(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 5(9).]

පා ෙෙ අංක 5 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2017 මා  මස 24 වැ" /#රාදා
2017 අෙ0& 1 මස 04 වැ" අඟහ3වාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ
කර්තව4 ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4තුමා,— සමාගම් පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1987
සැප්තැම්බර් 14 දිනැති අංක 471/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ සමාගම්
(ෙල්කම්වරයන් පිළිබඳ) නිෙයෝගවල 2(i)(ආ) වගන්තිය 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 527
වගන්තිය යටෙත් සංෙශෝධනය කරමින් (ix) යනුෙවන් නව උපවගන්තිය ඇතුළත් කර
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති
අංක 1998/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලැබ, 2017.03.24 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
කීඩා අමාත4තුමා,— කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව4 ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත
යටෙත් නිෙයෝග,— 2013 අංක 33 දරන කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව4 ගැනීමට එෙරහි
සම්මුති පනෙත් 34(1) වගන්තිය යටෙත් තහනම් දව4 ලැයිස්තුව (2017) සම්බන්ධෙයන් කීඩා
අමාත4වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 14 දිනැති අංක 2006/15 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.03.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාත4 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
* සල#ෙණ හ7ව8 ලබෙ ආ:;ෙ කට= ය.

2017 මැ> මස 05 වැ" /#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
807/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා සිදු කරන ලද පිපිරීම්වලදී හම්බන්ෙතොට,
මාගම් පාෙර්, අංක 24/5 දරන නිවෙසේ පදිංචි ඒ. ඩබ්ලිව්. උම්මු සලීමා මහත්මිය
හා ඇෙග් වෙයෝවෘද්ධ සැමියා ජීවත් වූ නිවසට දැඩි ෙලස අලාභ හානි සිදු වූ
බවත්;

(2)
(ii)

ඒ බව ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට හා හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියට
දැනුම්දීෙමන් පසු සිදු වී ඇති අලාභය පිළිෙගන, අලාභ වූ නිවස සහ ඉඩම සඳහා
වන්දි ලබාෙදන බව පවසා, ෙනොපමාව නිවසින් ඉවත්වන ෙලසත්, වන්දි
ලබාෙදන ෙතක්, කුලී නිවාසයක් සඳහා මාසිකව කුලිය ලබා ෙදන බවටත් කළ
පකාශය අනුව ඔවුන් නිවසින් ඉවත්වී කුලී නිවසක පදිංචි වූ බවත්;
(iii) මාසිකව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ කුලිය අවස්ථා ගණනාවකදී ඉල්ලා
සිටීෙමන් පසු, අධිකාරිය විසින් මාස 6ක කුලිය එකවර ෙගවා දමා ෙම් වනවිට
ෙගවීම් නවතා දමා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වන්දි ෙගවනතුරු ෙගවීමට එකඟ වූ මාසික කුලිය, හිඟ කුලියද සමඟ ෙගවන
දිනය කවෙර්ද;
(ii) අහිමිවූ ඉඩම සහ නිවස සඳහා වන්දි ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
854/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

මාතර දිසාෙව්, ෙදනියාය අඩවියට අයත් පැට්නා වනාන්තරයට විෙද්ශිකයන්
විහාරෙහේන පාෙරන් රැෙගන ෙගොස් ෙදොළ අසලින් වනාන්තරයට
අනවසරෙයන් ඇතුල්වන බවත්;
(ii) ෙමොවුන් සිංහරාජ වනාන්තර නැරඹීම සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විවෘත කර ඇති පිටෙදනිය පෙව්ශය භාවිතා ෙනොකරන බවත්;
(iii) එෙසේ ඇතුල්වන්ෙන් සිංහරාජය ආශිත මාතර දිස්තික්කෙය් පිහිටි තරු පන්තිෙය්
ෙහෝටල් හි නවාතැන් ගන්නා සංචාරකයන් බවත්;
(iv) ෙමම මාර්ගය ඔස්ෙසේ වනාන්තරයට ඇතුල්වීම මඟින් සිංහරාජෙය් ෛජව
විවිධත්වයට හානි සිදුවීම හා ජාන මංෙකොල්ලයට ඉඩ සැලසිය හැකි බවත්;
(v) ෙම් හරහා රජයට විශාල මූල4 පාඩුවක් සිදුවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

සිංහරාජයට සංචාරකයන් ඇතුල් කිරීමට විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, සිංහරාජය ආශිතව පිහිටි තරු පන්තිෙය් ෙහෝටල්
වනාන්තරය තුළ මාර්ග සකසා ඇති බවට ෙහෝ ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇති බවට
ෙසොයා ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ආයතනයන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(3)
1344/’16
ගරු ෙසයිද් අලි සාහිර් මවුලානා මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත4තුමා
ෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

එරාවුර් නගර සභාව, කාත්තන්කුඩි නගර සභාව සහ ෙකෝරළපත්තුව බටහිර
පාෙද්ශීය සභාව යන ෙතෝරා පත් කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා
හළ දින සිට එනම්, 2015 මැයි 15 සිට මුදල් අමාත4වරයා විසින් අනුමත කරන
ලද නියමිත ෙසේවක මණ්ඩල පතිපාදනවලින් බැහැරව කරන ලද අතිෙර්ක
තාවකාලික ෙසේවක පත්කිරීම් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) නැෙගනහිර පළාෙත් වත්මන් පධාන අමාත4ාවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ මත කරන
ලද එවැනි පත්කිරීම් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පත්කිරීම් ෙවනුෙවන් පාරිශමික ෙගවීමට පමාණවත් අරමුදල් ඒ ඒ පළාත්
පාලන ආයතන සතුව තිෙබ්ද;
(iv) එම තාවකාලික ෙසේවකයන් විසින් ඉටු ෙකෙරන ෙසේවාවන්වල ස්වභාවය
ෙකබඳුද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

එම පත්කිරීම් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනෙය් අවශ4තා සමඟ අනුකූල
වන්ෙන්ද;
(ii) එමගින් කාර්ය මණ්ඩල අතිරික්තයක් හා මූල4 බාධකයන් ඇති වී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(iii) එවැනි කවර ෙහෝ තාවකාලික ෙසේවකයන්ට අඩු වැටුප් ෙගවීම ෙහෝ වැටුප්
ෙනොෙගවීම සිදුෙව්ද; එෙසේ නම් ඒ මන්ද;
(iv) ෙමම තාවකාලික ෙසේවකයන් අන්තර්ගහණය කර ගැනීම පිණිස නියමිත
ෙසේවක සංඛ4ා පතිපාදන වැඩි කිරීමට කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1370/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනාවන්ට අනුව, සුළු හා මධ4 පරිමාණ ව4වසාය අංශය
විධිමත් කිරීමට අවශ4 "නියාමන අධිකාරියක්" පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල4 ආයතන ලියාපදිංචි කිරීෙම්දී රු. 25,000/-ක ගාස්තුවක්
ෙගවිය යුතුද;
සුළු හා මධ4 පරිමාණ අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු අධ4යන කිරීම සඳහා
උපෙද්ශක කමිටුවක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම කමිටුෙවහි සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
සුළු හා මධ4 පරිමාණ ණය ආරක්ෂණ වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා
2016 වර්ෂෙය්දී, රුපියල් මිලියන 500 ක මූලික අරමුදලක් රජය මඟින් ලබා
දුන්ෙන්ද;
සුළු හා මධ4 පරිමාණ ක්ෙෂේතයට සහනදායී ෙපොලී අනුපාතිකයන් යටෙත්
මූල4 පහසුකම් සැපයීමට ආධාරයක් වශෙයන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්
රුපියල් මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් ලැබුෙන්ද;

(iv)
(v)
(vi)

(vii)

(4)
(viii)

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය පහසුකම යටෙත්, ණය ලබා දුන් සුළු හා මධ4
පරිමාණ ව4වසායකයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 මැ> මස 23 වැ" අඟහ3වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
855/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ජාඇල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශෙය්, 181F කැටෙගවත්ත ගාම නිලධාරි
වසෙමහි, ඉහළගම ගාමෙයහි පිහිටා තිෙබන ෙපොල්ගහ වැව (ඉහළගම) නිසි
ෙලස නඩත්තු ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් විනාශ වීෙම් අවදානමක් ඇති බවත්;
(ii) ඇතැම් සංවිධානාත්මක පිරිස් වැව ෙගොඩ කිරීමට හා වැවට අයත් රක්ෂිත ඉඩම්
අත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ඉහළගම වැව පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) වැව පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 2016 අයවැෙයන් මුදල් ෙවන්කර තිබුෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

නීතිවිෙරෝධී ෙලස වැව ෙගොඩ කිරීම හා වැවට අයත් ඉඩම් අත්කර ගැනීම්
සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම නීතිවිෙරෝධී කියාවන්ට දායකවූ පිරිසෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iv) වැෙව් ඇතැම් ස්ථාන ෙගොඩකර ෙකොහිල වගා කර ඇති පෙද්ශ නැවත අත්කර
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙලස ෙකොහිල වගා කළ අයට විරුද්ධව ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1007/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

කතරගම පූජා නගරෙය්, ආරක්ෂක කලාපය තුළ පවතින ‘ඔසු උයන’ නමින්
හඳුන්වන ඉඩෙම් අක්කර තිහක පමණ ෙකොටසක්, යුද හමුදාව ද ෙයොදා ෙගන
ඖෂධ පැලෑටි විනාශ කරමින් 2016 ජූලි මාසෙය්දී එළි ෙපෙහළි කළ බවත්;
(ii) ඊට එෙරහිව මහ සංඝරත්නය සහ පෙද්ශෙය් ජනතාව විෙරෝධය පළ කළ බවත්;
(iii) අංක එස්ඊඅයි/289/465 දරන 1990.01.30 දිනැති ලිපිය මඟින් ජනාධිපතිවරයා
විසින් එකී ඉඩම ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(5)
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් විනාශයට වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද;
ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
එකී විනාශය සිදු කෙළේ එම ස්ථානෙය් ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙද්වාලෙය්
ශාඛාවක් ඉදිකිරීමටද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉදිකිරීමට අමාත4ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනයක
අනුමතිය හිමි වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1102/’16
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව, නාවට්කර්නි කන්නකි විද4ාලෙය් ගුරුවරියක වන නලිනගාන්ධි
විමෙල්න්දන් මහත්මිය, 2008 දී මඩකලපුව ගුරු විදුහෙලන් සිය පුහුණුව
අවසන් කළ බවත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් කයිෙවලි ගෙන්ෂා විද4ාලයට
පත්කළ බවත්;
(ii) 2009 අෙපේල් මස පැවති මඩකලපුව ගුරු විදුහෙල් අවසන් පරීක්ෂණයට
ෙපනී සිටින ෙලසට ඇයට දැනුම් දීමක් ෙකරුණු බවත්;
(iii) එම කාලසීමාෙව් දී යුද්ධය උච්චතම අවස්ථාවට එළඹ තිබූ බැවින් කිසිදු
පුද්ගලෙයකුට මුලතිව්වලින් පිටවීමට අවසර ෙනොතිබූ බවත්;
(iv) ඇය සිය කණිෂ්ඨ කණ්ඩායම සමඟ පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටි බවත්,
2011.01.01 දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි ඇෙග් සහතිකය නිකුත් කර ඇති
බවත්, ඇෙග් කණිෂ්ඨයන්ට එම දිනය 2009.08.01 බවත්;
(v) ඇය ෙම් අසාධාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර
ඇති බවත්, ෙමම විෂමතාව නිවැරදි කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග්
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා 2016.08.05 දිනැති අංක SL/EDU/APP/0043
දරන ලිපිය එවකට, අධ4ාපන අමාත4ංශ ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙයොමු කර ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඇෙග් සහතිකෙය් බලාත්මක දිනය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස් කිරීමට උපෙදස් ලබා
ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1128/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් වර්තමාන මහ අමාත4වරයා එම තනතුරට
පත්වීෙමන් පසු සිදු කර ඇති විෙද්ශ සංචාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) සංචාරය කළ රටවල් සහ එම සංචාර සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එම එක් එක් රටවල සංචාරය කළ අරමුණු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) එකී විෙද්ශ සංචාරවලින් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු සම්බන්ධෙයන් ලබාගත් පගතිය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(6)
1132/’16
ගරු (ෛවද4) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත4න්තර
ෙවළඳ අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෛවද4 ෙනවිල් පනාන්දු ආෙයෝජන ෙපෞද්ගලික සමාගමට උසස් අධ4ාපන
ආයතනයක් ඇරඹීම සඳහා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය අවසරය ලබාදී
තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර උපාධි ලබාදීම සඳහාද;
(iii) එම ආයතනය සමඟ ගිවිසුම්ගත වූ දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද;
(v) ශී ලංකාව තුළ ෙහද උපාධිය සහ ෙසෞඛ4 විද4ා උපාධිය පිරිනැමීමට අනුමතිය
ලබාදීෙම්දී ෙසෞඛ4 අමාත4ාංශෙය් පූර්ව අවසරය ලබාගත යුතු බවට වන
ෙකොන්ෙද්සිය, ඉහත කී සමාගම සපුරා තිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, ෙසෞඛ4 අමාත4ාංශය එම අවසරය ලබාදුන් ලිපිය සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(vii) ෙනොඑෙසේ නම්, ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ඇති වූ එකඟතාවය කඩ
කරන ලද එම සමාගමට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1147/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

(ආ)

(ඇ)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, කාත්තාන්තුඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;
ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;
එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;
එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය
කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විස්තර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(7)
1375/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අනුව, රාජ4 හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා
සහෙයෝගීතාවය දිරිගැන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1000 ක් ෙවන් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කරනු ලැබූ එකී රුපියල් මිලියන 1000
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙර්ද;
(iii) අයවැය ෙයෝජනා මඟින් ෙවන් කළ එකී රුපියල් මිලියන 1000 ක
මූල4 සම්පත්වල පතිලාභීන්ෙග් ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1538/’17
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල් සඳහා වත්මන් පධාන
අමාත4වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා ලබාදී ඇති ගුරු
පත්වීම් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එෙසේ පත්වීම් ලබා දුන් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් හා ඔවුන් අනුයුක්ත කළ
පාසල්වල නම් කවෙර්ද;
(iii) එම ගුරු පත්වීම් ලබාදීමට අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1558/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂය තුළදී සබරගමුව පළාෙත්, ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ට ආපදා ණය
ෙගවීම සඳහා ෙවන් කරන ලද මුළු පතිපාදන ෙකොපමණද;
(ii) එම සම්පූර්ණ මුදලම අදාළ වර්ෂෙය්දී පළාත් සභාවට ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) කෑගල්ල දිස්තික්කයට ෙවන් කළ මුළු පතිපාදන කෑගල්ල, මාවනැල්ල, සහ
ෙදහිඕවිට අධ4ාපන කලාපවලට ලබාදුන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එක් එක් කලාපයට ලබා දුන් මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) කෑගල්ල, මාවනැල්ල සහ ෙදහිඕවිට කලාපයන්හි,
(i) ණය ඉල්ලුම් කර ඇති ජාතික පාසැල් ගුරුවරුන් සංඛ4ාව;
(ii) ආපදා ණය ෙගවා ඇති ගුරුවරුන් සංඛ4ාව;
(iii) ෙගවා ඇති ණය මුදල්වල වටිනාකම;
එක් එක් අධ4ාපන කලාපය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ඉල්ලුම් කරනු ලැබුවද ආපදා ණය ෙනොලැබුණු ගුරුවරුන්ට එම ණය මුදල
ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ඒ සඳහා කාර්යාලවලට අගිම නිදහස් කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම් , එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(8)
856/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා
6 ෙශේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අකමිකතාවයක් සිදුවී ඇති බවත්;
(ii) ඒ ෙහේතුෙවන් සිසුන් පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා ෙවනත් පාසල්වලින් 6
ෙශේණියට ඇතුළත් කරගත් ශිෂ4යන් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ශිෂ4යන් ඇතුළත් කර ගත් කමෙව්දය, එක් එක් ශිෂ4යා අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙතෝරාගත් සිසුන් පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් විදුහල්පතිවරයා විසින් අධ4ාපන
අමාත4ාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙල්ඛනයට අමාත4ාංශෙය් නිර්ෙද්ශය ලබාදී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) අසාධාරණයට ලක් වූ සිසුන් සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1399/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 171 ෙයෝජනාවට අනුව, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීෙම්
වැඩසටහන සඳහා, එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා, ෙවන් කර දුන්,
රුපියල් මිලියන 21,000ක පතිපාදනය 2016 වර්ෂය තුළදී ෙබදා දුන් ගම්මාන
සහ එම එක් එක් ගම්මානෙයහි නිමකළ ව4ාපෘති පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එකී ගාමෙසේවක වසම් 14022හි උක්ත අයවැය ෙයෝජනාව කියාත්මක කළ
බලධාරි ආයතන සහ එම බලධාරින් ෙමම ව4ාපෘති කියාත්මක කිරීම
ෙවනුෙවන් 2016 වසර තුළදී ලබාෙගන ඇති මුදල් පමාණයන් දැක්ෙවන
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5 බැගින්
වූ මූල4 පතිපාදන ලබා ෙනොගත් ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් පමණක් ලබා ගත් ගාම
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(9)

2017 මැ> මස 24 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
860/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා යුධ හමුදාෙව්, 06 වන කාලතුවක්කු ෙරජිෙම්න්තුෙව්, අංක 65954
යටෙත් ෙසේවය කරන, දික් ඇල්ල ෙල්කම්ෙග් චමිත් අංජුල කුමාර ෙල්කම්ෙග්
යන නිලධාරියා හමුදා විනය නීති කඩකර ඇති බවත්;
(ii) ෙමොහු පිළිබඳ කියාත්මක වූ පරීක්ෂණ නිසියාකාරව සිදු ෙනොවූ බවත්;
(iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් අගතියට පත් ඔහුෙග් බිරිඳ වන ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න
යන අයට අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

උක්ත නිලධාරියා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, ඒ කවදා සිටද;
ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට සිදුවී ඇති අසාධාරණය සම්බන්ධව
ඇයට සහනයක් ලබාදීමට යුධ හමුදාව මැදිහත් වන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1163/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහවැලි ගෙඟ්, මිනිෙප් ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් වැඩි කිරීමට රජය පියවර
ගනිමින් සිටින බවත්;
(ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් ජලය ෙනොලැබීෙමන් ෙසේරුවිල, මුතූර් සහ ෙවරුගල් යන
පෙද්ශවලට අයත් ඉඩම් අක්කර 22,500ක් බලපෑමට ලක්වන බවත්; ෙගොවීන්
80,000ක් පමණ පීඩාවට පත්වන බවත්;
(iii) මීට ෙපර ෙමම ෙව්ල්ෙල් උස මීටර් 3 කින් වැඩි කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙසේරුවිල,
මුතූර්, විජිතපුර සහ ෙවරුගල් යන පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට කන්න ෙදක වගා
කිරීමට ෙනොහැකිවී ඇති බවත්;
(iv) ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් වැඩි කිරීෙමන් එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජල
හිඟයක් ඇතිවන බවත්;
(v) ඉහත කරුණ සම්බන්ධෙයන් 2016.09.04 දින තිකුණාමලය නගර සභා
ශාලාෙව්දී ෙගොවි සංවිධාන 42ක් එක්වී මාධ4 හමුවක් පවත්වා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙම් අයුරින් ෙගොවීන් පීඩාවට පත්වන්ෙන් නම්, සහන සැලසීම සඳහා රජය ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1314/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ඒරාවූර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
රාජ4 ආයතනයන් සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;

( 10 )
(ii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1338/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අගාමාත4තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කහල්ල රක්ෂිතය තුළ ඇති ආකමණික ශාක ඉවත් කර ස්වභාවික වනය
වැවීමටත්, එහි ඇති පුරාණ වැව් පතිසංස්කරණය කිරීමටත් කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම කටයුතු අවසන් කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා ශම දායකත්වය ලබාදීමට පෙද්ශෙය් ස්ෙවච්ඡා සංවිධාන එකඟතාවය
පළ කර තිෙබ්ද;
(v) ඒ සඳහා වැඩපිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1372/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අනුව, කුඩා හා මධ4 පරිමාණ
ව4වසායකයන් සඳහා ව4ාපාර පාග්ධනය සැපයීෙම් අරමුණින්, “අරමුදල්වල
අරමුදල”ක් පිහිටවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එකී "අරමුදල්වල අරමුදල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත4න්තර මූල4 සංස්ථාව
(IFC) සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ෙවතින් ඉල්ලීමක් කරනු
ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එයට ලැබුනු පතිචාර කවෙර්ද;
(iv) ව4ාපාර පාග්ධන සමාගම් සඳහා වූ සාංගමික ආදායම් බදු 50% කින් අඩු
කිරීමට අදාලව ෙද්ශීය ආදායම් පනත සංෙශෝධනය කරනු ලැබුෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1559/’17
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— අධ4ාපන අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂය සඳහා පාසල් ශිෂ4යන් ෙවනුෙවන් නිල ඇඳුම් ලබාදීමට ෙවන්
කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(ii) පාථමික අංශෙය් (1 - 5 ෙශේණිය දක්වා) ශිෂ4ෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා
ලබාෙදන මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ද්විතීයික අංශෙය් (6 - 13 ෙශේණිය දක්වා) ශිෂ4ෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා
ලබාෙදන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 11 )
(ආ)

(i)
(ii)

ලබාෙදන මුදල නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා ගැනීම සඳහා පමාණවත් ෙනොවන බවත්;
නිල ඇඳුම් ෙරදි පාසල් මට්ටමින් ලබා ෙනොදී කූපන් පතක් ලබාදීම තුළින් ෙරදි
ලබා ගැනීමට අමතර මුදලක් ෙදමාපියන්ට දැරීමට සිදුවන බවත්;
(iii) එබැවින්, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබාදීම සඳහා ෙවනත් කමෙව්දයක්
අනුගමනය කළ යුතු බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1570/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— රාජ4 පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අම්පාර දිස්තික්කෙය්,
(i)

පරිපාලනමය වශෙයන් ෙදමළ හා සිංහල ෙලස කියාත්මකවන පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්හි නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) සැලසුම් සහකාර අධ4ක්ෂවරුන් වශෙයන් කටයුතු කරන ශී ලංකා සැළසුම්
ෙසේවෙය් සිටින නිලධාරීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) 2009.06.28 දිනැති අංක MF/13/cc/ අන්තර්ගහණ දරන මුදල් අමාත4ංශ
චකෙල්ඛය සහ 2007.05.23 දිනැති අංක A4/6/24/2007 දරන රාජ4 ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛය පරිදි, අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන
නිලධාරීන්ෙග් නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල අනුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන නිලධාරීන් සිටින කාර්යාලවල තනතුරුවල
පුරප්පාඩු සඳහා එම නිළධාරීන් සළකාබැලීමට ලක් කරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් සිංහල මාධ4 පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලින් නිලධාරීන් මාරුකිරීම මඟින් එවන් පුරප්පාඩු පුරවනු
ලබන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1608/’17
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, — මුදල් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙජ4ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා වන ස්ථාවර තැන්පතු
සඳහා 15% ක ෙපොළියක් ලබා ෙදන ෙලස දැනුම් ෙදමින්, සියලුම බැංකු ෙවත
චකෙල්ඛයක් යවා ඇති බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආසන්න දිනයකදී පැවති
රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී එතුමා සඳහන් කළ බවත්;
(ii) එයට ෙවනස් පකාශයක් කරමින්, අවශ4 උපෙදස් ද සමඟ එතුමා ශී ලංකා මහ
බැංකුව ෙවත එම චකෙල්ඛ යැවූ බව සහ එකී නිෙයෝගය කියාත්මක කිරීමට ශී
ලංකා මහ බැංකුව අෙපොෙහොසත් වී ඇතැයි එතුමා සඳහන් කළ බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

රාජ4 බැංකු ඇතුළුව සියලුම බැංකු 2017.01.31 දිනය වනවිට ද එම චකෙල්ඛය
කියාත්මක කර ෙනොමැති බවත්;
(ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ෙජ4ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සිදුවී ඇති පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ ගණනක්
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 12 )
(ඇ)

(i)

අමාත4වරයා විසින් යවන ලද චකෙල්ඛ බැංකු විසින් ෙනොසළකා හැරීමට
පාදක වූ පදනම සහ ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) අමාත4තුමා විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය
ෙයෝජනාවට අනුව, ෙමම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක විය යුතු ව තිබූ දිනය
කවෙර්ද;
(iii) අමාත4තුමා විසින් එකී නිෙයෝගය නිකුත් කරන ලද දිනෙය් සිට කියාත්මක
වන පරිදි ෙජ4ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට වන්දිපූරණය කිරීමට කටුයතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1050/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය් ෙගොඩනැගිලිවල
පවත්වාෙගන යන අමාත4ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත4ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) එම අමාත4ාංශ අතරින් බදු කුලී ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත4ාංශ, එක් එක්
ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) බදු ෙගවනු ලබන අමාත4ාංශ, වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු කුලී හා
ෙසේවා ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ෙගොඩනැගිලිවල රථගාල් කිරීම සඳහා ඇති ඉඩ පමාණයන්ට ෙගවීමක්
සිදු කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;
(vii) රථ සංඛ4ාව අනුව සිදු කරන එම ෙගවීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1315/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු වාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ4 ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;
(ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයැදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,—
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සමාජ

සවිබලගැන්වීම්

හා

1379/’16
සුභසාධන

2016 අයවැෙයහි අංක 134 ෙයෝජනාවට අනුව, සමෘද්ධිලාභීන්ට ෙබදා හැරීම
සඳහා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000 ක් මිලදී ගත්ෙත්ද;

( 13 )
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ කවර මිල ගණන් යටෙත් කවර පාර්ශවයන්ෙගන්ද;
උක්ත ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් දරනු ලැබූ මුළු වියදම
ෙකොපමණද;
(iv) සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000 සමෘද්ධිලාභීන් අතර ෙබදා හරිනු ලැබූ අනුපාතය
කවෙර්ද;
(v) සහල් ෙබදා හරිනු ලැබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 මැ> මස 25 වැ" @හස් ප Aදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1051/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය්
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යනු ලබන අමාත4ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත4ාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) බදු කුලී ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත4ාංශ, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) බදු ෙගවන අමාත4ාංශ, එක් වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු කුලිය හා
ෙසේවා ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථගාල් කිරීම සඳහා ඇති ඉඩ පමාණයන්ට ෙගවීමක්
සිදු කරන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;
(vii) රථ සංඛ4ාව අනුව සිදු කරන එම ෙගවීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට් මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික
ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වාෙගන යන අමාත4ාංශ කවෙර්ද;
(ii) එම අමාත4ාංශ පවත්වාෙගන යන ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;
(iii) එම ෙගොඩනැගිලිවල වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු ලබන බදු මුදල හා ෙසේවා
ගාස්තුව, එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙමම ෙගොඩනැගිලිවල රථගාල් කිරීම සඳහා ඇති ඉඩ පමාණයට ෙගවීමක් සිදු
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1235/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා මහාමාර්ග
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
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(ii)
(iii)

ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ4ාව සහ කිෙලෝ මීටර් පමාණය ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා
පැවති රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක්
එක් වර්ෂය තුළ ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,—
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)

කම්කරු

හා

වෘත්තීය

සමිති

1306/’16
සබඳතා

(අ) (i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකවීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති මාතර
දිස්තික්කෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතන සංඛ4ාව කවෙර්ද;
(ii)
ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතන කවෙර්ද;
(iii) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති මාතර දිස්තික්කෙය්
ෙසේවක සංඛ4ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පැවතිය යුතු අවම
තත්ත්වයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1316/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, දකුණ කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ4 ආයතනයන් සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;
(ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1380/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැෙයහි අංක 150 ෙයෝජනාවට අනුව, ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන
අධිකාරියට (NAQDA) ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 100න්, මහා
භාණ්ඩාගාරය විසින් එම වර්ෂය තුළදී ලබා දුන් මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් එම මූල4 පතිපාදන වැය කිරීම
සඳහා නිශ්චිත ව4ාපෘති සකසා තිබුෙන්ද;
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(iii)

2016 වර්ෂයට ෙවන් කළ ඉහත රුපියල් මිලියන 100 වැය කළ ආකාරය
පිළිබඳ වැඩසටහන් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1707/’17
ගරු විදුර විකමනායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ව4වසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු හා මධ4 පරිමාණ කර්මාන්ත හා
ක්ෂුද කර්මාන්ත සඳහා සහන ෙපොලී පදනමක් මත, වසර ෙදකක සහන
කාලයක්ද සහිතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන ලද
බවත්;
(ii) ව4ාපෘති අධ4ක්ෂ විසින් 2016 ජූලි මස 10 වැනි දින පුවත්පත් දැන්වීම් පළකර,
ණය ලබාදීම පිළිබඳව පචාරය කරන ලද බවත්;
(iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ණය ලබාදීමට වාණිජ බැංකු දහයක් ඉදිරිපත් වූ
අතර, ණය අයදුම්කරුවන් පන්දහසක් පමණ එම ණය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත්
වුවද ණය ලබාදීම නවතා ඇති බවත්;
(iv) ෙබොෙහෝ ව4වසායකයන් විසින් අවශ4 මූලික වියදම් දරමින් ඇප ඔප්පු අත්සන්
කිරීම සහ උකස් ඔප්පු සකස් කිරීම වැනි කටයුතු අවසන්කර ඇතත්, ණය
ලබාදී ෙනොමැති බවත්;
(v) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් නව ව4ාපාර සහ ව4ාපාර වැඩිදියුණු කිරීම්,
අතරමඟ නැවතී ඇති අතර එය ජාතික ආර්ථිකයටද බලවත් පහරක් වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ණය මුදල් ලබාදීමට හැකියාවක් ෙනොමැති නම්, 2016.07.10 දින පුවත්පත් දැන්වීම්
පචාරය කර ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන ලද්ෙද් මන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1052/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන
අෙලවි කිරීෙම්දී ගැටලු මතුවී ඇති බවත්;
(ii) එම නිෂ්පාදන සඳහා නිසි මිලක් ෙනොලැෙබන බවත්;
(iii) එෙහයින්, ඔවුන් අෛධර්යමත්ව සිටින බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

බිත්තර වී ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන මිලට ගැනීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1259/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට වව්නියාව දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
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(ii)

එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් 1983 වසරින් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය තුළ විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iv) තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1381/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 149 ෙයෝජනාවට අනුව, අනුරාධපුර, වව්නියා සහ
කිළිෙනොච්චි දිස්තික්කයන්හි කෘෂි හා පශු සම්පත් මත්ස4 සැකසුම් කලාපයන්
පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම ව4ාපෘති තුන සඳහා ශක4තා වාර්තා පිළිෙයළ කරනු ලැබුෙව් කවුරුන්
විසින්ද;
(iii) ඒ අනුව, ෙමකී ව4ාපෘති තුන සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කළ මුළු පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(iv) ෙමකී ව4ාපෘති තුන සඳහා, 2016 වර්ෂාවසානය වනවිට මහා භාණ්ඩාගාරය
විසින් ලබා දුන් මූල4 පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(v) 2017 වර්ෂයට ඉහත ව4ාපෘති ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි මූල4 පතිපාදනය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2017 මැ> මස 26 වැ" /#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1260/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් 1983 වසරින් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වනෙතක් වූ කාලය තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iv) තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1307/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා මහාමාර්ග අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි, මධ4ම රජයට අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය
ෙකොපමණද;
(ii) එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් කාපට් අතුරා ඇති මාර්ග
කිෙලෝමීටර් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් මාර්ග සංවර්ධනයට හා
නඩත්තුවට ෙවන් කරනු ලැබූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1317/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ඉඩම් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු මධ4ම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ4 ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;
(ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/
බලපත මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1326/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අභ4න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

ශී ලංකාෙව් ලන්ෙද්සි පාලන සමෙය්දී රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ
ශී ලාංකිකයන් කවුරුන්ද;
(ii) ඔවුන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) රාජෙදෝහිෙයකු ෙලස නම් කළ පසු ඔහුට අහිමි වන වරපසාද කවෙර්ද;
(ii) එම වරපසාද අහිමි වීම ඔහුෙග් පවුෙල් අයට බලපාන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

ලන්ෙද්සීන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ ශී ලාංකිකයන් එම ෙල්ඛනයන්ෙගන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii) ඔවුන් ජාතික වීරයන් ෙලස නම් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 18 )
1383/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අනුව, මත්ස4 සහ මත්ස4 නිෂ්පාදන
ආනයනය සඳහා, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 50/= දක්වා වැඩි කිරීෙමන්,
රාජ4 අය භාරයට වූ දායකත්වය කවෙර්ද;

(ii)

1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ මත්ස4 සහ මත්ස4
නිෂ්පාදන පමාණය සහ එහි ආනයන වටිනාකම එක් එක් වර්ෂය අනුව
කවෙර්ද;
(iii) ෙර්ගු දත්ත අනුව, ශී ලංකාවට මත්ස4 සහ මත්ස4 නිෂ්පාදන ආනයනය කරනු
ලබන ආනයනකරුවන්ෙග් නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) ශී ලංකාවට මාළු ආනයනය කිරීම අඩු කිරීම සඳහා රජයට කිසියම් වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1261/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත4තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එල්. ටී. ටී. ඊ. තස්තවාදීන් විසින් 1983 වසරින් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය
අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ4ාව
ෙකොපමණද;
(iv) තස්තවාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
(v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;
(vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1328/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාව තුළ ඇති සුළං විදුලි බලාගාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද;
එම බලාගාරයන්ෙගන් විදුලි ඒකකයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ගන්නා
මිල, එක් එක් බලාගාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙම බලාගාර අතරින් සී/ස එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත්
බලාගාර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

අලිමංකඩ ඉදිකරන නව සුළං බලාගාරෙයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලි
ඒකකයක් ලබාෙදන මිල කවෙර්ද;
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(ii)

සුළං බලාගාරයන්ෙගන් විදුලිය ඒකකයක් අඩුම මිලකට ලබා ගැනීමට රජය
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1384/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත4තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

2016 අයවැෙයහි 146 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙද්ශීයව මාළු ටින් කිරීම සඳහා
ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම සඳහා ලක් සෙතොසට
රුපියල් මිලියන
300ක පතිපාදනයක් ලබා දුන්ෙන්ද;
ෙමම දිරිගැන්වීෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත් පතිලාභ ලබාදිය හැකි ටින් මාළු
නිෂ්පාදකයන් කවුරුන්ද;
ඉකුත් වසර කිහිපය තුළ ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කවෙර්ද;
1977 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලැබූ ටින් මාළු පමාණය සහ
ඒ ෙවනුෙවන් වැය කළ විෙද්ශ විනිමය පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
රජය විසින් ටින් මාළු සඳහා නියම කර ඇති රු.125/=ක පාලන මිල
ෙවළඳෙපොළ තුළ එෙලසින් කියාත්මක ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

