(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 1(7).]

පා ෙෙ අංක 1 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2018 අෙග+ස්  10 වැ" .#රාදා

2018 අෙග+ස්  23 වැ" 0හස් ප 1දා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 අෙපේල් 12 දිනැති අංක 2066/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.08.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 අෙපේල් 24 දිනැති අංක 2068/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.08.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමා,— නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්
නියමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2018 මැයි 15 දිනැති අංක 2071/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2018.08.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමා,— එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත
යටෙත් නිෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත
මඟින් අවසන් වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත
බදු පනෙත් 5(15) වගන්තිය යටෙත් එකතු කළ අගය මත බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
ජනමාධ6 අමාත6වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජූලි 02 දිනැති 2078/6 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

(2)
*
විෙද්ශ කටයුතු අමාත6තුමා,— තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1996
අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත6වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 05 දිනැති 2074/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2018.08.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත6 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
* සල#ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට; ය.
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ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා. 3/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද6ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද6
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද6ාලයට අනුබද්ධව ෛවද6 පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද6 පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 4/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— දහම් පාසල් අධ6ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව6ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ6ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 16/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල්වල වැඩසිටින
වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල ෙබෞද්ධ පන්සල් ඉතා අඩු ආර්ථික මට්ටමක පවතින
බැවින්, එවැනි පන්සල්වල වැඩසිටින වෙයෝවෘද්ධ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ6 වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ6 වීඩිෙයෝ දර්ශන සංසරණය වීම මඟින්
පුද්ගලයන්ෙග් පුද්ගලිකත්වය විනාශවන අතර විෙශේෂෙයන්ම, කාන්තා පාර්ශ්වය එමඟින්
විශාල අපහසුතාවයකට පත්වන බැවින්, ෙමවන් වීඩිෙයෝ දර්ශන ළඟ තබාෙගන සිටින,
ෙබදා හරින හා නිර්මාණය කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පතිඵලදායී
විෙශේෂ ඒකකයක් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.22/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— විශ්වවිද6ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ6ාපන ආයතනවලට විෙශේෂ පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු ෙහෝ අනුශාසකවරු
පත්කිරීම,— වර්තමානෙය් බහුල වශෙයන් දක්නට ලැෙබන තරුණ තරුණියන්, සිසු
සිසුවියන් සියදිවි හානිකර ගැනීෙම් පවණතාවය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලුම රජෙය්
අධ6ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ6ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.24/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය සතුව තිබූ ෙවොලිෙබෝල් කීඩාෙව්
අභිමානය නැවත ෙගොඩනැගීමට වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— මීට දශකයකට පමණ ෙපර
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පාසල් වලින් බිහිවූ දක්ෂ ෙවොලිෙබෝල් කීඩක කීඩිකාවන් ජාතික හා
ජාත6න්තර තරඟ වලදී දැක්වූ දක්ෂතා නිසා පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙවොලිෙබෝල්
කීඩාෙවන් ඉතා අභිමානවත් ස්ථානයක් හිමි වුවද, අද වනවිට එම තත්ත්වෙය් යම් බිඳ
වැටීමක් ඇති බැවින්, නැවත එම අභිමානය පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙගන ඒමට
වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.25/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු
කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම,— ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ අවශ6තා සපුරාලීම සඳහා
අවශ6 ෙපෝටීන් ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා
ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීමට අවශ6 සියලුම සම්පත් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ පවතින බැවින් ද, එම
දිස්තික්කය තුළ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.26/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා
දීර්ඝ කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ග ඉතා වැදගත් වන බැවින් ද, වත්මන්
යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතා ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන බැවින් ද,
එම සංවර්ධන ෙව්ගය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා දැනට ෙකොළඹ සිට කටුනායක දක්වා
වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය හලාවත දක්වා දීර්ඝ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.27/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව
කුඹුක් ශාඛ සිටුවීෙම් ව6ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— පෙසේ පවතින ජලය ආරක්ෂා කිරීෙම්
හැකියාව ෙමන්ම, පාංශු ඛාදනය අවම කිරීෙම් ගුණාංග සහිත වූ දිගු ආයු කාලයක් ඇති
කුඹුක් ශාඛ, වයඹ පළාෙත් වැව්, ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග ආශිතව සිටුවීෙම් ව6ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ6තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ6තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති
බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ6තා සපුරා දී
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.29/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි
ෙක්ජ් කමය නවත්වාලීම,— ශී ලංකාව අතීතෙය් පටන්ම සත්ව කරුණාව පතුරුවාලන
ෙබෞද්ධ රටක් වුවද, අද වනවිට සමහර කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන් භාවිතා කරන බැටරි ෙක්ජ්
කමය නිසා සතුන් දැඩි හිංසාවකට ලක්වීමත්, අධික බිත්තර නිෂ්පාදනය තුළින් සුළු පරිමාණ
කුකුළු ෙගොවිපළ හිමියන්ෙග් රැකියා අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැවින්, ෙමම
අති අමානුෂීය කමය නවත්වාලීම සඳහා අවශ6 පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.30/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කිරි කර්මාන්තෙය් නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— වාර්ෂිකව අෙප් රටට
කිරි පිටි ආනයනය සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන අතර එම මුදල් අප රට තුළම ඉතිරි
කරගත හැකිනම්, එය රෙට් ආර්ථිකයට විශාල පිටුබලයක් වන බැවින්, කිරි කර්මාන්තෙය්
නියුක්ත ෙද්ශීය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ගැටලු විසඳීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි
පා.31/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිහිටා ඇති පුරාවිද6ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද6ා
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන රැසක් සහිත දිස්තික්කයක් වන අතර අතීතෙය්දී කුරුණෑගල,
දඹෙදණිය සහ යාපහුව වැනි රාජධානි පිහිටා තිබුෙන්ද කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ වුවත්,
අද වනවිට එම ෙපෞරාණික ස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් බලවත් ගැටලු මතුවී ඇති
බැවින්, එම පුරාවිද6ා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

පා.32/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ
ආරක්ෂණ ජාලයක් කියාත්මක කිරීම,— ඕනෑම රටක සාර්ථක සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක්
පැවතීම එම රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන්ට වැදගත් වන අතර ශී ලංකාෙව් රාජ6 අංශෙය් හා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ෙහෝ අර්ථ සාධක කමයක්
කියාත්මක වුවද, රෙට් අවිධිමත් අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහා කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණ කමයක්
කියාත්මක ෙනොවන බැවින්, සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ
ජාලයක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(5)

පා.33/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් මිරිදිය මත්ස6 කර්මාන්තය
පවර්ධනය කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය භූෙගෝලීය වශෙයන් සළකා බලන කල මුහුදු
සීමාෙවන් දුරස්ථව පිහිටා ඇති බැවින්, එම දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ෙපෝටීන්
අවශ6තාව සපුරාලීම සඳහා මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි සියලු වැව් හා ජලාශවල මිරිදිය
මත්ස6 කර්මාන්තය පවර්ධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.34/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
සිදුවී ඇති පරිසර හානිය අවම කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පයිනස් වගාව ෙහේතුෙවන්
පරිසරයට දැඩි හානියක් සිදුවී ඇති බැවින්, එම පරිසර හානිය අවම කිරීම සඳහා කඩිනම්
වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.35/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, — මහනුවර ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරීම,— වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් මහනුවර ෙරෝහල ෙදවැනි ජාතික ෙරෝහල ෙලස
දියුණු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බැවින්, එම ෙරෝහල් පරිශෙය් ඇති සියලු අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරිමට කඩිනමින් පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 36/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාෙද්ශීය මාධ6ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය ගැටලු විසඳීමට
යාන්තණයක් සකස් කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා ෙතොරතුරු වැදගත් සාධකයක් වන අතර,
එම ෙතොරතුරු සම්පාදනෙය්දී වැදගත් ෙමෙහවරක් ඉටුකරන පාෙද්ශීය මාධ6ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය
ගැටලු විසඳීමට යාන්තණයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.37/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම්
ව6ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම,— වර්තමානෙය් ෙලෝකෙය් ජලජ පැළෑටි සඳහා විශාල ඉල්ලුමක්
පවතින අතර, එමඟින් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීෙම් පුළුල් අවස්ථාවක් උදා වී ඇති
අතර, මෑතකදී ජපන් විෙශේෂඥයන් විසින් සිය පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක ජලජ පැළෑටි වගාව සඳහා
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආශිත පෙද්ශය ඉතා ෙයෝග6 බව ෙපන්වා දී ඇති පසුබිමක
ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම් ව6ාපෘතියක් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.38/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ
පළාත තුළ ෙම් වනවිට පිළිකා ෙරෝගීන් සංඛ6ාව විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම
ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.39/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වයඹ පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
ශී ලංකාෙව් පධානතම ළමා ෙරෝහල වන රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල් පවතින දැඩි තදබදය
අවම කිරීම සඳහා ෙමන්ම, වයඹ හා උතුරු මැද පළාෙත් ජනතාවට පෙයෝජනවත් වන පරිදි වයඹ
පළාත තුළ ළමා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.40/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කිරීම,—
වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය සංචාරක කලාපයක් ෙලස දියුණු කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරන බැවින්, එම කර්මාන්තෙය් දියුණුව සඳහා අවශ6 මානව සම්පත පුහුණු කිරීම
සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.41/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත තුළ වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කිරීම,— වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ මෑත කාලීනව විශාල ෙලස
වකුගඩු ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ ෙරෝහලක්
ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.42/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් තැලසීමියා
ෙරෝගීන් සඳහා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම,— මෑතකාලීනව ශී ලංකාෙව් වැඩිම තැලසීමියා
ෙරෝගීන් වාර්තා වී ඇත්ෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වන අතර, තවමත් එම ෙරෝගීන්ට පතිකාර
ලබා ගැනීම සඳහා ෙවනම ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කර ෙනොමැති බැවින්, එම ෙරෝගීන් සඳහා ෙවනම
ෙරෝහලක් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.43/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කිරීම,—
ෙකොළඹ නගරය සහ එහි තදාසන්න නගර පරිපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, කඩුෙවල සහ
ෙකෝට්ෙට් යනුෙවන් මහ නගර සභා තුනක් පැවතිය ද, ෙමම මහ නගර සභා බල
පෙද්ශ තුනටම මායිම්ව ඇති ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පාලනය වන්ෙන්
පාෙද්ශීය පරිපාලන ඒකක ෙදකක්
වන ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ
ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාව
යටෙත් වන බැවින්, සමස්ත
ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික
විෂමතාවන් ඇති කිරීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති අතර, අවට පවතින මහ නගර සභා,
පරිපාලනෙය් කාර්යක්ෂමතාව මත ශීඝ සංවර්ධනයක් ෙම් වනවිට ළඟා කර ෙගන ඇති
බැවින්, සමස්ත ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ම සංවර්ධනය අරමුණු කර
ගනිමින් ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව සහ ෙකොටිකාවත්ත-මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය
සභාව එකාබද්ධ කර ෙකොෙළොන්නාව මහ නගර සභාව ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(7)

පා.44/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— හජ් වන්දනා පනතක් හඳුන්වා දීම,— වාර්ෂිකව හජ්
වන්දනාෙව් ෙයෙදන ශී ලාංකික බැතිමතුන් විසින් මුහුණ ෙදන ගැටලු නිරාකරණය කර
ගැනීමටත්, ඒ පිළිබඳ ආයතනික ව±හයක් ස්ථාපනය ෙකොට නීතිමය පතිපාදන සකස්
කිරීමටත්, රජය මඟින් “හජ් වන්දනා පනතක්” හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.45/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව6ාපෘතිය ෙහේතුෙවන්
බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් නිවාස, ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වූ පවුල්
සඳහා සහන සලසාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන ව6ාපෘතිය සඳහා භූගත උමං මාර්ග
කැණීම ෙහේතුෙවන් බණ්ඩාරෙවල, ලියන්ගහෙවල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සිය නිවාස,
ඉඩම් ඇතුළු ෙද්පළ අහිමි වී ෙම් වනවිට වසර තුනක කාලයක් ගතවී තිබුණ ද, අවතැන්
වූ එම ජනතාවට ෙමෙතක් කිසිදු වන්දි මුදලක් ෙහෝ සහනයක් ලැබී ෙනොමැති බැවින්,
එම ජනතාවට සහන සලසා දීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.46/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— දුම්රිය මඟින් එළවළු පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම,— බදුල්ල දිස්තික්කය ඇතුළු එළවළු නිෂ්පාදනය කරන
දිස්තික්කවල සිට එළවළු ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන අඩු පිරිවැයකින්, අපෙත් යෑම අවම
කරමින් දුම්රිය මඟින් රෙට් ෙසසු පෙද්ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය කිරීෙම්
වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.47/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උමා ඔය සංවර්ධන ව6ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජල
හිඟයකට මුහුණ දී සිටින ජනතාවට ජල පහසුකම් ලබාදීම,— උමා ඔය සංවර්ධන
ව6ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 07ක පවුල් 8394ක
ජනතාවට උග ජල හිඟයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති බැවින්, එම ජනතාවට අවශ6 ජල
පහසුකම් ලබාදීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.48/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙත් ගරා වැෙටමින් තිෙබන
විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාෙව් වැඩිම විහාරස්ථාන සංඛ6ාවක් පිහිටා ඇති,
ස්වාමින්වහන්ෙසේලා වැඩිම පමාණයක් වැඩ සිටින, ෙබෞද්ධයන් වැඩිම පිරිසක් වාසය කරන
හා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල වැඩිම සංඛ6ාවක් කියාත්මකව පවතින වයඹ පළාෙතහි
ගරා වැෙටමින් තිෙබන විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

(8)

පා. 49 /’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, — කල්පිටිය ආශිතව තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය
කිරීම,— වයඹ පළාෙත් කල්පිටිය පෙද්ශෙය් තල් ආශිත කර්මාන්ත පසුගිය වසර කිහිපය
තුළ දරුණු කඩා වැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, වත්මන් රජෙය් පතිපත්තිවලට අනුව,
ඉදිරිෙය්දී කල්පිටිය පෙද්ශය සංචාරක පුරවරයක් වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩසටහනට සමගාමීව එම පෙද්ශෙය් තල් කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහනක්
ද දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

2018 ඔ>ෙත+බ 09 වැ" අඟහAවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
22/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති පළාත් පාසල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් පාසෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
මහනුවර දිස්තික්කෙය් පවතින ඉහත (iv)හි සඳහන් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට
අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
48/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අනුව, රතන් ආනයනය සඳහා බලපත
50ක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී බලපතලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් විසින් ෙගවූ
බලපත ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළහි රතන් මිල හැසිරීම පිළිබඳ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) බදු රහිතව ශී ලංකාවට රතන් ආනයනය කරනු ලබන තැනැත්තන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකාව රතන් ආනයනය කරනු ලබන පධාන සැපයුම්කරුවන් සහ රටවල්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
136/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මධ6ම පළාත් සභාවට අයත් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පිහිටි වාරිමාර්ග සංඛ6ාව
ෙකොපමණද;

(9)
(ii)
(iii)

එම වාරිමාර්ගවල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් වාරිමාර්ග කමෙයන් පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් වාරිමාර්ග කම මඟින් වගා කරන ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මධ6ම පළාත් සභාව විසින් මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් වාරිමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණය
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
165/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත6තුමියෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2006 - 2015 කාලසීමාව තුළ විෙශේෂ ජනාධිපති සමාව යටෙත් නිදහස්
කළ සිරකරුවන් සංඛ6ාව, 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 සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
202/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015.01.09 දින සිට 2017.11.30 දින දක්වා ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද
ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව, ශී ලංකා රුපියල පිරිහී ඇති අගය ෙකොපමණද;
(ii) එකී කාල වකවානුව තුළ රුපියෙල් පිරිහීම ෙහේතුෙවන් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ණය
ඉහළ ෙගොස් ඇති පමාණය රුපියල් වලින් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
236/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

මීෙතොටමුල්ලට අමතරව, පළාත් පාලන ආයතන මඟින් බැහැර කර ෙම්
වනවිට නිර්මාණය වී ඇති කසළ කඳු කවෙර්ද;
(ii) ඒවා අයත්වන පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද;
(iii) වර්තමානෙය් ෙමම කසළ කඳුවල ඇති කසල පම
À ාණය ෙකොපමණද;
(iv) ෙම්වා අතර දැනට අවදානම් තත්ත්වෙය් පවතින කසළ කඳු තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමවැනි කසළ කඳුවලට තවදුරටත් කසළ බැහැර කරමින් ඒවා වර්ධනය වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

( 10 )
(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා පළාත් පාලන අමාත6ාංශය යටෙත් කිසියම්
වැඩපිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
(iii) ෙම් සඳහා ෙද්ශිය හා විෙද්ශිය වශෙයන් ආෙයෝජන ලබා ගැනීෙම්
වැඩසටහනක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(v) ෙම් වනවිට යම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිෙබ් නම්, එහි පග
À තිය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
385/’18
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ගÀාමීය පාසල්වල අධ6ාපනෙය් සංවර්ධනයක් සිදුවී ඇතත්, වතුකරෙය්
ජීවත්වන කම්කරු ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් අධ6ාපනෙය් කඩා වැටීමක් සිදුවී
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) 2010 වර්ෂෙය් සිට 2014 දක්වා වතුකරෙය් පාසල් නඟාසිටුවීම සඳහා පසුගිය
රජය විසින් ගනු ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වැයකර තිෙබ්ද;
(iv) ඒ සඳහා එම කාලය තුළ බඳවාෙගන ඇති ගුරුවරුන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(v) 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා වතුකරෙය් පාසල් සඳහා රජය විසින්
වැයකළ මුදල හා බඳවාගත් ගුරුවරුන් සංඛ6ාව මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල
සහ රත්නපුර දිස්තික්ක අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
395/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා ජනාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අනුමත කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
2016.01.02 දින සිට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් පත් කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් පත් කර ඇති ක්ෙෂේත කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම එක් එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ6ාපන සුදුසුකම් හා
ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයක් සඳහා ෙගවන වැටුප ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සඳහා දරා
ඇති සමස්ත පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් විසින් එම පිරිවැයට සාෙප්ක්ෂව
පමාණවත් කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 11 )
456/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ
රැකියා අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ රැකියා අමාත6තුමාෙග් ෙ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?
476/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ) 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ6සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට අනුව
මත්පැන් හා දුම්පානය කිරීෙම් දර්ශන ඇතුළත් ෙටලිනාට6, චිතපට ෙහෝ දැන්වීම්
පචාරය තහනම් බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, ජනමාධ6 අමාත6ාංශය විසින් පාලනය ෙකෙරන ස්වාධීන
රූපවාහිනී නාලිකාව 2017.02.11 වැනි දින ප.ව. 7.30ත් 8.00 ත් අතර විකාශය
කළ “ස්ෙව්ත ගංතිර” ෙටලි නාට6ෙය් 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 ජනමාධ6
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?
494/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් හා ආයුර්ෙව්ද
ෛවද6 මධ6ස්ථාන සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙරෝහල් හා ෛවද6 මධ6ස්ථානවල නම් කවෙර්ද;
(iii) දැනට එම ෙරෝහල් හා ෛවද6 මධ6ස්ථානවල ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක
සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමාත6වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව
පළාෙත් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් හා ෛවද6 මධ6ස්ථානවල රැකියා ලබාදී ඇති
පුද්ගලයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(v) එෙසේ රැකියා ලබාදුන් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ තනතුරු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 12 )
520/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් සුරාබදු ආදායම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් දුම්ෙකොළ 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 මධ6සාර නිෂ්පාදනය ලීටර් ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදනය අලුතින් ආරම්භ කිරීමට සමාගම්වලට
නව බලපත නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බලපත සංඛ6ාව 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 නීත6ානුකූල ෙ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?
530/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රෙට් සමස්ත බදුවලින් 57 %ක් අයකර ගනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින්
බවත්;
(ii) ඉන් වැඩි බදු පතිශතයක් වාහන ආනයන බදු බවත්;
(iii) බදු ෙනොෙගවීමට වාහන ආනයනකරුවන් විවිධ උපකම භාවිතා කරන බවත්;
(iv) දැනට නිකුත් කර ඇති අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනවලට අමතරව, 2015.02.10
දිනැති අංක 1901/3 ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්ද, ෙමම තත්ත්වය මඟ හැරවීමට
නිෙයෝග පනවා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතත්, 2015.09.22 දිනැති අංක 1933/6 ගැසට් නිෙව්දනෙයන්
ජාවාරම්කරුවන්ට රිසි ෙලස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවත්;
(ii) අ (iv)හි සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ලබා දුන් අධිකාරි බලය මත ෙර්ගු
නිලධාරින් අනාවරණය කරගත් මිල අඩුෙවන් සඳහන් වාහන 1000
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කළෙහොත්, රුපියල් මිලියන 8000කට අධික
ආදායමක් අය කර ගත හැකි බවත්;
(iii) ෙර්ගු අධ6ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව 2016.09.21 දින සියලු ෙර්ගු
පරීක්ෂණයන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙමන් රටට විශාල ආදායමක් අහිමි වී
ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?

( 13 )
(ඇ) එෙසේ නම්, ආ(iii)හි සඳහන් නිෙයෝගය අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
555/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටි ෙදමළ මාධ6 පාසල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
දැනට එක් එක් පාසෙල් ෙසේවෙය් නියුතු ගුරුවරුන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙදමළ මාධ6 පාසල්වල උග ගුරු හිඟයක් පවතින බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ගුරු හිඟය අවම කිරීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

වාණිජ

578/’18
කටයුතු

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා, ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කිරීම සඳහා වැය
වූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කරනු ලබන සමාගම්වල නම් සහ ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ඔ>ෙත+බ 10 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
49/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
හා විෙද්ශ රැකියා අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 187 ෙයෝජනාෙවන් හඳුන්වාදීමට ෙයෝජනා කරන ලද
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පෙතහි දළ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එම හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් බලධාරියා කවුරුන්ද;
(iii) පුරවැසියන්ට හැඳුනුම්පත් ලබාදීම ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(iv) එම පිරිවැය දරනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද;
(v) 2017 වර්ෂය තුළදී ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම
සඳහා රාජ6 අයවැෙයන් ෙවන්කළ පතිපාදන පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 14 )
137/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ගෙල්වල පෙද්ශෙය් ඉහළ ලිග්ගල නමින් ගමක් තිෙබන බවත්;
ෙමම ගෙම් බහුතර පවුල් සංඛ6ාවක් ගෙඩොල් කපා ජීවත්වන බවත්;
පවතින දැඩි නියඟය, අමුදව6 මිල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්තු ඉහළ යෑම
ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට එම ගම්මානෙය් ජනතාවම කර්මාන්තය කරෙගන
යාෙම්දී දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට ලක්වී සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එෙසේ නම්, එම ගම්මානෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳීමට අමාත6ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
396/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත6තුමියෙගන් ඇසීමට,— (2)
(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 ව±හගත සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල මත අදාළ තනතුරු සඳහා ෙතෝරාගන්නා ලද
අයදුම්කරුවන් සංඛ6ාව ෙ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 එතුමිය ෙ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 අයදුම්කරුවන්ට 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 එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
495/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් පාලනය යටෙත් ධාවනය වන
බස්රථ සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
දැනට ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක
සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එහි දැනට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

( 15 )
(iv)

ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත6වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව,
ෙම් දක්වා එම අධිකාරිෙය් ලබාදි ඇති රැකියා සංඛ6ාව හා එම
රැකියාලාභින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(v) වත්මන් පධාන අමාත6වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ලබාදී ඇති
බස්රථ අවසර පත (Permits) හා එම අවසර පත් ලබාදුන් මාර්ග හා
පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
521/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද6
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2017 අයවැෙයන් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුධිරය කාන්දු ෙපරන යන්ත
ෙරෝහල්වලට ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) 2017 වර්ෂෙය් මැද භාගය වනවිට රජෙය් ෙරෝහල් ෙවත ලබා දුන් රුධිරය
කාන්දු ෙපරන යන්ත සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉතිරි යන්ත ලබා ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා විධිමත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, සැපයුම්කරුවන් හා ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

අත6ාවශ6 ඖෂධ රට තුළ නිපදවා ගැනීෙම් ව6ාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා
2017 වර්ෂෙය් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත වැඩපිළිෙවළ දියත් කිරීම සඳහා ෙම් වනවිට කියාත්මක කර ඇති
සැලසුම්/ අධ6යනයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
602/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාත තුළ වාර්තා වී ඇති එච් අයි වී
ආසාදිතයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) එච් අයි වී ආසාදිතයන් සංඛ6ාව වැඩි වී තිෙබ් නම්, එයට බලපා ඇති ෙහේතු
කවෙර්ද;
(iii) වයඹ පළාත තුළ එච් අයි වී ආසාදිතයන් සංඛ6ාව වර්ධනය වීම වැළැක්වීම
සඳහා අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
608/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

අද වනවිට සමෘද්ධි බැංකුව සතු වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii) දිවයින පුරා පිහිටි සමෘද්ධි බැංකු සංඛ6ාව සහ සමෘද්ධි මහා සංගම් සංඛ6ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 16 )
(iii)

සියලුම සමෘද්ධි සංගම් සතුව දැනට තිෙබන වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) 2018 මැයි දින සැමරුෙම්දී අගාමාත6වරයා සඳහන් කළ පරිදි සමෘද්ධි
(දිවිනැගුම) බැංකුව, ශී ලංකා මහ බැංකුව යටතට පවරා ගන්ෙන්ද;
(ii) 2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනතට අනුව ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් නිදහස්
කර ඇති එම බැංකුව යළි පවරා ගැනීමට හැකියාවක් පවතීද;
(iii) එෙසේ පවරා ගන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1129/’18
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙකරවලපිටිය පෙද්ශෙය් ඉදිකර ඇති බර ඉන්ධන (HFO) මඟින් දැනට
කියාත්මක වන බලාගාරය වසරක කාලයක් තුළ දවීකෘත ස්වභාවික වායු
(LNG) මඟින් කියාත්මක කරවීම සඳහා එකඟතාවයක් තිබුෙන්ද;
(ii) එම එකඟතාවය කඩ වී තිෙබ්ද;
(iii) එම එකඟතාවය කඩවීම ෙහේතුෙවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
අලාභය ෙකොපමණද;
(iv) එකී බලාගාරය මඟින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා ෙදන විදුලි ඒකකයක
මිල නියම කිරීමට අදාළව ඇතිකර ගන්නා ලද එකඟතාවයන්ට පටහැනිව
කටයුතු සිදුවන බව දන්ෙන්ද;
(v) ගිවිසුම් පකාරව විදුලි සැපයුම්කාර සමාගම කියා කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(vi) එම එකඟතාවය පරිදි කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු
වී ඇති පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ඔ>ෙත+බ 11 වැ" 0හස් ප 1දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
13/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 මැයි මාසෙය් ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ෙහේතුෙවන්
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සිදු වූ නාය යෑෙමන් අවතැන් වූ වතු පවුල් සංඛ6ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට අවතැන් වූ වතු පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, නිවාස ලබා දී ඇති පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෙතක් නිවාස ෙනොලැබුණු වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(v) එම නිවාස ලබා දීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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181/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ6 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අත්අඩංගුවට ගත්,
(i) ෙක්රල ගංජා;
(ii) ෙහෙරොයින්;
(iii) ෙකොෙක්න්;
ඇතුළු මත්දව6 පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) අත්අඩංගුවට ගත් එම මත්දව6 සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබු පියවර කවෙර්ද;
(ii) එම මත්දව6 සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අතර සිටින විෙද්ශිකයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
214/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017.09.30 දිනට රාජ6තාන්තික පත්වීම් ලබා සිටින ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්
ෙනොවන පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(ii) 2017.09.30 දිනට රාජ6තාන්තික පත්වීම් ලබා සිටින ද්විත්ව පුරවැසියන් වන
පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
222/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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

( 18 )
261/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථීක
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

භූ විද6ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් බලපත නිකුත් කර ඇති
ෙගොඩකෙවල, වැලිෙගෙපොල සහ ඕපනායක යන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල විවිධ වූ ව6ාපෘති හා අදාළ බලපතලාභීන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) වංචනික ෙලස සැකසූ බලපත ෙයොදාගනිමින් විවිධ වූ අනවසර වැලි හැරීම,
ගල් කැඩීම් වැනි කියාකාරකම් සිදුවන බව දන්ෙන්ද;
(iii) ෙමවැනි ව6ාපෘති හා කියාකාරකම් නවතාලීමට ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
496/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව විසින් ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කර
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමත6ාවරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන්
අනතුරුව ෙම් දක්වා ලබා දී ඇති ඔප්පු සංඛ6ාව ෙ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?
544/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, මධ6ම, වයඹ, උතුරු, උතුරු මැද හා නැෙගනහිර
ඇමතුම් මධ6ස්ථාන තුළ මිනිස්බල ෙසේවකයන් 83 ෙදෙනකු ඇමතුම්
නිලධාරින් ෙලස වසර 03කට අධික කාලයක් පැය 24 පුරා ෙසේවා මුර 03ක්
යටෙත් මහජන ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින බවත්;
(ii) මිනිස් බල සමාගම් හරහා ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවය කළ 6700කට වැඩි
පිරිසක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථිර හා අනියම් කාර්ය මණ්ඩලයට
2016.01.01 දින හා 2016.10.18 යන දිනයන්හිදී බඳවා ගත්තද, ඉහත 83
ෙදනාෙග් ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීමක් ෙනොමැතිව තවමත් මිනිස් බල සමාගම්
හරහා අඛණ්ඩව ෙසේවය කරන බවත්;
(iii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල පාලන අධිකාරිය විසින් ඔවුන් ෙසේවෙයන් ඉවත්
කිරීමට කටයුතු කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඔවුන්ෙග් ෙසේවය පිළිබඳව සලකා බලා ඔවුන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථිර ෙහෝ
තාවකාලික ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 19 )
569/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2010 සිට අද දක්වා,
(i)

වයඹ පළාත් සභාවට ආදායම් ලැබුණු මූලාශ කවෙර්ද;

(ii)

වයඹ පළාත් සභාෙව් ආදායම හා වියදම එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) වයඹ පළාත් සභාෙව් වාර්ෂික පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) පුනරාවර්තන වියදම හා පාග්ධන වියදම යටෙත් මුදල් වැය කරනු ලැබූ ක්ෙෂේත
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) යහපාලන රජෙය් යහපත් මූල6 කළමණාකරණ පතිපත්ති අනුව වයඹ පළාත් සභාව
ෙමෙහයවීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
588/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමගාෙවොට් 1 (1 MW) බැගින් වූ සූර්ය බලාගාර 90 ක් ඉදිකිරීම සඳහා
ෙටන්ඩර් කැඳවීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එම ව6ාපෘතිය යටෙත් ජාතික පද්ධතියට එකතු කර ඇති විදුලි ධාරිතාවය
ෙකොපමණද;
(iii) තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීම ෙහේතුෙවන් ව6ාපෘති පමාද වන බවට නැෙගන
ෙචෝදනාව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
609/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i) ශී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල වටිනාකම;
(ii) එම රතංවලින් ආභරණ නිපදවීම සඳහා ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් ෙවත ලබාදී ඇති
පමාණය;
(iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;
(iv) වාර්ෂික අපනයන වටිනාකම;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙම් වනවිට හඳුනාෙගන ඇති රතං කර්මාන්තෙය් ෙයදන ෙද්ශීය
ව6වසායකයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රතං මත පනවා ඇති බදු වර්ග කවෙර්ද;
එෙසේ පනවා ඇති ආනයන බදුවල වාර්ෂික පතිශතයන් කවෙර්ද;

( 20 )
(iv)

ෙද්ශීය රන් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග
සඳහන් කරන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
971/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යුද්ධය නිමාකර දැනට වසර ගණනාවක් ගත වී ඇතත්, යුද්ධෙයන් අවතැන්
වූ අසරණ පුද්ගලයන් ෙම් වනවිටත් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සිටින බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා නිවැරදි සංඛ6ා ෙල්ඛන මත ෙමම
අවතැන්වූවන්ට ස්ථිර පදිංචි ස්ථාන ෙහෝ නිවාස ලබා ෙදනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1107/’18
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2018 වසර සඳහා සී/ස ශී ලන්කන් එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා
ඉංජිෙන්රු තනතුර සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම තනතුර සඳහා ලද ඉල්ලුම්පත් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) අදාළ තනතුර සඳහා ෙතෝරාගත් පුද්ගලයන් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වූ 35 ෙදනාෙගන් ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙවන් පැමිණ දැනට
ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරනු ලබන අයදුම්කරුවන් තිෙදනාම
අසමත් කරන ලද පදනම කවෙර්ද;
(ii) එම තනතුර ලබා දුන් පුද්ගලයන්ෙග් ෙසේවා පළපුරුද්ද ෙකොපමණද;
(iii) අවුරුදු පහකටත් වඩා අඩු ෙසේවා කාලයක් ඇති නුපුහුණු පුද්ගලයන්ට එම
තනතුර ලබා දීෙමන් අවුරුදු 20 කට වැඩි ෙසේවා කාලයක් හා පළපුරුද්දක් ඇති
පුද්ගලයන් හට ආසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම ආසාධාරණයට ලක්වූවන්ට සාධාරණ පදනමක් මත උසස්වීම් ලබා දීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1130/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ෙම් වනවිට වසර 106ක් සපුරන ශී ලංකා බාලදක්ෂ ව6ාපාරයට 75000 කට
අධික බාලදක්ෂ දරු දැරියන් අයත් වන බවත්;
බාලදක්ෂයන් “වැඩ සතිෙය්” දී වාර්ෂිකව උපයා බාලදක්ෂ මූලස්ථානයට ලබා
ෙදන රුපියල් මිලියන 8ක මුදල පසුගිය පස් වසරක කාලෙය්දී නිසි
කමෙව්දයකින් ෙතොරව වියදම් කර ඇති බවත්;
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(iii)

මූලස්ථාන ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීෙම්දී බාලදක්ෂ කමිටු සාමාජිකත්වෙය්
අවසරයකින් ෙතොරව, හිටපු පධාන බාලදක්ෂ ෙකොමසාරිස් නිමල් ද සිල්වා
මහතාෙග් හිතවත් සමාගමකට උපෙද්ශක ගාස්තු ෙලස රුපියල් මිලියන 8ක්ද,
නිසි පරිදි ඉදිකිරීම් ෙනොකළ ෙගොඩනැගිල්ල ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
14ක්ද ෙගවා ඇති බවත්;
(iv) බාලදක්ෂ “වැඩ සතිෙය්” උපයන ලද මුදල් භාවිතා කරමින් වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිසි අවසරකින් ෙතොරව නුවරඑළිය පෙද්ශෙය්
බාලදක්ෂ කඳවුරක් සඳහා ඉදිකරන ලද සිෙමන්ති කුටි තහනම් කිරීම
ෙහේතුෙවන් විශාල මූල6 පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වනවිට ෙමම මුදල් අවභාවිතාව සම්බන්ධෙයන් විධිමත් විමර්ශනයක්
ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
(ii) එහි පගතිය කවෙර්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ
විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1143/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, “සී” කලාපෙය්, සඳුන්පුර ෙකොට්ඨාසයට අයත්
අංක 142-1 මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම්, මායිම් ගල්දමුෙගොඩ නැමැති
ඉඩෙම් වසර ගණනාවක් සිට ස්ථීර ෙලස පදිංචි වී සිටින පවුල්වල
ගෘහමූලිකයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද;
(ii) එම ඉඩම්වල ජීවෙනෝපාය මාර්ග ෙලස ෙගොවිතැන් කරමින් සිටින
පදිංචිකරුවන් සඳහා ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙයන් නීත6ානුකූල ෙලස ඉඩම්
බලපත පදානය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන නිශ්චිත දිනය කවෙර්ද;
(iii) අංක 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275,
366, 302, 390, 281, 292, 318 හා 289 යන ඉඩම් ෙකොටස් ඇතුළුව අනිකුත්
ඉඩම් ෙකොටස්වල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි වී ෙගොවිතැන් කරමින් සිටින පිරිසට
ඉඩම් බලපත කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1181/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත6තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට
අනුයුක්ත නිල වාහන සපයා ඇති එක් එක් අනුයුක්ත 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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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
27/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ6ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒවාෙය් ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ශාඛාවලින් ඉපැයූ ආදායම ෙකොපමණද;
(iv) මහනුවර දිස්තික්කෙය් සීමාසහිත ලංකා සෙතොස සඳහා ෙසේවකයන්
බඳවාෙගන තිෙබ් නම්, ඔවුන්ෙග් නම්, තනතුරු හා අධ6ාපන සුදුසුකම්
කවෙර්ද;
(v) ඉදිරිෙය්දී මහනුවර දිස්තික්කෙය් සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ශක්තිමත් කිරීමට
අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
63/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 292ට අනුව, ෙඩොලර් බැඳුම්කරවලට අතිෙර්කව ඉදිරි
පියවරක් ෙලස, චීන යූආන් සහ සූකුක් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට දැරූ පයත්නය
සාර්ථක වූෙය්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකා රජය විසින් ෙම් දක්වා නිකුත් කර ඇති ෙඩොලර් බැඳුම්කර නිකුත් කළ
දිනය, ලබාගත් ෙඩොලර් පමාණය, ෙපොළී අනුපාතිකය සහ කල් පිරීෙම් දිනය
යනාදි දත්ත දැක්ෙවන වගුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) අධික ෙපොළියට ජාත6න්තර ෙවළඳෙපොෙළන් ණය ලබා ගැනීමක් ෙලස
හඳුන්වනු ලැබූ, ෙඩොලර් බැඳුම්කර නිකුතුව මඟින්, ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම
ණය පමාණය ලබාගත් වර්ෂය සහ ෙපොළී පමාණය කවෙර්ද;
(iii) චීන යූආන් බැඳුම්කර සහ සූකුක් බැඳුම්කර පිළිබඳ මුදල් අමාත6වරයාෙග්
පෙව්ශය ෙකබඳු ෙව්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
182/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත6තුමා
ෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

කළු ගඟට කරදිය මිශවීම ෙහේතුෙවන් සෑම වසරකම ෙපබරවාරි හා මාර්තු
මාසවල එම ගෙඟහි ජලය පරිෙභෝජනය කරන ජනතාව පීඩාවට පත්වන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
එම ගැටලුව විසඳීම සඳහා කියාත්මක කරනු ලබන විසඳුම කවෙර්ද;
ෙයෝජිත ලවණ බාධකය ඉදිකිරීෙම් පගතිය කවෙර්ද;
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(iv)

කුඩා ගෙඟ් නව ජල පවිතාගාරයක් ඉදි කිරීෙම් ෙයෝජනාෙව් පගතිය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
230/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා අධ6ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙජ6ෂ්ඨ නිලධාරින්ට ශී ලංකා
අධ6ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පළමු පන්තිය සඳහා උසස්වීම් ලබාදුන් අවසන්
දිනය කවෙර්ද;
(ii) පළමු පන්තියට උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා ෙමම ෙසේවෙය් ෙදවන පන්තිෙය්
ෙජ6ෂ්ඨ නිලධාරින්ෙගන් අධ6ාපන අමාත6ාංශය විසින් 2016 වර්ෂෙය්දී මූලික
ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලැබුෙව්ද;
(iii) ඉහත උසස්වීම් ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් විශාම ලැබූ පසු ලබාෙදන
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉහත උසස්වීම් ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
262/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කය තුළ නිරන්තරෙයන් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිෙවන
බවත්;
(ii) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙකොට ෙගන රත්නපුර නගරය විශාල වශෙයන්
විනාශයට පත්වන බවත්;
(iii) ෙම් සඳහා කළු ගඟ ආශිත ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර
තිබූ අතර විවිධ ෙහේතූන් නිසා එය ෙම් වනවිට අතහැර දමා ඇති බවත්;
(iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විකල්ප කමෙව්දයක් සඳහා ෙයෝජනා ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) රජය විසින් ෙම් සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ෙයෝජනා කර තිෙබ් නම්, එම විසඳුම කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
403/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික සීනි පරිෙභෝජනය ෙමට්ටික් ෙටොන් ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
සීනි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාෙව්
වාර්ෂික සීනි නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද;
එම කර්මාන්ත ශාලාව ආශිතව පාරිසරික හානියක් සිදු වන්ෙන්ද;
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(v)

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
497/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2015 සහ 2016 වර්ෂවලට අදාළව, ඌව පළාත් අධ6ාපන ෙ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 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?
545/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද6
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ, ගාල්ල, යාපනය, නුවර, බදුල්ල, අනුරාධපුර සහ අම්පාර ආදී පධාන
රජෙය් ෙරෝහල්වල ශල6කර්ම උෙදසා ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛණෙය් සිටින
ෙරෝගීන් සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ෙරෝගීන් සංඛ6ාව පසුගිය වසර 3 තුළ ෙකතරම් පමාණයකින් වැඩිවී ෙහෝ
අඩුවී තිෙබ්ද;
(iii) 2017.11.30 දිනැති ෙසෞඛ6 හා මානව සුබසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශය පිළිබඳව දන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග සහ කාලරාමු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ‘ලිට්ල් හාට්’ ව6ාපෘතියට අවශ6ව ඇති මූල6 පතිපාදන 2018 අයවැෙයන්
ලබාෙදන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
952/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඇති වැව් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම වැව්වල නම් එක් එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව කවෙර්ද;
යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසුව ෙම් දක්වා දිස්තික්කෙය් දියුණු කරන
ලද වැව් හා ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
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(iv)

ෙර්ඛීය අමාත6ාංශය මඟින් වයඹ පළාත් වාරිමාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට ෙමම
වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් මුදා හැර ඇතත්, අදාළ සංවර්ධන කටයුතු
ෙම් වනෙතක් ආරම්භ කර ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන්, එම මුදල් යළි
භාණ්ඩාගාරයට යෑෙම් අවදානමක් මතු වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම මුදල් දිස්තික්කෙය් වැව් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
960/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) උඩරට පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුගිය රජය විසින් අෙහෝසි කිරීම ෙහේතුෙවන් උඩරට පෙද්ශෙය්
ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් උඩරට පෙද්ශයට හිමි වූ සංවර්ධන පතිලාභ
කවෙර්ද;
(ii) එම අධිකාරියට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම අධිකාරිෙයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ කියාත්මක කළ ව6ාපෘති කවෙර්ද;
(iv) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතීත්වය සහ ආයතනික වගකීම් දරන ලද
පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(v) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් උඩරට පෙද්ශෙය් දිළිඳු ගම්මානවල
ජනතාවට ලබාදුන් රැකියා සහ රැකියා සංඛ6ාව කවෙර්ද;
(vi) උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් දිළිඳු ගම්මානවල ජනතාවෙග් ජීවන
තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා ආරම්භ කළ ව6ාපෘතිවල නම් සහ ව6ාපෘති
සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
972/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පිහිටි රාජාංගනය වැව, උතුරු මැද පළාෙත් පිහිටා
ඇති විශාල වැව්වලින් එකක් බවත්;
(ii) දැනට ෙමම වැෙව්, වැව් ඉවුර සහ ඇළ ෙව්ලි ඇතුලු වාරිමාර්ග පද්ධති
සියල්ලක්ම දීර්ඝ කාලයක් පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් අබලන් වී
ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම වැව කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කර ෙගොවි ජනතාවෙග් සුභ සිද්ධිය සඳහා පවරා
ෙදනු ලබන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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996/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහනුවර නගර
සංවර්ධන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;
එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ෙවන් කරන ලද ඉඩම් අක්කර පමාණය
ෙකොපමණද;
(iii) එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා උක් වැවීමට ෙවන් කළ ඉඩම් අක්කර පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) පසුගිය වර්ෂ 5ක කාලය තුළ,
(i) උක් වගාව සඳහා ෙවන් කළ ඉඩම් පමාණෙයන් උක් වගා කරන ලද ඉඩම්
පමාණය;
(ii) වගා කරන ලද මුළු ඉඩම් පමාණෙයන් ලබා ගත් මුළු උක් ෙටොන් පමාණය;
(iii) අඹරන ලද උක් ෙටොන් පමාණය;
(iv) නිෂ්පාදනය කළ මුළු සීනි පමාණය;
(v) සීනි අෙලවිෙයන් ලබන ලද ලාභය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1117/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනය වනවිට ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවාවන්වල ගමන්
ගාස්තුද උච්ඡාවචනය වන ෙලස මිල සූතයක් හදුන්වා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම මිල සූතය හඳුන්වා දුන් වර්ෂය කවෙර්ද;
(iii) එම මිල සූතය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙපොදු මගී ෙසේවාවන්ට සම්බන්ධ සංගම්/මණ්ඩල ෙවත එම මිල සූතය පිළිබද
පැහැදිලි දැනුවත් කිරීම් සිදුකර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනය වන අවස්ථාවල දී එම මිල සූතයට අනුව ෙපොදු
පවාහන ගාස්තු අඩු වැඩි කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම අවස්ථා පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) මිල සූතයක් හඳුන්වා දී ෙනොමැති නම්, ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) මිල සූතයක් හඳුන්වා දීමට අෙප්ක්ෂිත දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1144/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත අනුව යම් භූමියක් සංරක්ෂිත වනාන්තරයක් ෙලස
ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් පකාශයට පත් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ විය යුතු
මුලික අවශ6තා කවෙර්ද;

( 27 )
(ii)

වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටෙත් ෙම් දක්වා පකාශයට පත් කර ඇති
සංරක්ෂිත වනාන්තර සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) එක් එක් සංරක්ෂිත වනාන්තරය පකාශයට පත් කළ දිනය, එයට අයත් භූමි
පමාණය හා අදාළ සිතියම් ඇතුළු සියලු විස්තර සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1182/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත6තුමාෙග් ෙ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?

2018 ඔ>ෙත+බ 23 වැ" අඟහAවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
14/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

පැරණි වතු නිවාස (ලැයින් කාමර) ෙවනුවට නව නිවාස ලබාදීෙම්
වැඩපිළිෙවළ යටෙත් නිවාස ලබා දී ඇති වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙමෙතක් නිවාස ලබා දී ෙනොමැති වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

නිවාස ලබාදීෙම් වැඩසටහනට අනුව කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නිවාස ලබා දිය
යුතු වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙමෙතක් නිවාස ලබා දී ඇති වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) නිවාස ලබා ෙනොදුන් වතු පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) එක් වතු නිවසක (ලැයින් කාමරයක) ෙම් වනවිට පවුල් කිහිපයක් එකට පදිංචි
වී සිටින බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, නව නිවාස ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ කඩිනම් කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද ?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
64/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 290 ට අනුව, ලැයිස්තුගත ෙද්පළ ෙවළඳාම්
භාරයක් (Real Estate Trusts) පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද;

( 28 )
(ii)

එවැනි භාරයක් පිහිටුවීමට අදාළ පාරම්භක කාර්යයන් පිළිබඳ වගකීම පවරා
දුන් පාර්ශ්ව කවෙර්ද;
(iii) ලැයිස්තුගත ඒකක භාරයක් පිහිටුවීමකින් ෙතොරව, රජෙය් ඉඩම් මහා පරිමාණ
නිවාස ව6ාපෘති සඳහා ෙපෞද්ගලික ව6ාපාරිකයන්ට පවරා දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වන ෙකොන්ෙද්සි හා ෙගවීම් කවෙර්ද;
(v) රජෙය් ඉඩම්, මහා පරිමාණ නිවාස සංවර්ධන ව6ාපෘති ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික
ව6ාපාරිකයන්ට පවරාදීෙම්දී ඒ සඳහා නිසි පරිදි අමාත6 මණ්ඩල අනුමතිය
ලබා දී තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙපෞද්ගලික ව6වසායකයන් ෙතෝරාගැනීෙම්දී අනුගමනය කරනු
ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
183/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2017 ගංවතුර අවස්ථාෙව්දී කළු ගඟ ෙමෝය නව ස්ථානයකින් අවිධිමත්
ෙලස කපා හැරීම ෙහේතුෙවන් මුහුදු ඛාදනය විශාල ෙලස සිදුෙවමින් පවතින
බව දන්ෙන්ද;
(ii) ඒ ෙහේතුෙවන් කළුතර උතුර දුම්රියෙපොළ පමණක් ෙනොව කළුතර නගරය පවා
අවදානමට ලක්වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම ගැටලුව විසඳීමට කියාත්මක කරන විසදුම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
263/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) කූරගල පුරාවිද6ාත්මක ස්ථානය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙම් වනවිට රජය ෙගන
ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
404/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත6තුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාෙව් වර්ෂයකට සාමාන6ෙයන් වාර්තා වන ළමා අපෙයෝජන හා ළමා
හිංසන සිදුවීම් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;

වර්ෂ 2015, 2016 සහ 2017 තුළ සිදු වී ඇති ළමා අපෙයෝජන හා ළමා හිංසන
සිදුවීම් සංඛ6ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iii) ෙමම සිදුවීම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු ෙව්ගවත් කිරීමට හා අපරාධකරුවන්ට
දඬුවම් කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iv) ෙම් සඳහා රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග සම්බන්ධෙයන් සෑහීමකට පත්විය
හැකිද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 29 )
505/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල් කවෙර්ද;
ඌව පළාත් පධාන අමාත6වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, එම
පාසල්වලට පළාත් සභා පතිපාදන මත ලබාදුන් ෙගොඩනැගිලි සංඛ6ාව
ෙකොපමණද;
(iii) ෙගොඩනැගිලි ලබාදුන් පාසල්වල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iv) එම ඉදිකිරීම් ලබාදුන් පුද්ගලයන්ෙග් හා සමාගම්වල නම් හා ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(v) එම ඉදිකිරීම් ෙවනුෙවන් පළාත් සභාව වැය කරනු ලැබූ මුදල් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
546/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

දකුණු පළාත් පධාන අමාත6වරයාෙග් අනුදැනුම මත අම්බලන්ෙගොඩ ධම්ම
කුසල විදුහෙල් තිබූ රුපියල් ෙකෝටියක පමණ වටිනා නවීනතම
ෙගොඩනැගිල්ලක් අනවසරෙයන් කඩා ඉවත් කර ඇති බව දන්ෙන්ද;
එම සිද්ධිය වසන් කිරීම සඳහා එවකට එම විදුහෙල් වැඩ බැලූ විදුහල්පති,
ෙසේවෙයන් පහකර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙසේවෙයන් පහකිරීම සම්බන්ධෙයන් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ෙමන්
ඉල්ලීමක් කර ඇතත්, ෙමෙතක් එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු කර ෙනොමැති බව
දන්ෙන්ද;
එෙසේ ෙසේවෙයන් පහකිරීමට විරුද්ධව හා නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන ෙලස
ඉල්ලා අදාළ විදුහල්පතිවරයා විසින් දකුණු පළාත් රාජ6 ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඔහු නැවත
ෙසේවෙය් පිහිටුවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
570/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ෙම් දක්වා විෙද්ශ ගත වූ වයඹ
පළාත් සභාෙව් නිලධාරින් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;

(ii) එෙසේ විෙද්ශ ගතවූ නිලධාරින්ෙග් නම් සහ තනතුරු නාම කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන් විෙද්ශගත වූ රටවල් කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා වැයකරන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) විෙද්ශ සංචාර සඳහා නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී, වයඹ පළාත් සභාව අනුගමනය
කරන ලද කමෙව්දය කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 30 )
593/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලෙය් හිටපු පධානී ආචාර්ය අයි. එච්. ෙක්. මහානාම සහ රාජ6
දැව සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපති පී. දිසානායක යන මහත්වරුන් ඔවුන්ෙග් රාජ6 හා
ව6වස්ථාපිත ආයතන ෙසේවෙය් ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i) දරා ඇති තනතුරු;
(ii) එකී තනතුරු දරන ලද කාලවකවානු;
(iii) එම තනතුරු දරමින් ෙසේවය කර ඇති ආයතන;
(iv) එකී ෙසේවා කාලවලදී ඔවුන්ට එෙරහිව විනය ෙහෝ ෙවනයම් ෙචෝදනා
ඉදිරිපත්ව තිබුෙණ් නම්, එම ෙචෝදනා සහ ඒවාට එෙරහිව ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ආචාර්ය අයි. එච්. ෙක්. මහානාම මහතාට ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල පධානි තනතුරට
පත්වීමටත්, පී. දිසානායක මහතාට රාජ6 දැව සංස්ථාෙව් සභාපති තනතුර ලබා
ගැනීමටත් නිර්ෙද්ශ ලබා දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
953/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නිකවැරටිය, මාගල්ෙල් වැව යටෙත් වගා කරන මුළු කුඹුරු ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම වැෙව්, වැව් රක්ෂිතෙය් අනවසර පදිංචිකරුවන් පදිංචිවී සිටින බව
දන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමෙසේ අනවසර පදිංචිකරුවන් රැඳී සිටීම නිසා වැවට දරුණු හානි සිදුවන බව
දන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කර ෙමම වැව සංවර්ධනය
කිරීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
973/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— රාජ6 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විශාල පෙද්ශයක් ආවරණය කරනු ලබන මැදවච්චිය ෙපොලිස් ස්ථානය
ඉතාමත් පැරණි ෙගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කර ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එම ෙගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම ෙහෝ අලුත් ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම
සම්බන්ධෙයන් කිසියම් පියවරක් ෙගන තිෙබ්ද;

(iii) එෙසේ නම්, එය කියාත්මක කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 31 )
997/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය
කරන ලද සුළු, මධ6ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල6
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කරනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1120/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ශී ලංකාෙව් වලංගු මුදල් ෙනෝට්ටු හා කාසි
මුදණය කළ අවස්ථා සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදණයන්ට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් අවස්ථාෙව්දී මුදණ කළ මුදල්වල වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(iv) එමඟින් රෙට් ආර්ථිකයට සිදුවූ යහපත ෙහෝ අයහපත පිළිබඳව පැහැදිලි
කරන්ෙන්ද;
(v) එම මුදණයන් හරහා රුපියෙල් අගය ඇමරිකන් ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව ඉහළ
ෙහෝ පහළ යාමක් සිදුවූෙය්ද;
(vi) 2018 වසෙර් අෙපේල් සහ මැයි මාසවලදී රුපියෙල් අගය පහත වැටීමට අලුතින්
මුදල් මුදණය කිරීම ෙහේතුවක් වී තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1145/’18
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් විධිවිධාන පනත යටෙත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්
සඳහා නිකුත් කර ඇති මරණ සහතික සංඛ6ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 32 )
1183/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු
අමාත6තුමාෙග් ෙ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?

2018 ඔ>ෙත+බ 25 වැ" 0හස් ප 1දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
147/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු දුම්රිය එන්ජින් හා දුම්රිය මැදිරි
ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙවත ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එෙසේ ලබා දී ඇති ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
(iii) දුම්රිය එන්ජින් හා මැදිරි ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iv) දුම්රිය එන්ජින් හා මැදිරි ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙවත ලබා දුන් දින සිට අද
දක්වා එමඟින් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු වාර්ෂික ආදායම ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ගිවිසුම්වලින් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල මුල6මය හානියක්
සිදුවන බවට විවිධ පාර්ශ්වවලින් නැෙඟන ෙචෝදනා නිවැරදි කිරීමට
අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
184/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 මැයි මස ශී ලංකාවට බලපෑ ගංවතුර ෙහේතුෙවන් ආපදාවට පත් ජනතාවට
සහන සැලසීම සඳහා ෙමරටට ලැබුණු විෙද්ශ ආධාරවල වටිනාකම
ෙකොපමණද;
(ii) එෙසේ ශී ලංකාවට ලැබුණු විෙද්ශ ආධාර සහ භාණ්ඩ ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
වර්ගීකරණය කර දක්වන්ෙන්ද;
(iii) එම විෙද්ශ ආධාර ෙබදා හරින ලද දිස්තික්ක කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් දිස්තික්කයට ලබාදුන් භාණ්ඩ පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 33 )
264/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සබරගමු පළාත් සභාෙව් මහාමාර්ග අමාත6ාංශය විසින් 2017 වර්ෂෙය්
කියාත්මක කරන ලද මාර්ග ව6ාපෘති සංඛ6ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ව6ාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලන අවශ6තා මත අනවශ6 ෙලස
මුදල් වියදම් කරන ලද සමහර ෙයෝජනා ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධෙයන්
විගණන පරීක්ෂණයන් සිදුවන බවත් පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ6තා මත කියාත්මක කරන අකමවත් ව6ාපෘති
තුළින් සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
506/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දඹදිව වන්දනා ගමන් සංවිධානය කිරීමට අවසර ලත් ආයතන හා පුද්ගලයන්
සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ආයතනවල නම් හා පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක
කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා දඹදිව වන්දනා ගමන්වලදී මියගිය පුද්ගලයන්
සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(v) එම පුද්ගලයන් දඹදිව රැෙගන ගිය ආයතන කවෙර්ද;
(vi) එෙසේ මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් පවුල්වල සුබසාධනය ෙවනුෙවන් අමාත6ාංශය
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
575/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් පවුල් සංඛ6ාව එක් එක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) බවුසර් මඟින් ජලය සපයා දුන් හා නියං ආධාර ලබාදුන් පවුල් සංඛ6ාව එක්
එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පවතින දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත්
ජනතාවට තවදුරටත් සහන ලබාදීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 34 )
596/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් මුහුණපාන ගැටලු හා ඒවාට ලබාදිය හැකි විසඳුම්
පිළිබඳව 2018.03.05 දින ජනාධිපතිවරයාෙග් පධානත්වෙයන් රැස්වීමක්
පැවැත්වූ බවත්;

(ii)

එහිදී උක්ත විෂය හා සම්බන්ධිත කරුණු අධ6යනය කර විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම
පිණිස කමිටුවක් පත් කළ බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙම් වනවිට ඉහත කමිටුව රැස් වී ඇති වාර ගණන සහ ගනු ලැබූ පධාන තීරණ
කවෙර්ද;
(ii) විෙද්ශිකයන්ට ශී ලංකාව තුළ සිල්ලර ෙවළඳාෙමහි ෙයදීමට ඇති ඉඩ පස්ථාව
ඇහිරීම ෙවනුෙවන් ජනාධිපතිවරයා විසින් කරනු ලැබූ නිර්ෙද්ශය
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වනවිට ෙගන ඇති පතිපත්තිමය තීරණ කවෙර්ද;
(iv) ෙද්ශීය කර්මාන්ත, ෙසේවා හා ෙවනත් ව6ාපාර සඳහා තර්ජනයක් විය හැකි
එට්කා ගිවිසුම පමා කිරීමට ෙහෝ අත්හිටුවීමට උක්ත රැස්වීෙම්දී උපෙදස් ලබා
දුන්ෙන්ද;
(iv) උක්ත රැස්වීෙමන් පසු ඇතිවූ කාර්යසාධනය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තරයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
599/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පිහිටි වැව් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
එම වැව්වල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් වැවට අයත් භූමිවල දැනට අනවසරෙයන් රැදී සිටින හා වගා
කටයුතු වල නිරත වන පවුල් සංඛ6ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
ෙමම වැව් සතු භූමිවල අනවසරෙයන් රැදී සිටින හා වගා කටයුතුවල නිරත
පවුල් ඉවත් කිරීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
974/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

වර්ෂ කිහිපයක සිට පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
තනතුර පුරප්පාඩු වී පවතින බවත්;
කැකිරාව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
රාජකාරිද ආවරණය කිරීම ෙහේතුෙවන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙදෙක්ම
ජනතාව තම ෙසේවාවන් ඉටුකර ගැනීෙම්දී අපහසුතාවයන්ට පත්වන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

( 35 )
(ආ) ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් තනතුෙරහි පුරප්පාඩුව පුරවා ජනතාවෙග් අවශ6තාවයන්
සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
998/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය කරන
ලද සුළු, මධ6ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල6
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කරනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1131/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අගාමාත6තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමෙය් වත්මන් පධාන ෙකොමසාරිස් ෙමරිල් ගුණතිලක
මහතාෙග් පත්වීෙමන් 1957 අංක 13 දරන බාලදක්ෂ සංගම් පනෙත් 2
ෙකොටෙසේ 8 වගන්තිය උල්ලංඝනය වී ඇති බවත්;
(ii) නව පත්වීම හිටපු පධාන ෙකොමසාරිස් නිමල් ද සිල්වා මහතාෙග් හිතවත්කම
මත පමණක් සිදු කර ඇති බවත්;
(iii) නව පධාන ෙකොමසාරිස්වරයා 2010 වර්ෂෙය් මාර්තු මස බාලදක්ෂ මූලස්ථාන
ෙකොමසාරිස්වරෙයකු වශෙයන් සිටියදී නිසි පරිදි ෙසේවය ඉටු ෙනොකිරීෙම්
ෙහේතුව මත ෙසේවෙයන් ඉවත්වන ෙලසට සංගමෙය් විධායක කමිටුව ලිඛිතව
දන්වා ඇති බවත්;
(iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධායක කමිටුව සහ සංගමෙය් සභාපති විසින් අවස්ථා
කිහිපයකදීම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට පැමිණිලි කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම පත්වීම පූර්වාදර්ශයට ගනිමින් ඉදිරිෙය්දී නුසුදුසු පුද්ගලයන් ෙමම
තනතුර සඳහා පත්වීමට ඉඩකඩ ඇති බවත්;

( 36 )
(ii)

ෙලෝක බාලදක්ෂ පතිපත්තියට අනුව නීතිය කියාත්මක ෙනොකිරීෙමන් එම
සාමාජිකත්වයද ගිලිහී යාමට ඉඩකඩ ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i) ඉහත අ (i) අනුව ෙමම පත්වීම වලංගු වන්ෙන්ද;
(ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි පගතිය කවෙර්ද;
(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී විමර්ශනයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1133/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ6 අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා පියවා ෙනොමැති රාජ6 ණය පමාණය එක් එක්
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඒ අතරින් ෙද්ශීය ණය පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම පමාණය පතිශතයක් ෙලස දක්වන්ෙන්ද;
(iv) විෙද්ශීය ණය පමාණය ෙකොපමණද;
(v) එම පමාණය පතිශතයක් ෙලස දක්වන්ෙන්ද;
(vi) ණය පමාණය වසරින් වසර වැඩිවීමක් සිදුවී තිෙබ් නම්, එයට ෙහේතු සඳහන්
කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය ගනු ලබන පියවර සඳහන්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,—
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

උසස්

අධ6ාපන

හා

සංස්කෘතික

1146/’18
කටයුතු

(i)

1940 අංක 9 දරන පුරාවිද6ා ආඥාපනත (සංෙශෝධිත) යටෙත් අම්පාර,
තිකුණාමලය සහ මඩකලපුව යන දිස්තික්කවල පිහිටි ෙපෞරාණික ස්මාරක,
ආරක්ෂිත ස්මාරක සහ පුරාවිද6ා රක්ෂිත භූමි පෙද්ශ ෙලස පකාශයට පත්කරන
ලද ස්ථාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ස්මාරක හා රක්ෂිත භූමි පිහිටා ඇති පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ
ගාම නිලධාරි වසම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ පකාශයට පත් කරන ලද එක් එක් ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංකය හා දිනය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් ස්මාරකයට අයත් භූමි පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1148/’18
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය විසින් කන්නෙයන් කන්නයට එළවළු වගා කරනු
ලබන භූමි පමාණය ෙකොපමණද;

( 37 )
(ii)

එෙසේ වගා කරනු ලබන එළවළු අෙළවිය සඳහා ෙවෙළදෙපොළට ෙයොමු කිරීම
ෙහේතුෙවන් ෙවෙළදෙපොළ සැපයුම අවශ6 පමාණයට වඩා ඉහළ යන බව
දන්ෙන්ද;
(iii) ඒ ෙහේතුෙවන් එළවළු ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය පහළ වැටුනු බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එබැවින් සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සමඟ සාකච්ඡා කර ෙමම තත්ත්වය
පාලනය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1152/’18
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වැලිවිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සිට බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය සම්බන්ධ වන අගලිය මුල්කඩ යා කිරීම සඳහා විශාල මුදලක්
වැය කර පාලමක් ඉදිකර ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii) ෙමම පාලෙම් සිට නාෙගොඩ බද්ෙද්ගම පධාන මාර්ගය ෙතක් දිෙවන පාර
සකස් ෙනොකිරීෙමන් මගී ජනතාව දුෂ්කරතාවයට පත්වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම මාර්ගය සකස් කරන ෙමන් ඉල්ලා මා විසින් 2016 හා 2017 වර්ෂවල
ඇස්තෙම්න්තු සහිතව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ නමුත්, ෙම් දක්වා පතිපාදන
ෙනොලැබුණු බව දන්ෙන්ද;
(iv) 2018 වර්ෂෙය්දී ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඔබ අමාත6ාංශය යටෙත් මුදල්
ෙවන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1184/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අධ6ාපන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

අධ6ාපන අමාත6තුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත නිල වාහන
සපයා ඇති එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර, ෙවන්කර ඇති වාහනෙය් වර්ගය,
ලියාපදිංචි අංකය සහ එම ෙවන් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
28/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහනුවර දිස්තික්කෙය් ඇති ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ඩිෙපෝ සංඛ6ාව
ෙකොපමණද;
එම ඩිෙපෝවල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් ඩිෙපෝෙවන් දැනට ධාවනය කරනු ලබන බස්රථ සංඛ6ාව සහ
ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ6ාව ෙකොපමණද;

( 38 )
(iv)

ෙමම ඩිෙපෝ අතරින් ලාභ හා පාඩු ලබන ඩිෙපෝ ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(v) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් ඩිෙපෝව සඳහා බඳවාගත් ෙසේවකයන්
සංඛ6ාව, ඔවුන්ෙග් නම් හා තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ශී ලංගම ඩිෙපෝ ශක්තිමත් කිරීමට අමාත6ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
185/’18
ගරු (ෛවද6) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2005 - 2014 සහ 2016 - 2017 වර්ෂවලදී මන්නාරම, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව් හා
වන්නි යන දිස්තික්කවලින් ජීව විද6ා විෂය ධාරාෙවන් ෙපනී සිටි ශිෂ6
සංඛ6ාව;
(ii) එම සංඛ6ාෙවන් විශ්වවිද6ාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබු ශිෂ6යන්
සංඛ6ාව හා පතිශතය;
(iii) ෛවද6 පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබු ශිෂ6යන් සංඛ6ාව හා පතිශතය;
(iv) ෛවද6 පීඨ සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ6යා / ශිෂ6ාවෙග් අවම පතිඵලය, Z
අගය, ඉෙගනුම ලැබු පාසල හා ෙතෝරා ගනු ලැබු ෛවද6 පීඨය;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
250/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙසවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව පසුගිය වසර 10 තුළ ලබා ඇති ලාභය ෙහෝ
අලාභය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) දැනට ෙමම කර්මාන්ත ශාලාෙව් ෙසේවෙය් නියුතු ස්ථිර හා අනියම් කාර්ය
මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ෙමම කර්මාන්ත ශාලාෙව් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම
සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම කර්මාන්තශාලාෙවන් මීට වඩා නිෂ්පාදනයක් ලඟා කර ගැනීම සඳහා
සුදුසුකම්ලත් නිසි කළමනාකාරිත්වයක අවශ6තාවය පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
405/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ගෑස් සමාගම් හා පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් මිල සුතයකට
අනුව ගෑස් මිල පාලනය කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;

( 39 )
(ii)

වර්ෂ 2015, 2016 සහ 2017 තුළදී ලිට්ෙරෝ ගෑස් සමාගෙම් සහ ලාෆ් ගෑස්
සමාගෙම් මිල උච්චාවචනය වීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වාර්ෂික ගෑස් පරිෙභෝජනෙයන් රට තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සහ
ආනයනය කරනු ලබන ගෑස් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
507/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන
අධිකාරිෙය් 2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක සංඛ6ාව
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව එම අධිකාරිෙය් ෙම් දක්වා ලබාදී
ඇති රැකියා සංඛ6ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එෙසේ රැකියා ලබාදුන් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් හා තනතුරු නාම කවෙර්ද;

(iv)

එම තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;

(v)

ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සුබසාධනය
සඳහා ඌව පළාත් සභාව ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
547/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත6තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

2018 වර්ෂෙය්දී රුපියල් ලක්ෂ ෙදක බැගින් නිවාස ණය ලබාදීම සඳහා
ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත නාම ෙල්ඛනයක් යවා
තිෙබ්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් එවැනි ෙල්ඛනයක් සකස්
කර තිෙබ්ද;
එකී ෙල්ඛනයට ඇතුලත් පුද්ගලයන් සියලුෙදනාම පාෙහේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට හිතවත් පුද්ගලයන් වීම සිදුවූෙය් ෙකෙසේද ;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එකී පුද්ගලයන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතීභාවය දැනගැනීම සඳහා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් කාර්යාලයට සම්බන්ධ ෙක්ෂ්ත නිලධාරින් මාර්ගෙයන් විමසීමක් සිදු
කළ හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට එකඟ වන්ෙන්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතීත්වය අනුව නිවාස ණයදීම අනුමත
කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 40 )
576/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වගා හානි ෙහේතුෙවන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පීඩාවට පත්වී සිටින පවුල්
සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(ii) වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් වනවිට කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ
මණ්ඩලයට ඉල්ලුම් කර ඇති පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පවුල් අතරින් දැනට වන්දි ලබාදී ඇති පවුල් සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පවුල් සංඛ6ාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) එම ෙගොවි පවුල් සඳහා කඩිනමින් වන්දි ලබාදීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
597/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නීත6ානුකූලව උරුම වී අයිතිය පවත්නා
මුළු ඉඩම් පමාණය එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1977න් පසු ෙම් දක්වා උක්ත ඉඩම්වලින් රාජ6 අංශයට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික
අංශයට අෙලවි කර ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
එම ඉඩම් මිලදී ගත් ගැණුම්කරුවන්ෙග් නාමෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම්වලින් දිගුකාලීන ෙහෝ ෙකටිකාලීන බදු
පදනම යටෙත් ෙවනත් පාර්ශවයන්ට බදු දී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
එක් එක් දිස්තික්කය අනුව, එම බදු/කුලීකරුවන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් විසින්
ෙගවීමට එකඟ වූ බදු කුලිය දැක්ෙවන ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
600/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

වයඹ පළාෙත් ඇති ෙගොවිජන ෙසේවා කලාප සංඛ6ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
පළාෙත් පවතින දැඩි ෙපොෙහොර හිඟය ෙහේතුෙවන් ෙමවර යල කන්නෙය් වගා
කටයුතු කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ගැටලුව විසඳීමට අමාත6ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
975/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි
ඉහලකාගම පුරාණ විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ6 පියවර
ගන්ෙන්ද;
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(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
999/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී අම්පාර දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය කරන
ලද සුළු, මධ6ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල6
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කරනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1135/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනුරාධපුර ඓතිහාසික ජය ශී මහා ෙබෝධිය ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප
බලාගාරෙයන් පිටවන අළුවල බලපෑමට ලක්වී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එමඟින් ජය ශී මහා ෙබෝධියට ඇති විය හැකි බලපෑම් පිළිබඳ
පරික්ෂණ සිදු කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙම් වනවිට අවදානමක් ෙනොමැති වුවද ඉදිරිෙය් දී අවදානම් සහිත
තත්ත්වයක් පැන නැගීෙම් හැකියාවක් පවතීද;
(v) ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුවෙහොත්, ඒ සඳහා ගනු ලබන පියවර සඳහන්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1149/’18
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2010 සිට 2017 දක්වා උතුරු මැද පළාෙත් කාපට් අතුරා ඇති ගාමීය
මාර්ග කිෙලෝමීටර් සංඛ6ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
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(ii)

එම මාර්ග නඩත්තු කරනු ලබන්ෙන් මධ6ම රජෙයන්ද, ෙනොඑෙසේ නම්, පළාත්
සභාෙවන්ද;
(iii) සමහර කාපට් අතුරන ලද මාර්ගවල ෙකොලරය (ෙකළවර) පලුදු වීම් ෙහේතුෙවන්
එම මාර්ග ඉතා ඉක්මනින් අබලන් තත්ත්වයට පත්වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) නඩත්තු කටයුතු සඳහා අදාළ ආයතනවලට වාර්ෂිකව මුදල් ෙවන් කරනු
ලබන්ෙන්ද;
(v) එම මුදල්වලින් ෙමම මාර්ග නඩත්තු කරන්ෙන්ද යන්න ෙසොයා බලන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1174/’18
ගරු විදුර විකමනායක මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය ආර්ථිකය
පිළිබඳ අමාත6තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙහොරණ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කිරි ෙගොවීන් විසින් සපයනු ලබන දියර කිරි
සඳහා මිල්ෙකෝ ආයතනය විසින් සෑම මාසයකම 01 දින සිට 15 දින දක්වා
දිනයන් සඳහා ඊළඟ දින 06 තුළදීද, 16 වන දින සිට අවසාන දිනය දක්වා වූ
දිනයන් සඳහා ඊළඟ මාසෙය් මුල් දින 06 තුළදීද මුදල් ෙගවීම සිදු කළ බවත්;
(ii) නමුත් පසුගිය මාස කිහිපයක සිට ෙගවීම් පමාද වූ අතර 2018.05.01 සිට
2018.05.15 දින දක්වා කාලයට මැයි 31 දක්වාම ෙගවීම් කර ෙනොමැති බවත්;
(iii) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් කිරි ෙගොවීන්ට ෙදනුන්ට අවශ6 ආහාර සැපයීම,
ෙදනුන් මිලදී ගැනීමට ලබාගත් ණය මුදල්වල වාරික ෙගවීම සහ තම එදිෙනදා
වියදම් සිදුකිරීමට හැකියාවක් ලැබී ෙනොමැති බවත්;
(iv) කිරි නිෂ්පාදනය අඩුවීම ෙහේතුෙවන් රෙට් නිෂ්පාදනයටද බලපෑම් එල්ල වීෙමන්
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම තත්ත්වය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ජීවිතවලට ෙමන්ම, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදන කියාවලිය
අඩපන වීමටද පබල ෙහේතුවක් විය හැකි බැවින් ෙපර පරිදි කමානුකූලව ෙගවීම් සිදු
කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1186/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත6තුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත6තුමියෙග් ෙ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?

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම
පා. 50/’18
ගරු
ගරු

ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
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ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ෙව්ලු කුමාර් මහතා
ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ලකී ජයවර්ධන මහතා
රවුෆ් හකීම් මහතා
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා
රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා
ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික
කිරීම පිණිස ඒ පිළිබඳව අධ6යනය කර සිය නිර්ෙද්ශ පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා
වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— ෙමම වසෙර් මාර්තු මාසෙය් මුල් කාලෙය් දී
මහනුවර දිස්තික්කෙය් විවිධ පෙද්ශවලින් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වාර්තා වී ඇති ෙහයින්ද;
2014 ජූනි මාසෙය්දී ෙබ්රුවල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් ද, 2018 ෙපබරවාරි මාසෙය්
දී අම්පාර දිස්තික්කෙයන් ද, අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වාර්තා වී ඇති ෙහයින් ද;
මෑතකාලීන ඉතිහාසය තුළ විවිධ ජනවාර්ගික පජා අතෙර් වර්ගවාදී ෛවරය කමෙයන්
උග අතට හැරී ඇති බවක් නිරීක්ෂණය වන ෙහයින් ද;
එවන් තත්ත්ව පිළිබඳ ෙසොයාබැලීම සඳහා අනාගතෙය්දී පජාවන් අතර එවැනි වැරදි
වැටහීම් යළි සිදුවීම වැළැක්වීමටත් විධිමත් යන්තණයක් ඇතිකිරීෙම් අවශ6තාවයක්
පැනනැග ඇති ෙහයින් ද;
2018 මාර්තු 10 වැනි දින, මහනුවර පෙද්ශෙය් ෙමම සිදුවීම් සිදු වූ පෙද්ශවල
චාරිකාවක නිරතවී සිදුකළ ෙතොරතුරු ෙසවීෙම් ෙමෙහයුමක් සඳහා ආණ්ඩුෙව් ෙමන්ම
විපක්ෂෙය් ද මන්තීවරයන්ෙග් පූර්ණ උපකාරය සහ සහෙයෝගය ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගරු කථානායකතුමා විසින් මුලපුරනු ලැබූ ෙහයින් ද;
එකී චාරිකාෙවන් අනතුරුව සියළුම නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ද, අෙනකුත්
ආගම්වල ගරුතර නායක පූජකතුමන්වහන්ෙසේලා ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල
නායකයන්/ නිෙයෝජිතයන් ද අදාළ රාජ6 ආයතනවල පධානීන් ද සිවිල් සමාජ සංවිධානවල
නිෙයෝජිතයන් ද රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික මාධ6 ආයතන ද ආරක්ෂක අංශ පධානීන් ද යන
සියළුෙදනා නිෙයෝජනය වන්නා වූ සමුළුවක් කැඳවීමට ගරු කථානායකතුමා විසින් ගත්
පියවර අනුව 2018 අෙපේල් 19 වැනි දින සහ 2018 ජූනි 29 වැනි දින එකී සමුළුව රැස් වූ
ෙහයින් ද;
සියළුම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය වන පරිද්ෙදන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු
පක්ෂ / විපක්ෂ මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත වන, ගරු කථානායකතුමා විසින් සභාපතිත්වය
දරන 'පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක්' ස්ථාපිත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ
ෙසොයාබැලිය යුතු බව 2018 ජූනි 29 වැනි දින පැවැත්වූ සමුළුෙව්දී ඒකමතිකව තීරණය වූ
ෙහයින් ද;
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2018 ජූලි මස 05 වැනි දින පැවැත්වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී
එවැනි විෙශේෂ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් ඇති කිරීෙම් නිර්ෙද්ශය අනුමත කර ඇති
ෙහයින් ද;
පහත අවස්ථාවලදී ශී ලංකාෙව් ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික කිරීම පිණිස ඒ
පිළිබඳව අධ6යනය කර සිය නිර්ෙද්ශ පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මතකර සිටියි:—
(අ) නිගහකාරී මතවාද/ ජාතික සමගියට හානි කරන්නා වූ මතවාද පචාරණය ෙහෝ එවන්
කියාකාරකම්වල නිරතවීම වැලැක්වීම සහ එවන් කියාකාරකම්වල නිරතවන්නන්ට
එෙරහිව දැඩි නීතිමය කියාමාර්ග ගැනීෙම් අවශ6තාවය;
එනම්, ෛවරී සහගත කථා අපරාධමය වරදක් ෙලස දණ්ඩ නීති සංගහය තුළට ඇතුළත්
කිරීම සුදුසු ද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීරණය කිරීම;
(ආ) අතීතෙය් පැවති විෂමතා සහ එතුළින් නිර්මාණය වූ අනිටු පතිවිපාක අනාගත
පරම්පරාවට දායකවීම වැළැක්වීම සහ ඒ පිළිබඳ ඔවුන් දැනුවත් කිරීම;
(ඇ) ආගමික සහ ජාතික සංහිඳියාව සහතික කරලනු වස් අදාළ සියලුම පාර්ශව විසින්
සිදුකරන සෘජු හා අවංක මැදිහත්වීම් සහ දායකත්වය අගය කිරීම;
(ඈ) වාර්ගික-ෙනොවන හා ආගමික-ෙනොවන පදනමකින් පාසල් පද්ධතිය වර්ගීකරණය
කිරීම;
(ඉ) උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත්වල ෙමන්ම රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල ද වාසය කරන්නා
වූ සුළුතර ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් මුහුණ ෙදන ගැටලු හා පශ්න සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලි භාරගැනීමටත් සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් එම ගැටලු හා පශ්න විසඳීමටත් බලය
ඇති පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඇති කිරීම;
(ඊ) ඉරිදා දහම් පාසල් පැවැත්වීමට බාධා ඇති කරමින් ඉරු දින උදය වරුෙව් පවත්වන
අමතර පන්ති තහනම් කිරීම;
(උ) ආගමික ස්ථාන ඇති කිරීෙම්දී සහ රූප/පතිමා යනාදිය සවි කිරීෙම්දී නීතිය ෙපොදුෙව්
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ6 කරන අදාළ ෛනතික විධිවිධාන සකස් කිරීම සහ ඒ
සඳහා ෙපොදු නීති සංගහයක් පැවතීෙම් අවශ6තාවය;
(ඌ) වාර්ගික සමගිය සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් සිත් දූෂ6 කර ඇති බව දරුවන්ට අවෙබෝධ
කර දී ජාතික පතිසන්ධානය ඇති කිරීමටත් ජන වර්ග අතර සහෙයෝගය
ෙගොඩනැංවීමටත් පාසල් විෂයයමාලාවට අළුතින් විෂයයක් එක් කිරීම;
(එ) ෙමම ජාතික හා ආගමික පතිසන්ධාන වැඩපිළිෙවළ සඳහා ශාස්තීය අංශෙය් උගතුන්,
විද්වතුන් හා මහජනතාව අතර පිළිගැනීමට සහ ෙගෞරවයට පාතවී සිටින අෙනකුත්
පුද්ගලයන්ෙග් දායකත්වය ලබාගැනීම;
(ඒ) සියලුම ආගම් නිෙයෝජනය වන අන්දමින් ජාතික මට්ටමින් විද්වත් මඬුල්ලක් ස්ථාපිත
කිරීම සහ ශාස්තීය අංශෙය් උගතුන්, විද්වතුන් හා මහජනතාව අතර පිළිගැනීමට සහ
ෙගෞරවයට පාතවී සිටින අෙනකුත් පුද්ගලයන් ඊට ඒකරාශී කරගැනීෙම් වැදගත්කම;
(ඔ) පාෙද්ශීය මට්ටමින් පවතින පශ්න නිරාකරණය කරගැනීමටත් අවම වශෙයන් මාස
තුනකට වරක්වත් පාෙද්ශීය මට්ටමින් රැස්වී සාකච්ඡා කිරීමටත් අමාත6වරුන්ෙග් හා
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සම්බන්ධීකරණය ඇතිව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙහෝ
දිස්තික් ෙල්කම් යටෙත් ආරක්ෂක අංශවල, ෙපොලිසිෙය් සහ ආගමික ස්ථානවල
දායකත්වය ලබාගැනීමට හැකි යන්තණයක් ස්ථාපිත කිරීම;
(ඕ) සමාජ මාධ6 ෙවබ් අඩවි, විවිධ මාධ6, මුදිත/ ඉෙලක්ෙටොනික මාධ6 යනාදිය හරහා
අදහස් පළකිරීෙම්දී අනුගමනය කළයුතු සම්මත නිර්මාණය කිරීම;
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(ක) ජාතික සමගියට බාධා කරන්නාවූ පුවත් පළකිරීම තහනම් කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධෙයන්
නීති සම්පාදනය කිරීම;
(ග) මුදිත හා ඉෙලක්ෙටොනික යන මාධ6 ෙදක හරහා තම අදහස් පළකිරීම සඳහා සෑම
ආගමක්ම හා සෑම ජනවාර්ගික කණ්ඩායමක්ම සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින බව
සහතික කරගැනීම;
(ජ) අසත6 හා ෛවරී පකාශ හරහා ජාතික සමගිය බිඳෙහලීම වැළැක්වීම සහ ආගමික
නායකයන්, විද්වතුන් සහ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති ෙවනත් කීර්තිධර පුද්ගලයන්ෙග්
සහභාගීත්වෙයන් පවත්වන මාධ6 වැඩසටහන් හරහා එවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම
වැළැක්වීමට මාධ6 ආයතන සඳහා උපමාන සම්පාදනය කිරීම;
(ත) ජාතික භාෂා පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් වන ගැටලු නිරාකරණය;
(ද) ජාතික සමගිය ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් මහජනතාවෙග් මානසිකත්වය සඵලදායී
අන්දමින් ෙවනස් කිරීමට සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳවත් අදාළ අමාත6ාංශ සහ ජාතික
තරුණ ෙසේවා සභාව වැනි පිළිගත් ආයතන මඟින් යාන්තණයක් ඇතිකර එය රජය
මඟින් පරිපාලනය කිරීම;
(න) ජනවාර්ගික කරුණු මත ඇති වූ ෛවරය ෙහේතුෙවන් සිදු කරනු ලබන කියා මඟින්
පීඩාවට පත්ව, සහන අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන ජන සමාජෙය් කිසියම් පුද්ගලයකු විසින්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලි භාරෙගන කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ6 බලතල, මුදල්
පතිපාදන සහ තීරණ ගැනීෙම් බලය සහිත “ජනවාර්ගික සම්බන්ධතා මණ්ඩලයක්”
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ6 නීති සම්පාදනය කිරීම;
(ප) ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව මහජනතාව තුළ වඩාත් ෙහොඳ
විශ්වාසයක් ෙගොඩනැගීම තහවුරු කිරීම සඳහා ෙපොලිස් ආඥාපනතට සහ ෙපොදුෙව්
ෙපොලිස් රාජකාරි සඳහා හඳුන්වාදිය යුතු ෙවනස්කම් පරීක්ෂා කිරීම සහ නිර්ෙද්ශ කිරීම.
(2) (අ) කථානායකවරයා විසින් කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා පත්කළ යුතු ය.
(ආ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අංක 101හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණද කාරක
සභාව සාමාජිකයන් විසි පස් (25) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ6ාවකින් සමන්විත විය
යුතු ය.
(3) එම කාරක සභාවට,
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එබඳු
කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද,
එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපියක්,
ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂ6කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත6 අසත6තාව විමසා බැලීමට ෙහෝ
අන6ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් පතිඥා ෙහෝ
දිවුරවනු ලැබූ සාක්ෂ6කරුවන් විභාග කිරීමට ද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.
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(4) සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස හයක (06) කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් වැඩිදුරටත් ලබාෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ ෙහෝ කාරක සභාව සිය
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

