(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 6(1).]

පා ෙෙ අංක 6 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2017 මැ, මස 05 වැ" /#රාදා
2017 මැ, මස 23 වැ" අඟහ2වාදා

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර
කියවීම.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත;තුමා,— දිවිනැගුම පනත යටෙත් නිෙයෝග,—
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනෙත් 42 වගන්තිය
යටෙත් සහ එකී පනෙත් 25(2) සහ 29(2) වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, 42 වගන්තිය යටෙත්
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත;වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 07 දිනැති
අංක 2009/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.03 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 32 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 32 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 21302 “ෙපොත් මුදණය, පචාරණය හා අෙලවිය
අත්තිකාරම් ගිණුම - අධ;ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අ,තමය

සංෙශ4ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 4,000,000,000 සිට
රු. 5,615,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(2)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.
2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 33 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 33 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 22302 “ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම (පුපුරණ දව;) ශී ලංකා නාවික හමුදාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්,
ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අ,තමය

සංෙශ4ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 400,000,000 සිට
රු. 480,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 420,000,000
රු. 450,000,000
රු. 360,000,000
රු. 390,000,000

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)
(iv)

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.
2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(3)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 3),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 34 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 34 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 28502 “කෘෂිකාර්මික ෙගොවිපල නඩත්තුව හා බීජ
අෙලවිය අත්තිකාරම් ගිණුම - කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අ,තමය

සංෙශ4ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

(iii)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 525,000,000 සිට
රු. 480,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.
2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 4),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 35 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 35 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 30602 “දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්,
ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.

(4)
අ,තමය

සංෙශ4ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

(iii)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 1,800,000,000 සිට
රු. 1,200,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.
2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 5),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 36 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 36 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31002 “රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව් ගබඩා
අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අ,තමය

සංෙශ4ධනය

(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 150,000,000 සිට
රු. 80,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

රු. 150,000,000
රු. 80,000,000
රු. 40,000,000
රු. 65,000,000

(iii)

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(5)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
සංෙශෝධන
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව
ෙනොමැත
(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.

2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 6),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල අනුව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 37 දරන
නියමය අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 37 දරන නියමය
මුදල් අමාත;, රවී කරුණානායක වන මම, 2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි
වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී
පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31003 “රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව් කළවැඩ
අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව” ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි.
අ,තමය
සංෙශ4ධනය
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
සංෙශෝධන
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
ෙනොමැත
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
සංෙශෝධන
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
ෙනොමැත
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
සංෙශෝධන
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව
ෙනොමැත
(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)

(iii)
(iv)

රු. 300,000,000 සිට
රු. 315,000,000 දක්වා

රවී කරුණානායක, පා. ම.,
මුදල් අමාත;.
2017.04.07 වැනි දින,
ෙකොළඹ.
(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
මුදල් අමාත;තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 7),— 2015 අංක 16 දරන
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත;වරයාට පැවරුන බලතල පකාරව,
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත;වරයා විසින් සාදන ලද ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන් අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත
කරයි:—
(ෙමම නියමයන් වලංගු වන්ෙන් 2016.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)

අගාමාත; කාර්යාලය

උපරිමාධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරු

මුදල් අමාත;ාංශය

ආරක්ෂක අමාත;ාංශය

ෙසෞඛ;, ෙපෝෂණ සහ ෙද්ශීය ෛවද; අමාත;ංශය

2

3

4

5

6

අනු අංකය

අතිගරු ජනාධිපති

16,000,000
50,000,000
-

10301
11101

-

10201

00401

10,000,000

00201

-

60,000,000

19,000,000

-

14,000,000

30,000,000

රු.

25,000,000

දක්වා

රු.

00101

විෂය අංකය
සිට

රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි
උපරිම සීමාව

1,100,000,000

35,000,000

9,500,000

1,000,000

6,000,000

-

රු.

සිට

1,065,000,000

40,000,000

10,500,000

500,000

7,000,000

-

රු.

දක්වා

රජෙය් කටයුතු පිළිබඳ ගිණුම්වලට
බැර කළ යුතු ලැබීම්වල අවම සීමාව

III

-

-

-

-

36,000,000

-

රු.

සිට

-

-

-

-

38,000,000

-

රු.

දක්වා

රජෙය් කටයුතුවල හර ෙශේෂයන්ෙග්
උපරිම සීමාව

IV

6

5

4

3

2

1

නිෙයෝග අංකය

1

අමාත;ාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව

II

ක>ඩාය 8ධාන අංක 01
2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව මා ෙවත පැවරී ඇති බලතලවලට අනුව රවී කරුණානායක වන මම, මුදල් අමාත;වරයා
වශෙයන් ආණ්ඩුෙව් අනුමතියට යටත්ව ෙම් සමඟ දක්වා ඇති උපෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන ආකාරයට රාජ; නිලධාරීන්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්වල විෂය
අංක 00101, 00201, 00401, 10201, 10301, 11101, 11701, 11901, 12301, 12401, 13001, 16201, 19701, 19801, 21201, 22201, 22401, 22501,
22601, 23201, 24001, 24101, 24801, 28301, 28401, 29601, 30001, 30601, 32001, 33101 සහ 33201ට අදාළ වන්නා වූ පනෙත් ෙතවැනි
උපෙල්ඛනය තීරු අංක II සහ IV හි දක්වා ඇති උපරිම සීමාවන් සහ අංක III හි දක්වා ඇති අවම සීමාවන් සංෙශෝධනය කරමි.

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා රාජ; නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් මුදල්
අමාත;වරයා විසින් බලය ෙදන සීමා ෙවනස් කිරීෙම් උපෙල්ඛනය.

උපෙ6ඛනය
2015 අංක 16 දරන 8ස ජන පනෙ$ 8 වැ" වග<ය අ=ව කරන 8ධානය

(6)

උසස් අධ;ාපන හා මහාමාර්ග අමාත;ාංශය

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය හා බලශක්ති අමාත;ාංශය

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත;ාංශය

සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත;ාංශය

රාජ; පරිපාලන හා කළමණාකරණ අමාත;ාංශය

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත;ාංශය

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත;ාංශය

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත;ාංශය

විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ශී ලංකා යුධ හමුදාව

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

රාජ; ව;ාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආනයන සහ අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

23,010,000

-

1,000,000
-

6,000,000

9,000,000

33,000,000
5,000,000
4,000,000
32,000,000
50,000,000
46,000,000
5,000,000

22601
23201
24001
24101
24801
28301
28401
29601

-

5,126,196

50,000,000

69,000,000

38,000,000

4,350,000

7,000,000

-

36,000,000

-

-

34,000,000

-

25,000,000

2,000,000

4,000,000

130,000,000

32,000,000

-

38,000,000

-

30,000,000

2,300,000

5,000,000

125,000,000

29,000,000

1,350,000,000

23,000,000

21201

8,500,000

12,000,000

3,500,000

22501 1,900,000,000 1,200,000,000 1,450,000,000

4,000,000

19801

-

4,000,000

24,000,000

460,000,000

-

19701

-

32,000,000

-

475,000,000

-

16201

-

-

4,000,000

2,400,000

8,000,000

22401

-

13001

-

7,000,000

1,800,000

10,000,000

2,700,000,000

-

12401

-

8,000,000

-

22201 2,500,000,000 2,750,000,000 2,450,000,000

-

5,000,000

-

12301

11901

11701

281,000,000
147,000,000
-

251,000,000
140,000,000
-

171,000,000

-

170,000,000

-

-

-

-

-

2,000,000,000

-

-

-

31,000,000

-

-

-

48,000,000

-

-

-

4,000,000,000

-

-

-

20,000,000

-

-

-

33,000,000

-

-

-

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

(7)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

දිවිනැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

28

29

30

31

* සල#ෙණ හCව= ලබෙ ආ>Eෙ කටG ය.

2017.04.07

එකව

ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

27
920,000,000
600,000,000
-

30601
32001
33101
33201

350,000,000

3,500,000

-

5,021,986,196 7,004,800,000

-

300,000,000 300,000,000

400,000,000 530,000,000

-

-

(අමාත; මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

6,228,000,000

-

30001

6,732,600,000

-

225,000,000

285,000,000

300,000,000

3,400,000

2,720,000,000

4,000,000

-

-

-

-

31

30

29

28

27

රවී කරුණානායක, පා.ම,
මුදල් අමාත;.

4,653,000,000

3,000,000

-

-

-

-

(8)

(9)

2017 I" මස 21 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
697/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

ලාක්ෂා ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් පිරිස ෙම් වනවිට එම
කර්මාන්තෙයන් ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්;
(ii) අමුදව; හා ෙවළඳෙපොළ පිළිබඳව ගැටලු පවතින බවත්;
(iii) ෙමම කර්මාන්තය තුළින් රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන ආ හැකි බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ලාක්ෂා නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2015 වසර තුළ ලබාගත් අපනයන ආදායම ෙකොපමණද;
(iii) අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) රට තුළ ලාක්ෂා කර්මාන්තයට අවශ; ෙවළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
808/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දැනට පවුල් 1500කට වඩා වැඩි පමාණයක් ජීවත්වන ෙපොල්පිතිගම,
ඉරුෙදනියාය ජනපදය 1970 දී රජෙය් වගා සංගාමය යටෙත් ජනාවාස ෙලස
ආරම්භ වූ බවත්;
(ii) ෙමම ඉඩම්වල නීත;ානුකූල අයිතිය ජනපදවාසීන්ට ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන්
ඔවුන් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දී ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ස්ථිර නිවාස, මංමාවත්, පාසල්, සමූපකාර, පජාශාලා, විදුලිය, සමිති සමාගම්
ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සහිත රජෙය් පරිපාලන කටයුතු සියල්ල සිදුවන ෙමම
ජනපදෙය් ඉඩම්වල අයිතිය වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ගත්
වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) ෙමම දුෂ්කරතා නිසාම ඇතැම්විට වනජීවී නිලධාරින් සහ ජනපදවාසීන් අතර
ගැටුම් පවා නිර්මාණය වන වාතාවරණයක් තුළ ෙමම ඉඩම් නිදහස් කිරීමට
කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;
(iii)

හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නාමල් කරුණාරත්න මහතා විසින් 6 වන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වනජීවී අමාත;ාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙමම ගැටලුවට ලබාදුන් විසඳුම / තීරණය කවෙර්ද;
(iv) එම විසඳුම/තීරණයට අනුව, ෙමම ඉඩම් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 10 )
1000/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

2009 මැයි 19 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදා
කඳවුරු සංඛ;ාව සහ ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) 2015 ජනවාරි 08 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදා
කඳවුරු සංඛ;ාව සහ ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) 2016 සැප්තැම්බර් 30 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති යුද, නාවික සහ ගුවන්
හමුදා කඳවුරු සංඛ;ාව සහ ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1124/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීෙමන් පසු ඌව පළාත තුළ පුද්ගලික
බස්රථ සඳහා මාර්ග බලපත ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එෙලස මාර්ග බලපත ලබාදී ඇති මාර්ග කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ මාර්ග බලපත ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1139/’16
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ;ාපන අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ආ)

පළමු ෙශේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල්
සඳහා එකම පතිපත්තියක් කියාත්මකෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂෙය් බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල් සඳහා මූලික සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙයන් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙමන් අනතුරුව, ඉතිරි පුරප්පාඩු
(රණවිරු සහ රාජ; ෙසේවක) සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී අනුගමනය
කළ කියාමාර්ගය කවෙර්ද;
(iii) ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී පළාත් සභා මන්තීවරුන් සඳහා
අවස්ථාවන් ෙදක බැගින් ලබාදී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) ඉහත (iii) හි සඳහන් කමය සාධාරණ නම්, ජාතික පාසල් සඳහාද එම කමය
අනුගමනය කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

බස්නාහිර පළාත් සභාව යටෙත් ඇති ජනපිය පාසල් සඳහා පමණක් අතිෙර්ක
එක් පන්ති කාමරයක් හා සිසුන් 45ක් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් බලය තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ සඳහා තීරණ ගන්නා ආයතනය කවෙර්ද;
ඒ සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;

( 11 )
(iv)

සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී සෑම බස්නාහිර පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුටම
ෙකෝටාවක් (මන්තී පංගුවක්) ලබාදී තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1164/’16
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වවුනියාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, සම්පයිමඩු ගාම නිලධාරි
ෙකොට්ඨාසෙය්, කට්පහපුරම් ගාමෙය් ජනතාව 1990 වර්ෂෙය්දී යුද්ධය
ෙහේතුෙවන් අවතැන්වූ බවත්;
(ii) 2009 වර්ෂෙය්දී එෙසේ අවතැන්වූවන්ෙගන් පවුල් 130ක්, කිසිදු මූලික
පහසුකමක් ෙනොමැතිව නැවත පදිංචි කළ බවත්;
(iii) ෙමෙතක් ඔවුන්ට රජෙය් සහන ෙහෝ නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ෙහෝ
ෙනොලැබුණු බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම ජනතාවට නිවාස ෙයෝජනා කමයක් සහ නැවත පදිංචිවූවන් සඳහා අවශ;
අනිකුත් සහනයන් ලබා දීමට අවශ; පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සහාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1168/’16
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)

නාවලපිටිය මැතිවරණ බලපෙද්ශයට අයත් උලපෙන් පිහිටි කර්මාන්තපුරය
ආරම්භ කිරීම සඳහා පසුගිය රජය විසින් ෙවන්කළ මුදල ෙකොපමණද;
එහි කර්මාන්ත ශාලා ෙකොපමණ සංඛ;ාවක් ආරම්භ කර කියාත්මක වූෙය්ද;

(iii) ෙම් වනවිට වැසී ෙගොස් ඇති කර්මාන්තශාලා සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත (අ)(i) හි සඳහන් කර්මාන්තපුරය යළි නගා සිටුවීමට නව වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කර තිෙබ්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1170/’16
ගරු (ෛවද;) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත;තුමා
ෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

(v)

2014 සැප්තැම්බර් සිට 2015 ෙපබරවාරි දක්වා කාලෙය්දී ලංකා සෙතොස මඟින්
ආනයනය කරනු ලැබූ සහල් පමාණය ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
එක් එක් ආයතනය ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් කවෙර්ද;
ආනයනික සහල් නිෂ්කාශනය කිරීම හා පමාද ගාස්තු ෙවනුෙවන් ශී ලංකා
ෙර්ගුවට සහ ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙගවනු ලැබූ මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
සහල් කිෙලෝවක ආනයනික මිල සහ විකුණුම් මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

( 12 )
(vi)
(vii)
(viii)

ඒ අනුව ලංකා සෙතොසට සිදුවූ අලාභය කවෙර්ද;
ෙමම ෙතොගෙයන් විකුණනු ලැබූ සහල් පමාණය ෙකොපමණද;
නරක් වූ සහල් පමාණය සහ සත්ව ආහාර ෙලස සහල් විකිණීමට කැබිනට්
අනුමතිය ලැබුනු දිනය කවෙර්ද;
(ix) එෙසේ විකිණූ සහල් පමාණය, කිෙලෝවක විකුණුම් මිල සහ සිදු වූ අලාභය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(x) සත්ව ආහාර ෙලස එම නරක් වූ සහල් මිලදී ගත් ආයතනය සහ පමාණය
කවෙර්ද;
(xi) සහල් ආනයනෙය් සිට විකිණීම දක්වා සමස්ත කියාවලිය තුළ ලංකා සෙතොස
වියදම් කළ මුදල, ඉපයූ මුදල හා අලාභය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1178/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය නගරය තුළ පැවති සුළු, මධ;ම සහ මහා
පරිමාණ ව;ාපාර සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ;ාෙවන් දමිළ ව;ාපාරිකයන්ට අයත් ව;ාපාර සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(iii) සිංහල ෙහෝ ෙවනත් ජන වර්ගයක පුද්ගලයන්ට අයත් ව;ාපාර සංඛ;ාව
ෙකොපමණද;
(iv) එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 1983 වර්ෂෙය් දමිළ සහ සිංහල ව;ාපාරිකයන් පවත්වාෙගන ගිය ව;ාපාර
සියල්ලම ෙම් වනවිටත් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ව;ාපාර පවත්වාෙගන ගිය පුද්ගලයන් ෙහෝ ඒවාෙය්
උරුමකරුවන් ෙහෝ යාපනය දිස්තික්කය තුළ ෙම් වනවිටත් ජීවත්ව
සිටින්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1278/’16
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

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

2015.10.01 දිනට අධ;ාපන ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් සමූපකාර සකසුරුවම් හා
ණය ෙදන සමිතිය සතුව පවතින සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
2016.06.11 වනවිට එම සමිතිය සතුව තිබූ ස්ථිර තැන්පතු පමාණය
ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට ඉහත කී සමිතිෙයන් ණය අයදුම්කර ඇති පුද්ගලයන් සංඛ;ාව
ෙකොපමණද;
එම ණය අයදුම්කරුවන් අතරින්, ණය අනුමත වූ නමුත්, ෙමෙතක් ණය මුදල්
මුදා හැර ෙනොමැති සාමාජිකයන් සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
එම ණය අයදුම්කරුවන්ට ෙගවිය යුතුව ඇති ණය මුදල්වල එකතුව
ෙකොපමණද;

( 13 )
(vi)

එකී ණය අයදුම්කරුවන් ෙවත ණය මුදල් මුදා හැරීම පමාද වීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;
(vii) ඉහත කී සමිතිය තම සාමාජිකයන් ෙවත නිසි ෙලස ණය මුදල් මුදා හැරීමට
ෙනොහැකි තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම සමිතිෙය් මූල; පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය් දී ගනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1289/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— උසස් අධ;ාපන හා මහාමාර්ග අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකාෙව් යටිතල පහසුකම් නැංවීෙමහිලා අතිශයින්ම තීරණාත්මක වූ
අධිෙව්ගී මාර්ග තැනීම, ඉකුත් රජෙය් පමුඛ සංවර්ධන මූෙලෝපායක් වූ බවත්;
(ii) ඒ අනුව, ඉදිෙවමින් පවතින මාතර - ෙබලිඅත්ත අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම්
ෙම් වනවිට ඇරඹී ඇති අතර, ඒ සඳහා අවශ; ඉඩම් අත්කරෙගන ඇති බවත්;
(iii) මාතර, තිහෙගොඩ ෙකොට්ඨාශෙය් වන්දි තක්ෙසේරු කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියන්ට යම්
අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බවත්;
(iv) එහිදී අධිෙව්ගී මාර්ගයට යාබදව ඉතිරිවන ඉඩම්වල වටිනාකම, පවතින
වටිනාකමට සාෙප්ක්ෂව අඩුවීම තක්ෙසේරු කර ෙනොමැති බවත්;
(v) ෙද්පළ ෙකොටසක් පමණක් පවරා ගැෙනන අවස්ථාවන්හිදී ඉතිරිවන ෙකොටස
ආන්තික ඉඩම් බවට පත්වීම සැලකිල්ලට ෙගන ෙනොමැති බවත්;
(vi) කුඹුරු ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී ගණනය කරනු ලැබූ, අනාගත වෘත්තීය අහිමිවීම,
ෙගොඩ වගාවන් සඳහා ගණනය කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

සාමාන; මහා මාර්ගයක් පුළුල් කිරීෙම්දී, යාබද ඉඩම්වල වටිනාකම් ඉහළ
ගියද, අධිෙව්ගී මාර්ගයන්ට අදාළව එෙසේ ෙනොවීම පිළිබඳ විෙශේෂෙයන් සලකා
බලන විකල්ප වන්දි තක්ෙසේරු කමයක අවශ;තාවය පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ඒ අනුව, තිහෙගොඩ, කපුදූව පෙද්ශෙය් ෙද්පළ සහ වගාවන් අහිමිවූවන්ට
සහනයක් ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1321/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2014.01.09 සහ 2014.07.01 යන දිනයන්හි අවුරුදු 03ක් සඳහා යැයි පවසමින්
175 ෙදෙනකුත්, 2014.11.14 දින, දින නියමයක් ෙනොමැතිව තවත් 14
ෙදෙනකුත් සහ 2016.10.20 වැනි දින කාන්තාවන් 02ක් සහ පිරිමින් 03
ෙදෙනකුත්, බහුවිධ නිපුණතා අභ;ාසලාභීන් ෙලස ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට
බඳවා ගනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

ඔවුන්ට වසරකට අනියම් නිවාඩු 07ක් සහ අසනීප නිවාඩු 14ක හිමිකම ඇති
බවත් දැනුම් දී තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 14 )
(ආ)

(i)

අමාත;වරයාෙග් උපෙදස් අනුව 2015 ජූලි මස වාචික විභාගයක්
පැවැත්වූ බවත්; එයට 30 ෙදෙනකු සහභාගි වූ බවත්, ඔවුන් රැකියා සඳහා
සම්මුඛ පරීක්ෂණයටද සහභාගිකරවූ බවත් පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

2016. 06. 16 දිනැති අධ;ක්ෂ මණ්ඩල තීන්දුව අනුව, සියලු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ
කළ යුත්ෙත් අභ;ාසලාභීන්ෙගන් යැයි සඳහන් වුවත්, එෙසේ ෙනොකර
අමාත;වරයා විසින් ආරක්ෂක අංශයට 95ක් ද, පසුව 120ක්ද, ඉන්පසු තවත්
600ක්ද සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා වැඩ සහායක/ලිපිකරු තනතුරු
පත්වීම් ලබාදී තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1398/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 168 ෙයෝජනාව අනුව, කුරුඳු පුහුණු පාසැල් ව;ාප්ත
කිරීම සඳහා ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 50ක මුදල වැය කළ ආකාරය පිළිබඳ
වැය විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
(iii) ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවා ඇති කුරුඳු පුහුණු පාසැල් සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම පාසැල් පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
(v) 2016 වර්ෂය තුළදී කුරුඳු පුහුණු පාසැල් තුළ පුහුණුව ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග්
සංඛ;ාව සහ නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1586/’17
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා සබරගමුව පධාන අමාත;වරයා භාවිතා කරන
වාහන සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් වාහනෙය් වර්ගය හා අංකය කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් වාහනෙය් නඩත්තු කටයුතු සඳහා වැයකළ මුදල් පමාණය
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) පධාන අමාත;වරයා විසින් වාහන අවභාවිතාවයක් සිදුකර ඇත්නම්, ඒ
සම්බන්ධව අමාත;ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1146/’16
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු බටහිර ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් පිටපතක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

( 15 )
(iv)

එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ;ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(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?
(ඇ)

(i)

එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ගාම නිලධාරි වසම් අතරින්
කිසියම් වසමක/වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් ෙවනත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල අංක ඇතුළු විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
465/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (7)
(අ)

(i)
(ii)

2015 වසර තුළ ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වූ විෙද්ශ සංචාර කවෙර්ද;
එකී එක් එක් විෙද්ශ සංචාරයට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම්, තනතුරු සහ
එම පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රාජ; සහ අර්ධ රාජ; ආයතන විසින් දරන ලද
වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
952/’16
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— මුදල් අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ආ)

රාජ; ෙසේවකයන්ට සහන මිලට යතුරුපැදි ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළ යටෙත්
තැපැල්කරුවන්ද යතුරුපැදි ඉල්ලා ඇති බවත්;
(ii) ඔවුන්ට ෙමෙතක් යතුරුපැදි ලබාදී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(i) ෙමම පිරිසට සහන මිලට යතුරුපැදි ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1019/’16
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

(ii)

2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ජනාධිපතිතුමා විසින් විවෘත
කරන ලද රාජ; හා සංස්ථාපිත ආයතනවලට අයත් ෙගොඩනැගිලි හා අෙනකුත්
ඉදිකිරීම් සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
එම ඉදිකිරීම්වලින්, 2015 ජනවාරි මාසෙයන් පසුව ආරම්භ කරන ලද ඉදිකිරීම්
සංඛ;ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1084/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශ·ී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු නිල සුනඛ අංශෙය් සිටින සුනඛයන්
පම
· ාණය ෙකොපමණද;
(ii) එම සුනඛයන් නඩත්තු කිරීම සඳහා වර්ෂයකට වැයකරන මුදල ෙකොපමණද;
(iii) උක්ත සුනඛයන්ෙගන් ගනු ලබන පෙ
· යෝජන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තවත් සුනඛයන් විෙද්ශයන්ෙගන් ෙගන්වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1099/’16
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ගම්මාන රාශියක් මුහුදු ඛාදනයට ලක්වීෙම්
තර්ජනයකට ලක්වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ගම් කවෙර්ද;
(iii) එෙසේ මුහුදු ඛාදනයට ලක් වූ ගම්මාන හා ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් සහනශීලී
වැඩසටහනක් අමාත;ාංශය මඟින් දියත් කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1119/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

බදුල්ල දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි, වැඩිහිටි දීමනා ආදී විවිධ සහනාධාර ලබන
පුද්ගලයන් සංඛ;ාව, එක් එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඉහත (i) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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(iii)

වත්මන් යහපාලන රජය ෙමම පිරිසෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීම සඳහා
ඉදිරිෙය්දී කියාවට නැංවීමට අෙප්ක්ෂිත වැඩසටහන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1133/’16
ගරු (ෛවද;) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙසෞඛ;, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද;
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

South Asian Institute of Technology and Medicine නමැති ආයතනයක්
විසින් ශී ලංකාව තුළ ෙහද, ෙසෞඛ;, විද;ා ෙහෝ ෛවද; උපාධි පිරිනැමීමට
අමාත;ාංශෙය් අනුමතිය ඉල්ලා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) අමාත;ාංශය විසින් එම අවසරය ලබාදී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, අවසර ලබාදීෙම් ලිපිය සභාගත කරන්ෙන්ද;
(v) අමාත;ාංශෙය් අවසරයකින් ෙතොරව, ෙසෞඛ; ක්ෙෂේතයට අදාළ උපාධි
පිරිනැමීෙම් ආයතනයක් පවත්වාෙගන යාම නීත;ානුකූලද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1180/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) යාපනය දිස්තික්කය තුළ,
(i)
(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;
1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1293/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් වගා කරනු ලබන කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

ඉහත (i) හි සඳහන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය සඳහා දියවර සැපෙයන ආකාරය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

වර්ෂ 2013 සිට 2015 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් වාර්තා වූ වී අස්වැන්න එක්
එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 18 )
(v)

ඉහත (iv) හි සඳහන් වී අස්වැන්න, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1323/’16
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වතු කම්කරු වැටුප් පිළිබඳව කියාත්මක සාමූහික ගිවිසුම පිළිබඳ විෂය භාර
අමාත;වරයාෙග් සහ රජෙය් වගකීම කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

අයවැය සහන දීමනාවක් වූ පුද්ගලික අංශෙය් කම්කරුවන්ෙග් වැටුපට මාසිකව
රු.2500/-ක් එකතු කිරීම, සාමූහික ගිවිසුම අනුව වතු කම්කරු මාසික වැටුපට
එකතුවී නැති බවත්;
(ii) අවම වශෙයන් මූලික වැටුප දිනකට රු.500/-ක් සමඟ රුපියල් 1000/-ක් දක්වා
වැඩි කළ යුතුව තිබූ බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

එෙසේ නම්, එම ස්ථාවරෙය් පිහිටා එම වැඩිකරන ලද මුදල ෙනොෙගවන
හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව නඩු දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

සාමූහිකව ගිවිසුමක් ඇති විටක රජය ෙගන එනු ලැබූ අයවැය සහන දීමනා
ෙනොෙගවන්ෙන් සාමූහික ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි, සහන දීමනා නීතියට වඩා
වැඩි වාසිදායක වන අවස්ථාවන්හිදි බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ ෙනොමැති නම්, සාමූහික ගිවිසුම අනුමත කළ ෙහේතුව කවෙර්ද;

(iv)

ෙමම රු.2500/- දීමනාවට සමාන මුදලක් දැනටමත් සමහර පුද්ගලික වතු
පාලකයන් විසින් ඔවුන්ෙග් කම්කරුවන්ට ෙගවනු ලබන බව දන්ෙන්ද;

(v)

එෙසේ නම්, වතු සමාගම්වලට ෙමම මුදල් ෙගවිය ෙනොහැකි බවට ඔවුන් කරන
පකාශ පිළිගන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1395/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

2016 අයවැෙයහි අංක 165 සහ 166 ෙයෝජනාවලට අනුව, 7 වන ශතවර්ෂය
දක්වා වූ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති, ශී ලංකාෙව් කුළුබඩු ෙගෝලීය වශෙයන්
සන්නාමගත කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළ දියත් කිරීම සඳහා අයවැෙයන් ෙවන් කළ
රුපියල් මිලියන 150ක පතිපාදනය වැය කළ ආකාරය පිළිබඳ වැය විස්තරයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
2016 වර්ෂය තුළදී උක්ත ෙයෝජනාවට අනුව, කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කරදමුංගු සහ
සාදික්කා ආදී වගාවන් සඳහා කල්බදු පදනමින් ලබා දුන් ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;
එම කල්බදුලාභීන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් සභාගත කරන්ෙන්ද;
2016 වර්ෂය තුළදී උක්ත වගාවන් සඳහා උනන්දු කරවනු ලැබූ පාෙද්ශීය වැවිලි
සමාගම් කවෙර්ද;

( 19 )
(v)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාෙවන් කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද
රුපියල් මිලියන 50ක පතිපාදනය වැය කළ ආකාරය පිළිබඳ තහවුරු කරනු
ලැබූ වැය විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1587/’17
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා සබරගමුව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන
අධිකාරිය මඟින් ලබා දී ඇති මගී පවාහන බලපත සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම බලපත ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මගී පවාහන බලපත ෙනොමැතිව සබරගමුව පළාෙත් බස් රථ ධාවනය වන
බවත්;
(ii) එමඟින් සබරගමුව මගී පවාහන අධිකාරියට විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත;ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1599/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙහේතුෙවන් බරපතල පරිසර
දූෂණයක් සිදුවන බවට ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් සිදු වන අහිතකර වායු
විෙමෝචනය වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන් පිටවන අළු කළමනාකරණය කිරීම
සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iv) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් සිදුවන පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සඳහා
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරි කාලය තුළ ෙකොපමණ මුදලක්
ආෙයෝජනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

1675/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, — අධ;ාපන අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට, — (1)
(අ) 2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී මඩකලපුව, ෙකෝපායි සහ ෙකොටගල යන ගුරු පුහුණු
විද;ාලවලින් තම පුහුණුව නිමකර වන්නි දිස්තික්කෙය් පාසල්වලට පත්වීම් ලබාෙදන
ලද පුහුණුව අවසන් කළ වහාම විභාගය පැවැත්වීෙම් කියාපටිපාටියට පටහැනි ෙලස
2009 අෙපේල් මාසෙය්දී අවසන් විභාගයට ෙපනී සිටින ෙලස ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ
අභ;ාසලාභීන්ෙග් නම් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත කී දිස්තික්කය තුළ යුද්ධය උච්චතම අවස්ථාවට එළඹ තිබූ ෙහයින් එම
අභ;ාසලාභීන්හට දිස්තික්කෙයන් පිටතට පැමිණීමට ෙනොහැකි වූ බවත්;

( 20 )
(ii)

ඔවුන් තම කණිෂ්ඨ කණ්ඩායම සමඟ විභාගයට මුහුණදුන් අතර එම කණිෂ්ඨ
කණ්ඩායමට ලබාදුන් පශ්න පතයටම පිළිතුරු ලබා දුන් නමුත්, කණිෂ්ඨ
කණ්ඩායම සඳහා තම සහතිකය වලංගු වන දිනය ෙලස 2009.08.01 දින
ලබාදුන් අතර ඔවුන්ෙග් සහතිකය වලංගු වන දිනය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස්
දිනයක් ලබා දී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) කණිෂ්ඨ කණ්ඩායෙම් සහතිකය වලංගු වන දිනයම ඔවුන්හට ලබාදීමට පියවර
ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1086/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

යුධ, ගුවන් සහ නාවික යන තවි
·ි ධ හමුදාවන්වල රාජකාරි කටයුතු සඳහා ෙයොදා
ගනු ලබන සුනඛයන් සංඛ;ාව, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) එම සුනඛයන් නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය කරන මුදල, එක් එක් හමුදාව අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) උක්ත සුනඛයන්ෙගන් ගනු ලබන පෙ
· යෝජන, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත හමුදාවන්ට තවත් සුනඛයන් විෙද්ශයන්ෙගන් ෙගන්වීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1067/’16
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මහව සිට වවුනියාව දක්වා දුම්රිය මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා එවකට
අභ;න්තර පවාහන අමාත; ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විසින් 2015
වර්ෂෙය්දී අමාත; මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කළ බවත්;
(ii) ඒ අනුව ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙර්ල් පීලි සහ පාලම්,
ෙකොටස් වශෙයන් ආනයනය කර ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ ෙද්ශීය
කර්මාන්තකරුවන් හරහා එකී දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ
බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)

ජාත;න්තර තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීමකින් ෙතොරව ඉන්දියානු
කර්මාන්තකරුවන්ට දුම්රිය මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම භාර දීමට
තීරණයකර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම තීරණයට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1087/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

යුධ, ගුවන් සහ නාවික යන තිවිධ හමුදාවන්හි අශ්වාෙරෝහක අංශය තුළ සිටින
අශ්වයන් පමාණය, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම අශ්වයන් නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය කරන මුදල එක් එක් හමුදාව අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) උක්ත අශ්වයන්ෙගන් ගනු ලබන පෙයෝජන එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

උක්ත හමුදාවන්ෙග් අශ්වාෙරෝහක අංශයට තවත් අශ්වයන් ෙගන්වීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1121/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අගාමාත;තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රෙට් ෛජව විවිධත්වෙයන් අනූන ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ රාශියක් බදුල්ල
දිස්තික්කය තුළ පිහිටා තිෙබන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) එම ජල උල්පත් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම්
වැඩසටහනක් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත;ාංශය මඟින් ආරම්භ කර
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1135/’16
ගරු (ෛවද;) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— කීඩා අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

බණ්ඩාරගම ඉදිකළ කළුතර දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණෙයහි ඉදිකිරීම් අවසන් කළ
දිනය කවෙර්ද;
ඒ සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද;
එහි ගෘහස්ථ කීඩාගාරය, ධාවන පථය හා පිහිණුම් තටාකය ඉදිකිරීමට වැය වූ
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
එය විවෘත කිරීම පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

( 22 )
(v) එහි නඩත්තු කටයුතු භාරව සිටින්ෙන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1182/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ,
(i)
(ii)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;
1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1291/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති මධ;ම රජයට හා පළාත් සභාවට අයත් වාරිමාර්ග
කම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත (i) හි සඳහන් වාරිමාර්ග කම මඟින් අස්වද්දනු ලබන මුළු කුඹුරු ඉඩම්
පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත (ii) හි සඳහන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මධ;ම රජයට අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව ෙහෝ
පතිසංස්කරණය සඳහා වැය කළ මුදල;

(ii)

වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කයට අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව
ෙහෝ පතිසංස්කරණය සඳහා වැය කළ මුදල;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1396/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— පාථමික කර්මාන්ත අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2016 අයවැෙයහි අංක 161 ෙයෝජනාවට අනුව, වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගාව
උනන්දු කිරීම සඳහා එම වර්ෂය තුළදී අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
උක්ත ෙයෝජනාව අනුව පිහිටවනු ලැබූ පුවක් එකතු කිරීෙම් කලාප සංඛ;ාව
ෙකොපමණද;
එම කලාප පිහිටුවා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;

( 23 )
(iv)

(v)
(vi)

වර්ෂ 1977 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකාෙව් පුවක් නිෂ්පාදනය හා අපනයනය කළ
පුවක් පමාණය, මිල සහ මුළු වටිනාකම දැක්ෙවන ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්ද;
ශී ලංකාෙව් වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගා කිරීම සඳහා නිශ්චිත සැලැස්මක්
තිෙබ්ද;
එවැනි සැලැස්මක් සැකසීම පිළිබඳ වගකීම භාරගත යුතු අමාත;ාංශය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1484/’16
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ;ාපන අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වූ පාසල්
අතරින් වසා දමා ඇති පාසල් සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් පාසෙල් නම හා පාසල පිහිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම පළාත් පාසල් වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම පාසල් සතුව පැවති ෙගොඩනැගිලි හා ඉඩම් ෙම් වනවිට ඵලදායී
කටයුතුවලට ෙයොදාෙගන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1600/’17
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් ඇති බලාගාර තුෙනහි ආයු කාලය
අවසන් වන වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) එම බලාගාරයන්හි ආයු කාලය අවසන් වීෙමන් පසු එම බලාගාර තුෙනන්
ලැබුණු බලශක්තිය ලබා ගැනීෙම් විකල්ප කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) එම බලාගාරයන්හි නිරන්තරෙයන් මතුවන තාක්ෂණික අර්බුද පිළිබඳව සලකා
බැලීෙම්දී නියමිත කාලයට ෙපර එම බලාගාර භාවිතෙයන් ඉවත් කිරීම
මඟින් සිදු විය හැකි තත්ත්වය පිළිබඳව දිගුකාලීන ජනන සැලැසුම් සකස් කරනු
ලබන සැලසුම් සම්පාදකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1183/’16
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ,
(i)
(ii)
(iii)

1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙකොපමණද;
1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන
ලද මුළු බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

( 24 )
(iv)

යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා කරන ලද ෙගොවිබිම්
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1295/’16
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ඉඩම් අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති රජෙය් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) මාතර දිස්තික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට හඳුනාෙගන ඇති රජෙය් ඉඩම්
පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ෙනොමැති ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවමින් පවතින ෙහෝ කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
වන වැඩසටහන් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1329/’16
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එල් ටී එල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ් (LTL Holdings (Pvt.) Ltd.)
ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ට ෙකොටස් ලබාදීෙම්දී සිදුවී ඇති අකමිකතා හා එම
ආයතනෙය් දූෂණ වංචා පිළිබඳව මූල; අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත
අංක ACC/FC/2015/403 යටෙත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
(ii) ෙම් වනෙතක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර ෙනොමැති බවත්;
(iii) එමනිසා එහි ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම රටටද විශාල මූල;මය පාඩුවක් සිදුවී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට අවශ; කටයුතු සිදු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1677/’17
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ;ාපන අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් මන්මුෙන් බටහිර සහ කල්කුඩා අධ;ාපන කලාපවල
තිෙබන පාසල්වල නම්, ගුරු වර්ගය අනුව එක් එක් පාසෙල් සිටිය යුතු ගුරුවරු
සංඛ;ාව සහ දැනට සිටින ගුරුවරු සංඛ;ාව කවෙර්ද;

( 25 )
(ii)

ෙමම දිළිඳු ගාමීය සිසුන්ට නිදහස් අධ;ාපනය සඳහා පවතින සමාන
අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම පිණිස පවත්නා පුරප්පාඩු පිරවීමට යාබද අධ;ාපන
කලාපවල අතිරික්ත ගුරුවරුන් මාරු කරන ෙලස නැෙගනහිර පළාත්
අධ;ාපන අධ;ක්ෂවරයාට උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1397/’16
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත;තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2016 අයවැෙයහි අංක 162 ෙයෝජනාවට අනුව, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණ ෙක්ෂේතය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 200 ක
පතිපාදනය එකී පර්ෙය්ෂණ ආයතන තුන අතර ෙබදාහරිනු ලැබුෙව් කවර
අනුපාතයට අනුවද;
(ii) ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්හි ෙසේවා නියුක්තකයන්ෙග්
සංඛ;ාව, එක් එක් ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2002, 2005, 2010 සහ 2014 වර්ෂවලදී, ෙත් පර්ෙය්ෂණ, රබර් පර්ෙය්ෂණ හා
ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දුන් පතිපාදනය, එක්
එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉකුත් දශකය තුළ, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් ෙක්ෂේත තුෙනහි සිදුකළ
පර්ෙය්ෂණයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1468/’16
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත;තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ඝන අපදව; කළමනාකරණය සඳහා
අමාත;ාංශය විසින් ආරම්භ කර ඇති ව;ාපෘති සංඛ;ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ව;ාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා එක් පළාත් පාලන ආයතනයකට ලබා
දුන් අරමුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ව;ාපෘති සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(iv) විදßත් අපදව; කළමනාකරණය සඳහා අමාත;ාංශය ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(v) වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් ඝන අපදව; කළමනාකරණය හා විදßත්
අපදව; කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

