(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 1(5).]

පා ෙෙ අංක 1 දරන
නාය ස් ත කය හා සබධ ප !රකය
"#$ කෙළ& 2018 * 06 වැ" .#රාදා

2018 * 17 වැ" අඟහ1වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
593/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— අගාමාත3තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලෙය් හිටපු පධානී ආචාර්ය අයි. එච්. ෙක්. මහානාම සහ රාජ3
දැව සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපති පී. දිසානායක යන මහත්වරුන් ඔවුන්ෙග් රාජ3 හා
ව3වස්ථාපිත 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 රාජ3 දැව සංස්ථාෙව් සභාපති තනතුර ලබා
ගැනීමටත් නිර්ෙද්ශ ලබා දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
අගාමාත3තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත3තුමා,— ආණ්ඩුකම
ව3වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව,— දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව3වස්ථා සංෙශෝධනෙයන්
සංෙශෝධිත ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව3වස්ථාෙව් 41ආ
ව3වස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නවෙයහි සභාපතිවරයන් හා
සාමාජිකයන් ෙවත දැනට ෙගවනු ලබන පාරිශමිකයන් හා ෙවනත් දීමනා 2018.06.01 දින
සිට පහත සඳහන් පරිදි සංෙශෝධනය කර ෙගවීමට අමාත3 මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී ඇති
ෙහයින්ද:—
(අ) නිල බලෙයන් පත්වන සභාපතිවරයන් හැර අෙනකුත් සභාපතිවරයන් සඳහා දැනට
ෙගවනු ලබන රු. 100,000/- ක මාසික දීමනාව රු.135,000/- දක්වා වැඩි කිරීම හා
ෙමම දීමනාවට අමතරව දැනට ෙගවනු ලබන අෙනකුත් සියලු දීමනා සංෙශෝධනය
කිරීමකින් ෙතොරව ඒ අයුරින්ම ෙගවීමටද;
(ආ) නිල බලෙයන් පත්වන ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සභාපතිවරයන් සඳහා තම
නිත3 තනතුෙර් වැටුප් හා දීමනාවලට අතිෙර්කව, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවන් හි
සභාපතිවරයකුෙග් මාසික දීමනාෙවන් 50%ක මාසික දීමනාවක් ෙගවීමටද;

(2)
(ඇ) අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හැර අෙනකුත් ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභාවල නිල බලෙයන් පත් ෙනොවන සාමාජිකයන් සඳහා දැනට ෙගවනු
ලබන රු. 75,000/-ක මාසික දීමනාව රු. 90,000/- දක්වා වැඩි කිරීම හා ෙමයට
අමතරව දැනට ෙගවනු ලබන අෙනකුත් දීමනා ඒ අයුරින් ම තවදුරටත් ෙගවීමටද;
(ඈ) 2015.06.17 දිනැති රාජ3 ව3ාපාර චකෙල්ඛ 3/2015 විධිවිධාන පරිදි නිල බලෙයන්
පත්වන සාමාජිකයන් සඳහා එක් රැස්වීම් වාරයකට සහභාගි වීම ෙවනුෙවන්
රු.10,000/- ක දීමනාව එෙලසම ෙගවීමටද;
(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 8
වගන්තියට අනුව එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට හා සමානව සාමාජිකයන්ට
ද බලතල පවරා ඇති බැවින්, එම සාමාජිකයන්ට දැනට ෙගවනු ලබන රු. 95,000/-ක
මාසික දීමනාව රු. 130,000/- දක්වා වැඩි කිරීම හා දැනට ෙගවනු ලබන අෙනකුත්
දීමනා තවදුරටත් ඒ අයුරින් ම ෙගවීමට; සහ
(ඊ) මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා හා සාමාජිකයන් ෙවත, මැතිවරණයක්
පකාශයට පත් කළ දින සිට පතිඵල නිකුත් කරන දින දක්වා වූ කාල සීමාව සඳහා
ඔවුන්ෙග් මාසික දීමනාෙවන් ¾ක විෙශේෂ දීමනාවක් ෙගවීමටද
ඊට අනුකූලව, ආණ්ඩුකම ව3වස්ථාෙව් 41ආ ව3වස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා නවෙයහි සභාපතිවරයන්ට හා සාමාජිකයන්ට ඉහත සඳහන් පාරිශමිකයන්
හා ෙවනත් දීමනා ෙගවීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
*
මුදල් හා ජනමාධ3 අමාත3තුමා,— ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1987 අංක 36 දරන ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 37(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 13(1)
වගන්තිය අනුව, 2017.12.07 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.12.31 දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා
සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් 2018.02.20 දින
සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා
පතීතන මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත්, 2016.08.12 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී
ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— ජාතික විද3ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන විද3ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව3වස්ථාෙව් 154(6) ව3වස්ථාව යටෙත්, 2016.06.09 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද3ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)

(3)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— ජාතික විද3ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව (2013),— 1994
අංක 11 දරන විද3ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3) වගන්තිය සහ
ආණ්ඩුකම ව3වස්ථාෙව් 154(6) ව3වස්ථාව යටෙත්, 2016.07.05 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද3ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත
කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— ජාතික විද3ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන විද3ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම ව3වස්ථාෙව් 154(6) ව3වස්ථාව යටෙත්, 2017.03.22 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද3ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
(2014),— 1994 අංක 11 දරන විද3ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3)
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2017.01.24 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014. 12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
(2013),— 1994 අංක 11 දරන විද3ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40(3)
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්, 2016.01.29 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013. 12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2014),—
1984 අංක 06 දරන ශී ලංකා පමිති ආයතන පනෙත් 37(3) වගන්තිය සහ ආණ්ඩුකම
ව3වස්ථාෙව් 154(6) ව3වස්ථාව යටෙත්, 2016.12.02 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.
12. 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)

(4)
*
විද3ා, තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට
උරුමය පිළිබඳ අමාත3තුමා,— අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා
පතීතන මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3)
වගන්තිය යටෙත්, 2017.06.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අනුකූලතා
තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.11 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ශී ලංකා සබරගමුව
විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.10.17 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.03.23 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)

(5)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.08.10 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2016.10.26 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් xiii වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 2018.02.21 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2018.05.23 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය්
පරිගණක අධ3යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද3ාල පනෙත් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2016.07.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය් පරිගණක අධ3යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)

(6)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය්
පරිගණක අධ3යනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද3ාල පනෙත් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.02.22 ඉදිරිපත් කරන ලද,
2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්වවිද3ාලෙය් පරිගණක අධ3යනායතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.05.03 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත්, 2015.11.21 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත් 2017.01.24 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් 110 වැනි
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත්, 2017.02.22 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද3ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.11.20 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද
විද3ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද3ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),—
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය
යටෙත්, 2017.01.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය ඇතුළත්, ගම්පහ විකමාරච්චි
ආයුර්ෙව්ද විද3ායතනය, කැළණිය විශ්වවිද3ාලයහි වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)

(7)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— ෙකොළඹ විශ්ව විද3ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද3ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978
අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත්
2017.08.11 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙකොළඹ විශ්ව විද3ාලයීය
කෘෂිතාක්ෂණික හා ගාමීය විද3ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
*
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත3තුමා,— කළමණාකරන පශ්චාත්
උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද3ාල
පනෙත් xiii වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 110 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2017.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන
ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ3ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
විසින් 2017.12.08 දින සලකා බලන ලදී.)
* සල#ෙණ හ5ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට; ය.

2018 * 18 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
192/’18
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

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

(ii)

ෛදනිකව විශාල ජනතාවක් විසින් භාවිතා කරනු ලබන ෙමම පාලම
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත3ාංශය විසින් ගනු
ලැබූ පියවර කවෙර්ද;
ෙම් දක්වා ෙමම පාලම පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(8)
(iii) ෙමම පාලම හැකි ඉක්මනින් පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
478/’18
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2018 යල කන්නෙය් සිට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීෙම්දී එම
සහනාධාරය මුල් අවස්ථාෙව්දී ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද කියාමාර්ගය
නැවත අනුගමනය කරන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ අනුව, වී ෙගොවීන්ට අක්කරයට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය ෙකොපමණද;

(iii) එක් එක් ෙගොවිතැනට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය සීමා කරන්ෙන්ද;
(iv) එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනත් ෙබෝග සඳහා ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
595/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද3
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

උතුරු මැද, නැෙගනහිර පළාත්වල ව3ාප්තව පවතින වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වය
හඳුනාගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වනවිට සිදුෙකෙරමින් පවතින පර්ෙය්ෂණ
සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පර්ෙය්ෂණ සිදු කරනු ලබන ආයතන සහ පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) එම පර්ෙය්ෂණවල නිගමන ලැබීමට නියමිතව ඇති දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරුවූවන්ට ලබා ෙදන පතිකාරවලට අමතරව එම ෙරෝගී
තත්ත්වයට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) ආසැත ජලය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව
බිතාන3ෙය් IOCN LIFE SAVER නමැති ආයතනෙය් නිෂ්පාදනයක් බව
කියන LIFE SAVER නමැති ජල ෙපරණයක් ෙමරටට හඳුන්වාදී තිෙබ්ද;
(iii) එය වකුගඩු ෙරෝග ව3ාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැක්ෙක්
මන්ද යන්න පැහැදිලි කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
608/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අද වනවිට සමෘද්ධි බැංකුව සතු වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii) දිවයින පුරා පිහිටි සමෘද්ධි බැංකු සංඛ3ාව සහ සමෘද්ධි මහා සංගම් සංඛ3ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii)

සියලුම සමෘද්ධි සංගම් සතුව දැනට තිෙබන වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(9)
(ආ)

(i) 2018 මැයි දින සැමරුෙම්දී අගාමාත3වරයා 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?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
609/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ3 අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(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)
(iv)

ෙම් වනවිට හඳුනාෙගන ඇති රතං කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ෙද්ශිය
ව3වසායකයන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රතං මත පනවා ඇති බදු වර්ග කවෙර්ද;
එෙසේ පනවා ඇති ආනයන බදුවල වාර්ෂික පතිශතයන් කවෙර්ද;
ෙද්ශීය රන් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග
සඳහන් කරන්ෙන්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 * 20 වැ" .#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
480/’18
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් ෙදකකින් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කර තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සමාගම්වලින් එක් සමාගමක් ෙතෝරාගන්නා ලද පදනම
කවෙර්ද;
(iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සහ අමාත3
මණ්ඩල පසම්පාදන කමිටුව මඟින් ලබාදුන් නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද;
(iv) ෙතෝරාගත් සමාගම සමඟ අත්සන් කරන ගිවිසුම් ෙදක කවෙර්ද;

( 10 )
(v)

එම ගිවිසුම් මඟින් ස්ථාපනය කරන සමාගම් ෙදෙකහි ෙකොටස් ෙබදීයන
ආකාරය කවෙර්ද;
(vi) එම සමාගම් ෙදකට පැවෙරන කාර්යයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම්වලට ලැෙබන ආදායම් මාර්ග කවෙර්ද;
(viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධෙයන්
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
(ix) වරාෙය් නඩත්තු කටයුතු පැවෙරන සමාගම කවෙර්ද;
(x) ෙමම ෙපෞද්ගලීකරණය හරහා රජයට හා ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ලැෙබන
ආදායම් පභවයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අෙග@ස්  07 වැ" අඟහ1වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
7/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— රාජ3 පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ ෙම් වනවිට උපාධිධාරීන් විශාල සංඛ3ාවක් රැකියා
අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින බව දන්ෙන්ද;
(ii) ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිට රැකියා අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින උපාධිධාරින් සංඛ3ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට රැකියා ලබා දීම සඳහා යම් වැඩපිළිෙවළක් රජය විසින්
සකස් කර තිෙබ්ද;
(iv) රැකියා වියුක්ත සියලු උපාධිධාරීන්ට රජය විසින් රැකියා ලබා දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, රජය විසින් රැකියා ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිත උපාධිධාරීන් සංඛ3ාව
ෙකොපමණද;
(vi) ෙමම ෙතෝරාගැනීම් කවර නිර්ණායක යටෙත් සිදුකරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) රෙට් දැෙවන පශ්නයක් වන ෙම් සඳහා රජය විසින් කඩිනම් පියවර ගැනීම සඳහා
ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද?
1180/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ3 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

රාජ3 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත3තුමාෙග්
ෙ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?

( 11 )

2018 අෙග@ස්  08 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
19/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති කීඩාපිටි සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
එම කීඩාපිටිවල නම් කවෙර්ද;
2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම කීඩාපිටි අතරින් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ
කීඩාපිටි සංඛ3ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(iv) එම කීඩාපිටි සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) එම කීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙකොන්තාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් හා
ආයතනවල නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;
(vi) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙසසු කීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමට අමාත3ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
610/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ගෘහස්ථ ජල ඒකකයක් සඳහා ෙම් වනවිට අය කරනු ලබන රජෙය් අනුමත
මුදල ෙකොපමණද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ජල ගාස්තු සංෙශෝධනය කළ අවස්ථා සංඛ3ාව
ෙකොපමණද;
එම එක් එක් අවස්ථාවට අදාළව සංෙශෝධිත මිළ ගණන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
අවසන් වරට ජල ඒකකයක් සඳහා අය කරන ලද ගාස්තුව සංෙශෝධනය කළ
දිනය සහ එම අවස්ථාෙව්දී වැඩි කළ ෙහෝ අඩු කළ මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i)

පසුගිය වර්ෂෙය්දී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ලබා ඇති
ලාභය ෙකොපමණද;
(ii) ඉදිරිෙය්දී ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ගාස්තු වැඩි කිරීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iv) ජල ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 12 )

2018 අෙග@ස්  09 වැ" =හස් ප >දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
233/’18
ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ3ාපන අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙකොෙළොන්නාව අධ3ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි එකම බාලිකා ජාතික පාසල
ෙකොෙළොන්නාව බාලිකා විද3ාලය බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට එම විද3ාලෙය් අඩුපාඩු රැසක් පවතින බවත්;
(iii) ගුරු පුරප්පාඩු 18ක් සහ අනධ3යන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු 08ක් පවතින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම පුරප්පාඩු පැවතීම විද3ාලෙය් ඉදිරි පගතියට හා කීර්තියට බාධාවක් සහ
හානියක් බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii)
(iii)

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

(iv)

2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම විද3ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ලබාදී ඇති පතිපාදන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) එම පතිපාදනවලින් දැනට සිදු කර ඇති වැඩසටහන්වල පගතිය කවෙර්ද;
(vi) 2018 වර්ෂෙය් ෙමම විද3ාලෙය් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා
පතිපාදන ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 අෙග@ස්  10 වැ" .#රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
481/’18
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාය ෙපෞද්ගලිකරණය කිරීෙම් ගිවිසුම මඟින් ලබාෙදන ඉඩම්
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ගිවිසුම මඟින් ෙමෙහයුම් පර්යන්ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩම් සඳහා බදු
කුලියක් අය කරන්ෙන්ද;
(iii) ෙමම වරාෙය් ෙතවැනි සහ සිව්වැනි අදියර ඉදිකිරීෙම් අයිතිය ගිවිසුම්ගත
සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(v) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි අදියෙර්දී, ඉදිකරන ලද අක්කර 110ක විශාල
දූපත ෙමම සමාගම් ෙදෙකන් එකකට ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එය ලබාෙදන පදනම කවෙර්ද;
(vii) ෙම් සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ ජාත3න්තර සමාගමක් මඟින් තක්ෙසේරුවක් ලබාෙගන
තිෙබ්ද;
(viii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම වටිනාකම නිර්ණය කරන ලද පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 13 )
1111/’18
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත3තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
ෙම් වනවිට මරණ දඬුවම නියමව බන්ධනාගාරගත කර ඇති සිරකරුවන්
සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(ii) වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා මරණ දඬුවම නියම වූවන්ෙගන් ජීවිත සමාව ලැබ
නිදහස් වූ සිරකරුවන් සංඛ3ාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iii) මරණ දඬුවම අෙහෝසි කළ කාලසීමාෙව්දී කියාත්මක කරන ලද, වසර 4 ෙහෝ 8
කාලය සමාෙලෝචනය කිරීම මඟින්, මරණ දඬුවමට යටත්ව ජීවිතාන්තය
දක්වා සිරගතවූවන්ට ෙපොදු සහන ලබා දීෙම් කමය ෙම් වනවිටත් කියාත්මක
වන්ෙන්ද;
(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) මරණ දඬුවමට ලක්වූවන් නිදහස් කිරීෙම්දී ඔවුන්ට වඩා වැඩි කාලයක් එම
දඬුවමට මුහුණු දුන් යහපත් කල් කියාෙවන් පසු වූවන් නිදහස් කර ෙනොතිෙබ්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු සඳහන් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(අ)

(i)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා. 1/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, — පාසල් ශිෂ3 විනය කමිටු පරීක්ෂණ විධිමත්
පරිදි සිදුකිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම,— ඇතැම් පාසල්වල
ශිෂ3යන්ෙග් විනය ගැටලුවලදී විධිමත් විනය පරීක්ෂණ සිදු ෙනොෙකොට ශිෂ3යන් පාසෙලන්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර එමඟින් එම ශිෂ3යන්ෙග් අධ3ාපන කටයුතු අඩාල වී විශාල
අසාධාරණයකට ලක්වීමත්, ෙබොෙහෝ දරුවන් දැඩි මානසික පීඩනයකට පත් වී, මානසික
ෙරෝගීන් වීමත්, ඇතැම් දරුවන් සමස්ත ගුරු පජාවට ෙමන්ම, සමාජයටම ෛවර කරමින් සමාජ
විෙරෝධී අපරාධකරුවන් වූ අවස්ථා ද දක්නට ඇති ෙහයින්, පාසල් ශිෂ3යන්ෙග් විනය විෙරෝධී
කියාවලදී වඩාත් විධිමත් පරිදි හා අපක්ෂපාතී විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම සඳහා
උචිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 2/’18
ගරු (ෛවද3) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස
භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද3ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද3 පීඨයක් ආරම්භ
කිරීම,— අප රට තුළ පශස්ත ෙසෞඛ3 ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ3 ෛවද3වරුන්
පමාණෙයන් දැනට සිටින්ෙන් 50% ක් පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ජීව විද3ා විෂය
ධාරාෙවන් ඉහළම සාමාර්ථ ලබා ගන්නා ශිෂ3කයන් රැසකට රජෙය් ෛවද3 පීඨවලට
පෙව්ශවීෙම් අවස්ථාව අහිමි වී ඇති අතර රජෙය් අධ3ාපන හා ෙසෞඛ3 ෙසේවාවන් ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා බදුල්ල මහ ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස භාවිතා කරමින් ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද3ාලයට අනුබද්ධව රජෙය් ෛවද3 පීඨයක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
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පා. 3/’18
ගරු (ෛවද3) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද3ාලය සඳහා ෙයෝජිත ෛවද3
පීඨය සඳහා ශික්ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවර්ධනය කිරීම,— 2018 අයවැය
මඟින් ෙමොරටුව විශ්වවිද3ාලයට අනුබද්ධව ෛවද3 පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර
එම ෙයෝජිත ෛවද3 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 අධ3ාපනය අනිවාර්ය කිරීම,— ශිෂ්ඨ
සම්පන්න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අයුරින් රට තුළ ව3ාප්ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ
මර්දනය කිරීම හා ස්වයං විනයක් ඇති කිරීම උෙදසා සියලුම දරුවන්ට, 9 ෙශේණිය දක්වා
ඔවුන්ෙග් ආගමට අනුකූල දහම් පාසල් අධ3ාපනය අනිවාර්ය කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 15/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පාසල් හා කීඩා සමාජ කිකට් තරඟාවලිවල තත්ත්වය
ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම,— පසුගිය වසර කිහිපයක සිටම ශී
ලංකාෙව් කිකට් කීඩාව දැඩි කඩාවැටීමකට ලක් වී ඇති බැවින්, ජාතික කණ්ඩායමට දක්ෂ
කීඩකයන් ෙසොයා ගැනීම සඳහා පාසල් හා කීඩා සමාජ මට්ටමින් කිකට් තරඟාවලිවල
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙ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.20/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— සියලුම විශ්වවිද3ාලවල දැනට පවතින නවක
වදය සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම සඳහා පවතින නීති කියාත්මක කිරීම,— විශ්වවිද3ාල තුළ
ෙහෝ ඉන් පිටත නවක සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නවක වදය සම්පූර්ණෙයන්ම වැළැක්වීම
හා 1998 අංක 20 දරන අධ3ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනත් ස්වරූපෙය් සාහසික
කියා තහනම් කිරීෙම් පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය කියාත්මක කරන සියලුම
පාර්ශ්වයන්ට නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.21/’18
ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය,— අන්තර්ජාලය තුළ අසභ3 වීඩිෙයෝ පට
සංසරණය වීම වැළැක්වීෙමහිලා විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම,— වර්තමානෙය් බහුල
වශෙයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් අසභ3 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,— විශ්වවිද3ාල හා අෙනකුත් සියලුම උසස්
අධ3ාපන 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
අධ3ාපන ආයතන සඳහා පුහුණුවලත් මානසික උපෙද්ශකවරු, අනුශාසකවරු ෙහෝ එම
අධ3ාපන ආයතනවල දැනට සිටින ගුරුවර ගුරුවරියන්ට මානසික උපෙද්ශනය පිළිබඳ
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.23/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ තීරය ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,— පුත්තලම දිස්තික්කය අතිශය සුන්දර
ෙවරළ තීරයකට හිමිකම් කීවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන විනාශ වීම, අනවසර ඉදිකිරීම්
වැනි ෙහේතු නිසා ෙවරළ තීරය දූෂණයට ලක්වී ඇති බැවින්, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙවරළ
තීරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කළ 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
ජාත3න්තර 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 අවශ3තා සපුරාලීම සඳහා
අවශ3 ෙපෝටීන් ලබාදීමටත්, වාර්ෂිකව ටින් මාළු ආනයනය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටවල් කරා
ඇදී යන විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම, ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවක්
ස්ථාපිත කිරීමට අවශ3 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 ව3ාපෘතියක් 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 ව3ාපෘතියක්
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.28/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— බත්තලංගුණ්ඩුව දූපත්වාසී ධීවර ජනතාවෙග් මූලික
අවශ3තා සපුරාලීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම,— වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම
දිස්තික්කෙය්, කල්පිටිය අර්ධද්වීපය අසල ඇති පධාන දූපතක් වන බත්තලංගුණ්ඩුව දූපෙත්
ධීවර පජාවෙග් මූලික අවශ3තා පිළිබඳව ෙමෙතක් නිසි අවධානයට ලක් ෙනොවී ඇති
බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් එම ජනතාවෙග් මූලික අවශ3තා 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 අවශ3 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 පුරාවිද3ා
වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් දියත් කිරීම,—
වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පුරාවිද3ා
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 පුරාවිද3ා 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 රාජ3 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.
පා.33/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— මහනුවර දිස්තික්කෙය් මිරිදිය මත්ස3 කර්මාන්තය
පවර්ධනය කිරීම,— මහනුවර දිස්තික්කය භූෙගෝලීය වශෙයන් සළකා බලන කල මුහුදු
සීමාෙවන් දුරස්ථව පිහිටා ඇති බැවින්, එම දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ෙපෝටීන්
අවශ3තාව සපුරාලීම සඳහා මහනුවර දිස්තික්කය තුළ පිහිටි සියලු වැව් හා ජලාශවල මිරිදිය
මත්ස3 කර්මාන්තය පවර්ධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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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 මාධ3ෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය ගැටලු විසඳීමට
යාන්තණයක් සකස් කිරීම,— රටක සංවර්ධනය සඳහා ෙතොරතුරු වැදගත් සාධකයක් වන අතර,
එම ෙතොරතුරු සම්පාදනෙය්දී වැදගත් ෙමෙහවරක් ඉටුකරන පාෙද්ශීය මාධ3ෙව්දීන්ෙග් 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
ව3ාපෘතියක් 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 ෙයෝග3 බව ෙපන්වා දී ඇති පසුබිමක
ජලජ පැළෑටි වගා කිරීෙම් ව3ාපෘතියක් 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 සංඛ3ාව විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බැවින්, එම
ෙරෝගී ජනතාව ෙවනුෙවන් වයඹ පළාත තුළ පිළිකා ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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 අවශ3 මානව සම්පත පුහුණු කිරීම
සඳහා පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

( 18 )
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.
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,—
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

489/’18
බලශක්ති

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය සපයා ඇති දූපත් සංඛ3ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් දූපෙතහි සිටින විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම දූපත්වල බිල්පත් අය කර ගැනීෙම් කාර්යක්ෂමතාව ෙකොපමණද;
(iv) එකී දූපත් සඳහා ඩීසල් විදුලිබලාගාර ෙවනුවට සූර්ය විදුලි බලය සහ සුළං විදුලි
බලය භාවිතා කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම බලශක්තිය භාවිතා කරනු ලබන දූපත් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,—
අමාත3තුමියෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අධිකරණ

හා

බන්ධනාගාර

8/’18
පතිසංස්කරණ

ශී ලංකාෙව් බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ෙසේවය කරන මුළු කාර්ය
මණ්ඩලය ෙකොපමණද;
(ii) එහි පළමු ෙශේණිෙය් ෙජ්ලර්වරුන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙදවන ෙශේණිෙය් ෙජ්ලර්වරුන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2015 වර්ෂෙය් සිට බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ පවතින පළමු
ෙශේණිෙය් ෙජ්ලර් තනතුරුවල පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(ii) පුරප්පාඩුව පවතින එම තනතුරු සඳහා සුදුසුකම්ලත් ෙදවන ෙශේණිෙය්
ෙජ්ලර්වරුන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පුරප්පාඩු පිරවීෙම්දී සලකා බලනු ලබන නිර්ණායක කවෙර්ද;

( 19 )
(iv)

ඉදිරිෙය්දී ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(v) එෙසේනම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
551/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැතිකමින් පුත්තලම දිස්තික්කය තුළ විශාල පිරිසක්
දැඩි පීඩාවට ලක්වී සිටින බව දන්ෙන්ද;
(ii) දිස්තික්කය තුළ ඇති බීමට පිරිසිදු ජලය ෙනොමැති ගම්මාන හා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
(iii) ෙම් දක්වා දිස්තික්කය තුළ කියාවට නංවා ඇති ජල ව3ාපෘතිවල නම් හා එයින්
පතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ3ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පානීය ජල ගැටලුව විසඳීමට අමාත3ාංශය
විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
39/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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

(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද;
උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව තාර ෙවෙළඳෙපොළට පිවිසි පධාන
සැපයුම්කරුවන් කවුරුන්ද;
(iv) වර්ෂ 2003 සිට 2016 දක්වා ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි තාර
නිෂ්පාදනය හා එක් එක් වර්ෂය අවසානෙය්දී පැවැති ෙතොග පමාණය කවෙර්ද;
(v) වර්ෂ 2009 සිට 2016 දක්වා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළහි තාර මිල සහ ලංකා
ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් තාර මිල වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(vi) වර්ෂ 2015 සිට 2020 දක්වා ශී ලංකාෙව් තාර අවශ3තාවය පිළිබඳ
පුෙරෝකථනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 20 )

2018 සැCතැබ 04 වැ" අඟහ1වාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
10/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විෙද්ශ රැකියා
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මැදෙපරදිග ගෘහ ෙසේවය ඇතුළු විෙද්ශ රැකියාවල ෙයෙදන ශී ලාංකික
ශමිකයන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් මාසිකව ශී ලංකාවට එවනු ලබන විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) විෙද්ශ රැකියාවල ෙයෙදන ශී ලාංකිකයන් ලබා ගන්නා වැටුෙපන් ශී ලංකාවට
එවනු ලබන මුදල් සඳහා රජය විසින් බදු අය කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම මාසික බදු පතිශතය ෙකොපමණද;
(v) විවිධ දුෂ්කරතා මධ3ෙය් තම ශමය වැය කර ලබා ගන්නා වැටුෙපන් රජය බදු
අය කිරීම සාධාරණ වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
29/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගඟ ඉහළ ෙගොවිජන බලපෙද්ශෙය්, ගිරිඋල්ල
විහාරස්ථානයට අයත් ජම්බුගහමුලෙදනිය නමැති කුඹුර නිසි අවසරයකින්
ෙතොරව පුරවා ෙපෞද්ගලික මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බවත්;
(ii) ෙම් සඳහා කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමට රජෙය් මුදල් වියදම් කර ඇති බවත්;
(iii) ඉහත මාර්ගය ඉදිකර ඇත්ෙත් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහයකවරෙයකුෙග් නිවසක් සඳහා පෙව්ශ මාර්ගයක් වශෙයන් බවත්;
(iv) ඉහත මාර්ගෙය් ආරම්භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉදිකර ඇති බවත්;
(v) ෙමම ස්ථානෙය් අඩිපාරක් ෙහෝ ෙනොතිබුනු බවත්; පාෙද්ශීය සභාවට අයත්
ෙනොවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) මහජන මුදල් අවභාවිතා කරන ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
57/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ3 අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අනුව, ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය
අෙහෝසි කරනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
උක්ත ෙයෝජනාෙවන් ශී ලංකාෙවන් බැහැරව ස්වකීය මුදල් තබාෙගන සිටින
ශී ලාංකිකයන්ට එම මුදල් මව්බිමට රැෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉල්ලීමට
ෙමෙතක් ලැබී ඇති පතිචාර කවෙර්ද;
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(iv)

උක්ත අයවැය ෙයෝජනාවට අනුව, බැංකු ගිණුම් කමය හරහා පිටරට තබාෙගන
තිෙබන මුදල් ෙමරටට ෙපේෂණය කරන කිසිම පුද්ගලෙයකුට එෙරහිව රජය
විසින් ෛනතික පියවර ෙනොගන්නා බව නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමට මුදල්
අමාත3වරයා ෛනතික බලය ලබාගත් ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
142/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

එස්. සී. බී. ෙසෙනවිරත්න මහතා (පුද්ගලික ලිපි ෙගොනු අංක 3/2/3/3/1/18/ -11
ෙවළුම) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් වූ දිනය
කවෙර්ද;
(ii) රැකියාෙවන් ඉවත්වන විට ඔහු දැරූ තනතුර කවෙර්ද;
(iii) ෙසෙනවිරත්න මහතා ස්වකීය අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳව ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරියට එෙරහිව ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට
පැමිණිලිකර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

එකී පලිගැනීම පිළිබඳ පැමිණිල්ල, එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් නිරීක්ෂණ සහ නිකුත් කළ නිෙයෝගය සභාගත
කරන්ෙන්ද;
(ii) ඔහුට ලබාදුන් සහන සහ එම සහන ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඔහුට වන්දි මුදල් පිරිනමා තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
174/’18
ගරු (ෛවද3) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— රාජ3 ව3වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාෙව් ඇති යකඩ විකිණීම සඳහා ෙටන්ඩර්
කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) ෙටන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සමාගම් හා ඔවුන්ෙග් මිල ගණන් කවෙර්ද;
(iv) එම ෙටන්ඩරය ලබාගත් සමාගම කවෙර්ද;
(v) ෙමම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ඉන්දියානු සමාගමක් සමඟ ආෙයෝජන
ව3ාපෘතියක් සැලසුම් කර තිබුෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම සමාගම කවෙර්ද;
(vii) එම ආෙයෝජන ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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209/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත3තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2015.09.01 දින සිට 2017.07.31 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා, අගාමාත3වරයා,
කථානායකවරයා සහ අමාත3වරුන් සමඟ ෙයදුනු විෙද්ශ සංචාර ද ඇතුළුව එක් එක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙයදුණු නිල විෙද්ශ සංචාර සංඛ3ාව, අවෙරෝහණ
පිළිෙවළට එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
226/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මුලතිව් දිස්තික්කෙය්, පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටා
තිෙබන ඉරෙනයියාෙලයි සහ ආනන්දපුරම් පෙද්ශවල ජනතාව නැවත
පදිංචිකර ඇති බවත්;

(ii)

එකී ජනතාව එම පෙද්ශවල වතු ඉඩම් ශුද්ධ පවිත කිරීෙම්දී විශාල වශෙයන්
පුපුරන දව3 හමු වී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධව නිසි බලධාරින්ට දන්වා ඇති බවත්;
(iii) එමනිසා අදාළ පෙද්ශෙය් පුපුරණ දව3 ඇති බවට දැන්වීම් පුවරු සවිකර
තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමම පෙද්ශෙය් පුපුරණ දව3 ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් වනවිට පියවර ෙගන
තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම පුපුරණ දව3 සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කිරීමට ගතවන කාලය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
254/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

වර්ෂ 2020 වනවිට ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය තුළ අෙප්ක්ෂිත ඉල්ලුම කවෙර්ද;
එම ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම සඳහා සහ විදුලි හිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා
අමාත3ාංශය විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iii) හදිසි නියඟ තත්ත්වයකට මුහුණදීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව
වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් , ඒ මන්ද?
393/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත3තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාෙව් පළාත් සංවර්ධනය සඳහා මධ3ම රජය මඟින් ලබා දී ඇති නව
අමාත3 ධූරයන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
එම අමාත3ාංශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
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(iii)

එම අමාත3ාංශ සඳහා 2017 වර්ෂයට ෙවන් කර තිබූ පතිපාදනය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) සබරගමු සංවර්ධන අමාත3ාංශය මඟින් ව3ාපෘති සංවර්ධනය සඳහා පතිපාදන
ෙවන්කර තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පතිපාදනය ෙකොපමණද;
(iii) එම ව3ාපෘති කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
424/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

2012 වර්ෂෙය්දී පලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පලාගල - නෑගම්පහ
මාර්ගෙය් ආරම්භ කළ “විජයගම” රණවිරු ගම්මානය 2013 වර්ෂෙය් දී
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ජනතා අයිතියට පත් කර ඇති බවත්;
(ii) ෙමම ගම්මමානෙය් වන අලින් නිතර ගැවසීම ෙහේතුෙවන් ගම්මානෙය්
පදිංචිකරුවන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු සිදු කර ගැනීම පවා ඉතාමත්
අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවතින බවත්;
(iii) ෙමම ගම්මානය වටා අලිවැටක් ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇතත්, ෙමෙතක් එය
සිදු කර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ගම්වාසීන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා කඩිනමින් අලිවැටක් ඉදිකිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
462/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ3 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා
සාමය පිළිබඳ අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රාජ3 පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත3වරයාෙග් අමාත3 කාර්යාලවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(ii)

එම කාර්යාල ෙවනුෙවන් කුලී ෙහෝ බදු ෙගවන්ෙන් නම්, එම මාසික කුලී/බදු
මුදල ෙකොපමණද;

(iii) 2015 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ෙගවා ඇති මුළු කුලී/බදු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) අමාත3වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ3ාව;
(ii) එම ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ3ාව;
(iii) අමාත3වරයා සඳහා ෙවන්කර ඇති වාහන සංඛ3ාව;
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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474/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ඌව පළාත් සභාව තුළ සිදු වී ඇති සහ සිදුෙවමින් පවතින අකමිකතා
සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා
2017.04.20 දිනැති විමර්ශන වාර්තාවක් ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා
ඇති අතර එම වාර්තාෙව් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පාසල් ෙපොත් ෙබදා
හැරීම සම්බන්ධව අනාවරණය කර ඇති ෙඡ්ද අංක 6 (අ) (i) සිට (iii) දක්වා
කරුණු;
(ii) එම අනාවරණයන්ට අදාළව (ආ) (i) සිට (vi) දක්වා සිදු කර ඇති නිරීක්ෂණය
කර ඇති කරුණු;
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
526/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2017 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම්වලින් අගතියට පත් පවුල්වලට
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද රක්ෂණ වන්දි මුදල එම පවුල්වලට ලැබී
තිෙබ්ද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇතිවූ අවස්ථාෙව්දී හානි වූ නිවසකට උපරිමය ලක්ෂ 25
දක්වා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ලබාගත හැකි බව අගාමාත3තුමා විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළද, එකී ගංවතුරට ලක් වූ ෙකොෙළොන්නාව,
අංෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය, ෙසේදවත්ත, කැළණිමුල්ල, පෑලියෙගොඩ, කඩුෙවල හා
පහළ ෙබෝමිරිය යන පෙද්ශයන්හි පිහිටි කිසිදු නිවසකට ෙම් දක්වා එබඳු
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලැබී ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;
(iii) 2016 හා 2017 වර්ෂවලදී විපතට පත්වූවන්ෙග් හානි වූ නිවාස තක්ෙසේරු කර
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ෙහෝ කවර ෙහෝ වන්දි මුදලක් ෙගවීමට පියවර ගනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iv) හානිවූ නිවාස සඳහා ෙම් වනවිට යම් වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එෙසේ වන්දි
ලැබූ පවුල් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(v) එම රක්ෂණ මුදල් ෙගවා ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
562/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— අධ3ාපන අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

වයඹ පළාෙත් ෙසේවය කරන ගුරුවරු සංඛ3ාව, එක් එක් අධ3ාපන
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
2015 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ගුරුවරුන්ට ආපදා ණය ෙගවීම සඳහා නිදහස්
කර ඇති මුදල් පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
2015 සිට ෙම් දක්වා ආපදා ණය ඉල්ලුම් කළ ගුරුවරුන් සංඛ3ාව, එක් එක්
අධ3ාපන ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
ෙම් වනවිට ආපදා ණය ෙගවා ඇති ගුරුවරු සංඛ3ාව, එක් එක් අධ3ාපන
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 25 )
(v)

දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැති ගුරුවරුන්ට එම ණය ෙගවීමට
අමාත3ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
991/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය්, පදියතලාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද3ාත්මක ස්ථාන සංඛ3ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද3ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
(iv) ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද3ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත පුරාවිද3ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 සැCතැබ 05 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
58/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 209ට අනුව, හම්බන්ෙතොට වරාය හරහා යන
මුහුදු මාර්ගෙයහි, වාර්ෂිකව ෙතල් නැව් 4,500 ක් ඇතුළු ෙනෞකා 35,000
භාවිතා කරනු ලබන බව සඳහන් කර, ගැඹුරු මුහුෙද් ෙතල් සැපයීෙම්
කාර්යයට පිවිසීමට ෙපෞද්ගලික අංශය දිරි ගන්වන බවට ෙයෝජනා කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) උක්ත ෙයෝජනාව පාෙයෝගික යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීම සඳහා ෙමෙතක්
ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(iii) උක්ත ෙයෝජනාව අනුව, එකී කාර්යයට බලපත් ලබාදීම සඳහා
විනිවිදභාවෙයන් යුත් ලංසු කැඳවීෙම් කියාවලියක් අනුගමනය කරනු
ලැබුෙව්ද;
(iv) ඒ අනුව, ගැඹුරු මුහුෙද් ෙතල් සැපයීමට බලපත් ලබාගත් පාර්ශ්වකරුවන්
කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
255/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු ඩිෙපෝ සංඛ3ාව
ෙකොපමණද;

( 26 )
(ii)
(iii)

එම ඩිෙපෝවල නම් කවෙර්ද;
දැනට එක් එක් ඩිෙපෝව මඟින් ධාවනය කරනු ලබන ලංගම බස් රථ සංඛ3ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ලංගම ඩිෙපෝ ශක්තිමත් කිරීමට අමාත3ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
492/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

තිකුණාමලය වරාය ආශිතව ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල්
ටැංකි තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(iii) ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු ෙතල් ටැංකි බදු දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙතල් ටැංකි බදු දී ඇති ආයතන හා රටවල් කවෙර්ද;
(v) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු එම ෙතල් ටැංකි බදු දීෙමන්
සංස්ථාව ලබාගත් ආදායම, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
525/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අනුමත ෙසේවක සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
2014.12.31 දිනට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත
ස්ථිර, අනියම්, විෙශේෂ ව3ාපෘති හා පුහුණුවන කාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2017.09.30 දිනට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත
ස්ථිර, අනියම්, විෙශේෂ ව3ාපෘති හා පුහුණුවන කාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) 2017.09.30 දිනට ඉහත එක් එක් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත
පුද්ගලයන්ෙග් නම, ලිපිනය, පදිංචි ගාම නිලධාරි වසම සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය සඳහන් ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
527/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ3 අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙනො. 25/14, මරදාන වත්ත, හැඳල, වත්තල ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්. ජයබාල්
මහතා, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි සීමාසහිත ෙසලින්ෙකෝ රියැල්ටි
ඇන්ඩ් ෙකොන්ෙසොලිෙඩ්ටඩ් සමාගෙම් රුපියල් මිලියනයක්, වසර තුනකට
තැන්පත් කර එයින් ලැෙබන ෙපොලී ආදායෙමන් ජීවත් වූ බවත්;

( 27 )
(ii)

ෙමම මුදල සඳහා ෙගවිය යුතු ෙපොලිය වරින් වර අකමවත්ව ෙගවා ඇති බවත්;

(iii)

මූලික තැන්පතු මුදලින් ඉතිරිව ඇති රු. 525,000/- ක මුදල කල් පිරීම මත
ආපසු ෙගවීමට නියමිත වුවද, ෙකොපමණ ඉල්ලීම් කළද සමාගම විසින් එම
මුදල ආපසු ලබා ෙනොෙදන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත කී සමාගම ඇතුළු ෙමබඳු තවත් සමාගම් රාශියක් ෙම් අයුරින් තැන්පත්කරුවන්ට
වංචා කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්දැයි එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
563/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත3තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වයඹ පළාත් වත්මන් පධාන අමාත3වරයා යටෙත් පවතින අමාත3ාංශ,
ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ෙවනත් ව3වස්ථාපිත ආයතන සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ආයතනවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, වයඹ පළාත් සභාෙව්
පධාන අමාත3වරයා යටෙත් පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන ඇති
ෙසේවකයන් සංඛ3ාව ෙකොපමණද;
(iv) බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයන්ෙග් නම් හා බඳවාගත් තනතුරු ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කර ඇති කමෙව්දය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
583/’18
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ගාමීය
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය වර්ෂය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) වත්මන් යහපාලන රජය යටෙත් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට
අමාත3ාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත3තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

අම්පාර දිස්තික්කෙය්, මහඔය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි
හඳුනාගත් පුරාවිද3ාත්මක ස්ථාන සංඛ3ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම ෙකොට්ඨාසය තුළ කැණීම් ෙනොකරන ලද එෙහත්, හඳුනාගත්
පුරාවිද3ාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;
ඉහත ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි පුරාවිද3ාත්මක වැදගත්කමක් සහිත රජමහා විහාර
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

( 28 )
(v)

ඉහත පුරාවිද3ාත්මක ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
ඇති පතිපාදන පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

