
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 8(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 මා� මස 23 වැ" .#රාදා 

2018 අෙ/&0 මස 03 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
* 

පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ1 �ෙයෝග  
(අංක 1),— (203 වැ� අ:කාරය ;) ෙමෝට	 වාහන පනෙ1 8, 14 සහ 30 වග> සමඟ @ය*ය 
&�, එB පනෙ1 237 වග>ය යටෙ1 ෙමෝට	 වාහන (ගාස�්) �ෙයෝග ස�බධෙය 
පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2018 ජනවාH 15 "නැ> අංක 
2054/6 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.20 "න ඉ"Hප1 කරන ලද 
�ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ1 
�ෙයෝග  (අංක 2),— (203 වැ� අ:කාරය ;) ෙමෝට	 වාහන පනෙ1 143 වග>ය 
සමඟ @ය*ය &�, එB පනෙ1 237 වග>ය යටෙ1 ෙමෝට	 වාහන (අ:ෙVW 
මහාමා	ග) �ෙයෝග ස�බධෙය පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.වරයා *) 
සාදන ලGව, 2018 ජනවාH 15 "නැ> අංක 2054/8 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ 
කර� ලැබ, 2018.03.20 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

* 
පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ1 

�ෙයෝග  (අංක 3),— (203 වැ� අ:කාරය ;) ෙමෝට	 වාහන පනෙ1 215අ වග>ය 
සමඟ @ය*ය &�, එB පනෙ1 237 වග>ය යටෙ1 ස්ථාYය දඩ �ෙයෝග 
ස�බධෙය පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2018 
ජනවාH 15 "නැ> අංක 2054/9 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 
2018.03.20 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

* 
�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— [රාබG ආඥාපනත යටෙ1 � ෙVදනය,— 

[රාබG ආඥාපනෙ1 (52 අ:කාරය ;) 32 වග>ය සමඟ @ය*ය &� 25 
වග>ය යටෙ1 වා	^ක ම1පැ බලපත ගාස්� ස�බධෙය �ද+ හා 
ජනමාධ. අමාත.වරයා *) පනවන ලGව, 2017 ෙදසැ�බ	 11 "නැ> අංක 
2049/4 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.20 "න ඉ"Hප1 
කරන ලද �ෙVදනය අ�මත කළ &� ය. 

(අංක 1004 දරන [රාබG �ෙVදනය)  
(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 

 
 
 
 



( 2 ) 

 

* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 06 "නැ> අංක 2044/6 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 
2018.03.22 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 07 "නැ> අංක 2044/25 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 
2018.03.22 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 08 "නැ> අංක 2044/26 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 
2018.03.22 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙනොවැ�බ	 20 "නැ> අංක 2046/3 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙදසැ�බ	 13  "නැ> අංක 2049/20 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 
2018.03.22 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙදසැ�බ	 14 "නැ> අංක 2049/32 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
 
 
 
 

 



( 3 ) 

 

* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2017 
ෙදසැ�බ	 31 "නැ> අංක 2051/45 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2018 
ජනවාH 18 "නැ> අංක 2054/40 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 9),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2018 
ජනවාH 31 "නැ> අංක 2056/33 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

�ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනත යටෙ1 �යමය      
(අංක 10),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භාSඩ බG පනෙ1 2 වග>ය යටෙ1 *ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාSඩ බG ස�බධෙය �ද+ හා ජනමාධ.  අමාත.වරයා *) සාදන ලGව, 2018 
ෙපබරවාH 15 "නැ> අංක 2058/30 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.22 
"න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත.තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— කෙමෝපාය සංව	ධන 
ව.ාපෘ> පනත යටෙ1 �යමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව	ධන ව.ාපෘ> 
පනෙ1 3 (4) වග>ය යටෙ1 සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත.තර ෙවළඳ අමාත.වරයා 
*) සාදන ලGව, 2014 c� 16 "නැ> අංක 1867/5 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කරන 
ලද �යමය සංෙශෝධනය කර# 2017 ෙදසැ�බ	 29 "නැ> අංක 2051/38 දරන අ> *ෙශේෂ 
ගැසN පතෙP පළ කර� ලැබ, 2018.03.20 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත.තර ෙවළඳ අමාත.�මා,— කෙමෝපාය සංව	ධන 
ව.ාපෘ> පනත යටෙ1 �යමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව	ධන ව.ාපෘ> 
පනෙ1 3 (4) වග>ය යටෙ1 සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත.තර ෙවළඳ අමාත.වරයා 
*) සාදන ලGව, 2018 මා	� 16 "නැ> අංක 2062/47 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතය මd 
සංෙශෝ:ත 2017 ෙදසැ�බ	 15 "නැ> අංක 2049/59 දරන අ> *ෙශේෂ ගැසN පතෙP පළ කර� 
ලැබ, 2018.03.23 "න ඉ"Hප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත. මSඩලෙP අ�ම>ය දවා >ෙU.) 
 
 
* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 



( 4 ) 

 

2018 =" මස 05 වැ" අඟහ2වාදා 

වාeක ���f අෙghෂා කරන පශ්න 
135/’15 

ගf jk:ක ප>රණ මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3)  

 (අ) (i) f�ය+ ෙකෝp 400ක වැN බG �දලh වංචා @rම ස�බධෙය 
වැර"කfව ; skගලයෙt න� කවෙ	ද;  

 (ii) ඔwට ලබා G දxව� එh එh skගලයාට ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම skගලයට �යම කරන ලද දඩ �ද+ ඔw *) ෙගවා >ෙUද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) උhත වැN බG වංචාවට ස�බධ ෙබොෙහෝ �Hසh )pන බව1; 

 (ii) ෙk{ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙV ඉහළ �ලධාr ෙමම වංචාවට ස�බධ 
බව1; 

 (iii) ඇතැ� �Hස ්ෙ� වන*ට රp පැන ෙගොස ්ඇ> බව1;   

එ�මා දෙනyද? 

(ඇ) (i) වැN බG වංචාවට අදාළ )ය| skගලය ��බඳව *ම	ශන කට&� 
)Gවෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එමd අනාවරණය කරග1 skගලයෙt න�, 
�න, Gරකථන 
අංක හා තරා>රම කවෙ	ද; 

 (iii) ඔwට එෙරyව ෙගන ඇ> }යාමා	ග කවෙ	ද;  

  යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1197/’16 

ගf පkම උදයශාත ,ණෙසේකර මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) යාපනය "ස�්hකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට >�, 

 (i) වාHමා	ග සංඛ.ාව; 

 (ii) �ඩා වැV, අ�� සහ ඇළ මා	ග සංඛ.ාව; 

 (iii) අසව්kදන ලද ෙගො*�� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i)  1983 )ට 2009 ව	ෂෙP &දමය ත11වය �මවන ෙතh වාHමා	ග, වැV, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත11වය �ම �ෙම ප[ 2015 ව	ෂය දhවා, සමසත් වාHමා	ග, වැV, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණයට රජය *) ෙව කරන ලද �දල; 

එh එh ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1402/’16 

ගf බGල ,ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයy අංක 169 ෙයෝජනාවට අ�ව, �f� හා ඒ ආ�ත ප	ෙPෂණ 
සඳහා ෙව කරන ලද f�ය+ #
යන 5ක ප>පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය *සත්රයh ඉ"Hප1 කරෙද; 



( 5 ) 

 

 (ii) උhත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� රාජ. �ල. ප>පාදන 
භා*තා කර )G කරන ලද ප	ෙPෂණ සංඛ.ාව, එම ප	ෙPෂණ )Gකළ 
ප	ෙPෂකයෙt න� සහ ඒවාෙP කා	ය සාධන වා	තාවh ඉ"Hප1 
කරෙද; 

 (iii) ��බx (ග�#Hස,් කරාj නැp සහ සා"hකා) අපනයන සඳහා ; ෙසස ්බG 
ඉව1 @rම ෙහේ�ෙව 2016 ව	ෂෙP� ෙසස ්බG ආදාය� අy#�ෙ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1508/’17 

ගf උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට සමසත් ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙP අගය කවෙ	ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙghෂව, 2016.12.31 "නට සමසත් 
ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙP අගය ෙකොපමණ ප>ශතය@ ෙවනස ්� >ෙUද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� �kධ *ෙk{ය #ල� ගැY�වල අගය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1575/’17 

ගf (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— ඛ�ජ ෙත+ ස�ප1 සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා ඛ�ජ ෙත+ Y>ගත සංසථ්ාෙV සභාප>වරයාෙt නම හා 
�නය 
කවෙ	ද;  

 (ii) ඔ�ට y# වැ�g හා �මනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙV කළමනාකාර අධ.hෂවරයා ෙt නම හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (iv) ඔ�ට y# වැ�g හා �මනා කවෙ	ද; 

 (v) උhත තන�f ෙදකම එh skගලය� *) දැrමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) තන�f ෙදකh එh skගලය� *) දැrම [G[ ෙනොවන බව �ද+ 
අමාත.ාංශය *) දැ�� � >ෙUද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම උප ෙදස ්��ෙනොගැYමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1639/’17 

ගf න
 බSඩාර ජයමහ මහතා,— *G
බල හා sන	ජනYය බලශh> 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) ෙනෝබ+ Hෙසෝසස ්
#ට� නමැ> සමාගම *) ලංකා *G
බල මSඩලය 
ෙවත වH වර සපයා ඇ> �� ග+ අ�f පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ග+ අ�f ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ> ස��	ණ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම *) �) ෙවලාවට ග+ අ�f සැප�මට අසම1 �ම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරො�ෙචෝෙ+ ග+ අ�f බලාගාරෙP }යාකාH1වය අ1y��මට )G ; 
කාලය ෙකොපමණද; 

 



( 6 ) 

 

 (iv) එෙසේ *G
 ජනක යත අ1y��ම �සා ලංකා *G
බල මSඩලයට )G� ඇ> 
පාxව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙනෝබ+ Hෙසෝසස ් 
#ට� ආයතනය *) ලබාෙගන ඇ>                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
� ලංකාෙV ෙk{ය �ෙයෝ�තය ෙව ෙව වශෙය  කwfද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය පpපාpය ෙනොතකා ඉහත B ග+ අ�f සැප�� එB 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1647/’17 

ගf ච#ද * ෙ�)H මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ඌව පළා1 සභාව *) ඉඩ� ඔgs ලබා�ෙ� වැඩසටහනh "ය1 කර 
>ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව1ම ඌව පධාන අමත.ාවරයා එම �රයට ප1�ෙම අන�fව 
ෙ� දhවා ලබා � ඇ> ඔgs සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔgs ලබා � ඇ> skගලයෙt න�, 
�නය සහ ඔw ප"ංe ගාම �ලධාH 
වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ඔgs ලබා�මට පළා1 සභාව අ�ගමනය කළ කමෙVදය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1669/’17 

ගf අෙශෝක  යත මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) වයඹ පළා1 සභාව යටෙ1 s1තලම "ස�්hකය �ළ }යා1මක වන පළා1 
පාලන ආයතන *) අපදව. සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව. කළමනාකරණය සඳහා ව.ාපෘ>යh ෙමම පළා1 පාලන 
ආයතන සඳහා හ�වා � >ෙUද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙP )ට ෙ� දhවා එම ව.ාපෘ>ය සඳහා එh එh පළා1 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ> පහ[ක� හා �ද+ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1690/’17 

ගf ඩtලස් ෙkවානද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2000.05.05 "නැ> අංක 1130/22 දරන ගැසN �ෙVදනය මd එhස1 
ජා¤ෙt සං*ධානෙP, ෙකොෙk) සyතව නක+ස ් ක� වැpය සඳහා 
ෙලෝක උfම ත11වය ලැj� බව1; 

 

 



( 7 ) 

 

 (ii) ඉහත ෙකොෙk)වල පධාන ෙකොෙk)ය පකාරව, නක+ස ්ක�වැpයට ඉතා 
ආසනව �yp #�ෙg, ප*ල, පාතG�බර, ලtගල, *+ග�ව, ර1ෙතොට, 
උ�ෙවල හා මාතෙ+ යන පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාස 8ට අය1 අhකර 
2000ක *ශාල1වෙය &1 ¦# පමාණයh උhත ක�වැpය සමඟ ඒකාබkධ 
කර ෙනොමැ> බව1; 

 (iii) එබැ*, නක+ස ් ක�වැpය ෙලෝක උfම ත11වෙය ඉව1@rෙ� 
අවදානමකට ලhව ඇ> බව1;  

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) නක+ස ්ක�වැpය ෙලෝක උfම ත11වෙය ඉව1@rම වළhවා ගැYම 
සඳහා ඉහත සඳහ අhකර 2000ක ¦# පමාණය නක+ස ්ක� වැpය සමඟ 
ඒකාබkධ @rම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එy ව	තමාන ත11වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1695/’17 

ගf ෙමොෙහොම� නව* මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙP� s1තලම "ස�්hකෙP, ක+�pය පාෙk{ය සභාව, 
ෙනොෙරො�ෙචෝෙල§ ග�මානය �ළ ළමා උද.ානයh �y��මට අ�ම>ය 
ලබා � >ෙUද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ� ළමා උද.ානයh �y�වා >ෙUද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ �දලh ලැ¨ >ෙUද;  

 (ii) එම �ද+ ලැ¨ ඇ1ෙ1 කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1697/’17 

ගf �ම+ ර1නායක මහතා,— *G
 සංෙkශ, ©�ට+ යpතල පහ[ක� හා *ෙkශ 
ª@යා අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ }යා1මක @rමට ෙයෝ�තව >� “¬ග+ ” ව.ාපෘ>ය 
ස�බධෙය ¬ග+ සමාගම හා � ලංකා රජය අතර ඇ>කර ග1 W*[මh 
ෙහෝ එකඟතා 
ය*+ලh >ෙUද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ¬ග+ සමාගම ෙතෝරා ගැYමට රජය ¤රණය කළ පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව.ාපෘ>ය සඳහා � ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ ; හා ලබාG පහ[ක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව.ාපෘ>ය සඳහා � ලංකා රජයට වැය ; �දල ෙකොපමණද; 

 (v) ¬ග+ සමාගම ,වගත කළ බැනය කඩා වැ¯මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පrhෂණයh )Gකර වා	තාවh ��1 කර >ෙUද; 

 (vii) ¬ග+ සමාගම ෙමම ව.ාපෘ>ය අතහැර ඇ> බවට පකාශ කර >ෙUද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ W*[ම හා එකඟතා කඩ�ම ෙහේ�ෙව ඇ> ; �ල.මය හා 
අ��1 හා� කවෙ	ද; 

 



( 8 ) 

 

 (ix) එම හා�වල වගBම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1743/’17 

ගf ¯. රං�1 ද ෙසො§සා මහතා,— බධනාගාර ප>සංස්කරණ, sනf1ථාපන, 
නැවත ප"ංe @rම හා yG ආග#ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�f සඳහා බඳවා ගැYමට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව *) 2016 ව	ෂෙP ස��ඛ පrhෂණයh පැවැ1; බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 )ට 2016.10.27දhවා පැවැ1; ස��ඛ පrhෂණ සහ 
2016.11.03 )ට 2016.11.12 දhවා පව1වන ලද ව²හගත ස��ඛ 
පrhෂණෙP ප>ඵල මත අදාළ තන�f සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයG�කfව සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�f සඳහා බඳවා ගැY� කර ඇ> බව හා අදාළ W*[� 2016.11.24 
"න අ1ස කරන ෙලස [G[ක�ලා´ට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
මd දැ�� � නැවත එය ක+ දැ�ෙV මද; 

 (iv) එෙසේ ක+ දැ� ප1�� ෙ� වන*ට1 ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ප1�� ලබා �ෙ� ගැට| සහගත ත11වයh >�ය�, ප1��ලා´ 
අපහ[තාවයට ප1වන අ&H ඔwට W*[� 
� ලබා Gෙ මද; 

  (ii) [G[ක� සsරන ලද ප1��ලා´ට ප1�� ලබා ෙනො�ෙම ඔw දැ© 
අපහ[තාවයකට ප1ව )pන බව ��ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, ප1�� නැවත ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1749/’17 

ගf ලB ජයව	ධන මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) ෙ� වන*ට � ලංකාව �ළ පව1වාෙගන ය� ලබන ,ව *G
 නා
කා 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ,ව *G
 නා
කා පව1වාෙගන ය� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එම ,ව *G
 නා
කාවල y#කfව සහ එම නා
කා ආර�භ කර ඇ> 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙ� වන*ට � ලංකාව �ළ ආර�භකර *කාශනය පව1වාෙගන ෙනොයන  
,ව *G
 නා
කා >ෙUද;  

 (v) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ,ව *G
 නා
කා �යාමනය කර� ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම ,ව *G
 නා
කා �යාමනය *:ම1ව )G ෙනොවන බව  
��ගෙද;  

 (iii) සමාජ හා�ය )Gවන අ&H ය� ය� ,ව *G
 නා
කා මd )G කර� 
ලබන පචාරය *කාශනය @rම වැළැh�ම සඳහා ,ව *G
 නා
කා 
�යාමනය @rමට *:ම1 කමෙVදයh ක©න# සකස ්කරෙද; 



( 9 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1842/’17 

ගf ශා> �ස්කදරාසා මහ1#ය,— රාජ. ව.වසාය හා මහ�වර සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) �ල>V "ස�්hකෙP, ඔ�©[�ඩා පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසෙP �yටා 
ඇ> උ� ක	මාතශාලාව }යා1මක ෙනොවන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ක	මාතශාලාව සඳහා 2016 ව	ෂෙP අයවැෙය ෙව කළ �ද+ 
ප>පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �දල *යද� කර� ලැjෙV කwf හරහාද; 

 (iv) එම ෙව කරන ලද �ද
 )G කරන ලද කා	යය ��බඳ ෙතොර�f 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1874/’17 

ගf ඉ�රා මහµෆ ් මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමා	ග අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙP ෙදසැ�බ	 මාසෙP ��ණාමලය "ස�්hකෙP ඇ> ; දැ© 
ගංව�ර ත11වය ෙහේ�ෙව @�යා පෙkශෙP �Hජhෙh� පාලම 
*නාශ ;  බව1;  

(ii) ෙ� දhවා එම පාලම ස��	ණෙය ප>සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා
කව ප>සංසක්රණය කර ඇ> බව1; 

 එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ෛද�කව *ශාල ජනතාවh *) භා*තා කර� ලබන ෙමම පාලම 
ප>සංසක්රණය @rම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත.ාංශය *) ග� 
ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙ� දhවා ෙමම පාලම ප>සංසක්රණය ෙනො@rමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැ@ ඉhම� ප>සංසක්රණය @rම සඳහා �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 =" මස 06 වැ" බදාදා 

වාeක ���f අෙghෂා කරන පශ්න 
838/’16 

ගf jk:ක ප>රණ මහතා,— පවාහන හා )*+ ,ව ෙසේවා අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙකො�ව, මරදාන, මහ�වර, යාපනය, මාතර, ගා+ල, yhකxව, 
ත ·�ිණාමලය සහ �fණෑගල වැ� ෙබොෙහෝ G�Hය සථ්ානයy වැ)@�, 
ආපනශාලා ඇ�� �
ක පහ[ක� ඉතා අවම මNටමක පව>න බව1; 



( 10 ) 

 

 (ii) එම G�Hය සථ්ානවල  ප ·#>ෙය බාල ආහාරපාන අ:ක #ලකට *�ණ� 
ලබන බව1; 

 (iii) *ෙk{ය සංචාරකය වැ© වශෙය ෙමම G�Hය සථ්ාන භා*තා කරන බැ* 
ෙමම ත11වය රෙN සංචාරක ක	මාතයටද සෘ¹ව බලපාන බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම G�Hය සථ්ානයy පහ[ක� වැ© "&� @rමට �යවර ගෙද; 

(ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

(iii) එම වැ© "&� @r� සඳහා �ද+ ප ·>පාදන >ෙUද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1517/’17 

ගf උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ආSxකම ව.වසථ්ා ප>සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්*මnෙ�  ක#�ව 
ෙව�ෙව රජය *) දරන ලද �� *යදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක#�ෙV සාමා�කයෙt න� කවෙ	ද; 

 (iii) එB ක#�වට සාමා�කය ප1 @rෙ� � සලකා බැ �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv) jkධාගම ��බඳ ආSxකම ව.වසථ්ාෙV ඇ> ෙදවන පH�ෙºදය ඒ අ&Hම 
පව1වා ෙගන යෑමට �	ෙkශ කර ඇ> ක#� සාමා�කය සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1738/’17 

ගf ච#ද * ෙ�)H මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවලට අදාළව, ඌව පළා1 අධ.ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
සඳහා 2016.10.18 "නැ> *ගණන *ම[මh ��1 � >ෙබන බව එ�මා 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම *ගණන *ම[ෙ� පාස+ පාදක කළමනාකරණ හා පාස+ 
පාදක ,f සංව	ධනය ��බඳව තා§ලතෙP හා �
»නෙP පැව> ,f 
s�� වැඩ��වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග>වල 
දැhෙවන කf� සහ අංක 3 ෙºදෙP දැhෙවන කf� ෙමම සභාවට 
ඉ"Hප1  කරෙද; 

 (iii) එy� )G � ඇ> ය� අක#කතා, ½ෂණ හා Y>*ෙරෝ¾ }යාවට ස�බධ 
�ලධාHට එෙරyව �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1750/’17 

ගf ලB ජයව	ධන මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ ෙ� වන*ට පව1වාෙගන ය� ලබන µපවාyY නා
කා 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 



( 11 ) 

 

 (ii)  එh එh µපවාyY නා
කාව පව1වාෙගන ය� ලබන ආයතනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එh එh µපවාyY නා
කාවල y#කfව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ> 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ආ) (i) � ලංකාව �ළ ආර�භ කර ඇ> µපවාyY නා
කාව
 දැනට *කාශනය 
පව1වාෙගන ෙනොයන නා
කා >ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 
 (iii)  µපවාy� නා
කා �යාමනය )G කර� ලබෙ කwf *)ද; 
 (iv) එම �යාමනය �) අ&H }යා1මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 
 (v) kෙVශ සහගතව හා උපහාසා1මකව ය� ය� නා
කා මd )G කරන 

බරපතල සමාජ හා� වැළැh�ම සඳහා µපවාyY නා
කා �යාමනය @rමට 
ක©න# *:ම1 කමෙVදයh සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1814/’17 

ගf (ෛවද.) න
ද ජය>සස් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ¿ව *ද.ා හා ග�ත *ෂය ධාරාව පැවැ1ෙවන 
පාස+ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම *ෂය ධාරාවල එh එh *ෂය සඳහා, අවශ. ,fවf සංඛ.ාව, දැනට 
)pන ,fවf සංඛ.ාව සහ ,f sරgපාx සංඛ.ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) *ද.ා *ෂය ධාරාව සඳහා ,fවf yඟ�මට බලපා ඇ> 
ෙහේ� කවෙ	ද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1979/’17 

ගf අ�ර )�� ජයර1න මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප>සංස්කරණ 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ��ණාමලය "ස�්hකෙP, >Hයාය පෙkශෙP �yp WHහÀ සෑය �ජා  ¦#යට 
අය1 ඉඩ� මැන අවස කර >ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න�, මැන හ�නාග1 ¦#ය මත සල�� ෙය�ම )Gකර  >ෙUද; 

 (iii) මැY� මd හ�නාෙගන ඇ> �ජා ¦#යට අය1වන ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �Áfප1 jkධශාසන අමාත.ාංශයට ලබා �ම පමාද �මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1981/’17 

ගf ෙරෝyÂ �මාH *ෙ�ර1න මහ1#ය,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා 
ආ	�ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) මහවැ
 [රh^තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ1 වාHමා	ග 
ෙදපා	තෙ��ව මd }යා1මක වයඹ ඇල ව.ාපෘ>ෙP පධාන ඇල 
මා	ගය ගම ගනා දÁ+ල, ගෙ+ෙවල පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසවල 
@.Ã. 20 ක Gර පමාණයක ඇලට පහ� �yp දැනට වැ) "ෙය පමණh 
ෙපෝෂණය වන �ඩා වැV අ�� පමාණය, එh එh ගාම �ලධාH ෙකොNඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම �ඩා වැV අ�� පkධ> )ය+ලම ෙපෝෂණය @rම සඳහා වයඹ ඇල 
මd වාH ජලය සපය� ලබෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙ� වන*ට සැල[� සකස ්කර >ෙUද; 

 (iv) ඉහත (i) y සඳහ වැV අතH වයඹ ඇල ව.ාපෘ>ෙය ජලය සපය� ලබන 
හා සපය� ෙනොලබන වැVවල න�  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ� ඇ> වැV අ�� ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැප�ම දÁ+ල, ගෙ+ෙවල ෙගො* ජනතාවට කර� ලබන 
අසාධාරණයh ෙනොවෙද; 

 (vi) එයට ��යමh ෙලස ජලය සපය� ෙනොලබන වැV සඳහා ජලය සැප�මට 
සැල[� සකස ්කර }යා1මක කරෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1991/’17 

ගf ම§+වාගන� >ලකරාජා මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ව�යායව+ �yp පෙkශවල �yටා >ෙබන පාෙk{ය සභාවට තමෙt 
ෙසේවාව ඉ� @rමට ෙනොහැ@වනෙසේ පාෙk{ය සභා Y> *:*ධානය 
අත	ගත � ඇ> බව1; 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය @rම සඳහා ෙයෝජනා ඉ"Hප1 කර ඇ> බව1;  

 (iii) ෙ� සඳහා අමාත. මSඩල සංෙkශයh ෙයො� කර ඇ> බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම Y>, *:*ධාන සංෙශෝධනවල ව1ම ත11වය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන )G @rම සඳහා @)ය� බාධාව >ෙUද; 

 (iii) ෙමම Y> සංෙශෝධන පා	
ෙ��වට ඉ"Hප1 කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
  

  

2018 =" මස 07 වැ" @හස්පA�දා 

වාeක ���f අෙghෂා කරන පශ්න 
889/’16 

ගf jk:ක ප>රණ මහතා,— ස්වෙkශ කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙV ෙවෙසන ගා© ජනතාව ��බඳ සÃhෂණයh )G කර >ෙUද; 
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 (ii)  එෙසේ න�, එම ජනතාව ¿ව1 වන ගාම �ලධාH වස� සංඛ.ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) පw+ සංඛ.ාව හා skගලය සංඛ.ාව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙt �වාස හා ඉඩ� ගැට| ��බඳ රජය මැ"හ1�මh )G කර 
>ෙUද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) උhත ජනතාවෙt සංසක්ෘ>ක අනන.තාවය හා පාර�පHක උfමය 
ªකෙගන ¿ව1�ම සඳහා රජය අ�ගහය ලබා� >ෙUද;  

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) ගා© ජනතාවෙt ආ	�ක මNටම ඉහළ නැං�මට සහ ඔwෙt ¿වෙනෝපාය 
මා	ග වැ©"&� @rමට රජය �යවර ෙගන >ෙUද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1199/’16 

ගf පkම උදයශාත ,ණෙසේකර මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) @
ෙනො�eය "ස�්hකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට >�, 

 (i) වාHමා	ග සංඛ.ාව; 

 (ii)  �ඩා වැV, අ�� සහ ඇළ මා	ග සංඛ.ාව; 

 (iii) අසව්kදන ලද ෙගො*�� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i)  1983 )ට 2009 ව	ෂෙP &දමය ත11වය �ම වනෙතh වාHමා	ග, වැV, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත11වය �ම �ෙම ප[ 2015 ව	ෂය දhවා, සමසත් වාHමා	ග, වැV, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණයට රජය *) ෙව කරන ලද �දල; 

එh එh ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1403/’16 

ගf බGල ,ණව	ධන මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයy අංක 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා>ක පාHසHක සංරhෂණ 
වැඩසටහන යටෙ1 අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ f�ය+ #
යන 
2000ක ප>පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (ii) උhත ෙයෝජනාව අ�ව �ල. ප>පාදන ලබා G “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමB අමතර වැඩසටහ සඳහා වගBම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) උhත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ�, 

 (i) පාHසHක සම�
ත බව ආරhෂා @rම, >රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (ii) ¿ව ස�ප1 සංරhෂණය; 
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 (iii) පHසර ½ෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස�පත ආරhෂා @rම; 

 සඳහා වැය කර ලද �ද+ පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන1 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1879/’17 

ගf (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා 
ආ	�ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 "න )ට ෙ� දhවා කැ�නN අමාත.වරය, රාජ. අමාත.වරය 
හා �ෙයෝජ. අමාත.වරය සඳහා වාහන #ල� ග1 අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එh එh වාහනෙP ව	ගය හා #ල කවෙ	ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ �� �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1997/’17 

ගf �ම+ ර1නායක මහතා,— Y>ය හා සාමය ��බඳ අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) �ල. අපරාධ *ම	ශන ෙකොNඨාසයට 2015 )ට 2017 ව	ෂෙP c� මස 30 දhවා 
ලැj� පැ#�
 සංඛ.ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) 2015 )ට 2017 c� මස 30 දhවා, 

 (i) *භාග කර අවස කර ඇ>, *භාග කර# පව>න සහ *භාග @rම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ#�
 සංඛ.ාව;   

 (ii) අ:කරණයy නx පවරා ඇ> පැ#�
 සංඛ.ාව;  

 (iii) නx පැවrමට ෙහෝ Y>ප> උපෙදස ්සඳහා ෙයො�කර ඇ> පැ#�
 සංඛ.ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙතh Y>ප> උපෙදස ්ෙනොලැj� පැ#�
 සංඛ.ාව; 

 (v) පවරා ඇ> නxව
 ෙkශපාලනඥය හා ස�බධ නx සංඛ.ාව; 

 එh එh ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2073/’17 

ගf ඩtලස් ෙkවානද මහතා,— බධනාගාර ප>සංස්කරණ, sනf1ථාපන, නැවත 
ප"ංe @rම හා yG ආග#ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙP� වw�යාව, ෙනxක	� පා ෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසෙP, 
මා�ල� ගාම �ලධාH වසෙ� �yp, sG*ලා�ල�, sN�ල�, �ං¹�ල�, 
මන�ල�, ෙකො+ල	 s
ය�ල� යන ග�මාන 05ක පw+ 270h පමණ 
නැවත ප"ංe කරන ලද බව1; 

 (ii) ෙමම ග�මාන �ල>V සහ වw�යාව යන "ස�්hකවලට මා§�ව පව>න 
බව1; 

 (iii) නැවත ප"ංe කරන ලද කාලෙP )ට ෙ� දhවා ෙමම ජනතාවට @)G �
ක 
පහ[ක� ෙහෝ ෙනොමැ>ව දැ© »ඩාවට ��ණ පා )pන බව1; 

 



( 15 ) 

 

 (iv) A - 9 මා	ගයට පැ#Âම සඳහා පෙVශ මා	ග ෙනොමැ> �ම සහ ග�මාන 
හරහා >ෙබන G�Hය මා	ගයට හරසව් වැ¯ ඇ> පාරව+ සඳහා ආරhෂාකාH 
G�Hය ෙtN�  ෙනොමැ> �ෙම ෙමම ජනතාව **ධ Gෂක්රතාවයට ��ණ 
පා )pන බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවලට අවශ. �
ක පහ[ක� ලබා �මට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම පහ[ක� ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2120/’17 

ගf ජයත සමර�ර මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) 2015.01.09 "නට සහ 2017.06.30 "නට, 

 (i) යාපනය "ස�්hකෙP සථ්ා�ත කර >� � ලංකා නා*ක හ�දා කඳwf 
සංඛ.ාව; 

 (ii)  එම කඳwfවලට අ�&hතව ෙසේවය කළ �� �ලධාH සංඛ.ාව හා 
ෙසබ� සංඛ.ාව; 

 (iii) එh එh කඳwෙරy නම, �yටා >� පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසය සහ 
අ�&hතව )p �ලධාH සහ ෙසබ� සංඛ.ාව ෙව ෙව වශෙය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) 2015.01.09 "න )ට 2017.06.30 දhවා යාපනය "ස�්hක ෙය, 

 (i) ඉව1 කර ඇ> නා*ක හ�දා කඳwf සංඛ.ාව;  

 (ii) නා*ක හ�දා කඳwfව
 ඉව1 කර ඇ> �ලධාH හා ෙසබ� සංඛ.ාව;  

 ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඇ) යාපනය "ස�්hකෙය නා*ක හ�දා කඳwf හා ඒවාෙP ෙසේවෙP �&� �ලධාH 
හා ෙසබ� ඉව1 කර හ�දාව G	වල @rම ජා>ක ආරhෂාවට බලව1 ත	ජනයh 
බව ��ගෙද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2126/’17 

ගf ආනද අ|1ගමෙt මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) මහ�වර "ස�්hකෙP, ගඟ ඉහළ ෙගො*ජන බලපෙkශෙP, WHඋ+ල 
*හාරසථ්ානයට අය1 ජ�jගහ�ලෙද�ය නැම> �Áර �) අවසරය@ 
ෙතොරව sරවා ෙපෞkග
ක මා	ගයh ඉ"කර ඇ> බව1; 

 (ii) ෙ� සඳහා Åඨ ෙ+ඛන සකස ්@rමට රජ ෙP �ද+ *යද� කර ඇ> බව1; 

 (iii) ඉහත මා	ගය ඉ"කර ඇ1ෙ1 කෘ^ක	ම ප	ෙPෂණ �ෂප්ාදන 
සහයකවරෙය�ෙt �වසh සඳහා පෙVශ මා	ගයh වශෙය බව1; 

 (iv) ඉහත මා	ගෙP ආර�භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉ"කර ඇ> බව1; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙP අ©පාරh ෙහෝ ෙනො>j� බව1; පාෙk{ය සභාවට අය1 
ෙනොවන බව1; 

එ�මා දෙනyද? 
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(ආ) මහජන �ද+ අවභා*තා කරන ෙමවැ� �ලධාH ස�බධෙය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2175/’17 

ගf උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ)  2014 ව	ෂෙP� බG+ල "ස�්hකෙP, ÃHයබැkද නායයෑෙම, 

 (i) #යWය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා:ත ; සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) *පතට ප1 skගලයට රජය *) ෙගවන ලද �� ව" �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) #යWය skගලෙය� ෙව�ෙව රජය *) ෙගවන ලද ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප1 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උපHම සහ අවම ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ ; )ය|ම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා � >ෙUද; 

 (vii) අවතැ ; පwලකට ස�්ර �වාසයh ලබා G ආසනතම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2187/’17 

ගf පසන රණ�ංග මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ,fවf නව දැ�ෙම ෙපෝෂණය @rමට ,f s�� වැඩසටහ ඉවහ+ 
වන බව ��ගෙද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අධ.ාපන අමාත.ාංශය *) කලාප හා *ෂය 
මNට# ,f s�� වැඩසටහ සං*ධානය කර� ලැjෙVද; 

 (iii) එෙසේ සං*ධානය කළ ,f s�� වැඩසටහ සංඛ.ාව, *ෂයය හා ඊට වැය 
; �දල, එh එh ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනyද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 "නට බසන්ාyර පළාෙ1, #�වෙගොඩ අධ.ාපන කලාපෙP 
,fවf සංඛ.ාව එh එh පාසල අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඔw s�� @rමට පව1වා ඇ> 
වැඩසටහ සංඛ.ාව සහ ඊට වැය ; �දල, එh එh *ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 (iii)  ෙ� සඳහා ෙවකළ �දල හා }යා1මක කළ ,f s�� වැඩසටහ 
සංඛ.ාව පමාණව1 වෙද; 

 (iv)  ,f s�� වැඩසටහවලට පා	
ෙ�� මÆවරයෙt *මධ.ගත 
අර�ද
 ප>පාදන ෙව @rමට ෙනොහැ@ බව දෙද; 

 (v) ජා>ක අවශ.තාවයh ෙසේ සලකා පා	
ෙ�� මÆවරයෙt *මධ.ගත 
අර�ද
 ,f s�� වැඩසටහවලට ප>පාදන ෙව @rමට හැ@වන පH" 
ප>ප1>මය ¤Gවh ගෙද; 

 යන1 එ�මා සඳහ කරෙනyද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ගf ¯. රං�1 ද ෙසො§සා මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ප[Wය අමාත. මSඩල සංෙශෝධනයට අ�ව ව	තමාන රජෙP ස��	ණ 
කැ�නN අමාත.වf සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ. අමාත.වf හා �ෙයෝජ. අමාත.වf සංඛ.ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත.ාංශ අ¾hෂණ කට&� පැවµ මÆවf සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ�නN අමාත.වරෙය� සඳහා වා	^කව වැය වන �� �දල ෙකොපමණද; 
 (v) අමාත. මSඩල සංෙශෝධනෙP� අ|> වැ© කරන ලද අමාත.ාංශ සඳහා 

2017 අයවැය මd ප>පාදන ෙව කර >ෙUද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2192/’17 

ගf මyද යාපා අෙUව	ධන මහතා,— රාජ. ව.වසාය හා මහ�වර සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) n/ස #y ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම පව1වාෙගන ය� ලැ� ,ව ගම 
වැඩසටහ, 2016.10.30 "න )ට n/ස �ලංක එයා	 ල§ස ්ෙවත පවරා 
ග1 බව දෙද; 

 (ii) ඊට සමගාÃව n/ස �ලංක එයා	 ල§ස ් ෙවත බඳවා ග1 #y ලංකා 
ෙසේවකය සංඛ.ාව ෙකොපමණද, ඔwෙt න� හා තන�f කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස කළ #y ලංකා ෙසේවකය සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද, ඔwෙt න� හා තන�f කවෙ	ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස කළ එh එh ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව" �ද+ පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 2016.12.31 "ෙන ප[ව ෙසේවෙP ෙයොදවා )pන අයෙt න� හා තන�f 
කවෙ	ද; 

 (vi) 2016.12.31 "න ෙතh උපෙkශක තන�f දර# ෙසේවය කළ �Hස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) y සඳහ �Hස අතH ඉ"H මාස සඳහා වැ�g ෙගවා ඇ> සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද, ඔwට ෙගවන ලද ව" �ද+ සහ වැ�g ෙහෝ �මනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව1 ව" ෙනොලැ¨ම �සා අÇයාචනා ඉ"H ප1 කර ඇ> සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔwට yඟ ව" �ද+ ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2194/’17 

ගf *මල�ර "සානායක මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන G�ෙකොළ හා මධ.සාර ��බඳ ජා>ක අ:කාHය පනතට අ�ව 
ම1පැ හා G�පානය @rෙ� ද	ශන ඇ�ළ1 ෙට
නාට., eතපට ෙහෝ දැ�� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙනyද? 
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(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ. අමාත.ාංශය *) පාලනය ෙකෙරන සව්ා¾න 
µපවාyY නා
කාව 2017.02.11 වැ� "න ප.ව. 7.301 8.00 1 අතර *කාශය 
කළ “සේVත ගං>ර” ෙට
 නාට.ෙP ජව�කාවක, ��යක G�පානය කරන 
අ&f ඉතා පැහැ"
 ෙලස පද	ශනය කළ බව1; 

 (ii) *ෙශේෂෙය කාතාවh G�පානය කරන ද	ශන *කාශය @rම ෙහේ�ෙව 
G�පානය සඳහා උ1ෙ1ජනයh ඇ> *යහැ@ බව1; 

 (iii)  පා	
ෙ��ව *) ස�මත කරන ලද පනතක *:*ධාන රජෙP ජනමාධ. 
ආයතනයh *)ම කඩ කර ඇ> බව1; 

 එ�මා ��ගෙනyද? 

(ඇ) එම *කාශය ��බඳව *:ම1 පrhෂණයh )Gකර # ඉ"Hයට එවැ� )G�� 
වැළැh�ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2196/’17 

ගf මyදානද අ|1ගමෙt මහතා,— රාජ. ව.වසාය හා මහ�වර සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) රජයට අය1 ජනතා ව� සංව	ධන මSඩලයට සහ රාජ. වැ*
 සංසථ්ාවට 
අය1 ව�වල ෙසේවය කරන ක�කfවෙt වැ�ෙප අxකර� ලබන 
ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද+, ෙසේවා �&hතයෙt භාර අර�ද+ හා 
පාHෙතෝ^ක �මනා 2016 ව	ෂය අවසාන වන*ට1, වසර ගණනාවක )ට එම 
ක�කfවට ෙගවා නැ> බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙP ෙය� )pන ක�කfව සංඛ.ාව හා ෙ� වන*ට 
ඔwට ෙග*ය &� yඟ �ද+ පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) අර�ද+ ලැ�ය &� සමහර ක�කfව ෙ� වන*ට #යෙගොස ්ඇ> අතර ෙමම 
�ද+ ඔw ෙවත ෙනොෙග�ෙම ඔwෙt පw+වල සාමා�කය හට  
බරපතල අසාධාරණයh  )G � ඇ> බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම �ද+ වහාම ක�කfවට ෙග�මට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2204/’17 

ගf වා[ෙkව නානායhකාර මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා ආ	�ක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) �*ධ හ�දාව සඳහා skගලය බඳවාගැYෙ��, ආÈ�ක අෙghෂකයාෙt 
ක+}යාව, චHතය හා අධ.ාපන [G[ක� ඉතා උසස ්ත11වෙය >jනද, �යාට 
අනවසර ම1පැ ෙචෝදනා >¨ම ෙහෝ දඩ ගැn� )G කර >¨ම ෙහේ�ෙව, ආÈ�ක 
අෙghෂකයාෙt බඳවාගැYම අෙහෝ)� යන බව එ�මා දෙනyද? 

(ආ) ෙ� Y>ය ඉව1 කරÉමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 =" මස 08 වැ" .#රාදා 

වාeක ���f අෙghෂා කරන පශ්න 
890/’16 

ගf jk:ක ප>රණ මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප>සංස්කරණ 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1997 මැ§ 02 වැ� "න එවකට ජනා:ප>�#යෙt අ1ස� &�ව ර�ගල 
ආ"වාn ජනතාව ෙවත අhකර ෙදක බැW ජය¦# ඔgs ලබාG බව1; 

 (ii) ෙමෙතh ඔwට එම ඉඩ�වල අ§>ය ලබා � ෙනොමැ> බව1; 

 (iii) එම ඔgs මd ෙව කළ nමා ෙනොතකා �ලධාH *) වනාතරෙP 
මැ�� කට&� )Gකර nමා ල�� කර ඇ> බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවට ජය¦# ඔgs මd ලබාG ඉඩ�වල අ§>ය ලබා �මට 
�යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) උhත ආ"වාn ජනතාවට වනාතරය ආශ ·තිව දඩය� @rම හා ෙවන1 ආහාර 
ෙසොයා ගැYමට අවසර ලබා � >ෙUද; 

 (ii) ඒ සඳහා nමාවh පනවා >ෙUද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ nමාව කවෙ	ද; 

 (iv) එම nමා 
y+ @rමට කට&� කරෙද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) (i) ෙමම ආ"වාn ජනතාවෙt, ¿වන ත11වය ඉහළ නැං�මට ක ·යිාමා	ග ෙගන 
>ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක ·යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1271/’16 

ගf පkම උදයශාත ,ණෙසේකර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 වසෙ	 අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) *භාගය සඳහා ෙමොණරාගල "ස�්hකෙය 
ඉ"Hප1 ; �� Êෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Êෂ. සංඛ.ාෙව අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) *භාගය සම1 ; Êෂ. සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසෙ	 ඉහත "ස�්hකෙය අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) *භාගය සඳහා ඉ"Hප1 
; �� Êෂ. සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Êෂ. සංඛ.ාෙව *ශව්*ද.ාල පෙVශය ලැ� Êෂ. සංඛ.ාව, එh එh 
පාඨමාලාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 
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(ආ) 5 ෙශේ�ය Êෂ.1ව *භාගය, අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) යන *භාග 
�ෙනy ෙමොණරාගල "ස�්hකෙP ප>ඵලය, සමසත් ජා>ක ප>ඵලය සමඟ 
සංසදනා1මක වා	තාවh ඉ"Hප1 කරෙද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1432/’16 

ගf බGල ,ණව	ධන මහතා,— ගාÃය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙ+ඛනෙයy, ��+ පාලනය ෙව�ෙව ; එකම ෙයෝජනාව, 
අංක 155 වශෙය ඉ"Hප1 කරන ලද බව ��ගෙද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාෙවy 2016 ව	ෂය සඳහා ; පග>ය කවෙ	ද; 

 (iii) 1977 )ට 2016 දhවා � ලංකාෙව අපනයනය කරන ලද සහ � ලංකාවට 
ආනයනය කරන ලද ��+ මස ් පමාණය හා ඒවාෙP වpනාකම එh එh 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1760/’17 

ගf ච#ද * ෙ�)H මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.ාංශය යටෙ1 දැනට }යා1මක වන 
ව.ාපෘ> සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එh එh ව.ාපෘ>ෙP නම, අෙgÌත අර�� සහ ආවරණය වන පෙkශය, 
පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එh එh ව.ෘපෘ>ය සඳහා බඳවාග1 ෙසේවකය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවකය බඳවාග1 කමෙVදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2109/’17 

ගf ඩtලස් ෙkවානද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ක|තර "ස�්hකෙP, ම�ගම අධ.ාපන කලාපෙP �yp කෛලමග+ ෙදමළ 
*ද.ාලෙP Êෂ.ය හාර)යයකට අ:ක �Hසh අධ.ාපන ෙපොG සහ>ක පත 
(සාමාන. ෙපළ) දhවා අධ.ාපනය ලබ# )pන බව1; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ1 සංව	ධනය 
@rම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර �+ග+ තැ� බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(ii)y සඳහ සංව	ධන කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත පාසෙලy අධ.යන ෙපොG සහ>ක පත (උසස ් ෙපළ) ප> ආර�භ 
@rමට සැල[� කර >ෙUද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ප> ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2203/’17 

ගf මyදානද අ|1ගමෙt මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙk{ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර "ස�්hකෙP, පසබ්ාෙt ෙකෝරෙළේ පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාසෙP, 
ෙවසN්ෙහෝ+ ව1ෙ1 �yp ෛවද. මධ.සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගාÃය 
ෙරෝහලh බවට ප1 කරන ලද බව1; 

 (ii) ෙමම ගාÃය ෙරෝහල මd එම පෙkශෙP පw+ 3500 - 4000 h අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැලÍ බව1; 

 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද.වf හා උපකරණ yඟය ෙහේ�ෙව ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ> බව1; 

 එ�මා දෙනyද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම ෙරෝහල නැවත *වෘත කර ව�කරෙP ජනතාවෙt ෙසෞඛ. 
 අවශ.තාවය *සÎමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

22 15/’17 

ගf එස.් එ�. මHhකා	 මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ.ාපන ෙකොNඨාසෙP �yp එකම #ශ ජා>ක පාසල �ඩා 
j1ග�ව රාජ)ංහ *ද.ාලය බව1; 

 (ii) ෙ� වන*ට එම *ද.ාලය ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප1 yඟ �ෙම "ෙන "න 
අභාවයට ය# පව>න බව1; 

 (iii) ෙමම ජා>ක පාසෙ+ අධ.යන කා	ය මSඩලෙP sරgපාx 26h සහ 
අනධ.යන කා	ය මSඩලෙP sරgපාx 10h පව>න බව1; 

 (iv) ෙ� ෙහේ�ෙව ෙමම *ද.ාලෙP )[ )[*ය අ.ෙපො.ස. (සාමාන. ෙපළ) 
*භාගෙය ප[ව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑrමට ෙවන1 පාස+ කරා 
ෙයො� වන බව1; 

එ�මා දෙනyද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ sරgපාx �ර�ම සඳහා ඇ> සැල[� කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ග� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙP� ෙමම *ද.ාලෙP ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප1 සංව	ධනය 
සඳහා ලබා � ඇ> ප>පාදන ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප>පාදනව
 දැනට )Gකර ඇ> වැඩසටහවල පග>ය කවෙ	ද; 

 (v) 2018 ව	ෂෙP� ෙමම *ද.ාලෙP ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප1 සංව	ධනය 
සඳහා ප>පාදන ලබා�මට සැල[�කර >ෙUද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම ප>පාදන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2221/’17 

ගf ඉ. චා+ස ් �	මලනාද මහතා,— බධනාගාර ප>සංස්කරණ, sනf1ථාපන, 
නැවත ප"ංe @rම හා yG ආග#ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) අංක WPGD 4998 දරන වාහනය yG ආග#ක කට&� අමාත.ාංශයට අය1 
බව1; 

 



( 22 ) 

 

 (ii) 2000 ව	ෂෙP� #ල�ෙගන 
යාප"ංe කර ඇ> එම වාහනය ෙ� වන*ට කවර 
skගලය�ෙt භාරෙP පව>ෙද යන1; 

 (iii) උhත වාහනය කලකට ෙපර චාවක�ෙ�Hය පෙkශෙP ෙkශපාලන 
බලවෙත�ෙt භා*තෙP පැව> බව1; 

එ�මා දෙනyද?  

(ආ) එෙසේ න�, උhත වාහනය ය� ඔබ අමාත.ාංශෙP පෙයෝජනය සඳහා ලබා ගැYමට 
�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2233/’17 

ගf Ó. �. චානක මහතා,— වරාය හා නා*ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞkගÉකරණය සඳහා සමාග� ෙද ක@ ෙයෝජනා 
ඉ"Hප1 කර >jෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සමාග�ව
 එh සමාගමh ෙතෝරාගනා ලද පදනම 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැYම සඳහා තාhෂ�ක ඇග�� ක#�ව සහ අමාත. 
මSඩල පස�පාදන ක#�ව මd ලබාG �	ෙkශ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙතෝරාග1 සමාගම සමඟ අ1ස කරන W*[� ෙදක කවෙ	ද; 

 (v) එම W*[� මd සථ්ාපනය කරන සමාග� ෙදෙකy ෙකොටස ් ෙබ�යන 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) එම සමාග� ෙදකට පැවෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) එම සමාග�වලට ලැෙබන ආදාය� මා	ග කවෙ	ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයෙt ª@යා [රh^තතාවය ස�බධෙය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ix) වරාෙP නඩ1� කට&� පැවෙරන සමාගම කවෙ	ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞkගÉකරණය හරහා රජයට හා � ලංකා වරාය අ:කාHයට ලැෙබන 
ආදාය� පභවය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2242/’17 

ගf �ම+ ර1නායක මහතා,— *G
 සංෙkශ, ©�ට+ යpතල පහ[ක� හා *ෙkශ 
ª@යා අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) *G
 සංෙkශ, ©�ට+ යpතල පහ[ක� හා *ෙkශ ª@යා අමාත.�මාෙt ෙපෞkග
ක 
කා	ය මSඩලයට අ�&hත �ල වාහන සපයා ඇ> එh එh �ලධාHයාෙt නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ> වාහනෙP ව	ගය, 
යාප"ංe අංකය සහ එම ෙව @rම 
සඳහා අ�ම>ය ලබා Gෙ කwf *)ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2284/’17 

ගf [�+ හ�ෙන1> මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකා ,f ෙසේවෙP 3(1) ෙශේ�යට උපා:ධාH බඳවා ගැYම සඳහා   2017 
ව	ෂෙP *භාගය පැව> "නය කවෙ	ද; 

 



( 23 ) 

 

 (ii) ජා>ක පාස+වල පව>න ,f sරgපාx �ර�ම සඳහා "ස�්h මNට# පැව> 
ෙමම *භාගය )ංහල, ෙදමළ සහ ඉංÔ) මාධ.ෙය පැව> බව ��ගෙද; 

 (iii) එම �සා, *භාග අෙghෂකයට ඉහත  ඕනෑම භාෂාව@ ���f සැප§ය 
හැ@ ; බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉංÔ) මාධ. ,f sරgපාx සඳහා )ංහල භාෂාෙව ���f සැපÖ 
අෙghෂකයට ෙ1r ප1�මට අවසථ්ාවh ලබා ෙනො� >ෙUද; 

 (v) එෙසේ න�, )ංහල මාධ. පශන් පතයටද ඉංÔ) මාධ.ෙය ���f සැප§ය 
&�යැ§ අදාළ *භාගය සඳහා අයG�ප1 කැඳ; ගැසN පතෙP ෙහෝ ෙවන1 
ආකාරය@ �	ව දැ���මh කර >jෙද; 

 (vi) ඉංÔ) ,f sරgපාx සඳහා )ංහල මාධ.ෙය ���f සැප�ම �[G[කමh 
වෙ යැ§ �	ව දැ���මh කර ෙනො>�ය�, )ංහල මාධ.ෙය ���f 
සැපÖ අෙghෂකය ෙතෝරා ෙනොගැYෙම අසාධාරණයh )G� ඇ> බව 
��ගෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2336/’17 

ගf (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— බධනාගාර ප>සංස්කරණ, sනf1ථාපන, 
නැවත ප"ංe @rම හා yG ආග#ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2006 - 2015 කාලnමාව �ළ *ෙශේෂ ජනා:ප> සමාව යටෙ1 �දහස ්
කළ )රකfව සංඛ.ාව, එh එh ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඔwෙt නාම ෙ+ඛනය හා )රගත�මට අදාළ ; ෙචෝදනා සඳහ 
කරෙද; 

 (iii) එෙසේ �දහස ලැ�ව අතර #Yමැf� ෙචෝදනාවලට, සÆ් ½ෂණ 
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලh;ව සංඛ.ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2401/’17 

ගf �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ප[Wය "නවල පැව> දැ© �යඟය ෙහේ�ෙව �fණෑගල "ස�්hකෙP  
»ඩාවට ප1 ; පw+ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) »ඩාවට ප1; එම පw+ ��බඳ වා	තා ; පාෙk{ය ෙ+ක� ෙකොNඨාස අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) �යඟය �සා »ඩාවට ප1 ; ජනතාවෙt පාYය ජල ගැට|ව *සÎමට 
අමාත.ාංශය ග1 �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2409/’17 

ගf අෙශෝක  යත මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මාද�ෙg, ඓ>හා)ක ත�වැ+ල ෙkවාලය අසළ @��pය වැව න# වැවh 
>ෙබන බව දෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම වැෙV ජලෙය වගා කරන �Áf පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එමd ප>ලාභ ලබන ෙගො� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අද වන*ට එම වැෙV **ධ ජලජ ශාක වැÓ වැව ඉතා අබල ත11වයට ප1ව 
>ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම වැව ක©න# ප>සංසක්රණය @rමට අමාත.ාංශය ගනා 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2456/’17 

ගf ඉෂාh ර�මා මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමා	ග අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කැ@රාව නගරෙP )ට තලාව හරහා අ�රාධsරය දhවා "ෙවන (තලාව පාර) 
මා	ගය ප>සංසක්රණය @rෙ� කට&� දැනට ඉපෙලෝගම නගරය දhවා 
)Gකර ව	ෂ ගණනාවh ගත � ඇත1, එතැ )ට තලාව නගරය දhවා 
; මා	ගය ෙමෙතh සංව	ධනය කර ෙනොමැ> බව දෙද; 

 (ii) වාහන *ශාල සංඛ.ාවh ධාවනය වන ෙමම මා	ගෙP සංව	ධන කට&� 
ෙමෙලස ඇණ y¯මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම මා	ගෙP ඉ>H සංව	ධන කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 

 

2018 =" මස 19 වැ" අඟහ2වාදා 

වාeක ���f අෙghෂා කරන පශ්න 
1054/’16 

ගf jk:ක ප>රණ මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙk{ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙV s�� වැඩසටහ සඳහා ෙකොළඹට 
පැ#ෙණන එම ෙදපා	තෙ��ෙV �ලධාHට �) නවාතැ පහ[ක� 
ලබා ෙනොෙදන බව1; 

 (ii) එම අවසථ්ාවy� ඔwට ෙගව� ලබන අෙන�1 ෙග��ද ප ·මාණව1 
ෙනොවන බව1; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව එම �ලධාr Gෂක්රතාවයට ප1� ඇ> බව1; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) s�� වැඩසටහ සඳහා සහභාØ�ෙ�� උhත �ලධාHට ෙකොළඹ� 
නවාතැ පහ[ක� ලබාෙදන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන ��බඳ �ලධාHෙt පැ#�
 ලැ¨ >ෙUද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම පැ#�
 සඳහා ග1 ක ·යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) ෙමම �ලධාHට [G[ නවාතැ සපයා �මට අවශ. කට&� කර ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 
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 (iii) ෙමම �ලධාHට ෙගව� ලබන s�� �මනා, ප ·වාහන �මනාව හා ෙවන1 
�මනා ඉහළ දැÃමට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක )ටද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1272/’16 

ගf පkම උදයශාත ,ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා 
ආ	�ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i)  පළ� එ+. ¯. ¯. ඊ. තසත්වා� පහාරය )G කරන ලද "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එම පහාරය )G ; සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පහාරය එ+ල කරන ලkෙk කා හටද; 

 (iv) එ§ අy# ; #�ස ්¿*ත සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) එ+. ¯. ¯. ඊ. තසත්වා� *) පළ�ෙවම )*+ වැ)ය ඉලhකකර  
එ+ල කරන ලද පහාරය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පහාරය එ+ල කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) පහාරය )G ; සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv) එ§ අy# ; #�ස ්¿*ත සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i)  එ+. ¯. ¯. ඊ. තසත්වා� *) පළ�ව ආග#ක සථ්ානයකට එ+ල කළ 
පහාරය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පහාරය එ+ල කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) පහාරය )G ; සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv)  එ§ *නාශ ; ¿*ත සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ඉහත )ය+ෙලyම ස��	ණ වා	තාවh ඉ"Hප1 කරෙද යන1 එ�මා සඳහ 
කරෙනyද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1433/’16 

ගf බGල ,ණව	ධන මහතා,— ¾වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 154ට අ�ව, ගැÁf ��ෙk ම[ ඇ+Éෙ� 
බලපත ලබා�ෙ� ක මෙVදයh හ�වා ෙද� ලැjෙVද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� බලපත ලබා ග1 තැනැ1තෙt 
න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එB බලපතලාÇය� *) අවම වශෙය ¾වරය 100 ෙදෙන� එම 
කා	යය සඳහා ෙයොදවා ගැYෙ� ෙකොෙk)ය ඉ� කර� ලැjෙVදැ§ 
�rhෂණය කර >ෙUද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1761/’17 

ගf ච#ද * ෙ�)H මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන*ට පාෙk{ය සභා ඇ�� පළා1 පාලන ආයතන *[fවා හැර ඇ> 
බැ* ඒවාෙP පාලන කට&� කරන skගලය කwfද; 

 (ii) ඔwෙt න� හා තන�f කවෙ	ද; 

 (iii) පළා1 පාලන ආයතන ස� වාහන සංeත පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) අද වන*ට පළා1 පාලන ආයතන �ෙයෝ�තය ෙනොමැ>ව }යා1මක වන 
බැ*, ෙමම පළා1 පාලන ආයතන ස� වාහන ෙවන1 ආයතන සඳහා ලබා 
� >ෙUද; 

 (v) එෙසේ න�, වාහන ලබා � ඇ> ආයතන සහ skගලය කwfද; 

 (vi) Y> *ෙරෝ¾ ෙලස වාහන ලබා � ඇ1න�, ඒ ස�බධෙය අමාත.ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2212/’17 

ගf ඩtලස් ෙkවානද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙකෝපා§ ,f s�� *ද.ාලෙP 600ක පමණ Êෂ.ය �Hසකට 
ෙවා)කව තම අධ.යන කට&� පව1වාෙගන යාමට පහ[ක� >ෙබන 
බව1; 

 (ii) න�1, Êෂ. �වාසය වසර 25@ පමණ ප>සංසක්රණය ෙනො@rම 
ෙහේ�ෙව අබල ත11වෙP පව>න බව1; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව  ,f සහායක ප1�� ලබා f�ය+ දස දහසක "H �මනාවh 
සyතව s��ව ලබන Êෂ.ය හට, බාyර නවාතැ සඳහා *ශාල �දලh 
දැrමට )G�ෙම Gෂක්රතාවට ��ණපා ඇ> බව1; 

 එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ඉහත Êෂ.යෙt පහ[ව සඳහා ෙකෝපා§ ,f s�� *ද.ාලෙP 
ෙවා)කාගාරය ප>සංසක්රණය @rමට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ප>සංසක්රණ කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2243/’17 

ගf �ම+ ර1නායක මහතා,— Ùඩා අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) Ùඩා අමාත.�මාෙt ෙපෞkග
ක කා	ය මSඩලයට අ�&hත �ල වාහන සපයා 
ඇ> එh එh �ලධාHයාෙt නම, තන�ර, ෙවකර ඇ> වාහනෙP ව	ගය, 

යාප"ංe අංකය සහ එම ෙව @rම සඳහා අ�ම>ය ලබා Gෙ කwf *)ද 
යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2337/’17 

ගf (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප1> හා 
ආ	�ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) නා*ක හ�දා |>න ව§. ෙh. රාජපhෂ මහතාට (NRX 2431) එෙරyව 
නා*ක හ�දාව *) අභ.තර පrhෂණයh )G කර� ලැjෙVද;  

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර කාලවකවා�වක�ද; 

 (iii) ඔ�ට එ+ල � ඇ> ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙහේ�ෙව ඔ� නා*ක හ�දා ෙසේවෙය ෙනරප� ලැjෙVද; 
නැතෙහො1, ෙසේවය අ1y�ව� ලැjෙVද; 

 (v) ෙසේවෙය ෙනරප� ලැ� ෙහෝ ෙසේවය අ1yටව� ලැ� "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2410/’17 

ගf අෙශෝක  යත මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) s1තලම "ස�්hකෙP ඇ> �ස
්� *ද.ාල සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස+වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම "ස�්hකෙP දැනට )pන ෙමෞල* ,fවf සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෞල* ,f yඟය �ය�මට අමාත.ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2433/’17 

ගf Ó. �. චානක මහතා,— වරාය හා නා*ක කට&� අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞkග
කරණය @rෙ� W*[ම මd ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම W*[ම මd ෙමෙහ&� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බG 
�
යh අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙP ෙතවැ� සහ )Vවැ� අ"යර ඉ"@rෙ� අ§>ය W*[�ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (v) හ�බෙතොට වරාෙP ෙදවැ� අ"යෙ	�, ඉ"කරන ලද අhකර 110ක *ශාල 
½පත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (vii) ෙ� සඳහා ෙk{ය ෙහෝ ජාත.තර සමාගමh මd තhෙසේfවh ලබාෙගන 
>ෙUද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න�, එම වpනාකම �	ණය කරන ලද පදනම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2470/’17 

ගf ෙහේෂා *තානෙt මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කෑග+ල "ස�්hකෙP එh එh මැ>වරණ බලපෙkශෙP ඇ> ජා>ක පාස+ 
සංඛ.ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) ඒවාෙP න� කවෙ	ද; 

 (iii) කෑග+ල "ස�්hකෙP ජා>ක පාස+ සංඛ.ාව වැ© @rමට සහ දැනට ඇ> 
ජා>ක පාස+ තවGරට1 "&� @rමට අමාත.ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2483/’17 

ගf ඉෂාh ර�මා මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) අ�රාධsර "ස�්hකෙP ¿ව1වන,  

 (i) ෙබොෙහෝ ෙදෙනh ව	ෂෙP වැ© කාලයh ෙගො*තැ කට&�වල �රත වන 
අය බව1; 

 (ii) ෙගො*තැ සඳහා ජලය සපයා ගැYමට වගා �ං පෙයෝජනයට ගනා බව1; 

 (iii) එම වගා �ං �	ඝ කාලයh ප>සංසක්රණය ෙනො@rම ෙහේ�ෙව කඩා 
වැ¯මට ෙහෝ ජලය yඟ �මට ��ණපා ඇ> බව1; 

 එ�මා දෙනyද?  

(ආ) (i) ෙමම වගා �ං ප>සංසක්රණය @rමට ය�@) වැඩ��ෙවළh සකස ් කර 
>ෙUද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ }යා1මක කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2494/’17 

ගf ඉ"ක අ�fkධ ෙහේර1 මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙP [රාබG ආදායම, දළ ෙk{ය �ෂප්ා"තෙP ප>ශතයh ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව	ෂෙP G�ෙකොල හා )ගරN �ෂප්ාදනය මත පනවන ලද බG මd 
උපයාග1 ආදායම දළ ෙk{ය �ෂප්ා"තෙP ප>ශතයh ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) ප[Wය ව	ෂයට සාෙghෂව, ඉහත (i) සහ (ii) y ආදායම ��ෙව
 f�ය+ 
#
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ආ) (i)  2016 ව	ෂෙP ෙමෝ+N මධ.සාර �ෂප්ාදනය Éට	 ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව	ෂය සඳහා ම1පැ �ෂප්ාදනය අ|> ආර�භ @rමට සමාග�වලට 
නව බලපත ��1 කර >ෙUද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම බලපත සංඛ.ාව සහ එම සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 යන1 එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඇ) (i) [රාබG Y>ය යටෙ1 වැටÉ� )G @rමට බලය ඇ> ආයතනය හා එy 
අ:කාH බලය ඇ1ෙ1 කා හටද; 

 (ii)  අ1අඩං,වට ප1 Yත.ා�Åල ෙනොවන [රා ස�බධෙය Y> කට&� 
@rම සඳහා අ:කාr බලය ඇ1ෙ1 කා හටද; 

 (iii)  ඔwෙt කා	යභාරය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2520/’17 

ගf ¯. රං�1 ද ෙසො§සා මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙV �f� වගා කර ඇ> �� �� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙV වා	^ක �f� �ෂප්ාදනය ෙමÝh ෙටො ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙලෝක �f� අවශ.තාවෙය  ෙකොපමණ ප>ශතයh � ලංකාෙV 
�ෂප්ාදනය කරෙද; 

 (iv) �f� අපනයනෙය ලැෙබන වා	^ක ආදායම  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) 2010 ව	ෂෙP )ට ෙ� දhවා අ|> වගාකර ඇ> �f� වගා අhකර 
පමාණය එh එh ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) �f� වගා �� පමාණය කමා�Åලව අx� >ෙUද; 

 (iii) එෙසේ වගා�� පමාණය අx� ඇ1න�, එයට බලපා ඇ> ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2522/’17 

ගf උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.09 "න )ට 2017.11.30 "න දhවා එhස1 ජනපද ෙඩොලරයට 
සාෙghෂව � ලංකා f�යල �HÞ ඇ> අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එB කාල වකවා�ව �ළ f�යෙ+ �HÞම ෙහේ�ෙව ආSxෙV *ෙkශ ණය 
බර ඉහළ ෙගොස ්ඇ> පමාණය f�ය+ ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2534/’17 

ගf ෙහhට	 අgsහා# මහතා,— *G
බල හා sන	ජනYය බලශh> 
අමාත.�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා *G
බල මSඩලය *) *G
ය සපයා ඇ> ½ප1 සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එh එh ½පෙතy )pන *G
 පාHෙභෝWකය සංඛ.ාව  ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ½ප1වල �+ප1 අය කර ගැYෙ� කා	යhෂමතාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ½ප1 සඳහා Óස+ *G
බලාගාර ෙව�වට Í	ය *G
 බලය සහ [ළං *G
 
බලය භා*තා @rෙ� හැ@යාවh >ෙUද; 

 (v) එෙසේ න�, එම බලශh>ය භා*තා කර� ලබන ½ප1 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


