(අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව - ෙදවැනි සභාවාරය)

අංක 2(6).]
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ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*
ණය සහනදායක (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනිවර කියවීම.
(අමාත2 මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත2තුමිය,— වරදකරුවන් භාරදීෙම් පනත
යටෙත් නියමය,— 1995 අංක 5 දරන වරදකරුවන් භාරදීෙම් පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත්
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත2වරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 ඔක්ෙතෝබර් 02 දිනැති අංක 2091/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2018.10.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110)
වගන්තිය යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඌව ෙවල්ලස්ස
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— කැලණිය විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110) වගන්තිය
යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කැලණිය
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

(2)
*
කෘෂිකර්ම අමාත2තුමා,— කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1999 අංක 20 දරන කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ පනෙත්
27 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2018.06.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.07 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය් පරිගණක
අධ2නායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල
පනෙත් XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි
දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ෙකොළඹ විශ්වවිද2ාලෙය් පරිගණක අධ2නායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත2තුමා,— සීමාසහිත ගුවන්ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා
(ශී ලංකා) සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනෙත්
163 (2) වගන්තිය පකාරව 2018.05.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2016.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
සීමාසහිත ගුවන්ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්
අනුමත කළ යුතු ය.
(පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.18 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෛජවරසායන, අණුකෛජවෙව්ද
හා ෛජවතාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෛජවරසායන, අණුකෛජවෙව්ද හා ෛජවතාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු
ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

(3)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය
තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2016.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙමොරටුව විශ්වවිද2ාලීය තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු
අමාත2තුමා,— තැනැත්තන්, ෙද්පළ සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (සී) වගන්තිය යටෙත්
2018.03.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් තැනැත්තන්, ෙද්පළ සහ
කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(පතිසන්ධාන හා උතුරු හා නැෙගනහිර නැවත ෙගොඩනැගීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.07.06 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110)
වගන්තිය හා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් II ෙකොටස යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින
ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත2තුමා,— ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් (2013),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14 (2) (සී) වගන්තිය යටෙත් 2016.09.08
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2013.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.05.03 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— මානව සම්පත් අභිවර්ධන
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1979 අංක 11 දරන මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතන නියමාවලිෙය් 23 වගන්තිය හා 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
108 (1) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන්
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

(4)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— මානව සම්පත් අභිවර්ධන
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1979 අංක 11 දරන මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතන නියමාවලිෙය් 23 වගන්තිය හා 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
108(1) වගන්තිය යටෙත් 2017.01.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන්
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.05.03 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— මානව සම්පත් අභිවර්ධන
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1979 අංක 11 දරන මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතන නියමාවලිෙය් 23 වගන්තිය හා 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
108(1) වගන්තිය යටෙත් 2016.10.26 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 දිෙනන් අවසන්
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් මානව සම්පත්
අභිවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.05.03 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— විද2ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය,
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලය, වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල පනෙත් 110 වගන්තිය යටෙත් 2018.07.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2016.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විද2ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— විද2ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය,
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලය, වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද2ාල පනෙත් 110 වගන්තිය යටෙත් 2018.07.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විද2ා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 පකාශන (2016/2017),— 1971 අංක 38 දරන මුදල්
පනෙත් 14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2017.03.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකන්
ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)

(5)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110)
වගන්තිය යටෙත් 2018.07.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා අග්නිදිග
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2018.07.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2016.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත2න්තර ෙවළඳ අමාත2තුමා,— ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආර්ථික
ෙකොමිසම පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2018.03.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ
යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කීඩා අමාත2තුමා,— ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන
නිෙයෝජ2ායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 2013 අංක 33 දරන කීඩාවල
ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව2 ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනෙත් 30(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
2018.08.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන
නිෙයෝජ2ායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා
බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා කීඩා අමාත2තුමා,— ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන
නිෙයෝජ2ායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 2013 අංක 33 දරන කීඩාවල
ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව2 ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනෙත් 30(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
2018.08.10 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන
නිෙයෝජ2ායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා
බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)

(6)
*
රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත2තුමා,— ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 පකාශන (2016),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14 (3) වගන්තිය යටෙත් 2018.05.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.12.31 දිෙනන් අවසන්
වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා කජු
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ඒකාබද්ධ මූල2 පකාශන අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කාර්මික නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.02.20 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2011),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කාර්මික නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.08.08 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කාර්මික නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.08.08 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා තිෙපෝෂ සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා නැෙගනහිර
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.07.17 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා
නැෙගනහිර විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

(7)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා නැෙගනහිර
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත්
XIII(110) වගන්තිය යටෙත් 2018.02.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා
නැෙගනහිර විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.05.23 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ2යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව (2015),— 1988 අංක 53 දරන ශී ලංකා පතිපත්ති
අධ2යන ආයතන පනෙත් 18 වැනි වගන්තිය (1999 සංෙශෝධිත) අනුව 2018.05.25 වැනි දින
ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා පතිපත්ති අධ2යන ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් (2014),— 1973 අංක 5 දරන ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන
මුදල් පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2018.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31
දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ2 පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.23 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1996 අංක 26 දරන බුද්ධශාවක විශ්වවිද2ාල පනෙත් 49
වගන්තිය යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා භික්ෂු
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2016),— 1996 අංක 26 දරන බුද්ධශාවක විශ්වවිද2ාල පනෙත් 49
වගන්තිය යටෙත් 2018.07.18 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2016.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා භික්ෂු
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

(8)
*
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015/2016),— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රජෙය්
වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2018.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2016.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ව2ාපාර හා වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමා,— ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014/2015),— 1970 අංක 33 දරන ශී ලංකා රජෙය්
වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථා පනත යටෙත් 2018.05.23 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද,
2015.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ව2ාපාර හා වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක
සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.19 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— රාජ2 ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.07.04 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ2 ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— රාජ2 ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.11.25 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ2 ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)

(9)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2018.08.08 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද2 අමාත2තුමා,— රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථා පනෙත්
30(2) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2017.07.05 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ2 ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ2 හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— සැලසිෙන රූපවාහිනි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(1) වගන්තිය යටෙත් 2018.08.07 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සැලසිෙන රූපවාහිනි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) හා මාධ2 පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.23 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමා,— සැලසිෙන රූපවාහිනි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(1) වගන්තිය යටෙත් 2018.08.07 වැනි
දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2014.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් සැලසිෙන රූපවාහිනි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) හා මාධ2 පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.08.23 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110)
වගන්තිය යටෙත් 2018.05.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙසෞන්දර්ය කලා
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2018.09.04 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)

( 10 )
*
උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත2තුමා,— ෙසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද2ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2012),— 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද2ාල පනෙත් XIII(110)
වගන්තිය යටෙත් 2016.10.28 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2012.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙසෞන්දර්ය කලා
විශ්වවිද2ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(අධ2ාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින්
සලකා බලා එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.12.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
ලදී.)
*
කෘෂිකර්ම අමාත2තුමා,— ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2013),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(2)(සී) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2013.12.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.12.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
කෘෂිකර්ම අමාත2තුමා,— ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2014),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(2)(සී) වගන්තිය යටෙත් 2017.03.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2014.12.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.12.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
*
කෘෂිකර්ම අමාත2තුමා,— ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් (2015),— 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(2)(සී) වගන්තිය යටෙත් 2017.07.27 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2015.12.31 දිෙනන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව 2017.12.08 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)
* සල#ෙණ හ2ව6 ලබෙ ආ89ෙ කට; ය.

2018 ෙදසැබ 01 වැ" ෙසන<රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
48/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අනුව, රතන් ආනයනය සඳහා බලපත
50ක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;
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(ii)

එෙසේ නම්, එකී බලපතලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් විසින් ෙගවූ
බලපත ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළහි රතන් මිල හැසිරීම පිළිබඳ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) බදු රහිතව ශී ලංකාවට රතන් ආනයනය කරනු ලබන තැනැත්තන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකාව රතන් ආනයනය කරනු ලබන පධාන සැපයුම්කරුවන් සහ රටවල්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
288/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i)
(ii)
(iii)

ෙයොදවන ලද සමස්ත පාග්ධන හා සංචිත පමාණය;
ෙකොටස් මත ලද ආදායම සහ වත්කම් මත ලද ආදායම් පමාණය;
සමස්ත ෙසේවක සංඛ2ාව සහ එක් ෙසේවකයකු ෙවනුෙවන් වැය කළ මුළු මුදල්
පමාණය;
(iv) පුනරාවර්තන ෙනොවන වියදම;
(v) බදු ෙලස රජයට ෙගවන ලද මුදල් පමාණය;
(vi) ලාභය ෙහෝ අලාභය;
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත ෙතොරතුරු ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකු ආයතනයක් හා සංසන්දනාත්මකව
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
764/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

සමෘද්ධි ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහෙන් මූලික අරමුණු කවෙර්ද;
ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක වන ෙක්ෂේත කවෙර්ද;
යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ෙමම ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන
වැඩසටහනින් පතිලාභ ලැබූ පවුල් සංඛ2ාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී ෙමම වැඩසටහන තවදුරටත් ව2ාප්ත කිරීමට අමාත2ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1471/’18
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2008 වර්ෂෙය් සිට 2018.06.30 දක්වා චීනෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලෙය්
සහ ඕස්ෙට්ලියාෙව් ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කළ හා
දැනට ෙසේවය කරන නිලධාරින්ෙග් නම් හා ඔවුන්ෙග් තනතුරු කවෙර්ද;

( 12 )
(ii)

ඒ සඳහා තානාපති කාර්යාල නිලධාරින් ෙනොවන රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල
හා අර්ධ රාජ2 ආයතනවල නිලධාරින් පත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ අයෙග් නම් හා ඔවුන්ෙග් තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ෙම් අය අතරින් රාජතාන්තික ගමන් බලපත් නිකුත් කර තිබූ අයෙග් නම්
කවෙර්ද;
(v) එම බලපතවල අංක කවෙර්ද;
(vi) එම නිලධාරින්ට රාජතාන්තික ගමන් බලපත ලබා දීමට සුදුසු බවට ආගමන හා
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිර්ෙද්ශ කරන ලද්ෙද් කවුරුන් විසින්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1504/’18
ගරු (ෛවද2) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික දැව භාවිතය ෙකොපමණද;

(ii) එෙසේ නම්, එම දැව අවශ2තාවය සපුරා ගනු ලබන ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ශී ලංකාවට දැව ආනයනය කරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, වර්ෂ 2014 සිට 2016 දක්වා කාලය තුළ ආනයනය කර ඇති ඉරූ
දැව පමාණය සහ ඒවාෙය් වටිනාකම එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් වර්ෂ තුන ඇතුළතදී ගෘහභාණ්ඩ වශෙයන් ෙමරටට ආනයනය
කරන ලද දැව භාණ්ඩවල වටිනාකම ෙකොපමණද;
(iv) එම වර්ෂ තුන තුළදී ආනයනය කරන ලද දැව සඳහා වැය වී ඇති මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(v) පසුගිය කාලෙය්දී දැව ආනයනය සීඝ වශෙයන් ඉහළ යාමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(vi) ෙමරටට දැව ආනයනය කිරීෙම්දී වැය වන විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණය
අවම කර ගැනීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1523/’18
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

අම්බලන්ෙගොඩ තිලකපුර, සිරිසුමනගම පදිංචි පවුල් 180කට නල ජල පහසුකම්
ලබාදීම සඳහා 2017 වර්ෂෙය්දී තිලකපුර පජා සංවර්ධන සමිතිය විසින් පජා ජල
ව2ාපෘතිය යටෙත් ජලනල එලා ජල ටැංකියද ඉදිකර ඇති බවත්;

2017 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මස ෙමම ජල ව2ාපෘතිය මඟින් ජල සැපයුම
ලබාෙදන බව පවසා තිලකපුර පජා සංවර්ධන සමිතිය විසින්
පෙද්ශවාසීන්ෙගන් රු.10,000/- ක මුදලක් එකතු කර ඇති බවත්;
(iii) ෙමම පෙද්ශවාසීන්ෙග් ළිං ජලයට වැසිකිළි ජලය මුසුවීම ෙහේතුෙවන් ෙසෞඛ2
හා සනීපාරක්ෂක ගැටලු ඇති වී තිෙබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ෙමෙතක් එම ජල සැපයුම ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

( 13 )
(ii)

ෙමම පෙද්ශවාසීන් සඳහා නල ජල පහසුකම් ෙනොපමාව ලබා දීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග්
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

මහතා,—

විදුලිබල

හා

පුනර්ජනනීය

1539/’18
බලශක්ති

(i)

පූජනීය ස්ථාන හා ෙපොදු ස්ථාන සඳහා සූර්ය බලශක්ති විදුලි ජනක යන්ත
කට්ටල සවි කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම එක් එක් ව2ාපෘතිය සඳහා වැය වන මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) එම වැඩසටහන කවර ආයතනයක් හරහා කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම සෑම ව2ාපෘතියක් සඳහාම නාම පුවරුවක් සවි කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එක් නාම පුවරුවක් සඳහා වැය වන මුදල ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1584/’18
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් කුඩා රබර් වතු කර්මාන්තෙයන් ජීවත්වන පවුල් සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(ii) රබර් කර්මාන්තය පහත වැටීම ෙහේතුෙවන් අද වනවිට ඔවුන් ඉතාම අසරණ
තත්ත්වයට පත් වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2015 වර්ෂයට ෙපර, වර්ෂයකට එක් අෙයකුට ෙකොපමණ රබර් පමාණයක්
සඳහා ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු ( ESC) බදු අය කරන ලද්ෙද්ද;
(ii) එම බදු මුදල ෙකොපමණද;
(iii) අද වනවිට ෙමම ESC බද්ද එක් අෙයකුට ෙකොපමණ රබර් පමාණයක් සඳහා
අය කරනු ලබන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම බදු කමය මඟින්, කුඩා රබර් වතු කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ජනතාව හා
කුඩා රබර් වතු ව2ාපාරිකයන් තවත් පීඩනයට පත් කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1334/’18
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දිවයිෙනහි දිස්තික්ක විසිපහ සඳහා කිකට් සංගම් විසිපහක් තිෙබ්ද;

( 14 )
(ii)

කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය සඳහා වූ කිකට් සංගමය පිහිටුවීමට ෙමෙතක් අවසර
ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) කිලිෙනොච්චි දිස්තික් කිකට් සංගමය ශි ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ලියාපදිංචිය
සඳහා කිහිප විටක්ම අයදුම් කර ඇතත්, ෙමෙතක් එය ලියාපදිංචි ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) 2010 වර්ෂෙයන් පසුව කිලිෙනොච්චි දිස්තික් කිකට් සංගමයට ඔබ අමාත2ාංශය
විසින් ලබා දී ඇති ආධාර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1364/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙම් වනවිට තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වන නිවාස ආධාර, නිවාස ණය හා
උපකරණ ලබා දීම සහ නිවාස ඉදිකර දීම ආදි වැඩසටහන් කවෙර්ද යන්න එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

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

“ගාම ශක්ති” නමැති රු. ලක්ෂ 5ක නිවාස ආධාර වැඩසටහන, තිකුණාමලය
දිස්තික්කය තුළ කියාත්මක වන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද;
එම වැඩසටහන යටෙත් තිකුණාමලය දිස්තික්කයට ෙවන් කර ඇති මුදල
ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා පතිලාභීන් ෙතෝරාගන්නා කමෙව්දය සහ ඒ සඳහා සපුරාලිය යුතු
අවශ2තා කවෙර්ද;
එම වැඩසටහන යටෙත් එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව
ෙතෝරාෙගන ඇති පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
ඒ සඳහා යම් යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සංවිධායකවරයන්ෙග් ලිපි අනුව
පතිලාභීන් ෙතෝරා ගන්නා බවට පැමිණිලි ලැෙබන බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන්
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1384/’18
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු හන්තාන වතුයාෙය් 2002 වර්ෂෙය්දී
ෙසේවය කරන ලද වතු කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) වර්ෂ 2000 සිට 2015 දක්වා ෙමම වතුයාෙය් ෙසේවය කර විශාම ගැන්වූ පිරිමි
සහ කාන්තා වතු කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ විශාම ගැන්වූ කම්කරුවන් අතරින් ෙම් වනවිටත් ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග්
භාර අරමුදල්, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පතිලාභ සහ විශාම පාරිෙතෝෂිකය
ෙගවා ෙනොමැති කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් කම්කරුවාෙග් නම, ලියාපදිංචි සාමාජික අංකය,
ෙසේ.නි.භා.අරමුදල්, ෙසේ.භා.අරමුදල් සහ විශාම පාරිෙතෝෂිකෙය් හිඟ මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1411/’18
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අම්පාර නගරෙය් පිහිටි ෙමෙතෝදිස්ත ෙද්වස්ථානය ස්ථාපිත කර වසර
හැත්තෑවක් වන බවත්;
(ii) ආගමික සිද්ධස්ථානයක් ෙලස එම සිද්ධස්ථානය පිහිටි ඉඩම සඳහා
නීත2ානුකූල ලියවිල්ලක් ෙමෙතක් ලබා දී ෙනොමැති බවත්;
(iii) 2009 වර්ෂෙය් සිට එම ෙද්වස්ථානය සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදුකරයක් ඉල්ලා
අවශ2 ෙල්ඛන සකස් කර ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්;
(iv) එම ඉල්ලීම පිළිබඳව සියලු ෙල්ඛන අම්පාර නිෙයෝජ2 ඉඩම් ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලය මඟින් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාලයට යවා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඒ අනුව, දහස් ගණන් ජනතාවෙග් ආගමික වත් පිළිෙවත් සිදු ෙකෙරන ෙමම
ෙද්වස්ථානයට දිගුකාලීන ඉඩම් බලපතයක් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා,—
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

ඉඩම්

සහ

පාර්ලිෙම්න්තු

1413/’18
පතිසංස්කරණ

(i)

ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැනුම් ක්ෙෂේත සහායක තනතුර
සඳහා 2017 වර්ෂෙය්දී තරඟ විභාගයක් පැවැත්වූ බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම විභාගෙයන් සමත්වූවන් අතරින් පුහුණුව සඳහා බඳවාගත් සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(iii) පුහුණුව සඳහා අය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම පුහුණුව ලැබූවන්ෙගන් මැනුම් ක්ෙෂේත සහායක තනතුර සඳහා ශී ලංකා
මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගත් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(v) පුහුණුව ලැබූවන් අතරින් පත්වීම් ෙනොලබා සිටින සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(vi) තරඟ විභාගෙයන් සමත් වී පුහුණුව අවසන් කර දැනට රැකියා සඳහා
බඳවාෙගන ෙනොමැති පුද්ගලයන් සඳහා පත්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(vii) බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිෙයන් බැහැරව මැනුම් ක්ෙෂේත සහයක තනතුර සඳහා
බඳවා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව දන්ෙන්ද;
(viii) තරඟ විභාගෙයන් සමත්ව පුහුණුව සඳහා ෙතෝරා ෙනොගත් අයදුම්කරුවන්
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1424/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)

ශී ලංකාෙව් දිළිඳුකම පිටුදැකීෙම් අභිලාශෙයන් පිහිටුවන ලද දිවි නැගුම
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු ෙකොෙතක් දුරට ඉටුවී
තිෙබ්ද;
දිවිනැගුම පතිලාභ (සමෘද්ධි සහනාධාර) ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව වැය වන මුදල
ෙකොපමණද;

( 16 )
(iii)

ෙම් වනවිට දිවිනැගුම පතිලාභ ෙනොලබන එෙහත් එම පතිලාභ අෙප්ක්ෂාෙවන්
සිටින පවුල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) (i) පසුගිය කාලෙය්දී දිවි නැගුම පතිලාභීන් අපක්ෂපාතීව ෙතෝරා ගන්නා ලද බවට
සෑහීමකට පත්වන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන නව කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) දිවිනැගුම නිලධාරින් හා පතිලාභීන් ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා ෙයොදාගත් බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී එබඳු කියාවන් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(v) දිවිනැගුම අරමුදල මෑතකදී සම්මත කරන ලද ජාතික විගණන පනතට අනුව
විගණනයට භාජනය කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1436/’18
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2ාංශෙය් සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් මාණ්ඩලික නිලධාරින් වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා
කාලය තුළ රාජකාරි අවශ2තා සඳහා සහ ෙලෝක බැංකු ආධාර ඇතුළු ෙද්ශීය
හා විෙද්ශීය ආෙයෝජන යටෙත් වූ ව2ාපෘතීන් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශගත වූ
අවස්ථා සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර, සංචාරය කරන ලද රට, සංචාරෙය්
අරමුණ, සංචාරෙය් කාල සීමාව, සංචාරය සඳහා මුළු වියදම, (ගුවන් ටිකට් පත්
ගාස්තු, යැපුම් දීමනා හා ෙවනත් දීමනා) සහ ඒ සඳහා අරමුදල් සැපයූ ෙද්ශීය
ෙහෝ විෙද්ශීය ආයතන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1533/’18
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන
සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් උතුරු පළාෙත් කාන්තා මූලික පවුල් අනූදහෙසන්
නිවාස හා ජීවෙනෝපාය පහසුකම් ලැබී ඇති පවුල් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
ඉහත පවුල් අනූදහෙසන් ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූවන්, කෙශේරුකා
ආබාධවලට ලක්වූවන් හා වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන්ට රජෙයන් ලබා දී ඇති
සහන කවෙර්ද;
ඉහත (i) හා (ii)ට අදාළව සහන ලබාදුන් වර්ෂය, දිනය හා සහන පිළිබඳ
ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
පුනරුත්ථාපනය කරනු ලැබූවන්ෙග් ජීවෙනෝපාය වැඩසටහන තුළ පුනර්ජීවන
හා සහන වැඩසටහන් අන්තර්ගත වී තිබුෙණ්ද;

( 17 )
(v)

එෙසේ නම්, එම සහන ලබාදුන් දින වකවානු හා ලබාදුන් සහන පිළිබඳ
විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
17/’18
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ2ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ශාඛාවල ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාගත්
පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා තනතුරු නාම කවෙර්ද;
(iv) එම බඳවා ගැනීම් සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
(v) මහනුවර දිස්තික්කෙය් ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීමට අමාත2ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
58/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(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?
137/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— සමාජ සුබසාධන හා පාථමික කර්මාන්ත
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)

ගෙල්ෙවල පෙද්ශෙය් ඉහළ ලිග්ගල නමින් ගමක් තිෙබන බවත්;
ෙමම ගෙම් බහුතර පවුල් සංඛ2ාවක් ගෙඩොල් කපා ජීවත්වන බවත්;
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(iii)

පවතින දැඩි නියඟය, අමුදව2 මිල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්තු ඉහළ යෑම
ෙහේතුෙවන් ෙම් වනවිට එම ගම්මානෙය් ජනතාවම කර්මාන්තය කරෙගන
යාෙම්දී දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට ලක්වී සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, එම ගම්මානෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳීමට අමාත2ාංශය ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
179/’18
ගරු (ෛවද2) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත2තුමියෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2012.11.10 වැනි දින වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් සිදුවූ ඝාතන සම්බන්ධෙයන්
ෙසවීමට එවකට විෂයභාර අමාත2වරයා විසින් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
(iv) එම වාර්තාව අමාත2වරයාට භාර දුන් දිනය කවෙර්ද;
(v) එකී වාර්තාෙව් අඩංගු නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද;
(vi) එම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කර තිෙබ්ද;
(vii) එම සම්පූර්ණ වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
209/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2015.09.01 දින සිට 2017.07.31 දින දක්වා ජනාධිපතිවරයා, අගාමාත2වරයා,
කථානායකවරයා සහ අමාත2වරුන් සමඟ ෙයදුනු විෙද්ශ සංචාර ද ඇතුළුව එක් එක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙයදුණු නිල විෙද්ශ සංචාර සංඛ2ාව, අවෙරෝහණ
පිළිෙවළට එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
289/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ශී ලංකා යුද හමුදාව ෙවනුෙවන්
ආහාර සඳහා මස් වර්ග ලබාදුන් සැපයුම්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) යුද හමුදාව සඳහා මස් සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා ගනු ලබන ආකාරය කවෙර්ද;
(iii) ෙමම කාලය තුළ එක් එක් මස් වර්ගය සඳහා වාර්ෂිකව, ෙගවන ලද මුළු මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඒ සඳහා තවදුරටත් ෙගවීමට ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(v) එම එක් එක් මස් වර්ගෙය් වාර්ෂික අවශ2තාවය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 19 )
395/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ජනාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අනුමත කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) 2016.01.02 දින සිට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් පත් කර ඇති
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් පත් කර ඇති ක්ෙෂේත කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

එම එක් එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් නම, අධ2ාපන සුදුසුකම් හා
ෙවනත් සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එක් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයක් සඳහා ෙගවන වැටුප ෙකොපමණද;
(iii) ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ එම සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් සඳහා දරා
ඇති සමස්ත පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iv) අදාළ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන් විසින් එම පිරිවැයට සාෙප්ක්ෂව
පමාණවත් කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
468/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

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

ෙම් වනවිට ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටින මුළු
නිලධාරින් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එම නිලධාරින්ෙග් නම්, තනතුරු නාම සහ ෙසේවා ස්ථාන ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
දැනට ශී ලංකා අධ2ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ2ාව හා
පුරප්පාඩු පවතින ෙසේවා ස්ථාන කවෙර්ද;
එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත2ාංශය විසින් තරඟ විභාග පවත්වා තිෙබ්ද;

(v) එෙසේ නම්, එම විභාගෙයන් සමත් වූ අයෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පිරිසට පත්වීම් ලබාදීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙදසැබ 05 වැ" බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
59/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

(ii)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අනුව, නැව් සෑදීෙම් හා ෙකොටස් කිරීෙම්
කර්මාන්තය සහ නැව් අලුත්වැඩියාව දිරිගැන්වීමට හම්බන්ෙතොට සහ
තිකුණාමල පෙද්ශෙය් රජෙය් ඉඩම් ලබාදීමට ෙයෝජනා කළ බව පිළිගන්ෙන්ද;
දිස්තික්ක ෙල්කම්වරයා විසින් සකස් කර ඇති රජෙය් නිල වාර්තා අනුව,
හම්බන්ෙතොට සහ තිකුණාමල දිස්තික්කයන්හි පවතින රජෙය් ඉඩම් පමාණය
ෙහක්ටයාර ෙකොපමණද;

( 20 )
(iii)

රජය විසින් හඳුනාෙගන ඇති, රජය සතු එකී ඉඩම්වලින් ඵලදායී ෙලස
උපෙයෝජනය කළ සහ ෙනොකළ ඉඩම් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අනුව, ෙබදා දුන් ඉඩම් පමාණය සහ ඒවා
ෙබදා දුන් පුද්ගලයන් කවුරුන්ද; කුමන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
227/’18
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

මුලතිව් දිස්තික්කය ශී ලංකාෙව් ඉතාමත් දිළිඳු දිස්තික්කයක් බවත්;
ෙමම දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාගැනීම සඳහා ආසන්න වශෙයන්
පතිලාභීන් 23,057ක් සුදුසුකම් ලබන බව හඳුනාෙගන තිබුණද, ෙම් දක්වා
සහනාධාර ලබාදී ඇත්ෙත් පතිලාභීන් 11,111කට පමණක් බවත්;
(iii) 2013 වර්ෂෙය් සමෘද්ධි පතිලාභීන් ෙතෝරාගැනීෙම්දී කෙරයිතුෙරයිපට්රු
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ගාම නිලධාරි වසම් 10ක හා පුදුකුඩියිරුප්පු
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 13ක නැවත පදිංචි කිරීම්
සඳහා අවසර ෙනොලද බැවින්, ඉහත ගාම නිලධාරි වසම් 23න් කිසිම
පතිලාභිෙයක් ෙතෝරා ෙනොගන්නා ලද බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ෙම් තත්ත්වය තුළ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාගැනීම සඳහා දැනට හඳුනාෙගන
ඇති පතිලාභීන්ෙගන් ඉතිරි පතිලාභීන් 11,946කට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීම
සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ඉහත සඳහන් කෙරයිතුෙරයිපට්රු හා පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයන්හි ගාම නිලධාරි වසම්වල සිටින සමෘද්ධි පතිලාභීන්ෙග්
තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
290/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ආ)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, ෙගොඩකෙවල, ෙව්රහැර ජල ව2ාපෘතියක් ආරම්භ
කිරීමට සැලසුම් කළද එය අතරමග නවතා දමා ඇති බවත්;
(ii) ඒ ෙහේතුෙවන් එම පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත්වී ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

සැලසුම් කළ පරිදි එම ව2ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම කඩිනම්
කරන්ෙන්ද;

(ii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 21 )
414/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින විදුහල්පතිවරයන් සංඛ2ාව,
එක් එක් කලාප අධ2ාපන කාර්යාල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) 2015 ජනවාරි 08 දිෙනන් පසුව, එම විදුහල්පතිවරයන්ට ෙහෝ විදුහල්පති
ෙසේවෙය් ෙනොවන අයට ෙහෝ විදුහල්පති ෙසේවෙය් උසස්වීම් ලබා දී තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, උසස්වීම් ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් අතර ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට
ලක්වූවන් සිටින්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
442/’18
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2017.05.27 දින ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයෑෙමන්, බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙපොෙල්ෙගොඩ සිට ඉහළ ෙවල්ගම දක්වා දිෙවන
මාර්ගෙය් 1 කණුව නමැති පෙද්ශය නායයෑෙමන් ෙම් වනවිට එම මාර්ගය
භාවිතා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්;
(ii) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් එකී මාර්ගය පරිහරණය කළ අංක 819G මුදුන,
819H ගමෙග් වත්ත, 824 තැන්නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවල්ගම යන ගාම
ෙසේවා ෙකොට්ඨාසවල පිහිටි ඕමත්ත ජනපදය, ඕමත්ත ෙකොළණිය,
ගම්පලකන්ද, වවුලාකන්ද, මුදුන, බෙට්ගල්ල, තැන්ෙහේන, සමඟිපුර, ඉහල
ෙවල්ගම, ගල්ලනමුල්ල, ෙහේන්යාය සහ අටහවුල්ෙහේන යන පෙද්ශවල
10,000 - 15,000 ක් අතර ජනතාවක් බරපතල පීඩාවකට පත්වී ඇති බවත්;
(iii) ෙමම මාර්ගය යථාවත් කිරීමට දැනට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

භාවිතා කළ ෙනොහැකි ෙසේ විනාශ වී ඇති උක්ත මාර්ගය කඩිනමින්
පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දින වකවානු හා අවසන්
කරන දින වකවානු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
495/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

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

ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් පාලනය යටෙත් ධාවනය වන
බස්රථ සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
දැනට ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
එහි දැනට ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
ඌව පළාත් පධාන අමාත2වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, ෙම් දක්වා
එම අධිකාරිෙය් ලබාදි ඇති රැකියා සංඛ2ාව හා එම රැකියාලාභින්ෙග් නම් හා
ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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(v)

වත්මන් පධාන අමාත2වරයා එම ධූරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව ලබාදී ඇති
බස්රථ අවසර පත (Permits) හා එම අවසර පත් ලබාදුන් මාර්ග හා
පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
520/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2016 වර්ෂෙය් සුරාබදු ආදායම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස
ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂෙය් දුම්ෙකොළ හා සිගරට් නිෂ්පාදනය මත පනවන ලද බදු මඟින්
උපයාගත් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) හි ආදායම පිළිෙවලින් රුපියල්
මිලියන ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් ෙමෝල්ට් මධ2සාර නිෂ්පාදනය ලීටර් ෙකොපමණද;
(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදනය අලුතින් ආරම්භ කිරීමට සමාගම්වලට
නව බලපත නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බලපත සංඛ2ාව සහ එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) සුරාබදු නීතිය යටෙත් වැටලීම් සිදු කිරීමට බලය ඇති ආයතනය හා එහි
අධිකාරි බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
(ii) අත්අඩංගුවට පත් නීත2ානුකූල ෙනොවන සුරා සම්බන්ධෙයන් නීති කටයුතු
කිරීම සඳහා අධිකාරී බලය ඇත්ෙත් කා හටද;
(iii) ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
530/’18
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

ෙර්ගු අධ2ක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් නිෙයෝගය අනුව 2016.09.21 දින සියලු ෙර්ගු
පරීක්ෂණයන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙමන් රටට විශාල ආදායමක් අහිමි වී
ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එෙසේ නම්, (ආ) (iii)හි සඳහන් නිෙයෝගය අවලංගු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
202/’18
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— මුදල් හා ජනමාධ2 අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2015.01.09 දින සිට 2017.11.30 දින දක්වා ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද
ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව, ශී ලංකා රුපියල පිරිහී ඇති අගය ෙකොපමණද;
(ii) එකී කාල වකවානුව තුළ රුපියෙල් පිරිහීම ෙහේතුෙවන් ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ණය
ඉහළ ෙගොස් ඇති පමාණය රුපියල් වලින් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
563/’18
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ කීඩා අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මෑතකදී විසුරුවා හරින ලද වයඹ පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත2වරයා යටෙත්
පැවති අමාත2ාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ෙවනත් ව2වස්ථාපිත ආයතන
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ආයතනවල නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) යහපාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව, වයඹ පළාත් සභාෙව් පධාන
අමාත2වරයා යටෙත් පාලනය වූ ආයතන සඳහා බඳවාගනු ලැබූ ෙසේවකයන්
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) බඳවා ගනු ලැබූ ෙසේවකයන්ෙග් නම් හා බඳවාගත් තනතුරු ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාව අනුගමනය කරනු ලැබූ
කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

578/’18
වාණිජ කටයුතු

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා, ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කිරීම සඳහා වැය
වූ මුදල, එක් එක් වර්ෂය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
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(ii)

ශී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය කරනු ලබන සමාගම්වල නම් සහ ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1365/’18
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

මුද්දර නිකුත් කර, කල්ගතවූ පසු එම මුද්දරවල ෙවෙළඳෙපොළ අගය මුහුණත
අගයට වඩා වැඩිවන බවත්;
(ii) එම මුද්දර අෙලවි කර විශාල ආදායමක් ලැබිය හැකි බවත්;
(iii) එබැවින්, එවැනි මුද්දර පිළිබඳව කාලීන විගණනයක් සිදුකළ යුතු බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

එවැනි පැරණි මුද්දර ෙතොගයක් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ෙතොගය ෙකොපමණද;

(iii)
(iv)

ෙමම මුද්දර ෙතොගය අවසන්වරට විගණනය කළ දිනය කවෙර්ද;
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව පැවතිය යුතු ෙමම මුද්දර ෙතොගය දැනට
පවතින ස්ථානය කවෙර්ද;

(v)

එම මුද්දර ෙවනත් ආයතනයකට පවරාෙගන ඇත්නම් එයට ෙහේතුව කවෙර්ද;

(vi)

ෙමම මුද්දර අෙලවිකර ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද;

(vii)

එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1385/’18
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු ෙබෝපිටිය වතුයාෙය් 2002 වර්ෂෙය්දී
ෙසේවය කරන ලද වතු කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(ii) වර්ෂ 2000 සිට 2015 දක්වා ෙමම වතුයාෙය් ෙසේවය කර විශාම ගැන්වූ පිරිමි
සහ කාන්තා වතු කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ විශාම ගැන්වූ කම්කරුවන් අතරින් ෙම් වනවිටත් ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග්
භාර අරමුදල්, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පතිලාභ සහ විශාම පාරිෙතෝෂිකය
ෙගවා ෙනොමැති කම්කරුවන් සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් කම්කරුවාෙග් නම, ලියාපදිංචි සාමාජික අංකය,
ෙසේ.නි.භා.අරමුදල්, ෙසේ.අ. අරමුදල් සහ විශාම පාරිෙතෝෂිකෙය් හිඟ මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1454/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මහවැලි ගඟ මුහුදට වැෙටන ස්ථානෙය් පිහිටි පාලම් තුෙනන් උප්පාරු පාලම යට මුහුදු
රළ මඟින් ස්වභාවිකව සකස් වී ඇති වැලිපරය ඉවත් කිරීමට ෙපෞද්ගලික
ව2ාපාරිකෙයකුට බලපත ලබා දී ඇත්ෙත් කවෙරකුෙග් නිර්ෙද්ශ මත කවුරුන් විසින්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

උප්පාරු පාලෙම් ආධාරක කණු අසළ තැන්පත් වී ඇති මුහුදු හා ගංගා මිශ
වැලිපරය ඉවත් කළ යුතු බවට භූ විද2ා කැණීම් හා පතල් කාර්යාංශ වාර්තාෙව්
සඳහන් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ වැලි ඉවත් කිරීෙමන් උප්පාරු පාලෙම් ආධාරක කණුවලට ෙහෝ එහි
පැවැත්මට හානියක් සිදු ෙනොවන බවට සහතික වන්ෙන්ද;
(iii) එම ස්ථානෙයන් ගන්නා වැලි ඍජුවම ඉදිකිරීම් සඳහා ෙයොදා ගැනීම අනුමත
කරන්ෙන්ද;
(iv) ෙමම වැලි පරය ඉවත් කිරීෙමන් ගෙඟ් ජලය අඩු කාලයට ගංගා ජලය හා මුහුදු
ජලය එක් වීෙමන් නිරන්තරෙයන්ම මහවැලි ගෙඟ් ජලයට මුහුදු ජලය මිශව
පැවතිය හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;
(v) එම පාලම යට වැලි කැණීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1414/’18
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගනු ලැබූ මහරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, පන්නිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි ජින්සරෙහේන වත්ත
නමැති ඉඩෙම් හා ෙකොට්ටාව ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි කුලෙහේනවත්ත
නමැති ඉඩෙම් වපසරිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ඉඩම්වල පර්චසයක තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වනවිට ෙමම ඉඩම් නිවාස ඉදිකිරීම් සඳහා ෙපෞද්ගලික සමාගමකට ෙහෝ
ආයතනයකට විකුණා තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම්වල පර්චසයක විකුණුම් මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(v) ෙමම ඉඩම් ෙපෞද්ගලික අංශයට විකිණීෙම්දී ෙවෙළදෙපොළ වටිනාකම
පිළිබඳව සැලකිලිමත් වී තිෙබ්ද;
(vi) ෙමම ඉඩම්වල ඉදිකරනු ලබන නිවාස විකුණනු ලබන මිල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1425/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රජය විසින් මහජනතාවෙග් අවශ2තා සඳහා රජෙය් කාර්යාල තුළදී නිලධාරින්
හමුවීම සඳහා සතිපතා නිශ්චිත කාර්යාල දිනයක් හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;

( 26 )
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

ෙමම කාර්යාල දිනය සම්බන්ධෙයන් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබ් නම්, එය
කවෙර්ද;
කාර්යාල දිනයක් පකාශ කර තිෙබ් නම්, එම දිනෙය්දී කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම්
හා ෙවනත් රැස්වීම් පැවැත්වීෙමන් මහජනතාවට මුහුණදීමට සිදුවන අපහසුතා
සම්බන්ධෙයන් පිළියම් ෙයොදා තිෙබ්ද;
නිශ්චිත කාර්යාල දිනයන්හි දී පාෙද්ශීය හා දිස්තික් කාර්යාලවල උසස්
නිලධාරින් ෙකොළඹ පධාන කාර්යාලවලට කැඳවනු ලබන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එවැනි දිනවල දී මහජනතාවෙග් අවශ2තාවයන් ඉටු කිරීම සඳහා
කියාත්මක කරනු ලබන සැලසුම් කවෙර්ද;
මහජනතාව ෙවනුෙවන් වඩාත් ඵලදායී රාජ2 ෙසේවාවක් ඉටු කිරීම සඳහා නව
සැලසුම් කියාත්මක වන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
154/’18
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා
ආර්ථික අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

උමා ඔය සංවර්ධන ව2ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ෙබොෙහෝ පිරිසකෙග් නිවාසවලට
හානි සිදු වී ඇති බවත්;
(ii) එෙසේ නිවාස හානි වු පිරිෙසන් 220 ෙදෙනකුට සිය නිවාස අතහැර දමා යන
ෙලස දැනුම් දී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

එෙසේ නිවාස අතහැර යන ෙලස දැනුම් දී ඇති නිවාස හිමියන්ෙග් නම් හා
ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(ii) නිවාස අතහැර යෑමට ෙපර ඔවුන්ට ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ෙමෙතක් ඉටු වී
ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;
(iii) පීඩාවට පත් 220ක් පමණ වූ නිවාස හිමියන්ෙග් ගැටලුව විසඳීමට අමාත2ාංශය
ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
402/’18
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ලැෙබන සාමාන2 මාසික ආදායම ෙකොපමණද;
එම ආදායම තැන්පත් කිරීම සඳහා, අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහාම වූ ගිණුමක්
පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම ගිණුෙම් මුළු ෙශේෂය ෙකොපමණද;
2017 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මස ෙහෝ ආසන්න කාලෙය්දී එම ගිණුෙමන් යම්
මුදල් පමාණයක් රජය විසින් ලබා ෙගන තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

( 27 )
(vi) තැන්පත් මුදලින් ෙමපමණ මුදල් පමාණයක් ලබා ගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
525/’18
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අනුමත ෙසේවක සංඛ2ාව ෙකොපමණද;
2014.12.31 දිනට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත
ස්ථිර, අනියම්, විෙශේෂ ව2ාපෘති හා පුහුණුවන කාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2017.09.30 දිනට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත
ස්ථිර, අනියම්, විෙශේෂ ව2ාපෘති 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?
1109/’18
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා විසින් වත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉදිකරන ලද ගල්උඩුපිට රජෙය් ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කළ
මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ලද්ෙද් කුමන කටයුත්තක් සඳහාද;
(iii) එම පෙද්ශෙය් දරුවන් කීඩාපිටියක් ෙලස භාවිතා කරන ලද අදාළ භූමිෙයහි
ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම විද2ාත්මක පදනමක් මත නිමකර තිෙබ්ද;
(iv) ෙම් වනවිට අදාළ ෙගොඩනැගිල්ල එක් පැත්තකට ඇලවීමට ලක්වී ඇති බවත්,
ෙදොර ජෙනල් හා අෙනකුත් වටිනා දෑ ගලවා ෙගන ෙගොස් ඇති බවත් දන්ෙන්ද;
(v) එකී ෙගොඩනැගිල්ෙල් වැඩ කටයුතු ෙම් වනවිට නිම කර ඇතත්, කිසිදු
පෙයෝජනයක් ෙනොගැනීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට එෙරහිව
ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(vi) එම ෙගොඩනැගිල්ල ෙම් වනවිට වල් බිහි වී ඇති තත්ත්වයට පත්වීම
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1129/’18
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

(ii)

ෙකරවලපිටිය පෙද්ශෙය් ඉදිකර ඇති බර ඉන්ධන (HFO) මඟින් දැනට
කියාත්මක වන බලාගාරය වසරක කාලයක් තුළ දවීකෘත ස්වභාවික වායු
(LNG) මඟින් කියාත්මක කරවීම සඳහා එකඟතාවයක් තිබුෙන්ද;
එම එකඟතාවය කඩ වී තිෙබ්ද;

( 28 )
(iii)

එම එකඟතාවය කඩවීම ෙහේතුෙවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවී ඇති
අලාභය ෙකොපමණද;
(iv) එකී බලාගාරය මඟින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා ෙදන විදුලි ඒකකයක
මිල නියම කිරීමට අදාළව ඇතිකර ගන්නා ලද එකඟතාවයන්ට පටහැනිව
කටයුතු සිදුවන බව දන්ෙන්ද;
(v) ගිවිසුම් පකාරව විදුලි සැපයුම්කාර සමාගම කියා කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(vi) එම එකඟතාවය පරිදි කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු
වී ඇති පාඩුව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1426/’18
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

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

ශී ලංකාෙව් ඇති අස්වද්දන ලද මුළු කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
ඒ අතරින් ෙම් වනවිට වී වගා කර ඇති කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
ශී ලංකාෙව් තිෙබන පුරන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
එම ඉඩම් වගා කිරීම සඳහා කඩිනම් සැලැස්මක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
වී වගාව සඳහා අවශ2 බීජ හා ෙපොෙහොර නිසි පරිදි අපමාදව සැපයීමට
කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;
(vi) වී මිලදී ගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති සැලසුම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

වී වගාව සඳහා තරුණ පරපුර ඉදිරිපත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් සිදු වන ශම
බලකාය අඩුවීම සම්බන්ධෙයන් කිසියම් කියාමාර්ගයක් ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) වගාවට අවශ2 යන්ත සූත පහසු හා සහන මිල කමයකට ලබා දීමට සැලසුම්
කර තිෙබ්ද ;
(iii) තරුණ පරපුර කෘෂිකර්මාන්තයට ෙයොමු කිරීම සඳහා ආකර්ෂණීය සැලැස්මක්
කියාත්මක වන්ෙන් නම්, එය කවෙර්ද;
(iv) ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්ට කෘෂිකර්ම අංශෙය් රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සඳහා වූ
විෙශේෂ සැලැස්මක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1437/’18
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

(ii)
(iii)

වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙය්
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අරමුදල් ලැබූ ව2ාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී භාණ්ඩ
ඇනවුම් කිරීම සහ තත්ත්ව පරීක්ෂණ සඳහා නිලධාරින් විෙද්ශගත වූ
අවස්ථාවල එම විෙද්ශ සංචාර ෙවනුෙවන් වැය වූ මුදල මණ්ඩලෙය් ෙහෝ
ව2ාපෘතිෙය් පිරිවැයට ඇතුළත් වන්ෙන්ද;
ඒ පිළිබඳ විස්තර සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
ඇනවුම් කළ භාණ්ඩවල තත්ත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නිලධාරින් වරින් වර
විෙද්ශගත වීෙම්දී ඔවුන්ෙග් ෙසේවා අවශ2තා ආවරණය කළද, එයින් සිදුවන
අධික පාඩුව අවම කර ගැනීමට අදාළ භාණ්ඩ නියැදි ෙගන්වා ගැනීම ෙහෝ එම
භාණ්ඩ ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙගන්වා තත්ත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු
කිරීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්ද;

( 29 )
(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, භාණ්ඩ තත්ත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස සුදුසු
ෙවනත් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1532/’18
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1999.05.17 දින රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සඳහා පත්වීම් ලබා දීෙම්දී ෙසේවා
ව2වස්ථාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) ඉන් අනතුරුව 2005, 2012 යන වර්ෂවලදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සඳහා
පත්වීම් ලබා දීෙම්දී ෙසේවා ව2වස්ථාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) උපාධිධාරින් සඳහා පරිපාලන, කම සම්පාදන, සංවර්ධන, සංචාරක හා
අෙනකුත් ක්ෙෂේතයන්හි වැඩබලන ෙශේණි/ෙදවන ෙශේණි පරිපාලන නිලධාරින්
වශෙයන් පත්වීම් ලබා දී ඔවුන් සවිබල ගැන්වීමට ෙනොහැකි වූෙය් මන්ද;
(iv) “සංවර්ධන සහායක” යන තනතුර පමණක් උපාධිධාරින්ට ලබා දී ඊළඟ ෙසේවා
උසස්වීම, ඊළඟ විධායක තනතුරු පිළිබඳ කිසිවක් සඳහන් ෙනොකරන්ෙන්
මන්ද;
(v) විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා යටතට ගැෙනන පළාත් පාලන ආයතන සඳහා
උපාධිධාරි සහකාර පරිපාලන නිලධාරින්/උපාධිධාරි පරිපාලන නිලධාරින්
පත්කිරීම සඳහා පියවර ෙනොෙගන, ඔවුන් සවිබල ෙනොගන්වා එම ආයතන
දියුණු කළ හැක්ෙක් ෙකෙසේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2018 ෙදසැබ 08 වැ" ෙසන<රාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
60/’18
ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 211ට අනුව, ටිපල් සුපර් ෙපොස්ෙප්ට් (T.S.P.)
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිගැන්වීමට අනුගමනය කරන ලද
කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(ii)

ශී ලංකාෙව් ෙපොස්ෙප්ට් නිධිෙයහි, ශක2තා අධ2යනය පිළිබඳ සකසා ඇති
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(iii)
(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
1990 සිට ෙම් දක්වා රාජ2 අංශය විසින් ෙපොස්ෙප්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා ලබාදුන්
දායකත්වය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
රාජ2 අංශය මඟින් ෙපොස්ෙප්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා දුන් දායකත්වය මඟින්
ෙපොෙහොර ආනයනයට යන වියදම (වාර්ෂිකව) කවර පමාණයකින් අඩුකර ගනු
ලැබුෙව්ද;

(v)

( 30 )
(vi)

ෙමම අයවැය ෙයෝජනාෙවන් ෙම් වනවිට අත්පත් කරෙගන ඇති පතිලාභ
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
292/’18
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අම්බැවිල
හන්දිෙය් සිට රංවල හරහා උඩෙවල මාර්ගය වසර ගණනාවක සිට අළුත්වැඩියා
ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් දැඩි ෙලස අබලන්ව ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

එම මාර්ගය අයත්වන ආයතනය කවෙර්ද;
ෙමම මාර්ගය ගමනාගමනයට සුදුසු වන ෙලස අළුත්වැඩියා කිරීමට
සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, අළුත්වැඩියා කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන දිනය සහ අවසන් කිරීමට
ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(v) ෙම් වනවිට එම මුදල් ෙවන්කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

මහතා,—

කර්මාන්ත

හා

538/’18
වාණිජ කටයුතු

2017 අෙපේල් මස ෙකොහුවල නගරෙය් ස.ෙතො.ස. ශාඛාවක් විවෘත කළ බවත්;
එයට ඔබතුමාද සහභාගී වූ බවත් පිළිගන්ෙන්ද;
එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම රිසිට්පත් ඉංගීසි
භාෂාෙවන් පමණක් මුදණය කරන ලද ඒවා බව දන්ෙන්ද;
එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙව් පරිගණක කටයුතු සඳහා උපෙද්ශකවරෙයකු
වශෙයන් බඳවාෙගන ඇත්ෙත් ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති බිතාන2
ජාතිකෙයකු බව පිළිගන්ෙන්ද;
ෙම් සඳහා විෙශේෂඥ දැනුම ඇති ශී ලාංකිකයන් අවශ2 තරම් සිටියදී,
විෙද්ශිකෙයකු බඳවාගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් මුදණය කරනු ලබන රිසිට්පත් භාෂාතෙයන් මුදණය
කිරීමටත්, පරිගණක කටයුතු සඳහා ශී ලාංකිකයන් බඳවා ගැනීමටත් අවශ2 පියවර
ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
765/’18
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත් “සමෘද්ධි සිප්ෙදොර”
වැඩසටහනක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම වැඩසටහෙන් අරමුණු කවෙර්ද;

ශිෂ2ත්ව

නමින්

( 31 )
(iii)

2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා “සමෘද්ධි සිප්ෙදොර” ශිෂ2ත්ව ලැබූ බදුල්ල
දිස්තික්කෙය් ශිෂ2 ශිෂ2ාවන්ෙග් නම්, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී දැනට වඩා වැඩිපුර සිප්ෙදොර ශිෂ2ත්ව පමාණයක් බදුල්ල
දිස්තික්කයට ලබාදීමට අමාත2ාංශය ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
981/’18
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත2තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, මහවැලි කලාපයට අයත් ගල්නෑව නගරය ෙම්
වනෙතක් කිසිදු සංවර්ධන සැලැස්මකට භාජනය ෙනොවූ නගරයක් බවත්;
ඉතාම ජනාකීර්ණ නගරයක් වන ෙමය පමිතිෙයන් ෙතොර තත්ත්වයකට පත් වී
ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ගල්නෑව නගරය පමිතිෙයන් යුත් නගරයක් බවට පත් කිරීෙම් වැඩකටයුතු ආරම්භ
කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1006/’18
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් පතිසංස්කරණය
කරන ලද සුළු, මධ2ම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත එක් එක් වර්ෂවලට අදාළ පතිසංස්කරණ කටයුතුවල ෙභෞතික හා මූල2
පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළ ශක2තා අධ2යන, පාරිසරික සහ
ඉංජිෙන්රු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(vii) එම පතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී ඉවත් කරන ලද ෙරොන්මඩ, පස් ෙහෝ වැලි
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;
(viii) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ලබාගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1453/’18
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,— අගාමාත2තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මහවැලි ගඟ මුහුදට වැෙටන ෙගන්ෙග් පාලම ෙදපසින් උප්පාරු හා රාල්කුලි පාලම්
ෙදක පිහිටා ඇත්ෙත් මහවැලි ගෙඟ් ශාඛා ජල මාර්ග ෙදක මතින් බව එතුමා
දන්ෙනහිද?

( 32 )
(ආ)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

උප්පාරු ශාඛා ඇළ මහවැලි ගඟට සම්බන්ධ වන්ෙන් මහවැලි ගෙග්
මඩන්ෙතට්ටිවලට ඉහළින් හා රාල්කුලි
ශාඛාව සම්බන්ධ වන්ෙන්
මනල්ආරුවලින් වන නමුත්, ෙගන්ෙග් කලපුෙව් මුහුදු ජලය මහවැලි ගඟට මිශ
වීම වැළෙකන පරිදි පිහිටා ඇති වැලිපරෙයන් වැලි කැණීමට පාෙද්ශීය
ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශ පරිදි ලබා දී ඇති වැලි කැණීම් බලපත පමාණය
ෙකොපමණද;
එම බලපතලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා අනුමත වැලි කියුබ් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
2016 ජූනි හා 2018 මැයි භූ විද2ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය නිකුත් කර
ඇති සමීක්ෂණ වාර්තා ෙදෙකහි පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
එකී වාර්තාවල නිර්ෙද්ශ අනුව වැලි කැණීම් බලපත ලබාදීමට පවතින බාධක
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1497/’18
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත2තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2009 දී ෙහෝ ආසන්න කාලයකදී ලාඕස් ජනරජයට පැමිෙණන ශී
ලාංකිකයන්ට ගුවන් ෙතොටුපල වීසා (on arrival visa) ලබා ෙනොෙදන ෙමන් ශී
ලංකා රජය විසින් ඉල්ලා ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ඉල්ලීම රාජතාන්තිකව සාධාරණ වන්ෙන්ද;
(iv) ශී ලංකා රජය විසින් ෙවනත් රාජ2යන්ෙගන්ද ෙම් ආකාරෙය් ඉල්ලීමක් සිදු
කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම රටවල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

