06.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ& උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— රාජ& උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් රාජ& උකස් හා
ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.06 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත&තුමා,— ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම්
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14
(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.08.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද ස්වාධීන විගණකවරුන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල& පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.09.21 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ අමාත&තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2012.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2017.11.10 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ අමාත&තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ අමාත&තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.12.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.03.20 දින සලකා
බලන ලදී.)

(3)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ අමාත&තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනෙත් 16 වැනි වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් වගන්ති II ට අනුව
2017.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුලත් ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින සලකා
බලන ලදී.)
* සල"ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට; ය.

2018 <! 05 වැ! අඟහ>වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1/’18
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා,—
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

පළාත්සභා,

පළාත්

(i)

පාලන

සහ

6/’18
කීඩා

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;

(4)
(ii) එම මුදල් ලැබී ඇත්ෙත් කා ෙවතද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
9/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ගලිගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙහොෙලොම්බුව පෙද්ශෙය් ජලාශයක් ඉදි
කරන්ෙන්ද;
(ii) එම ජලාශයට යටවන පුරාවිද&ා වටිනාකමින් යුත් දැදිගම ෙකොටෙවෙහර, ස්තී
පුර ගල්ෙලන් විහාරය ඇතුළු ෙපෞරාණික ෙවෙහර විහාර හා ආගමික ස්ථාන
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම ජලාශයට යටවන ගලිගමුව හා දැදිගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ගම්මාන
සංඛ&ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iv) එකී ගම්වල ඉඩකඩම් අහිමිවන පවුල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(v) ෙහොෙලොම්බුව සිට උමං මාර්ගයක් මඟින් මා ඔයට ජලය ෙගන යාෙම්
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(vi) කිසිදු ස්වභාවික ව&වසනයකට ෙගොදුරු ෙනොවන සෑම අංශයකින්ම
වටිනාකමක් ඇති එවැනි පෙද්ශයක ජලාශයක් ඉදිකිරීෙමන් එම පෙද්ශෙය්
ජනතාවට විශාල හානියක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
16/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් තිෙබන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත&ාංශය
යටෙත් පාලනය වන ෙපර පාසල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒවාෙය් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ෙපර පාසෙල් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
අමාත&ාංශය ලබාදුන් ආධාර පමාණය කවෙර්ද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙපර පාසල් පද්ධතිෙය් සංවර්ධනයට අමාත&ාංශය
ෙගන ඇති සහ ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
34/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අනුව, වැඩි අස්වනු ලබා ෙදන බීජ
හඳුන්වාෙදන සමාගම්වලට අර්ධ බදු විරාමයන් ලබා දුන්ෙන්ද;
(ii) එවැනි බදු සානුබලයක් ලබා ගත් සමාගම්වල නම් ලැයිස්තුව ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(5)
(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අනුව, කෘෂිකාර්මික යන්ෙතෝපකරණ ආනයන බදු ඉවත් කිරීමට
ෙයෝජනා කළ බැවින්,
(i)

2015 ජනවාරි 01 දින වනවිට, ආනයන බදුවලින් නිදහස් කර තිබූ,
යන්ෙතෝපකරණ ෙල්ඛනයක්;
(ii) 2016 ජනවාරි 01 දිෙනන් පසු, ආනයන බදුවලින් නිදහස් කර තිබූ,
යන්ෙතෝපකරණ ෙල්ඛනයක්;
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
129/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
156/’18
ගරු (ෛවද&) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ& පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මූල& අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය (FCID) පිහිටුවනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;
2017.08.01 වනවිට එම ෙකොට්ඨාසය (FCID) ෙවත ලැබී තිබුණු පැමිණිලි
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අතරින් විමර්ශන අවසන් කර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමුකළ
පැමිණිලි සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් පැමිණිල්ල නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
191/’18
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ)

(i) ෙමම ස්ථානෙය් ෙබෝක්කුවක් ඉදිකිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙබෝක්කුව ඉදිකිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
193/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය්දී ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ඇති වූ ගං වතුෙරන් සහ වැසි
වතුෙරන් සිදු වූ ජල ගැලීෙමන්,
(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?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

මහතා,—

මහානගර

හා

(i)

බස්නාහිර

231/’18
සංවර්ධන

2012 වර්ෂෙය් මීෙතොටමුල්ල කසළ කන්ද පුළුල් කිරීම ෙහේතුෙවන් නිවාස අහිමි
වූ පවුල් 160 ක් සඳහා සාලමුල්ල, “ලක්සඳ ෙසවණ” තට්ටු නිවාස
සංකීර්ණෙයන් 2014.12.01 දින නිවාස ලබා දී ඇති බවත්;
(ii) එම නිවාස ලබා දී මාස ෙදකක් ඇතුළත ඔවුන්ට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
මඟින් සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු වී තිබූ බවත්;
(iii) ෙමෙතක් එම පදිංචිකරුවන් සඳහා ඔප්පු ලැබී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(7)
(ii)

යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පවතී නම්, ඒවා විසඳා ගනිමින් ෙමම නිවාස සඳහා
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දිය හැකි නිශ්චිත දින වකවානු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
238/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සීගෙයන් දියුණු වන ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ව&ාපාරික
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, ව&ාපාරිකයන් තමන්ෙග් ව&ාපාරික ස්ථාන තුළ ෙගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීම සිදු ෙනොකරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම විහාරස්ථානයට ෙමකී ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් සත& වශෙයන්ම ඇති
හිමිකම කවෙර්ද;
(iii) වසර ගණනාවක සිට ෙමම නගරය තුළ අදාළ ව&ාපාරික ස්ථාන භුක්ති විඳිමින්
සිටින ව&ාපාරිකයන්ට ඒවාෙය් හිමිකම් ලබාදීමටත්, තම ව&ාපාර කටයුතු
කරෙගන යාම සඳහා ව&ාපාරික පජාවට පහසුකම් සැපයීමටත් පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
307/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

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

LTL සමාගමට එහි 100% ක අයිතිය තිෙබ්ද;
එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
ෙම් වනවිට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිවී
තිෙබ්ද;
(v) LTL සමාගම සතු LTL ෙපොෙජක්ට්ස් සමාගෙමහි ෙකොටස් අන්සතු කිරීමට
ෙහෝ පැවරීමට අයිතියක් ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) LTL සමාගමට අයත් සී/ස LTL ෙපොෙජක්ට්ස් (පුද්ගලික) නමැති උප සමාගම
2006 න් පසු විගණන වාර්තාවන්ට ඇතුළත් වී ෙනොමැති බවත්; ඒ ෙහේතුෙවන්
ෙමම සමාගෙම් ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවත්;
(ii) ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 2006 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා රජයට අහිමි වූ
ලාභාංශ මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(8)
380/’18
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය,— රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
381/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
475/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

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

එම වාර්තාෙව් ඌව පළාත් පධාන අමාත&වරයාෙග් උපෙද්ශකවරුන්
පත්කිරීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති අංක 2 (අ) (i) සිට (x) දක්වා
කරුණු ඔබ ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව අංක 2 (අ) (i) සිට (xiii) දක්වා නිරීක්ෂණය කර
ඇති කරුණු එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(9)

2018 <! 06 වැ! බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
35/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අනුව, ෙපොෙලොන්නරුව, කිලිෙනොච්චිය
සහ රත්නපුර (ඇඹිලිපිටිය) දිස්තික්කයන්හි සුවිශාල ගබඩා තුනක් ඉදිකිරීමට
සහ මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් ඉදිවන ගබඩාෙව් වැඩ නිම කිරීමට රුපියල්
මිලියන 1000 ක් ෙවන් කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) මන්නාරම දිස්තික්කෙයහි ඉදිෙකෙරන ගබඩාෙවහි මුල් පිරිවැය
ඇස්තෙම්න්තුව සහ ෙම් දක්වා වූ එහි පගති සමාෙලෝචන වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
(iii) කිළිෙනොච්චිය, ඇඹිලිපිටිය හා ෙපොෙලොන්නරුෙවහි නව ගබඩා සංකීර්ණ තුන
ඉදිකිරීෙම් කටයුතුවල පගතිය කවෙර්ද;
(iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන
1000 ක මුදල වැය කළ ආකාරය ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
239/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන පවුල් අතරින් දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්
වන පවුල් සංඛ&ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එම පවුල්වල ජීවන මට්ටම උසස් කිරීමට අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
308/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

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

උක්ත සමාගම්වල ආදායෙමන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැෙබන ලාභ
ෙකොටෙසේ පතිශතය, එක් එක් සමාගම අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම ලාභ ෙකොටස් නිවැරදි ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 10 )
386/’18
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු
සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

වර්ෂ 2009-2012 කාලය තුළ වවුනියාව දිස්තික්කෙය්, මැණික්ෆාම් අතරමැදි
කඳවුෙර් සිටි පවුල්වලට ෙද්ශීය හා ජාත&න්තර සංවිධාන මඟින් විවිධ උපකාර
ලැබුණු බව දන්ෙන්ද;
ඉහත කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මැණික්ෆාම් කඳවුෙර් කටයුතු සඳහා පිටරටවලින්
සහ ෙදස් විෙදස් සංවිධාන වලින් ලැබුනු වාහන සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එකී වාහන වර්ග සහ එම වාහනවල ලියාපදිංචි අංක කවෙර්ද;
එකී කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එම වාහන පාවිච්චි කෙළේ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
දැනට එම වාහන පාවිච්චි කරනු ලබන පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
390/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පතිලාභීන් සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙයන් ෙවන් කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිලාභීන් සම්බන්ධෙයන් දීප ව&ාප්ත 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?
407/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා තිබූ නිවාස සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(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 ව&ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 11 )
471/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා සම්බන්ධෙයන්
විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 දිනැති
විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(i)

එම වාර්තාෙව් ඌව පළාත් සභාෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් හා මාණ්ඩලික
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් සඳහා වූ විෙද්ශ අධ&යන චාරිකා සම්බන්ධෙයන්
අනාවරණය කර ඇති ෙජ්ද අංක 3 (අ) (i) සිට (x) දක්වා කරුණු ෙමම සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළ වාර්තාෙව් (ආ) (i) සිට (iii) දක්වා සිදු කර ඇති
නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
491/’18
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා,— රාජ& පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකා ෙපොලිසිෙය් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පතිපත්තිය කවෙර්ද;
2017 ජූලි සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා ස්ථාන මාරුවීම් ලබා ඇති ෙපොලිස්
ස්ථානාධිපතිවරුන් සංඛ&ාව, ඔවුන්ෙග් නම් සහ ස්ථාන මාරු ලබා දීමට
ෙහේතුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ස්ථාන මාරු කිරීම්, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛ අංක
2017/01 ට පටහැනි ෙනොවන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කිරීෙම් අවශ&තාවය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2/’18
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.09.06 දින වනවිට ජාතික විදුලි පද්ධතිය තුළ පවතින සූර්ය බලෙයන්
උත්පාදනය කරනු ලැබූ සම්පූර්ණ විදුලිබල පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා සිදු කරනු ලබන සවිකිරීම්
අෛධර්යමත් කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් කටයුතු කරන
බව දන්ෙන්ද;
(iii) සූර්ය බල සංගාමය ව&ාපෘතිය පිළිබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
ෙසේවකයන්, දැනුවත් කිරීම සඳහා අමාත&ාංශය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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17/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ශාඛාවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාගත්
පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා තනතුරු නාම කවෙර්ද;
(iv) එම බඳවා ගැනීම් සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
(v) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීමට අමාත&ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
36/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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;
(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?
130/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතෙල් දිස්තික්කෙය්, මධ&ම පළාත් සභාව යටෙත් පාලනයවන පාසල්
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට එම පාසල් අතරින්, වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් සිටින පාසල් සංඛ&ාව
හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iv) දැනට දිස්තික්කෙය් පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ&ාව, එක් එක් අධ&ාපන
ෙකොට්ඨාසය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) මාතෙල් දිස්තික්කෙය් විදුහල්පති පුරප්පාඩු හා ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට
අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 13 )
157/’18
ගරු (ෛවද&) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය්දී අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ජීව විද&ා විෂය
ධාරාෙවන් පුත්තලම සහ කුරුණෑගල දිස්තික්කවලින් ෙපනී සිටි ශිෂ&යන්
සංඛ&ාව;
(ii) එම සංඛ&ාෙවන්, විශ්වවිද&ාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යන්
සංඛ&ාව සහ පතිශතය;
(iii) ෛවද& පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යන් සංඛ&ාව සහ පතිශතය;
(iv) ෛවද& පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යා ෙහෝ ශිෂ&ාවෙග් අවම පතිඵලය, Z
අගය, ඉෙගනගත් පාසල හා ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෛවද& පීඨය;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
192/’18
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(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?
194/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී, සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල්
ෙකොටස් හිමිෙයකු ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහෙල් සභාපති
ෙලස ඒ මහතා ලබාගත් වැටුප් සහ දීමනා කවෙර්ද;
(iii) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ සීමාසහිත ලංකා ෙරෝහල වාර්තා කළ
වාර්ෂික ලාභය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 14 )
215/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූ පවුල් 150ක් අවුරුදු 25ක් පුරා
වවුනියාව පූන්ෙතෝට්ටම් සුභසාධන කඳවුෙර් වාසය කරන බවත්;
(ii) ෙමම පවුල් 150 ෙනඩුන්ෙක්නි, සින්න අඩම්පන් පෙද්ශෙය් නැවත පදිංචි
කරන බවට වවුනියා දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් දැනුම් දී තිබියදී, ෙමම
පවුල් සඳහා වූ නිවාස ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදා ෙනඩුන්ෙක්නි සින්න අඩම්පන්
පෙද්ශෙය් නිවාස 68ක් සහ පුලියන්කුලම් පෙද්ශෙය් නිවාස 82ක් වශෙයන්
“ලයිකා ඥානම් පුණ&ායතනය” විසින් ඉදිකරන ලද බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ඉහත සඳහන් නිවාස 150හි එකී ජනතාව නැවත පදිංචි වී සිටින්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

309/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් නමින් ආයතනයක්
තිබුෙන්ද;
(ii) එම ආයතනෙය් නම ෙවනස් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි වර්තමාන නම කවෙර්ද;
(iv) සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත් ෙකොටස් ෙබදී ෙගොස්
ඇත්ෙත් ෙකෙසේද;
(v) ESOT (භාරය) ෙකොටස්කරුවන් සතුව ඇති ෙකොටස් පාලනය කරනු ලබන්ෙන්
කවුරුන් විසින්ද;
(vi) එහි ෙකොටස්කරුවන්ෙග් නම් හා ඔවුන් සතුව ඇති ෙකොටස් සංඛ&ාව පිළිබඳ
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙසේවකභාර ගිවිසුම් අනුව, එය පිහිටුවා ෙකොපමණ කාලයක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග්
ෙකොටස් පිළිබඳව හා ඔවුන් ෙකොටස්කරුවන් බව දන්වා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(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;
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(ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
391/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙදමළ මාධ& පාසල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල් අතරින් පාථමික හා ද්විතීක පාසල් සංඛ&ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එම පාසල්වලින් මධ&ම රජයට අයත් පාසල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(v) ෙදමළ මාධ&ෙයන් අධ&ාපනය හදාරන මුළු ශිෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) රත්නපුර දිස්තික්කෙය්,
(i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 5 වසර ශිෂ&ත්ව විභාගය සමත් හා අසමත් ශිෂ&
සංඛ&ාව ෙ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 ශිෂ& සංඛ&ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ඉංජිෙන්රු හා ෛවද& විද&ාව හැදෑරීම සඳහා
විශ්වවිද&ාල සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iv) සිංහල මාධ& හා ෙදමළ මාධ& ශිෂ&යන් අතර ඉහත විභාග සමත් සහ අසමත්
ශිෂ& සංඛ&ාව පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
406/’18
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
408/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලැබ තිබූ නිවාස
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
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(iii)
(iv)
(v)

1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබාදීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව&ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
422/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ)

(i)

ෙමම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ෙමම ෙගොවීන්ට ලබාදීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
438/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.03.31 දිනට විෙද්ශයන්හි ෙසේවෙය් නියුතුව සිටින ශී ලාංකික පුහුණු හා
නුපුහුණු ශමිකයන් සංඛ&ාව, ඔවුන් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින රට අනුව, රැකියා
වර්ගීකරණය අනුව සහ ස්තී/පුරුෂ සමාජභාවය අනුව;
(ii) එම පුහුණු හා නුපුහුණු ශමිකයන් සංඛ&ාව, එක් එක් දිස්තික්කය අනුව සහ
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් හා ෙවනත් ජාතීන්ට අනුව;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
472/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් ඌව පළාත් අධ&ාපන අමාත&ංශය මඟින් පාසල්
බෑග් ලබාදීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 4 (ආ) (i) සිට (vii)
දක්වා කරුණු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

( 17 )
(ii)

එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) (i) සිට (v) දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණ
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 <! 08 වැ! 1"රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
37/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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)
(iii)
(iv)

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

සඳහා වැය කර ලද මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
158/’18
ගරු (ෛවද&) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
195/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 වර්ෂෙය්දී ෙකොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා අවි ගබඩාව පිපිරී යෑෙමන්,
(i)

මියගිය සංඛ&ාව ෙකොපමණද;

( 18 )
(ii)
(iii)
(iv)

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?
216/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්, පුනරීන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
වලයිපාඩු ගම්මානෙය් ධීවර පවුල් 300කට අධික සංඛ&ාවක් 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 අවශ& පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර්
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)

මහතා,—

මහානගර

හා

බස්නාහිර

232/’18
සංවර්ධන

(අ)

(i)

ඉදිරි වර්ෂ 03 ඇතුලත ආරම්භ කිරීමට නියමිත ෙකොළඹ දිස්තක්
Ýි කෙය් නාගරික
නිවාස ව&ාපෘති සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම නිවාස ව&ාපෘතීන්හි ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂිත නිවාස ඒකක සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම නිවාස ව&ාපෘති සඳහා නිශ්චිත ඉඩම් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමම ව&ාපෘති සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු මුදල ෙකොපමණද;
ෙම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන පවතින්ෙන් නම්, ඒවා කවෙර්ද;
රාජ& හා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජනවලින් ඉදිකරනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

ෙමම ව&ාපෘති අවසන් කිරිමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින වකවානු කවෙර්ද;

( 19 )
(v) ෙමම නිවාස ව&ාපෘතිවල නිවසක මුළු වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) එම නිවාස ජනතාවට ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
240/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය සඳහා අනුමත, ශී ලංකා අධ&ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්, ශී
ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින් සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙය් නියුතු සංඛ&ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඉහත එක් එක් ෙසේවාෙව් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ&ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
310/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

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

කසළ වර්ගීකරණය කර ෙනොෙදන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) වර්ගීකරණය කරන ලද කසළ පතිචකීකරණය කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ස්ථානයකදීද;
(iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(v) පතිචකීකරණය කරන ලද කසළ කවර කටයුතු සඳහා භාවිත කළ හැකිද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
382/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද&
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ෙවස්ට්ෙහෝල් වත්ෙත් පිහිටි ෛවද& මධ&ස්ථානය රජයට පවරාෙගන ගාමීය
ෙරෝහලක් බවට පත් කරන ලද බවත්;

( 20 )
(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?
387/’18
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු
සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්ෂ 2009 - 2012 දක්වා තස්තවාදයට එෙරහි අවසන් සටෙන්දී ඉවත් කරන
ලද පවුල් වවුනියාව දිස්තික්කෙය් පිහිටි මැණික්ෆාම් අතරමැදි කඳවුරුවල
පදිංචි කළ බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කාලය තුළ එහි පදිංචිව සිටි පවුල් සංඛ&ාව එක් එක් මාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පවුල්වල මුළු සාමාජිකයින් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iv) ඔවුන්ට ෛදනිකව පිසූ ආහාර ලබාදීම සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුදල
ෙකොපමණද;
(v) එක් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් උදෑසන, දහවල් හා රාතී ආහාරය සඳහා
ෙවන්කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

එම ආහාර වැය වූ මුදලට සරිලන නිසි පමිතිෙයන් සකසා තිබුෙන්ද;
එම පිරිසට ආහාර ලබාදීෙම්දී ෙද්ශීය සහ අන්තර්ජාතික ආයතන ෙමන්ම විවිධ
පුද්ගලයන් විසින් ලබාෙදන ලද දායකත්වය පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
එම ආහාරවල පමිතිය සම්බන්ධෙයන් සිදුවූ වංචාවන් පිළිබඳව ලැබී ඇති
පැමිණිලි සහ ඒවා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
409/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

1983 වර්ෂය වනවිට පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලැබ තිබූ නිවාස
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබා දීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව&ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 21 )
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
423/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
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 අත&වශ& වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

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

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
439/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ඩීසල් ආනයනය කිරීෙම්දී ඩීසල් ලීටරයක් ෙවනුෙවන් රජය විසින් අයකරනු
ලබන ආනයන බද්ද ෙකොපමණද;
(ii) ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රජය විසින් ආනයන බද්ද හැර ෙවනත් බදු
අයකරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බදු කවෙර්ද;
(iv) එක් ලීටරයක් සඳහා අයකරනු ලබන බදු පමාණය, එක් එක් බදු වර්ගය අනුව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රජය විසින් අයකරනු ලබන මුළු බදු පමාණය, ඩීසල්
ලීටරයක සිල්ලර මිෙලහි කවර පතිශතයක්ද;

(ii)

ඩීසල් සඳහා රජය අය කරනු ලබන සියලු බදු ඉවත් කළෙහොත්,
පාරිෙභෝගිකයාට ඩීසල් ලීටරයක් ලබා දිය හැකි සිල්ලර මිල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඩීසල් සඳහා රජය විසින් විවිධ වර්ගෙය් බදු අය කිරීම භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන්හි
මිල ගණන් වැඩිවීමට බලපා ඇති බවත්;
(ii) ඩීසල් සඳහා රජය අයකරනු ලබන සියලු බදු ඉවත් කළෙහොත්, භාණ්ඩ හා
ෙසේවාවල මිල අඩුකිරීමට හැකි බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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451/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත&න්තර ෙවළඳ 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?
473/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් ෙපර පාසැල් සඳහා බෑග් ලබාදීම සඳහා මූල&
අනුගහය ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 5 (අ)
(i) සිට (v) දක්වා කරුණු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(ii)

එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) i සිට iii දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණ
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
476/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
(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?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
3/’18
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) පුනරීන්හි ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත ෙම.ෙවො. 1040 ක (1040mw) සුළං සහ සූර්ය
පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද&ානය පිහිටුවීම සඳහා ඉඩම් මැනීම සිදු කර තිෙබ්ද;
(ii) එම ඉඩම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට පවරා ගැනීම සිදු කර තිෙබ්ද;
(iii) විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද;
(iv) එම බලාගාරෙය් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විදුලිය, ජාතික පද්ධතියට එකතු
කිරීම සඳහා සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ඉදිකිරීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
18/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ඩිෙපෝ සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ඩිෙපෝවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ඩිෙපෝෙවන් දැනට ධාවනය කරනු ලබන බස්රථ සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම ඩිෙපෝ අතරින් ලාභ හා පාඩු ලබන ඩිෙපෝ ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(v) එම එක් එක් ඩිෙපෝෙව් පවතින පුරප්පාඩු කවෙර්ද;
(vi) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා ඩිෙපෝවල
ලබා දී ඇති රැකියා සංඛ&ාව සහ එම රැකියා ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(vii) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ලංගම ඩිෙපෝවල බස් ඇණිය වැඩි දියුණු කිරීමට
අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
38/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

2016 අයවැෙයහි අංක 182 ෙයෝජනාවට අනුව, පාථමික කර්මාන්ත
කවුන්සිලයක් (Primary Industry Council) පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම දිනය සහ ස්ථානය කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවහි, පාථමික කර්මාන්ත කවුන්සිලයක් පිහිටුවීෙම්
අරමුණු හා ඒ සඳහා වූ වැඩපිළිෙවළ සැෙකවින් පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
ෙමම කවුන්සිලයට සම්බන්ධවන විෙශේෂඥයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් වන ශී ලංකාෙව් දැනට සකීයව පවත්නා පාථමික
කර්මාන්ත පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

( 24 )
(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?
132/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කළු ගඟ, ෙමොරගහකන්ද ව&ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් මාතෙල් දිස්තික්කෙය්,
ලග්ගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අවතැන් වූ පවුල්, ලග්ගල මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය තුළම පදිංචි කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අවතැන් වූ පවුල් සංඛ&ාව සහ ලබාදුන් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ ලබාදුන් ඉඩම් පමාණය වත්මන් පරපුරට පමාණවත් වුවද, ඊළඟ පරම්පරා
සඳහා පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙමොරගහකන්ද ව&ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් නැවත පදිංචි කරන ලද පවුල්
මුහුණ ෙදන ඉඩම් ගැටලු හා ඔවුන්ෙග් ඊළඟ පරම්පරාවට මුහුණ දීමට සිදුවන
ඉඩම් ගැටලු විසඳීමට අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
159/’18
ගරු (ෛවද&) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන උපාධි පදානය කරනු ලබන ආයතන
සංඛ&ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම එක් එක් ආයතනෙය්,
(i)
(ii)

ලිපිනය;
උපාධි පදානය කිරීම සඳහා විශ්වවිද&ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
අනුමතිය ලබාෙගන ඇති දිනය;
(iii) පිරිනමනු ලබන උපාධි;
(iv) ඉෙගනුම ලබන සිසුන් සංඛ&ාව;
(v) එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අයකරනු ලබන මුදල;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
196/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසිය
සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සංචාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස ෙකොපමණද;
(ii) උක්ත සංචාරයට සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත්
වූ පදනම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ& සංස්ථා, ව&වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රාජ&
සමාගම් විසින් දැරූ සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 25 )
217/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(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?
233/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොෙළොන්නාව අධ&ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි එකම බාලිකා ජාතික පාසල
ෙකොෙළොන්නාව බාලිකා විද&ාලය බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට එම විද&ාලෙය් අඩුපාඩු රැසක් පවතින බවත්;
(iii) ගුරු පුරප්පාඩු 18ක් සහ අනධ&යන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු 08ක් පවතින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම පුරප්පාඩු පැවතීම විද&ාලෙය් ඉදිරි පගතියට හා කීර්තියට බාධාවක් සහ
හානියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඇති සැලසුම් කවෙර්ද;
ඒ සඳහා පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

(iv)

2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද&ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ලබාදී ඇති පතිපාදන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) එම පතිපාදනවලින් දැනට සිදු කර ඇති වැඩසටහන්වල පගතිය කවෙර්ද;
(vi) 2018 වර්ෂෙය් ෙමම විද&ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
පතිපාදන ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
241/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල් සංඛ&ාව, එක් එක්
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) සමෘද්ධි ව&ාපාරයට අලුතින් පවුල් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා අමාත&ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 26 )
311/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

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

උක්ත අයථා කය
Ýි ාවන්හි ෙයෙදන පුද්ගලයන් මැඬලීමට කය
Ýි ාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සහ නීති මඟින් කටයුතු කළ
පුද්ගලයන් සංඛ&ාව ෙ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?
383/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා
පජා සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වතුකරෙය් පදිංචි දවිඩ කම්කරුවන් පවුල් ලක්ෂ 08ක් පමණ ෙම් දක්වා
අඩි 10x12 ලයින් කාමරවල ජීවත්වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ඔවුන්ට නිවාස ලබාදීම සඳහා පසුගිය රජය විසින් ආරම්භ කළ වැඩපිළිෙවළට
අනුව 2014.12.31 දින වනවිට ඉදිකර තිබූ නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් නිවාස ඉදිකර ඇති වතු සහ දිස්තික්ක කවෙර්ද;
(iv) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ෙමම ව&ාපෘතියට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන
පමාණය ෙකොපමණද;
(v) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඉදිකළ නිවාස සංඛ&ාව, එක් එක් වර්ෂය සහ
දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) වතුකරෙය් ජීවත්වන ජනතාවට පැවති රජයන් විසින් ලබා දී ඇති නිවාස
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(vii) ෙමම නිවාස පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් විසඳීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
(viii) එම වැඩපිළිෙවළ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 27 )
388/’18
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් මුසලි පාෙද්ශිය සභාවට අයත් ෙව්ප්පම්කුලෙම් සිට
සිලාවතුෙර දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය 2010 වර්ෂෙය්දී නැවත පදිංචි කිරීම් හා
ආපදා කළමණාකරන අමාත&ාංශය මඟින් ඉදිකරන ලද බව දන්ෙන්ද;
(ii) එහි ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද හා අවසන් කරන ලද දින කවෙර්ද;
(iii) එම මාර්ගෙය් දිග ෙකොපමණද;
(iv) එම මාර්ගය ඔස්ෙසේ පිහිටා ඇති ගම්මාන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්තුව ලබාදුන් ආයතනය කවෙර්ද;
(ii) එවකට එහි අයිතිකරුවන් (ෙකොටස්කරුවන්) කවුරුන්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iv) දැනට එම මාර්ගය භාවිතා කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
392/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

2017 වර්ෂය තුළ සිදු වූ හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම ආපදාවලින් අවතැන් වූ සංඛ&ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙකොපමණද;
ෙද්පල හානි සංඛ&ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙකොපමණද;
අවතැන්වූවන් සඳහා වන්දි ලබාදීමට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
410/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්තික්කය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iv) 2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය
ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ&ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන්
කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 28 )
424/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් 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?

2018 <! 20 වැ! බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
39/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 204 ෙයෝජනාවට අනුව, තාර සඳහා වූ ෙවෙළඳෙපොළ
ලිහිල් කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව තාර ෙවෙළඳෙපොළට පිවිසි පධාන
සැපයුම්කරුවන් කවුරුන්ද;
(iv) වර්ෂ 2003 සිට 2016 දක්වා ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි තාර
නිෂ්පාදනය හා එක් එක් වර්ෂය අවසානෙය්දී පැවැති ෙතොග පමාණය කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2009 සිට 2016 දක්වා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළහි තාර මිල සහ ලංකා
ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් තාර මිල වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(vi) වර්ෂ 2015 සිට 2020 දක්වා ශී ලංකාෙව් තාර අවශ&තාවය පිළිබඳ
පුෙරෝකථනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
242/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, කුරුවිට කර්මාන්තපුරයක් පිහිටා තිෙබන බව
දන්ෙන්ද;

( 29 )
(ii)

එෙසේ නම්, එම කර්මාන්තපුරය ආරම්භ කළ දිනය හා එහි ආරම්භක අරමුණු
කවෙර්ද;
(iii) අද වනවිට ෙමම කර්මාන්තපුරය තුළ කියාත්මක වන කර්මාන්තශාලා
සංඛ&ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් කර්මාන්ත ශාලාෙව් රැකියාවල නියුක්ත ෙසේවක සංඛ&ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(v) එම කාලසීමාව තුළ වැසීගිය කර්මාන්තශාලා තිෙබ් නම්, ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(vi) ෙමම කර්මාන්තපුරය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමට අමාත&ාංශය ගනු ලබන
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
312/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දුරගමන් ෙසේවා බස්රථ විෙව්කය සඳහා නතර කරනු ලබන ස්ථානවල පිහිටි
ආපනශාලා ෙබොෙහෝමයක් ඉතා අපිරිසිදු තත්ත්වෙය් පවතින බවත්;
(ii) එම ස්ථානවල වැසිකිළි පහසුකම් නිසියාකාරව ෙනොමැති බවත්;
(iii) එම ආපනශාලාවල පමි
Ý තිෙයන් බාල ආහාරපාන අධික මිල ගණන්වලට
විකුණනු ලබන බවත්;
(iv) ඉහත (i) හා (ii) හි සඳහන් තත්ත්වයන් බස් මගීන්ෙග් ෙසෞඛ&ය ෙකෙරහි
බලපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) උක්ත ආපනශාලා නියාමනයට දැනට ඇති කම
Ý ෙව්දය කවෙර්ද;
(ii) එම කම
Ý ෙව්දය සංෙශෝධනය විය යුතු බවට පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම සංෙශෝධන සිදුකරන්ෙන් ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
411/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයන ලද නිවාස සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙ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 නිමවීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව&ාපෘති ෙ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?

( 30 )
440/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වාද්දුව හන්දිෙය් සිට, ෙමොෙරොන්තුඩුව හන්දිය දක්වා දිෙවන වාද්දුව
ෙමොෙරොන්තුඩුව මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීෙම් ව&ාපෘතිය ආරම්භ
කිරීමට සහ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දින කවෙර්ද;
(ii) එම මාර්ගෙය් දිග, දැනට තාර ෙයොදා ඇති පමාණෙය් පළල හා මුළු පළල
ෙකොපමණද;
(iii) කාපට් ඇතිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පළල සහ සංවර්ධනෙයන් අනතුරුව,
පාෙර් මුළු පළල ෙකොපමණද;
(iv) සංවර්ධනය කරනු ලබන පාලම් සංඛ&ාව සහ ෙබෝක්කු සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) එම මාර්ග ව&ාපෘතිය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදලින් ඉඩම් හා ෙද්පළ වන්දි ෙලස ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ඉදිකිරීම් කාර්යය සඳහා ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ඉදිකිරීම් කාර්ය සිදුකරන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ, නම් ඒ මන්ද?
447/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 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?
474/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පාසල් ෙපොත් ෙබදා
හැරීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 6 (අ) (i) සිට (iii) දක්වා
කරුණු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) (i) සිට (vi) දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණය
කර ඇති කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 31 )
480/’18
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?
482/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

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

(ii)

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

(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 32 )

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

මහතා,—

මහාමාර්ග

හා

මාර්ග

486/’18
සංවර්ධන

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කිලිෙනොච්චි - මුලතිව් A-50 පධාන
මාර්ගෙය් පිහිටා ඇති පධාන පාලම වන මීටර් 402ක් දිගැති වට්ටුවාකල් පාලම
එක් වාහනයක් පමණක් ගමන් කළ හැකි තරම් පටු වීම සහ කිසිදු
පතිසංස්කරණයක් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් ගමනාගමනයට අවහිරයක් වී ඇති
බවත්;
ෙමම වට්ටුවාකල් පාලම පතිසංස්කරණය කිරීමට අදාළව, මවිසින් 2017.07.31
දිනැති ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, වට්ටුවාකල් පාලම, නිශ්චිත කාලයක් තුළ වාහන ෙදකක් ගමන් කළ හැකි
වන පරිදි පුළුල් කර පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,—
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

488/’18
බලශක්ති

(i)

ෙනොරච්ෙචෝෙල්, ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගාරය මඟින් සිදුවන පරිසර හානිය
අවම කිරීම සඳහා ෙයෝජිත සුළං ආවරණය ඉදිකිරීමට ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(ii) සුළං ආවරණය ෙනොමැති වීෙමන් බලාගාරය අවට ජීවත්වන ෙගොවීන් බලවත්
දුෂ්කරතාවයකට පත්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(iii) සුළං ආවරණය ඉදිකිරීම ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම බලාගාර භූමිය තුළ අළු ෙගොඩ ගැසීම වැළැක්වීම සඳහා ගන්නා පියවර
කවෙර්ද;
(ii) බලාගාරෙයන් පිට වන අළු ෙහේතුෙවන් වගා හානි වූ ෙගොවීන්ට ෙගවා ඇති
වන්දි මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ෙමම බලාගාරය සඳහා වලංගු පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපතයක් තිෙබ්ද;
එම බලපතය නිකුත් කළ දිනය කවෙර්ද;
එකී බලපතෙය් කාලය අවසන් වන දිනය කවෙර්ද;
එකී බලපතෙය් සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි ඉටු කිරීමට අසමත් වීෙම් වගකීම ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය භාර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 33 )
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා,—
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

508/’18
බලශක්ති

(i)

තරඟකාරී ෙටන්ඩර් කැඳවීම මඟින් අඩුමිලට සූර්ය විදුලිබලය ලබා ගැනීමට
හැකියාව තිබියදී, බලපතය
පමණක් ලබාෙගන 2016 වර්ෂය වන ෙතක්ම
වැඩ ආරම්භ ෙනොකර සිටි සමාගම්වලින් ඒකකයක් රු.23.00ක් වැනි අධික
මිලක් යටෙත් විදුලිය මිලදී ගැනීම සාධාරණ යැයි පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ශී ලංකා සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා ඔබෙග් අමාත&ාංශෙය්
පතිපත්තිවලට එෙරහිව යමින් ඉහත කී වංචනික තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය
ෙයොමු ෙනොකරන්ෙන්ද;
(iii) තරඟකාරී ෙටන්ඩර් කැඳවීම් කියාවලිය සඳහා සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිෙය්
සභාපතිවරයා කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(iv) දැනට සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිෙය් සභාපතිධූරය දරන තැනත්තාහට එම
ධූරය දැරීමට ඇති සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(v) 2015.01.08 දිෙනන් පසු සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිය විසින් විදුලි ජනන
බලපත (Energy Permits) නිකුත් කර ඇති ආයතන කවෙර්ද;
(vi) විදුලි ජනන බලපත නිකුත් කරඇති එක් එක් ආයතනෙය්, අධ&ක්ෂකවරුන්
සහ එම එක් එක් ආයතනයට අදාළව නිකුත් කර ඇති බලපතවල ධාරිතාවය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vii) සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිෙයන් විදුලි ජනන බලපත ලබා දීෙම්දී රජෙය්
පතිපත්තියට එෙරහිව කටයුතු කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
512/’18
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත&තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ මහාධිකරණෙය් විභාග වූ අංක - එච්. සී./4648/2009 (නීතිපතිෙග්
අංක - සී. ආර්. - 2/26/2009) නඩුෙව් විත්තිකරුවන් කවුරුන්ද;
(ii) එම අධි ෙචෝදනා පතෙය් නගා තිබූ අධි ෙචෝදනා කවෙර්ද;
(iii) එකී අධි ෙචෝදනාවලින් සියලුම විත්තිකරුවන් නිෙදොස් කිරීමක් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එෙසේ නිදහස් කළද, නීතිපතිවරයාට නැවතත් ෙචෝදනා නිසි ෙලස සංස්ථාපනය
කිරීමට හැකි බව තීන්දුෙව් දන්වා තිෙබ්ද;
(ii) ඒ අනුව, නීතිපතිවරයා විසින් ෙචෝදනා නිසි ෙලස සංස්ථාපනය කර
විත්තිකරුවන්ට එෙරහිව නැවත නඩු පැවරීමක් කරනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, නැවත නඩු පවරනු ලබන්ෙන් කවර කාලයක් තුළද;
(iv) එෙසේ නඩු ෙනොපවරවන්ෙන් නම්, එකී තීරණයට අදාළ ෙහේතු පිළිබඳව දැනුවත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 34 )
513/’18
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, නිවිතිගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, “අයි-ෙරෝඩ්”
ව&ාපෘතිය යටෙත් මාර්ග ව&ාපෘති 05 ක වැඩ 2015 ෙදසැම්බර් මස ආරම්භ
කළ බවත්;
(ii) ඉන් ව&ාපෘති 02 ක වැඩ අවසන් අදියෙර් පවතින අතර ව&ාපෘති 03 ක වැඩ
අතරමග නතර කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

නතර කර ඇති ව&ාපෘති නැවත ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
2017 වර්ෂය තුළදී වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත ෙමම ව&ාපෘතිවල වැඩ අවසන්
කිරීෙම් කාලසීමාව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
515/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත&තුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දිවයිෙන් සිටින ස්තී, ළමා, තරුණ, සහ වැඩිහිටි ජනගහණය අනුපිළිවලින්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කමිටුව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා 2017 වර්ෂයට
අයවැෙයන් ෙවන් වූ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එහි වර්තමාන කියාකාරිත්වය කවෙර්ද;
(iv) පචණ්ඩත්වය ෙහේතුෙවන් අසරණ වී දිවි ෙගවන කාන්තාවන්ට නිවාස හා
ෙවනත් සහන ලබා දීමට 2017 වර්ෂය සඳහා අයවැෙයන් ෙවන් වූ මුදල
ෙකොපමණද;
(v) එම සහන ලබා දීම කියාත්මක වන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 <! 21 වැ! .හස් ප /දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
40/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අනුව, ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ පා ඇති
ගැටලු විසඳීම සඳහා රාජ& සහ ෙපෞද්ගලික අංශවලින් සමන්විත කියාකාරි
කමිටුවක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එහි සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
2016 වර්ෂය තුළදී එම කමිටුව විසින් හඳුනා ගනු ලැබූ ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ
පා සිටි පධාන ගැටලු කවෙර්ද;

( 35 )
(iv)

2016 වර්ෂය තුළදී ෙත් කර්මාන්තෙය් ගැටලු විසඳීම සඳහා රජය විසින්
අනුගමනය කරන ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
243/’18
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, නිවිතිගල අධ&ාපන ෙකොට්ඨාසෙය්, දෑල ෙදමළ මහා
විද&ාලය නමින් පාසලක් තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම පාසෙල් දැනට ඉෙගනුම ලබන ශිෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) දැනට එම විදුහෙල් උග ගුරු හිඟයක් පවතින බව දන්ෙන්ද;
(iv) එම ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා අමාත&ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
313/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014.01.01 දින සිට 2015.06.30 දින දක්වා කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ
නීතිවිෙරෝධී ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද දුම්වැටිවල වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) එම දුම්වැටි සමඟ අත්අඩංගුවට ෙගන වැරදිකරුවන් වූ අයෙග් නම්, ලිපින,
දුරකථන අංක හා විෙද්ශිකෙයක් නම් රට කවෙර්ද;
(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ට දුන් දඩුවම් එක් එක් පුද්ගලයාට ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අත්අඩංගුවට ගන්නා නීතිවිෙරෝධී දුම්වැටි නීතිමය කියාමාර්ගයන්ෙගන් පසු
විනාශ කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, දුම්වැටි විනාශ කිරීෙම් කියාපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම දුම්වැටි රජෙය් බදුවලට යටත්ව ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
412/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය දිස්තික්කය තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයන ලද නිවාස සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයනු ලබන නිවාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන තුරු පානීය ජලය ලබාදීම
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය වනෙතක් පානීය ජලය
ලබාදීෙම් ව&ාපෘති ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 36 )
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
448/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
481/’18
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?

( 37 )
483/’18
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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)

ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය කරනු ලබන ආයතනය කවෙර්ද;
දැනට එම ගුවන් විදුලි නාලිකා නියාමනය විධිමත්ව සිදු ෙනොවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) 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;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
487/’18
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් 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?
489/’18
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය සපයා ඇති දූපත් සංඛ&ාව
ෙකොපමණද;

( 38 )
(ii)
(iii)
(iv)

එම එක් එක් දූපෙතහි සිටින විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම දූපත්වල බිල්පත් අය කර ගැනීෙම් කාර්යක්ෂමතාව ෙකොපමණද;
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?
492/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය වරාය ආශිතව ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල්
ටැංකි තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල් ටැංකි බදු දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි බදු දී ඇති ආයතන හා රටවල් කවෙර්ද;
(v) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු එම ෙතල් ටැංකි බදු දීෙමන්
සංස්ථාව ලබාගත් ආදායම, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා,—
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

509/’18
බලශක්ති

ශී ලංකා සුනිත& බලශක්ති අධිකාරිය මඟින් සූර්ය බලාගාර ඉදිකිරීම සඳහා
එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් ඔලිවර් රණසිංහ නමැත්ෙතකු අධ&ක්ෂ ධූරය දරන
සමාගමක් ෙවත බලපතයක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම බලපතය අනුව එම සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කර ජාතික
පද්ධතියට ලබා දිය යුතු විදුලිය පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) Solar Thermal තාක්ෂණය සඳහා ලබා දී ඇති එම බලපතය පසුව, නීති
විෙරෝධීව Solar PV තාක්ෂණය ෙලස මාරු කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා නිෙයෝග කර ඇත්ෙත් කවුරුන්ද;
(v) එෙලස තාක්ෂණය මාරු කිරීම නිසා තවත් ඉල්ලුම්කරුවන් ගණනාවකට
අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබ්ද;
(vi) ෙම් වනවිට එම ව&ාපෘතිෙය් තත්ත්වය කවෙර්ද;
(vii) එකී ව&ාපෘතිය මඟින් උත්පාදනය කරන විදුලි ඒකකයක් රු. 23.10 බැගින්
මිලදී ගැනීෙමන් වර්ෂ 20ක් තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවන පාඩුව
ෙකොපමණද;
(viii) විදුලි ඒකකයක් අඩු මිලකට මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව තිබියදී වැඩි මිලකට මිලදී
ගැනීම සාධාරණීකරණය කරන්ෙන්ද;
(ix) සිදුවී ඇති දූෂණය පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ෂන ෙකොමිෂන්
සභාවට කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 39 )
516/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් පධාන සංරචක වන කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත අංශය
හා ෙසේවා සැපයීම 2016 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දායකවීෙම්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම පමාණ පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(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?
(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 රාජ& අංශෙය් හා ස්වයං රැකියාවල නියුක්තවූවන්
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
526/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම්වලින් අගතියට පත් පවුල්වලට
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද රක්ෂණ වන්දි මුදල එම පවුල්වලට ලැබී
තිෙබ්ද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇතිවූ අවස්ථාෙව්දී හානි වූ නිවසකට උපරිමය ලක්ෂ 25
දක්වා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ලබාගත හැකි බව අගාමාත&තුමා විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළද, එකී ගංවතුරට ලක් වූ ෙකොෙළොන්නාව,
අංෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය, ෙසේදවත්ත, කැළණිමුල්ල, පෑලියෙගොඩ, කඩුෙවල හා
පහළ ෙබෝමිරිය යන පෙද්ශයන්හි පිහිටි කිසිදු නිවසකට ෙම් දක්වා එබඳු
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී විපතට පත්වූවන්ෙග් හානි වූ නිවාස තක්ෙසේරු කර
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ෙහෝ කවර ෙහෝ වන්දි මුදලක් ෙගවීමට පියවර ගනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) හානිවූ නිවාස සඳහා ෙම් වනවිට යම් වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එෙසේ වන්දි
ලැබූ පවුල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(v) එම රක්ෂණ මුදල් ෙගවා ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 40 )
551/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැතිකමින් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ විශාල පිරිසක්
දැඩි පීඩාවට ලක්වී සිටින බව දන්ෙන්ද;
(ii) දිස්තික්කය තුළ ඇති බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැති ගම්මාන හා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
(iii) ෙම් දක්වා දිස්තික්කය තුළ කියාවට නංවා ඇති ජල ව&ාපෘතිවල නම් හා එයින්
පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ&ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පානීය ජල ගැටලුව විසඳීමට අමාත&ාංශය
විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
571/’18
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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?

( 41 )

2018 <! 22 වැ! 1"රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
19/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති කීඩාපිටි සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම කීඩාපිටිවල නම් කවෙර්ද;
2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා එම කීඩාපිටි අතරින් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ
කීඩාපිටි සංඛ&ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iv) එම කීඩාපිටි සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) එම කීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙකොන්තාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් හා
ආයතනවල නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;
(vi) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙසසු කීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමට අමාත&ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
41/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 156ට අනුව, පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් ෙකොළඹ
ෙකොටස් ෙවළඳෙපොෙළහි ෙල්ඛනගත සමාගම් බවට පත් කිරීෙම් අරමුණ සපුරා
ගැනීම සඳහා 2016 වර්ෂය තුළදී අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) 1992 වර්ෂෙය්දී පිහිටවූ පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් සහ ඒවාෙය් හිමිකාරිත්වය
පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වර්ෂ 1992 සිට 2016 දක්වා, ඉහත එක් එක් පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල
ලාභාලාභ පමාණයන් එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉහත එක් එක් පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් විසින් හිමිකරෙගන ඇති ඉඩම් අක්කර
පමාණයන් සහ ඒවාෙය් ඵලදායිතාවය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
133/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 42 )
160/’18
ගරු (ෛවද&) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය්දී අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සඳහා ජීව විද&ා විෂය
ධාරාෙවන් මාතෙල්, නුවරඑළිය සහ මහනුවර දිස්තික්කවලින් ෙපනී සිටි
ශිෂ&යන් සංඛ&ාව;
(ii) එම සංඛ&ාෙවන්, විශ්වවිද&ාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යන්
සංඛ&ාව සහ පතිශතය;
(iii) ෛවද& පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යන් සංඛ&ාව සහ පතිශතය;
(iv) ෛවද& පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ&යා ෙහෝ ශිෂ&යාවෙග් අවම පතිඵලය,
Z අගය, ඉෙගනගත් පාසල හා ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෛවද& පීඨය;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
197/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2017 වර්ෂෙය්දී ෙතත් කලාපෙය් ගං වතුෙරන් සහ වැසි වතුෙරන් සිදු වූ ජල ගැලීෙමන්,
(i)
(ii)
(iii)

මියගිය සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
ආබාධිත වූ සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
විපතට පත් පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද මුළු වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) මියගිය පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රජය විසින් ෙගවන ලද වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(v) හානියට පත් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද උපරිම සහ අවම වන්දි මුදල
ෙකොපමණද;
(vi) අවතැන් වූ සියලුම ෙදනාට ස්ථිර නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) අවතැන් වූ පවුලකට ස්ථිර නිවාසයක් ලබා දුන් ආසන්නතම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
218/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යාපනය දිස්තික්කෙය්, ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර තනතුෙරහි ෙසේවක සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) දැනට උක්ත තනතුෙරහි ෙසේවෙයහි නිරත නිලධාරින් සංඛ&ාව හා පවතින
පුරප්පාඩු සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(iii) උක්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි පවතින පුරප්පාඩු සංඛ&ාව පුරවනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;
(iv) උක්ත තනතුෙරහි වැඩබලන නිලධාරින් සඳහා වැඩබැලීෙම් පත්වීම් හා
වැඩබැලීෙම් දීමනා ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 43 )
314/’18
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ&ාපන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ශී ලාංකීය පාසල් දරුවන් විවිධ ෙපෝෂණ ඌනතාවලින් ෙපෙළන බවත්;
එයට ෙහේතුව නිසි ෙව්ලාවට ආහාර ෙනොගැනීම හා ෙපෝෂ&දායී ආහාර
ෙනොගැනීම බවත්;
(iii) ෙම් නිසා පාසල් දරුවන් විවිධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගොදුරුවීෙම් පවණතාවයක්
ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

පාසල් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට රජය කියාමාර්ග ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i) පාසල් දරුවන්ට ෙපෝෂ&දායී ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
393/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත&තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් පළාත් සංවර්ධනය සඳහා මධ&ම රජය මඟින් ලබා දී ඇති නව
අමාත& ධූරයන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම අමාත&ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම අමාත&ාංශ සඳහා 2017 වර්ෂයට ෙවන් කර තිබූ පතිපාදනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) සබරගමු සංවර්ධන අමාත&ාංශය මඟින් ව&ාපෘති සංවර්ධනය සඳහා පතිපාදන
ෙවන්කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(iii) එම ව&ාපෘති කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
413/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි ආධාර ලබන පවුල් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
එම පවුල් සංඛ&ාව ඔවුන් ලබන සමෘද්ධි මුද්දරවල වටිනාකම අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
පසුගිය සමෘද්ධි සමික්ෂණෙයන් ලද වාර්තා අනුව කිසියම් වර්ගීකරණයක් කර
තිෙබ්ද;
එම සමීක්ෂණෙයන් අනතුරුව ලැබී ඇති අභියාචනා සංඛ&ාව, එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

( 44 )
(v) එම අභියාචනා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
425/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ඉඩම් හා පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය රජය කාලෙය්දී ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කලා
වැව ඉස්මත්ෙත් පිහිටුවන ලද දියවර ගම්මානෙය් දැනට පවුල් 100ක් පමණ
ස්ථිර නිවාස ඉදිකරෙගන ජීවත්වන බවත්;

(ii) ෙමෙතක් එම අයට ඉඩම්වල අයිතිය ලැබී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට ෙමම ඉඩම්වල අයිතිය ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
449/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

පාෙද්ශීය සංවර්ධන 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?
493/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක දිවිනැගුම පජා මූල බැංකු (සමෘද්ධි බැංකු)
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම බැංකු පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් බැංකු ශාඛාෙවන් පතිලාභ ලබන පතිලාභීන් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත අ (i) හි සඳහන් එක් එක් බැංකුවක ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයන් සංඛ&ාව,
ඔවුන්ෙග් නම් සහ තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) දැනට එම බැංකුවල ෙසේවක පුරප්පාඩු තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පුරප්පාඩු සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
517/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත&තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

දිවයින තුළ දහම් පාසල් අධ&ාපනය ලබන ශිෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
දහම් පාසල් සංවර්ධනය සඳහා ස්ථාපිත කළ අරමුදෙල් ඇති මුදල් පමාණය
ෙකොපමණද;
එම අරමුදල තර කිරීම සඳහා 2017 අයවැෙයන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;

( 45 )
(iv)

දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සිදු කරනු ලබන ගරු ෙසේවය දිරිගැන්වීම, අගය කිරීම
හා ගුරුවරුන් එම පද්ධතිය තුළ රඳවා ගැනීම සඳහා රජය සිදු කරනු ලබන
පවර්ධනයන් කවෙර්ද;
(v) ඉරිදා දින උෙද් වරුෙව් උපකාරක පංති පැවැත්වීම, දරුවන් දහම් පාසල්
අධ&ාපනයට ෙයොමු වීමට බරපතල බාධකයක් වන බැවින්, එම තත්ත්වය
පාලනය කිරීමට හා වැළැක්වීමට ගනු ලබන නව පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
527/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ& අමාත&තුමාෙගන්
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;

(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?
552/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත&තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වයඹ පළාත් සභාෙව් අමාත& ධූර දරන අමාත&වරයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
ඔවුන් දරන අමාත&ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
එක් එක් අමාත&වරයා යටෙත් ඇති ආයතන හා ෙවනත් ව&වස්ථාපිත ආයතන
කවෙර්ද;
(iv) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව එක් එක් අමාත&වරයා
විසින් ලබා දී ඇති පත්වීම් සංඛ&ාව ෙකොපමණද;
(v) පත්වීම් ලබා ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, අධ&ාපන සුදුසුකම් හා
තනතුරු කවෙර්ද;
(vi) එම පත්වීම් ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
(vii) පත්වීම් ලබාදීෙම්දී යම් අකමිකතාවක් සිදුවී ඇත්නම්, අමාත&ාංශය ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

