
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 1(1).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2018 මැ+ 17 වැ! .හස්ප/�දා 

2018 මැ+ 25 වැ! 1"රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— මහජන බැං,ෙ- වා	.ක 
වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 1ල& පකාශන (2016),— ;ද< => පනෙ? 35(3) වග>ය යටෙ? සහ 
1971 අංක 38 දරන ;ද< පනෙ? 14(3) වග>ය යටෙ? 2017.11.16 වැ�  න ඉ Hප? කරන 
ලද 2016.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? මහජන බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 
1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.06  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— X ලංකා කY සංසථ්ාෙ- 
වා	.ක වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 1ල& පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන ;ද< පනෙ?       
14(3) වග>ය යටෙ? 2017.11.24 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන 
අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? X 
ලංකා කY සංසථ්ාෙ- වා	.ක වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.06  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— ලංකා බැං,ෙ- වා	.ක 
වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 1ල& පකාශන (2016),— ;ද< => පනෙ? 35(3) වග>ය යටෙ? සහ 
1971 අංක 38 දරන ;ද< පනෙ? 14(3) වග>ය ය ටෙ? 2017.12.04 වැ�  න ඉ Hප? කරන 
ලද 2016.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? ලංකා බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා ඒකාබ0ධ 
1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.06  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— පාෙ0\ය සංව	ධන බැං,ෙ- 
වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන (2015),— ;ද< => පනෙ? 35(3) වග>ය යටෙ? සහ 
1971 අංක 38 දරන ;ද< පනෙ? 14(3) වග>ය ය ටෙ? 2017.11.07 වැ�  න ඉ Hප? කරන 
ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? පාෙ0\ය සංව	ධන බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 
1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.06  න සලකා 
බලන ල�.) 

 



( 2 ) 

 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— රාජ& උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ;ද<  පනෙ? 14
(3) වග>ය ය ටෙ? 2017.06.23 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 2014.12.31 වැ�  ෙන අවස 
I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? රාජ& උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2017.09.21  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— රාජ& උකස් හා ආෙයෝජන 
බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන ;ද<  පනෙ? 14
(3) වග>ය ය ටෙ? 2017.11.11 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස 
I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? රාජ& උකස ්හා 
ආෙයෝජන බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.06  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත&�මා,— X ලංකා ඉ>H^Oෙ� 
බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන ;ද<  පනෙ? 14
(3) වග>ය ය ටෙ? 2017.08.08 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 2014.12.31 වැ�  ෙන අවස 
I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාVන Kගණකව_ෙN �OPෂණ ඇ�ල? X ලංකා 
ඉ>H^Oෙ� බැං,ෙ- වා	.ක වා	තාව හා 1ල& පකාශන අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2017.09.21  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ අමාත&�මා,— X ලංකා ආෙයෝජන 
ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ	Tක 
ෙකො!සම පනෙ? 31 වැ� වග>ය ය ටෙ? 2017.10.19 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 
2012.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN 
�OPෂණ ඇ�ල? X ලංකා ආෙයෝජන ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� අ�මත කළ 
$� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2017.11.10  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ අමාත&�මා,— X ලංකා ආෙයෝජන 
ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ	Tක 
ෙකො!සම පනෙ? 31 වැ� වග>ය ය ටෙ? 2017.12.07 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 
2013.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN 
�OPෂණ ඇ�ල? X ලංකා ආෙයෝජන ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� අ�මත කළ 
$� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.20  න සලකා 
බලන ල�.) 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ අමාත&�මා,— X ලංකා ආෙයෝජන 
ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආ	Tක 
ෙකො!සම පනෙ? 31 වැ� වග>ය ය ටෙ? 2017.12.07 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 
2014.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN 
�OPෂණ ඇ�ල? X ලංකා ආෙයෝජන ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� අ�මත කළ 
$� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.03.20  න සලකා 
බලන ල�.) 



( 3 ) 

 

* 

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ අමාත&�මා,— X ලංකා අපනයන සංව	ධන 
ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� (2014),— 1979 අංක 40 දරන X ලංකා අපනයන 
සංව	ධන පනෙ? 16 වැ� වග>ය සහ 1971 අංක 38 දරන ;ද< පනෙ? වග> II ට අ�ව 
2017.10.20 වැ�  න ඉ Hප? කරන ලද 2014.12.31 වැ�  ෙන අවස I ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද KගණකාMප>වරයාෙN �OPෂණ ඇ�ල? X ලංකා අපනයන සංව	ධන 
ම`ඩලෙb වා	.ක වා	තාව හා cd� අ�මත කළ $� ය.  

(ආ	Tක සංව	ධන ��බඳ ආංUක අVPෂණ කාරක සභාව KW 2018.02.20  න සලකා 
බලන ල�.) 

 
* සල"ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 
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වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
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ග_ න
 බ`ඩාර ජයමහ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙනෝබ< Hෙසෝසස ්
!ටp නමැ> සමාගම KW ලංකා Kl
බල ම`ඩලය 
ෙවත වH වර සපයා ඇ> ;q ග< අr_ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ග< අr_ ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ> ස�u	ණ ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම KW �W ෙවලාවට ග< අr_ සැපvමට අසම? wම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරොyෙචෝෙ< ග< අr_ බලාගාරෙb {යාකාH?වය අ?|}wමට Wl I 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ Kl
 ජනක යත අ?|}wම �සා ලංකා Kl
බල ම`ඩලයට Wlw ඇ> 
පා�ව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙනෝබ< Hෙසෝසස ් 
!ටp ආයතනය KW ලබාෙගන ඇ>                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
X ලංකාෙ- ෙ0\ය �ෙයෝ�තය ෙව ෙව වශෙය  ක�_ද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත � ග< අr_ සැපv� එ� 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ ෙමොෙහොමp නවK මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙb� m?තලම  ස�්Pකෙb, ක<��ය පාෙ0\ය සභාව, 
ෙනොෙරොyෙචෝෙල� ග�මානය �ළ ළමා උද&ානයP �|}wමට අ�ම>ය 
ලබා � >ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ� ළමා උද&ානයP �|}වා >ෙ�ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ ;දලP ලැ� >ෙ�ද;  
  



( 4 ) 

 

(ii) එම ;ද< ලැ� ඇ?ෙ? කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ කනක ෙහේර? මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ග
ග;ව මැ>වරණ ෙකො�ඨාසෙb, ෙහොෙලො��ව පෙ0ශෙb ජලාශයP ඉ  
කරෙද; 

 (ii) එම ජලාශයට යටවන mරාKද&ා ව�නාක! $? දැ ගම  ෙකොටෙවෙහර, ස�් 
mර ග<ෙල Kහාරය ඇ�q ෙපෞරා�ක ෙවෙහර Kහාර හා ආග!ක සථ්ාන 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ජලාශයට යටවන ග
ග;ව හා දැ ගම මැ>වරණ ෙකො�ඨාසවල ග�මාන 
සංඛ&ාව සහ ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 

 (iv) එ� ග�වල ඉඩකඩ� අ|!වන ප�< සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙහොෙලො��ව Wට උමං මා	ගයP ම� මා ඔයට ජලය ෙගන යාෙ� 
වැඩ��ෙවළP {යා?මක කරෙද; 

 (vi) ^Wl සව්භාKක ව&වසනයකට ෙගොl_ ෙනොවන සෑම අංශය^ම 
ව�නාකමP ඇ> එවැ� පෙ0ශයක ජලාශයP ඉ ^Oෙම එම පෙ0ශෙb  
ජනතාවට Kශාල හා�යP Wlවන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

16/’18 

ග_ ආනද අ�?ගමෙN මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Pකෙb >ෙබන පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත&ාංශය 
යටෙ? පාලනය වන ෙපර පාස< සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවාෙb න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එP එP ෙපර පාසෙ< ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප? සංව	ධනය  සඳහා 
අමාත&ාංශය ලබාl ආධාර පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) මහ�වර  ස�්Pකෙb ෙපර පාස< ප0ධ>ෙb සංව	ධනයට අමාත&ාංශය 
ෙගන ඇ> සහ ඉ Hෙb� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

34/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— කෘ.ක	ම අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ�ව, වැ� අසව්� ලබා ෙදන �ජ 
හ�වාෙදන සමාග�වලට අ	ධ බl Kරාමය ලබා lෙද;  

 (ii) එවැ� බl සා�බලයP ලබා ග? සමාග�වල න� ලැ�ස�්ව ඉ Hප? 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

 



( 5 ) 

 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘ.කා	!ක යෙතෝපකරණ ආනයන බl ඉව? ^Oමට 
ෙයෝජනා කළ බැK, 

 (i) 2015 ජනවාH 01   න වනKට, ආනයන බlව
 �දහස ් කර >�, 
යෙතෝපකරණ ෙ<ඛනයP; 

 (ii) 2016 ජනවාH 01  ෙන ප�, ආනයන බlව
 �දහස ් කර >�, 
යෙතෝපකරණ ෙ<ඛනයP; 

ඉ Hප? කරෙද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

129/’18 

ග_ ෙරෝ|� ,මාH Kෙ ර?න මහ?!ය,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා 
ආ	Tක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 �රP.තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ? වාHමා	ග 
ෙදපා	තෙ��ව ම� {යා?මක වයඹ ඇල ව&ාපෘ>ෙb පධාන ඇල 
මා	ගය ගම ගනා ද¢<ල, ගෙ<ෙවල පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසවල 
^.£. 20 ක lර පමාණයක ඇලට පහ� �|� දැනට වැW  ෙය පමණP 
ෙපෝෂණය වන ,ඩා වැ- අ;d පමාණය, එP එP ගාම �ලධාH ෙකො�ඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ,ඩා වැ- අ;d ප0ධ> Wය<ලම ෙපෝෂණය ^Oම සඳහා වයඹ ඇල 
ම� වාH ජලය සපය� ලබෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙ� වනKට සැල�� සකස ්කර >ෙ�ද; 

 (iv) ඉහත (i) | සඳහ වැ- අතH වයඹ ඇල ව&ාපෘ>ෙය ජලය සපය� ලබන 
හා සපය� ෙනොලබන වැ-වල න�  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ� ඇ> වැ- අ;d ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැපvම ද¢<ල, ගෙ<ෙවල ෙගොK ජනතාවට කර� ලබන 
අසාධාරණයP ෙනොවෙද; 

 (vi) එයට ��යමP ෙලස ජලය සපය� ෙනොලබන වැ- සඳහා ජලය සැපvමට 
සැල�� සකස ්කර {යා?මක කරෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

156/’18 

ග_ (ෛවද&) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— රාජ& පHපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
=>ය හා සාමය ��බඳ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1ල& අපරාධ Kම	ශන ෙකො�ඨාසය (FCID) �|}ව� ලැ�  නය කවෙ	ද; 

 (ii) 2017.08.01 වනKට එම ෙකො�ඨාසය (FCID) ෙවත ලැ� >�d පැ!�
 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතH Kම	ශන අවස කර =>ප>  ෙදපා	තෙ��වට  ෙයො;කළ 
පැ!�
 සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එP එP පැ!�<ල =>ප> ෙදපා	තෙ��වට ෙයො; කළ  නය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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191/’18 

ග_ ඉ�රා මහ§ෆ් මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ප�cය රජය කාලෙb �,ණාමලය - මඩකලmව, A15 මා	ගය 
ප>සංසක්රණය කරන ලද බව?; 

 (ii) ෙමම මා	ගය ප>සංසක්රණය ^Oෙ�� උiපා_ පෙ0ශයට යාබදව �|� 
;Hජා_ පෙ0ශෙb ඉ කළ $�ව >� ෙබෝP,ව ඉ  ෙනොකළ බව?; 

 (iii) එම �සා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැ^ව ^�යා පෙ0ශය ගංව�ෙර 
යටවන බව?;  

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙb ෙබෝP,වP ඉ ^Oමට  �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙබෝP,ව ඉ ^Oමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

193/’18 

ග_ උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  2016 ව	ෂෙb මැ� මාසෙb� ෙකොළඹ  ස�්Pකෙb ඇ> I ගං ව�ෙර සහ වැW 
ව�ෙර Wl I ජල ගැªෙම, 

 (i) !යcය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාMත I සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Kපතට ප? m0ගලයට රජය KW ෙගවන ලද ;q ව  ;දල ෙකොපමණද; 

 (iv) !යcය m0ගලෙය, ෙව�ෙව රජය KW ෙගවන ලද ව  ;දල 
ෙකොපමණද; 

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

 (vi) අවතැ I Wය�ම ෙදනාට සT්ර �වාස ලබා � >ෙ�ද; 

 (vii) අවතැ I ප�ලකට සT්ර �වාසයP ලබා l ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

231/’18 

ග_ එස්. එ�. මHPකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා|ර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙb £ෙතොට;<ල කසළ කද mq< ^Oම ෙහේ�ෙව �වාස අ|! 
I ප�< 160 P සඳහා සාල;<ල, “ලPසඳ ෙසවණ” ත�} �වාස 
සං�	ණෙය 2014.12.01  න �වාස ලබා � ඇ> බව?; 

 (ii) එම �වාස ලබා � මාස  ෙදකP ඇ�ළත ඔ�ට නාගHක සංව	ධන අMකාHය 
ම� WනPකර ඔim ලබා �මට ෙපොෙරොl w >� බව?; 

 (iii) ෙමෙතP එම ප ංhක_ව සඳහා ඔim ලැ� ෙනොමැ> බව?; 

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) WනPකර ඔim ලබා ෙනො�මට  ෙහේ� කවෙ	ද; 
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 (ii)  ය� ගැට�කාO ත??වය පව න�, ඒවා Kසඳා ග�! ෙමම �වාස සඳහා 
WනPකර ඔim ලබා  ය හැ^ �ශh්ත  න වකවා� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

238/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා ආ	Tක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb nගෙය  $d වන ඇ®
��ය නගරය �ළ ව&ාපාHක 
ඉඩ� සඳහා |!ක� ලබා�ෙ� ගැට�වP පව>න බව  ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, �වැර  අ$H ඉඩ� |!ක� ලබා�මට ෙගන ඇ> �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙb ඉඩ� ස�බධෙය Kහාරසථ්ානයP අ�>වාWක� පකාශ 
කරන බැK, ව&ාපාHකය තමෙN ව&ාපාHක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැc
 
ඉ ^Oම Wl ෙනොකරන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම Kහාරසථ්ානයට ෙම� ඉඩ� ස�බධෙය සත& වශෙයම ඇ> 
|!කම කවෙ	ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Wට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව&ාපාHක සථ්ාන ¯P> K°! 
W�න ව&ාපාHකයට ඒවාෙb |!ක� ලබා�මට?,  තම ව&ාපාර කට$� 
කරෙගන යාම සඳහා ව&ාපාHක පජාවට පහ�ක� සැපvමට?  �යවර 
ගෙද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

307/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) nමාස|ත ලංකා  ටාසේෆෝම	ස ්  (LTL)  සමාගෙම| උප සමාගමP ෙලස 
LTL ෙපොෙජP�ස ්සමාගම �|ටI  නය කවෙ	ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එ| 100% ක අ�>ය >ෙ�ද; 
 (iii)  එ| ව	තමාන අ�>ක_ව ක�_ද; 
 (iv) ෙ� වනKට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජP�ස ් සමාගෙ� ෙකොටස් |!w 

>ෙ�ද; 
 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජP�ස ්සමාගෙම| ෙකොටස ්  අස� ^Oමට 

ෙහෝ පැවOමට අ�>යP ලබා lෙ ක�_ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අය? n/ස LTL ෙපොෙජP�ස ්(m0ග
ක) නමැ> උප සමාගම 
2006  ප� Kගණන වා	තාවට ඇ�ළ? w ෙනොමැ> බව?; ඒ ෙහේ�ෙව 
ෙමම සමාගෙ� ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බව?;  

 (ii)  ෙ� ��බඳව පOPෂණයP Wl කර 2006 වසෙ	 Wට ෙ� දPවා රජයට අ|! I 
ලාභාංශ ;ද< ලබා ගැ=මට කට$� කරෙද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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380/’18 

ග_ ශා> Xස්කදරාසා මහ?!ය,— රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ;ල>-  ස�්Pකෙb, ඔp��pඩා පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb �|ටා 
ඇ> උq ක	මාතශාලාව {යා?මක ෙනොවන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ක	මාතශාලාව සඳහා 2016 ව	ෂෙb අයවැෙය ෙව කළ ;ද< 
ප>පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ;දල Kයද� කර� ලැ�ෙ- ක�_ හරහාද; 

 (iv) එම ෙව කරන ලද ;ද
 Wl කරන ලද කා	යය ��බඳ ෙතොර�_ 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

381/’18 

ග_ ම|දානද අ�?ගමෙN මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) රජයට අය? ජනතා ව� සංව	ධන ම`ඩලයට සහ රාජ& වැK
 සංසථ්ාවට 
අය? ව�වල ෙසේවය කරන ක�ක_වෙN වැ}ෙප අ�කර� ලබන 
ෙසේවක අ	ථසාධක අර;ද<, ෙසේවා �$PතයෙN භාර අර;ද< හා 
පාHෙතෝ.ක �මනා 2016 ව	ෂය අවසාන වනKට?, වසර ගණනාවක Wට එම 
ක�ක_වට ෙගවා නැ> බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙb ෙය� W�න ක�ක_ව සංඛ&ාව හා ෙ� වනKට 
ඔ�ට ෙගKය $� |ඟ ;ද< පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) අර;ද< ලැ´ය $� සමහර ක�ක_ව ෙ� වනKට !යෙගොස ්ඇ> අතර ෙමම 
;ද< ඔ� ෙවත ෙනොෙගwෙම ඔ�ෙN ප�<වල සාමා�කය හට  
බරපතල අසාධාරණයP  Wl w ඇ> බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම ;ද< වහාම ක�ක_වට ෙගwමට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
475/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) ව?ම ඌව පළා? සභාව �ල Wl w ඇ> සහ Wlෙව! පව>න අක!කතා 
ස�බධව KගණකාMප>ෙN අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේ< 20  න 
ඌව පළා? පධාන ෙ<ක� ෙවත යවා ඇ> Kම	ශණ වා	තාව ��බඳ ඔබ දෙන|ද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙ- ඌව පළා? පධාන අමාත&වරයාෙN උපෙ0ශකව_ 
ප?^Oම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ> අංක 2 (අ) (i) Wට (x) දPවා 
ක_d ඔබ ෙ� සභාවට දවෙන|ද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව අංක 2 (අ) (i) Wට (xiii) දPවා �OPෂණය කර 
ඇ> ක_d එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 <! 06 වැ! බදාදා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
35/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ�ව, ෙපොෙලොන_ව, ^
ෙනොyhය 
සහ ර?නmර (ඇ®
��ය)  ස�්Pකය| �Kශාල ගබඩා �නP ඉ ^Oමට 
සහ මනාර�  ස�්Pකෙb ඉ වන ගබඩාෙ- වැඩ �ම ^Oමට _�ය< 
!
යන 1000 P ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) මනාරම  ස�්Pකෙය| ඉ ෙකෙරන ගබඩාෙව| ;< �Hවැය 
ඇසත්ෙ��ව සහ ෙ� දPවා I එ| පග> සමාෙලෝචන වා	තාවP ඉ Hප? 
කරෙද;  

 (iii) ^�ෙනොyhය, ඇ®
��ය හා ෙපොෙලොන_ෙව| නව ගබඩා සං�	ණ �න 
ඉ ^Oෙ� කට$�වල පග>ය කවෙ	ද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව�ෙව ෙව කළ _�ය< !
යන 
1000 ක ;දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
239/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb ¾ව?වන ප�< අතH දHදතා ෙ	ඛාෙව පහළ ¾ව? 
වන ප�< සංඛ&ාව, එP එP පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ප�<වල ¾වන ම�ටම උසස ් ^Oමට අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

308/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) එ<Àඑ< ෙහෝ<�Nස ් (m0ග
ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අය? උප සමාග� සංඛ&ාව සහ ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම උප සමාග� �|} wෙ� කමෙ-දය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එP එP සමාගෙම ෙකෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) උPත සමාග�වල ආදායෙම ලංකා Kl
බල ම`ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප>ශතය, එP එP සමාගම අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්�වැර  ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය �වැර  ^Oමට කට$� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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386/’18 

ග_ ෙP. කාද	 මසත්ා මහතා,—  නැවත ප ංh ^Oම, mන_?ථාපන, උ�_ 
සංව	ධන සහ |l ආග!ක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2009-2012 කාලය �ළ ව��යාව  ස�්Pකෙb, මැ�Pෆා� අතරමැ  
කඳ�ෙ	 W� ප�<වලට ෙ0\ය හා ජාත&තර සංKධාන ම� KKධ  උපකාර 
ලැ�d බව දෙද; 

 (ii) ඉහත කාල පHyෙÊදය �ළ මැ�Pෆා� කඳ�ෙ	 කට$� සඳහා �ටරටව
 
සහ ෙදස ්Kෙදස ්සංKධාන ව
 ලැ�� වාහන සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� වාහන ව	ග සහ එම වාහනවල 
යාප ංh අංක කවෙ	ද; 

 (iv) එ� කාල පHyෙÊදය �ළ එම වාහන පාKyh කෙළේ m0ගලය ක�_ද; 

  (v) දැනට එම වාහන පාKyh කර� ලබන m0ගලය ක�_ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

390/’18 

ග_ À. රං�? ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ සKබලගැw� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනKට රට �ළ සමෘ0M සහනාධාරය ලබන ප>ලාË සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය ෙව කර ඇ> ;q ;දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප>ලාË ස�බධෙය �ප ව&ාiත ස£PෂණයP Wl කර� ලැ�ෙ-ද; 

 (iv) එම ස£Pෂණය සඳහා සහභාÌ I �ලධාHට ය� �මනාවP ලබා lෙ 
න�, ඒ කවර පදනමP මතද;  

 (v) එම ස£Pෂණෙb අර;ණ කවෙ	ද; 

 (vi) එම ස£Pෂණය සඳහා වැය කළ ;q ;දල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

407/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව	ෂය වනKට මනාරම  ස�්Pකය �ළ ජා>ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම`ඩලය ම� �HWl පා=ය ජලය සපයා >� �වාස සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනKට �HWl පා=ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව $දමය ත??වය �මවන �_ පා=ය ජලය ලබා �ම 
ෙව�ෙව එP එP  ව	ෂය සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;q ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත??වය �ම wෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතP පා=ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව&ාපෘ> ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද ;q ;දල එP එP ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Wය<ෙල|ම පග>ය ��බඳ වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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471/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) ඌව පළා? සභාව �ළ Wl w ඇ> සහ Wlෙව! පව>න අක!කතා ස�බධෙය 
KගණකාMප>වරයා KW අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20  නැ> 
Kම	ශන වා	තාවP ඌව පළා? පධාන ෙ<ක� ෙවත යවා ඇ> බව එ�මා 
දෙන|ද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙ- ඌව පළා? සභාෙ- මහජන �ෙයෝ�තය හා මා`ඩ
ක 
ෙශේ�ෙb �ලධාH සඳහා I Kෙ0ශ අධ&යන චාHකා ස�බධෙය  
අනාවරණය කර ඇ> ෙ ද අංක 3 (අ) (i) Wට (x) දPවා ක_d ෙමම සභාවට 
ඉ Hප? කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළ වා	තාෙ- (ආ) (i) Wට (iii) දPවා Wl කර ඇ> 
�OPෂණ ඉ Hප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

491/’18 

ග_ ෙශහා ෙසේමWංහ මහතා,— රාජ& පHපාලන හා කළමනාකරණ සහ =>ය හා 
සාමය ��බඳ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) X ලංකා ෙපො
Wෙb වා	.ක සථ්ාන මා_ ප>ප?>ය කවෙ	ද; 

 (ii) 2017 Î
 Wට ඔPෙතෝබ	 දPවා සථ්ාන මා_w� ලබා ඇ> ෙපො
ස ්
සථ්ානාMප>ව_ සංඛ&ාව, ඔ�ෙN න� සහ සථ්ාන මා_ ලබා �මට 
ෙහේ�ව ෙව ෙව වශ ෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ාන මා_ ^O�, ජා>ක ෙපො
ස ් ෙකො!ෂ සභා චකෙ<ඛ අංක 
2017/01 ට පටහැ� ෙනොවෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙමම සථ්ාන මා_w� Wl ^Oෙ�  අවශ&තාවය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 <! 07 වැ! .හස්ප/�දා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
2/’18 

ග_ න
 බ`ඩාර ජයමහ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.06  න වනKට ජා>ක Kl
 ප0ධ>ය �ළ පව>න Ï	ය බලෙය 
උ?පාදනය කර� ලැ� ස�u	ණ Kl
බල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) Ï	ය බලෙය Kl
ය උ?පාදනය ^Oම සඳහා Wl කර� ලබන සK^O� 
අෛධ	යම? ^Oමට ලංකා Kl
බල ම`ඩලෙb ෙසේවකය කට$� කරන 
බව දෙද; 

 (iii) Ï	ය බල සංගාමය ව&ාපෘ>ය ��බඳව ලංකා Kl
බල ම`ඩලෙb 
ෙසේවකය,  දැ�ව? ^Oම සඳහා අමාත&ාංශය ෙගන ඇ> �යවර  කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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17/’18 

ග_ ආනද අ�?ගමෙN මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Pකය �ළ ඇ> nමාස|ත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙb Wට ෙ� දPවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග? 
m0ගලයෙN න�, 
�නය හා තන�_ නාම කවෙ	ද; 

 (iv) එම බඳවා ගැ=� සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙ-දය කවෙ	ද;  

 (v) මහ�වර  ස�්Pකෙb ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය mq< ^Oමට අමාත&ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

36/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය| අංක 169 ෙයෝජනාවට අ�ව, ,_� හා ඒ ආÐත ප	ෙbෂණ 
සඳහා ෙව කරන ලද _�ය< !
යන 5ක ප>පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය Kසත්රයP ඉ Hප? කරෙද; 

 (ii) උPත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� රාජ& 1ල& ප>පාදන 
භාKතා කර Wl කරන ලද ප	ෙbෂණ සංඛ&ාව, එම ප	ෙbෂණ Wlකළ 
ප	ෙbෂකයෙN න� සහ ඒවාෙb කා	ය සාධන වා	තාවP ඉ Hප? 
කරෙද; 

 (iii) ,qබ� (ග�!Hස,් කරා� නැ� සහ සා Pකා) අපනයන සඳහා I ෙසස ්බl 
ඉව? ^Oම ෙහේ�ෙව 2016 ව	ෂෙb� ෙසස ්බl ආදාය� අ|!wෙ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

130/’18 

ග_ ෙරෝ|� ,මාH Kෙ ර?න මහ?!ය,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙ<  ස�්Pකෙb, මධ&ම පළා? සභාව යටෙ? පාලනයවන පාස< 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස<වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම පාස< අතH, වැඩබලන Klහ<ප>ව_ W�න පාස< සංඛ&ාව 
හා ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට  ස�්Pකෙb පව>න �_ mරiපා� සංඛ&ාව, එP එP අධ&ාපන 
ෙකො�ඨාසය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) මාතෙ<  ස�්Pකෙb Klහ<ප> mරiපා� හා �_ mරiපා� �රwමට 
අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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157/’18 

ග_ (ෛවද&) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘ>ක කට$� 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙb� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Kභාගය සඳහා ¾ව Kද&ා Kෂය 
ධාරාෙව m?තලම සහ ,_ණෑගල  ස�්Pකව
 ෙප= W� Uෂ&ය 
සංඛ&ාව; 

 (ii) එම සංඛ&ාෙව, Kශව්Kද&ාල පෙ-ශය සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&ය 
සංඛ&ාව සහ ප>ශතය; 

 (iii) ෛවද& Ñඨ සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&ය සංඛ&ාව සහ ප>ශතය; 

 (iv) ෛවද& Ñඨ සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&යා ෙහෝ Uෂ&ාවෙN අවම ප>ඵලය,   Z 
අගය, ඉෙගනග? පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ� ෛවද& Ñඨය; 

 එP එP  ස�්Pකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

192/’18 

ග_ ඉ�රා මහ§ෆ ් මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙb ෙදසැ�බ	 මාසෙb �,ණාමලය  ස�්Pකෙb ඇ> I දැ� 
ගංව�ර ත??වය ෙහේ�ෙව ^�යා පෙ0ශෙb ,HජPෙP� පාලම 
Kනාශ I  බව?;  

(ii) ෙ� දPවා එම පාලම ස�u	ණෙය ප>සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා
කව ප>සංසක්රණය කර ඇ> බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෛද�කව Kශාල ජනතාවP KW භාKතා කර� ලබන ෙමම පාලම 
ප>සංසක්රණය ^Oම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත&ාංශය KW ග� 
ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙ� දPවා ෙමම පාලම ප>සංසක්රණය ෙනො^Oමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැ^ ඉPම� ප>සංසක්රණය ^Oම සඳහා �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

194/’18 

ග_ උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Wට 2015 දPවා I කාල පHyෙÊදෙb�, nමාස|ත ලංකා ෙරෝහෙ< 
ෙකොටස ්|!ෙය, ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපPෂ මහතා කට$� කර >ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පHyෙÊදය �ළ� nමාස|ත ලංකා ෙරෝහෙ< සභාප> 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග? වැ}i සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Wට 2015 දPවා කාලය �ළ nමාස|ත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	.ක ලාභය එP එP ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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215/’18 

ග_ ඩNලස් ෙ0වානද මහතා,— නැවත ප ංh ^Oම, mන_?ථාපන, උ�_ සංව	ධන 
සහ |l ආග!ක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ප�cය $දමය ත??වය ෙහේ�ෙව අවතැ I ප�< 150P අ�_l 25P mරා 
ව��යාව uෙතෝ�ට� �භසාධන කඳ�ෙ	 වාසය කරන බව?; 

 (ii) ෙමම ප�< 150 ෙන�ෙP�, Wන අඩ�ප පෙ0ශෙb නැවත ප ංh 
කරන බවට ව��යා  ස�්P ෙ<ක� කා	යාලය KW දැ�� � >´ය�, ෙමම 
ප�< සඳහා I �වාස ෙකොටස ්ෙදකකට ෙබදා ෙන�ෙP� Wන අඩ�ප 
පෙ0ශෙb �වාස 68P සහ m
ය,ල� පෙ0ශෙb �වාස 82P වශෙය 
“ල�කා ඥාන� mණ&ායතනය” KW ඉ කරන ලද බව?; 

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ �වාස 150| එ� ජනතාව නැවත ප ංh w W�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Wටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

309/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා Kl
බල ම`ඩලය යටෙ? ලංකා ටාසේෆෝම	ස ්න! ආයතනයP 
>�ෙද; 

 (ii)  එම ආයතනෙb නම ෙවනස ්කර >ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එ| ව	තමාන නම කවෙ	ද; 

 (iv) n/ස එ<Àඑ< ෙහෝ<�Nස ්(ෙපෞ0.) සමාගමට අය? ෙකොටස ්ෙබ� ෙගොස ්
ඇ?ෙ? ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්_ව ස�ව ඇ> ෙකොටස ්පාලනය කර� ලබෙ 
ක�_ KWද; 

 (vi) එ| ෙකොටසක්_වෙN න� හා ඔ� ස�ව ඇ> ෙකොටස ්සංඛ&ාව ��බඳ 
ෙ<ඛනයP ඉ Hප? කරෙද; 

 (vii) ෙසේවකභාර cK�� අ�ව, එය �|}වා ෙකොපමණ කාලයP ඇ�ළත ඔ�ෙN 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ� ෙකොටසක්_ව බව දවා >ෙ�ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙම| ආර�භක ෙකො ටසක්_ව ක�_ද, ඔ� ස�ව >� 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්_ව අතර ලංකා Kl
බල ම`ඩලෙb ෙසේවකය 
W�ෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඔ�ට ළබැ°යාව ��බඳව ��ගැ}ම >ෙබන බව එ�මා 
��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) (i) COPE වා	තාෙ- සඳහ පH  n/ස එ<Àඑ< ෙහෝ<�Nස ් (ෙපෞ0.)   
සමාගෙම _�ය< දස ලPෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණයP ලංකා  Kl
බල 
ම`ඩලයට ෙනොෙගවා >ෙබන බව දෙද; 
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 (ii) ෙ� ස�බධෙය ෙගන ඇ> {යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

391/’18 

ග_ À. රං�? ද ෙසො�සා මහතා,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb >ෙබන ෙදමළ මාධ& පාස< සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස< අතH පාථ!ක හා 0Kක පාස< සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාස<ව
 මධ&ම රජයට අය? පාස< සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස<වල න� කවෙ	ද; 

 (v) ෙදමළ මාධ&ෙය අධ&ාපනය හදාරන ;q Uෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ර?නmර  ස�්Pකෙb, 

 (i) 2010 ව	ෂෙb Wට ෙ� දPවා 5 වසර Uෂ&?ව Kභාගය සම? හා අසම? Uෂ& 
සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2010 ව	ෂෙb Wට ෙ� දPවා අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) 
Kභාගය සම? හා අසම? Uෂ& සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙb Wට ෙ� දPවා ඉං�ෙ_ හා ෛවද& Kද&ාව හැදෑOම සඳහා 
Kශව්Kද&ාල �l�ක� ලැ� Uෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) Wංහල මාධ& හා ෙදමළ මාධ& Uෂ&ය අතර ඉහත Kභාග සම? සහ අසම? 
Uෂ& සංඛ&ාව ප>ශතයP ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

406/’18 

ග_ අ�ර Wp� ජයර?න මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප>සංස්කරණ 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �,ණාමලය  ස�්Pකෙb, >Hයාය පෙ0ශෙb �|� cHහ× සෑය uජා  Ø!යට 
අය? ඉඩ� මැන අවස කර >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, මැන හ�නාග? Ø!ය මත සල,d ෙය�ම Wlකර  >ෙ�ද; 

 (iii) මැ=� ම� හ�නාෙගන ඇ> uජා Ø!යට අය?වන ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �¢_ප? �0ධශාසන අමාත&ාංශයට ලබා �ම පමාද wමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

408/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට �,ණාමලය  ස�්Pකය �ළ ජා>ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම`ඩලය ම� �HWl පා=ය ජලය සපය� ලැබ >� �වාස 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනKට �HWl පා=ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව $දමය ත??වය �මවන �_ පා=ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එP එP  ව	ෂය සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;q ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත??වය �ම wෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතP පා=ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව&ාපෘ> ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද ;q ;දල එP එP ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Wය<ෙල|ම පග> වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

422/’18 

ග_ ඉෂාP රÙමා මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප>සංසක්රණ අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ධා�ෙසේනmර, කලාවැව, මහඅPකරය ව?ත සහ කැළ�ව?ත යන පෙ0ශවල 
,¢_ ඉඩ� අPකර 100 ක පමණ පමාණයP ,_ණෑගල වැK
 සමාගමකට 
බl � ඇ> බව?; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙ� අඳ ෙගොw ෙලස ෙගොw �	ඝ කාලයP mරා ෙගොKතැ 
කට$�වල �යැෙලන බැK, වැK
 සමාගෙම ෙමම ඉඩ� �දහස ්කර අඳ 
ෙගොwට WනPකර අ�>ය ලබා�මට කට$� කරන ෙම ඉපෙලෝගම 
පාෙ0\ය ෙ<ක�වරයා සහ ඉඩ� අමාත&ාංශය දැ�ව? කර ඇ> බව?;  

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ�වල WනPකර අ�>ය ෙමම ෙගොwට ලබා�මට කට$� 
කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

438/’18 

ග_ ජයත සමරwර මහතා,— Kl
 සංෙ0ශ, ��ට< ය�තල පහ�ක� හා Kෙ0ශ 
Û^යා අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.03.31  නට Kෙ0ශය| ෙසේවෙb �$�ව W�න X ලාං^ක mÙd හා 
�mÙd ශ!කය සංඛ&ාව, ඔ� ෙසේවෙb ෙය� W�න රට අ�ව, Û^යා 
ව	Ìකරණය අ�ව සහ ස�්/m_ෂ සමාජභාවය අ�ව; 

 (ii) එම mÙd හා �mÙd ශ!කය සංඛ&ාව, එP එP  ස�්Pකය අ�ව සහ 
Wංහල, ෙදමළ, ;ස
්� හා ෙවන? ජාට අ�ව;    

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

472/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා? සභාව �ළ Wl w ඇ> සහ Wlෙව! පව>න අක!කතා 
ස�බධෙය KගණකාMප>වරයා KW අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ> Kම	ශන වා	තාවP ඌව පළා? පධාන ෙ<ක� ෙවත යවා 
ඇ> අතර එම වා	තාෙ- ඌව පළා? අධ&ාපන අමාත&ංශය ම� පාස< 
බෑN ලබා�ම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ> ෙÊද අංක 4 (ආ) (i) Wට (vii) 
දPවා ක_d ෙමම සභාවට ඉ Hප? කරෙද; 



( 17 ) 

 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) Wට (v) දPවා Wl කර ඇ> �OPෂණ 
ඉ Hප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 <! 08 වැ! 1"රාදා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
37/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා 
ආ	Tක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය| අංක 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා>ක පාHසHක සංරPෂණ 
වැඩසටහන යටෙ? අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ _�ය< !
යන 
2000ක ප>පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ 
 කරෙද; 

 (ii) උPත ෙයෝජනාව අ�ව 1ල& ප>පාදන ලබා l “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙම� අමතර වැඩසටහ සඳහා වග�ම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

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

 (i) පාHසHක සම�
ත බව ආරPෂා ^Oම, >රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (ii) ¾ව ස�ප? සංරPෂණය; 

 (iii) පHසර Üෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස�පත ආරPෂා ^Oම; 

 සඳහා වැය කර ලද ;ද< පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන? 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

158/’18 

ග_ (ෛවද&) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා 
ආ	Tක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08  න Wට ෙ� දPවා කැ´න� අමාත&වරය, රාජ& අමාත&වරය 
හා �ෙයෝජ& අමාත&වරය සඳහා වාහන !ල� ග? අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එP එP වාහනෙb ව	ගය හා !ල කවෙ	ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

195/’18 

ග_ උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා ආ	Tක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  2016 ව	ෂෙb� ෙකොසග්ම, සාලාව $ද හ;දා අK ගබඩාව ��O යෑෙම, 

 (i) !යcය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 



( 18 ) 

 

 (ii) ආබාMත I සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) Kපතට ප? m0ගලයට රජය KW ෙගවන ලද ;q ව  ;දල ෙකොපමණද; 
 (iv) !යcය m0ගලෙය, ෙව�ෙව රජය KW ෙගවන ලද ව  ;දල 

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

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ I Wය�ම ෙදනාට සT්ර �වාස ලබා � >ෙ�ද; 
 (vii) අවතැ I ප�ලකට සT්ර �වාසයP ලබා l ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

216/’18 

ග_ ඩNලස් ෙ0වානද මහතා,— Vවර හා ජලජ ස�ප? සංව	ධන සහ ගා£ය 
ආ	Tකය ��බඳ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ^�ෙනොyh  ස�්Pකෙb, mනO පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb,  
වල�පා� ග�මානෙb Vවර ප�< 300කට අMක සංඛ&ාවP ¾ව?වන බව?; 

 (ii)  ෙමම ප�< අතH ප�< 100P පමණ සෘYවම Vවර ක	මාතෙbද, 
අෙන,? ප�< ෙවන? Û^යාවලද �රත �වද, පමාණව? ආදායමP 
ෙනොමැ>ව ¾ව? වන බව?; 

 (iii) ඉහත සඳහ Vවර කා	!කය  නපතා ^ෙලෝගෑ� 1000 කට අMක 
ක,qව සහ ;Ùl ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන? සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා?වලට යවන බව?;  

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙN ¾වෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙ0ශෙb ;Ùl 
ආහාර සකස ්කරන ක	මාත ශාලාවP ඉ ^Oමට අවශ& �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

232/’18 

ග_ එස්. එ�. මHPකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා|ර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඉ H ව	ෂ 03 ඇ�ලත ආර�භ ^Oමට �ය!ත ෙකොළඹ   සත් ÝPිකෙb නාගHක 
�වාස ව&ාපෘ> සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වාස ව&ාපෘ| ඉ ^Oමට අෙiP.ත �වාස ඒකක සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �වාස ව&ාපෘ> සඳහා �ශh්ත ඉඩ� හ�නාෙගන >ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ඉඩ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ආ) (i) ෙමම ව&ාපෘ> සඳහා වැය ^Oමට අෙiP.ත ;q ;දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ෙපෞ0ග
ක අංශෙb ආෙයෝජන පව>ෙ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) රාජ& හා ෙපෞ0ග
ක ආෙයෝජනව
 ඉ කර� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව&ාපෘ> අවස ^Hමට බලාෙපොෙරො?� වන  න වකවා� කවෙ	ද; 



( 19 ) 

 

 (v)  ෙමම �වාස ව&ාපෘ>වල �වසක ;q ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (vi) එම �වාස ජනතාවට ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

240/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකය සඳහා අ�මත, X ලංකා අධ&ාපන පHපාලන ෙසේවෙb, X 
ලංකා Klහ<ප> ෙසේවෙb හා X ලංකා �_ ෙසේවෙb �ලධාH සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙb �$� සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර?නmර  ස�්Pකෙb ඉහත එP එP ෙසේවාෙ- පව>න mරiපා� සංඛ&ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම mරiපා� �රwමට අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

310/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනො^Oමට පළා? පාලන ආයතන ග? රණය 
��බඳව ජනතාව දැ�ව? ^Oමට අවශ& කට$� Wlකර >ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) කසළ ව	Ìකරණය කර එක� ^Oමට අවශ& පහ�ක� ජනතාවට ලබා� 
>ෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (v) ව	Ìකරණය කරන ලද කසළ එක� ^Oමට පළා? පාලන ආයතන සඳහා 
පහ�ක� සලසා � >ෙ�ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) කසළ ව	Ìකරණය කර ෙනොෙදන m0ගලයට එෙර|ව ග� ලබන 
{යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) ව	Ìකරණය කරන ලද කසළ ප>ච�කරණය කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර සථ්ානයක�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද ;දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප>ච�කරණය කරන ලද කසළ කවර කට$� සඳහා භාKත කළ හැ^ද; 

යන? එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

382/’18 

ග_ ම|දානද අ�?ගමෙN මහතා,— ෙසෞඛ&, ෙපෝෂණ හා ෙ0\ය ෛවද& 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Pකෙb, පසබ්ාෙN ෙකෝරෙළේ පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb, 
ෙවස�්ෙහෝ< ව?ෙ? �|� ෛවද& මධ&සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගා£ය 
ෙරෝහලP බවට ප? කරන ලද බව?; 



( 20 ) 

 

 (ii) ෙමම ගා£ය ෙරෝහල ම� එම පෙ0ශෙb ප�< 3500 - 4000 P අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැලÏ බව?; 

 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද&ව_ හා උපකරණ |ඟය ෙහේ�ෙව ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ> බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම ෙරෝහල නැවත Kවෘත කර ව�කරෙb ජනතාවෙN ෙසෞඛ& 
 අවශ&තාවය Kසßමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

387/’18 

ග_ ෙP. කාද	 මසත්ා මහතා,—  නැවත ප ංh ^Oම, mන_?ථාපන, උ�_ 
සංව	ධන සහ |l ආග!ක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2009 - 2012 දPවා තසත්වාදයට එෙර| අවස සටෙ� ඉව? කරන 
ලද ප�< ව��යාව  ස�්Pකෙb �|� මැ�Pෆා� අතරමැ  කඳ�_වල 
ප ංh කළ බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කාලය �ළ එ| ප ංhව W� ප�< සංඛ&ාව එP එP මාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප�<වල ;q සාමා�ක� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඔ�ට ෛද�කව �Ï ආහාර ලබා�ම සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) එP m0ගලෙය, ෙව�ෙව උදෑසන, දහව< හා රා� ආහාරය සඳහා 
ෙවකරන ලද ;දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) එම ආහාර වැය I ;දලට සHලන �W ප!>ෙය සකසා >�ෙද; 

  (ii) එම �Hසට ආහාර ලබා�ෙ�� ෙ0\ය සහ අත	ජා>ක ආයතන ෙමම KKධ 
m0ගලය KW ලබාෙදන ලද දායක?වය ��බඳ Kසත්ර කවෙ	ද; 

  (iii) එම ආහාරවල ප!>ය ස�බධෙය WlI වංචාව ��බඳව ලැ� ඇ>  
පැ!�
 සහ ඒවා ස�බධෙය ග� ලැ� �යවර කවෙ	ද;  

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

409/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට m?තලම  ස�්Pකය �ළ ජා>ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම`ඩලය ම� �HWl පා=ය ජලය සපය� ලැබ >� �වාස 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනKට �HWl පා=ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව $දමය ත??වය �මවන �_ පා=ය ජලය ලබා �ම 
ෙව�ෙව එP එP  ව	ෂය සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;q ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත??වය �ම wෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතP පා=ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව&ාපෘ> ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද ;q ;දල එP එP ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 



( 21 ) 

 

 (v) ඉහත Wය<ෙල|ම පග> වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

423/’18 

ග_ ඉෂාP රÙමා මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb, කලාවැව ග�මානෙb ප�< 
2500 P පමණ ¾ව? වන බව?; 

 (ii) ෙමම ග�මානය,  ස�්Pකෙb ජනා�	ණ සහ ඉතා nගෙය නාගOකරණය 
ෙව! පව>න ග�මානයP wම ෙහේ�ෙව ෙම| අ�_ මා	ග හා කා� 
ප0ධ> ��ෙවළට සකස ්^Oම අත&වශ& w ඇ> බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

 (ආ) (i) ෙමම අ�පා� ස�u	ණ කර ගැ=ම සඳහා අවශ& ප>පාදන ලබා ෙදෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

439/’18 

ග_ ජයත සමරwර මහතා,— ඛ�ජ ෙත< ස�ප? සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) àස< ආනයනය ^Oෙ�� àස< ªටරයP ෙව�ෙව රජය KW අයකර� 
ලබන ආනයන බ0ද ෙකොපමණද; 

 (ii) àස< ªටරයP සඳහා රජය KW ආනයන බ0ද හැර ෙවන? බl 
අයකරෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එම බl කවෙ	ද;  

 (iv) එP ªටරයP සඳහා අයකර� ලබන බl පමාණය, එP එP බl ව	ගය අ�ව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) àස< ªටරයP සඳහා රජය KW අයකර� ලබන ;q බl පමාණය, àස< 
ªටරයක W<ලර ! ෙල| කවර ප>ශතයPද; 

 (ii) àස< සඳහා රජය අය කර� ලබන Wය� බl ඉව? කළෙහො?, 
පාH ෙභෝcකයාට àස< ªටරයP ලබා  ය හැ^ W<ලර !ල ෙකොපමණද;  

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) (i) àස< සඳහා රජය KW KKධ ව	ගෙb බl අය ^Oම භා`ඩ හා ෙසේවාව| 
!ල ගණ වැ�wමට බලපා ඇ> බව?; 

 (ii) àස< සඳහා රජය අයකර� ලබන Wය� බl ඉව? කළෙහො?, භා`ඩ හා 
ෙසේවාවල !ල අ�^Oමට හැ^ බව?; 

එ�මා ��ගෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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451/’18 

ග_ ´ම< ර?නායක මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත&තර ෙවළඳ අමාත&�මාෙN ෙපෞ0ග
ක කා	ය 
ම`ඩලයට අ�$Pත �ල වාහන සපයා ඇ> එP එP �ලධාHයාෙN නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ> වාහනෙb ව	ගය, 
යාප ංh අංකය සහ එම ෙව ^Oම සඳහා 
අ�ම>ය ලබා lෙ ක�_ KWද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
473/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා? සභාව �ළ Wl w ඇ> සහ Wlෙව! පව>න අක!කතා 
ස�බධෙය KගණකාMප>වරයා KW අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ> Kම	ශන වා	තාවP ඌව පළා? පධාන ෙ<ක� ෙවත යවා 
ඇ> අතර එම වා	තාෙ- ෙපර පාසැ< සඳහා බෑN ලබා�ම සඳහා 1ල& 
අ�ගහය ලබා ගැ=ම ස�බධෙය අනාවරණය කර ඇ> ෙÊද අංක 5 (අ) 
(i) Wට (v) දPවා ක_d ෙමම සභාවට ඉ Hප? කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) i Wට iii දPවා Wl කර ඇ> �OPෂණ 
ඉ Hප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

476/’18 

ග_ Kමලwර  සානායක මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන l�ෙකොළ හා මධ&සාර ��බඳ ජා>ක අMකාHය පනතට අ�ව 
ම?පැ හා l�පානය ^Oෙ� ද	ශන ඇ�ළ? ෙට
නාට&, hතපට ෙහෝ දැw� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ& අමාත&ාංශය KW පාලනය ෙකෙරන සව්ාVන 
§පවා|= නා
කාව 2017.02.11 වැ�  න ප.ව. 7.30? 8.00 ? අතර Kකාශය 
කළ “සේ-ත ගං>ර” ෙට
 නාට&ෙb ජව�කාවක, ��යක l�පානය කරන 
අ$_ ඉතා පැහැ 
 ෙලස පද	ශනය කළ බව?; 

 (ii) Kෙශේෂෙය කාතාවP l�පානය කරන ද	ශන Kකාශය ^Oම ෙහේ�ෙව 
l�පානය සඳහා උ?ෙ?ජනයP ඇ> Kයහැ^ බව?; 

 (iii)  පා	
ෙ��ව KW ස�මත කරන ලද පනතක KMKධාන රජෙb ජනමාධ& 
ආයතනයP KWම කඩ කර ඇ> බව?; 

 එ�මා ��ගෙන|ද? 

(ඇ) එම Kකාශය ��බඳව KMම? පOPෂණයP Wlකර ! ඉ Hයට එවැ� Wlw� 
වැළැPwම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

 



( 23 ) 

 

2018 <! 19 වැ! අඟහ>වාදා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
3/’18 

ග_ න
 බ`ඩාර ජයමහ මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) mනO| ඉ ^Oමට ෙයෝ�ත ෙම.ෙවො. 1040 ක (1040mw) �ළං සහ Ï	ය 
 mන	ජන=ය බලශP> උද&ානය �|}wම සඳහා ඉඩ� මැ=ම Wl කර >ෙ�ද; 

  (ii) එම ඉඩ� ලංකා Kl
බල ම`ඩලයට පවරා ගැ=ම Wl කර >ෙ�ද; 

  (iii) Kl
 �ෂප්ාදනය සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා >ෙ�ද; 

  (iv) එම බලාගාරෙb �ෂප්ාදනය කර� ලබන Kl
ය, ජා>ක ප0ධ>යට එක� 
^Oම සඳහා ස�ෙපේෂණ ප0ධ>ය ඉ ^Oමට ගනා �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

18/’18 

ග_ ආනද අ�?ගමෙN මහතා,— පවාහන හා WK< �ව ෙසේවා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Pකෙb ඇ> X ලංකා ගමනාගමන ම`ඩල �ෙපෝ සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ෙපෝවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එP එP �ෙපෝෙව දැනට ධාවනය කර� ලබන බසර්ථ සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම �ෙපෝ අතH ලාභ හා පා� ලබන �ෙපෝ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (v) එම එP එP �ෙපෝෙ- පව>න mරiපා� කවෙ	ද; 

 (vi) ව?ම යහපාලන රජය බලයට ප?wෙම අන�_ව, ෙ� දPවා �ෙපෝවල 
ලබා � ඇ> Û^යා සංඛ&ාව සහ එම  Û^යා ලැ� m0ගලයෙN න� කවෙ	ද; 

 (vii) මහ�වර  ස�්Pකෙb ලංගම �ෙපෝවල බස ් ඇ�ය වැ�  $d ^Oමට 
අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

38/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය| අංක 182 ෙයෝජනාවට අ�ව, පාථ!ක ක	මාත 
ක�WලයP (Primary Industry Council) �|}ව� ලැ�ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය සහ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) උPත අයවැය ෙයෝජනාෙව|, පාථ!ක ක	මාත ක�WලයP �|}wෙ� 
අර;d හා ඒ සඳහා I වැඩ��ෙවළ සැෙකK පැහැ 
 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ක�Wලයට ස�බධවන KෙශේෂඥයෙN නාම ෙ<ඛනයP ඉ Hප? 
කරෙද; 

 (v) උPත ෙයෝජනාෙව| සඳහ වන X ලංකාෙ- දැනට ස�යව පව?නා පාථ!ක 
ක	මාත ��බඳ ලැ�ස�්වP ඉ Hප? කරෙද; 



( 24 ) 

 

 (vi) 2009 $ද ගැ}� �මwෙම ප�, උ�_ නැෙගන|ර ඇ�qව X ලංකාව �ළ 
අq> ඇරඹ ූපාථ!ක ක	මාතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

132/’18 

ග_ ෙරෝ|� ,මාH Kෙ ර?න මහ?!ය,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා 
ආ	Tක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කq ගඟ, ෙමොරගහකද ව&ාපෘ>ය ෙහේ�ෙව මාතෙ<  ස�්Pකෙb, 
ලNගල මැ>වරණ ෙකො�ඨාසෙb අවතැ I ප�<, ලNගල මැ>වරණ 
ෙකො�ඨාසය �ළම ප ංh ^Oමට �යවර ෙගන >ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, අවතැ I ප�< සංඛ&ාව සහ ලබාl ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ලබාl ඉඩ� පමාණය ව?ම පරmරට පමාණව? �වද, ඊළඟ පර�පරා 
සඳහා පමාණව? ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙමොරගහකද ව&ාපෘ>ය ෙහේ�ෙව නැවත ප ංh කරන ලද ප�< 
;Ùණ ෙදන ඉඩ� ගැට� හා ඔ�ෙN ඊළඟ පර�පරාවට ;Ùණ �මට Wlවන 
ඉඩ� ගැට� Kසßමට අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

159/’18 

ග_ (ෛවද&) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘ>ක කට$� 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) ෙ� වනKට X ලංකාව �ළ {යා?මක වන උපාM පදානය කර� ලබන ආයතන 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) එම එP එP ආයතනෙb, 

 (i) 
�නය; 

 (ii) උපාM පදානය ^Oම සඳහා Kශව්Kද&ාල ප>පාදන ෙකො!ෂ සභාෙ- 
අ�ම>ය ලබාෙගන ඇ>  නය; 

 (iii) �Hනම� ලබන උපාM; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන W� සංඛ&ාව; 

 (v) එP එP උපාM පාඨමාලාව සඳහා අයකර� ලබන ;දල;  

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
196/’18 

ග_ උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා ආ	Tක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙb� එPස? ජාෙN සංKධානෙb මහා ම`ඩල වා	.ක සැWය 
සඳහා ජනාMප>�මාෙN සංචාරයට සහභාc I Üත �Hස ෙකොපමණද; 

 (ii) උPත සංචාරයට සහභාc I m0ගලයෙN න� සහ ඔ� Üත �Hසට ඇ�ළ? 
I පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ& සංසථ්ා, ව&වසථ්ා�ත ම`ඩල සහ රාජ& 
සමාග� KW දැ§ ස�u	ණ �Hවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ ඩNලස් ෙ0වානද මහතා,— Vවර හා ජලජ ස�ප? සංව	ධන සහ ගා£ය 
ආ	Tකය ��බඳ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ^�ෙනොyhය  ස�්Pකෙb �|ටා >ෙබන වැ- 11P ආÐතව ප�< 750P 
පමණ !H ය ම?ස& ක	මාතෙb �යැෙලන බව?; 

 (ii)  මෑතක Wට පව>න දැ� �යඟය ෙහේ�ෙව ෙමම ප�<වල ¾වෙනෝපාය 
;qම�ම පාෙහේ අ|! w ඇ> බව?;  

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙN ¾වෙනෝපාය ��බඳ අවධානය ෙයො; කර, ය� ව යP 
ලබා �මට හැ^යාවP >ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ලබා  ය හැ^ සහනය කවෙ	ද 

 (iii)   එම සහනය ලබා ෙද� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

233/’18 

ග_ එස.් එ�. මHPකා	 මහතා,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ&ාපන ෙකො�ඨාසෙb �|� එකම  බා
කා ජා>ක පාසල 
ෙකොෙළොනාව බා
කා Kද&ාලය බව?; 

 (ii)  ෙ� වනKට එම Kද&ාලෙb අ�පා� ÛසP පව>න බව?; 

 (iii) �_ mරiපා� 18P සහ අනධ&යන කා	ය ම`ඩල mරiපා�  08P පව>න 
බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම mරiපා� පැවම Kද&ාලෙb ඉ H පග>යට හා �	>යට බාධාවP සහ 
හා�යP බව ��ගෙද;  

 (ii) ෙමම mරiපා� �රwම සඳහා ඇ> සැල�� කවෙ	ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ග� ලබන  නය කවෙ	ද;  

 (iv) 2017 ව	ෂෙb� ෙමම Kද&ාලෙb ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප? සංව	ධනය 
සඳහා ලබා� ඇ> ප>පාදන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම ප>පාදනව
 දැනට Wl කර ඇ> වැඩසටහවල පග>ය කවෙ	ද; 

 (vi) 2018 ව	ෂෙb ෙමම Kද&ාලෙb ෙභෞ>ක හා මානව ස�ප? සංව	ධනය සඳහා  
ප>පාදන ලබා �මට සැල�� කර >ෙ�ද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම ප>පාදන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

241/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— සමාජ සKබලගැw� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb සමෘ0M සහනාධාර ලබන ප�< සංඛ&ාව, එP එP 
මැ>වරණ ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) සමෘ0M ව&ාපාරයට අ�> ප�< ඇ�ළ? කරගැ=ම සඳහා අමාත&ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— පවාහන හා WK< �ව ෙසේවා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙb මධ&ම බසන්ැව�ම, �ණWංහmර ෙපෞ0ග
ක බස ්නැව�ම 
හා බැස�්ය මාවෙ? �|� ෙපෞ0ග
ක බස ් නැව�ම යන සථ්ානය|  
බසර්ථව
 කiප� ලබා ගනා බව?; 

 (ii) ම?දව& හා ෙවන? අයථා {යාවට ස�බධ m0ගලය තම ව&ාපාර 
කට$� සඳහා ෙමම සථ්ාන ෙයොදා ගනා බව?; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය| ෙ0\ය හා Kෙ0\ය මÌ සඳහා ප Ýමාණව? පහ�ක� 
ෙනොමැ> බව?; 

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) උPත අයථා ක Ýයිාව| ෙයෙදන m0ගලය මැඬªමට ක Ýයිාමා	ග ෙගන 
>ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016 ව	ෂය �ළ අ?අඩං�වට ග? සහ => ම� කට$� කළ 
m0ගලය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය| ආරëාවට ෙපොªWය ෙයොදවා >ෙ�ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බස ්නැව��වල වැW^� ඇ�q ය�තල පහ�ක� වැ�  $d ^Oමට  
�යවරෙගන >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

  යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

383/’18 

ග_ ම|දානද අ�?ගමෙN මහතා,— ක�රට නව ග�මාන, ය�තල පහ�ක� හා 
පජා සංව	ධන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙb ප ංh දKඩ ක�ක_ව ප�< ලPෂ 08P පමණ ෙ� දPවා        
අ� 10x12 ල� කාමරවල ¾ව?වන බව ��ගෙද; 

 (ii) ඔ�ට �වාස ලබා�ම සඳහා ප�cය රජය KW ආර�භ කළ වැඩ��ෙවළට 
අ�ව 2014.12.31  න වනKට ඉ කර >� �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) | සඳහ �වාස ඉ කර ඇ> ව� සහ  ස�්Pක කවෙ	ද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ෙමම ව&ාපෘ>යට ෙව කර ඇ> ප>පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඉ කළ �වාස සංඛ&ාව, එP එP ව	ෂය සහ 
 ස�්Pකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vi) ව�කරෙb ¾ව?වන ජනතාවට පැව> රජය KW ලබා � ඇ> �වාස 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම �වාස පශන්ය ස�u	ණෙය Kසßමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

 (viii) එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ ෙතොර�_ ඉ Hප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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388/’18 

ග_ ෙP. කාද	 මසත්ා මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම  ස�්Pකෙb ;ස
 පාෙ0Uය සභාවට අය? ෙ-iප�,ලෙ� Wට  
Wලාව�ෙර දPවා I අ�_ මා	ගය 2010 ව	ෂෙb� නැවත ප ංh ^O� හා 
ආපදා කළමණාකරන අමාත&ාංශය ම� ඉ කරන ලද බව දෙද; 

 (ii) එ| ඉ ^O� ආර�භ කරන ලද  හා අවස කරන ලද  න කවෙ	ද;  

 (iii) එම මා	ගෙb  ග ෙකොපමණද;  

 (iv) එම මා	ගය ඔසේසේ �|ටා ඇ> ග�මාන කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) ඉ ^O� ෙකොතා?�ව ලබාl  ආයතනය කවෙ	ද; 

  (ii) එවකට එ| අ�>ක_ව (ෙකොටසක්_ව) ක�_ද;  

  (iii) ඒ සඳහා ෙව කරන ලද ;දල ෙකොපමණද;  

  (iv) දැනට එම මා	ගය භාKතා කරෙද; 

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

392/’18 

ග_ À. රං�? ද ෙසො�සා මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂය �ළ Wl I හ W ආපදා ත??වය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආපදාව
 අවතැ I සංඛ&ාව එP එP  ස�්Pකය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ0පල හා� සංඛ&ාව එP එP  ස�්Pකය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv) අවතැIව සඳහා ව  ලබා�මට ෙව කර ඇ> ප>පාදන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

410/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට මනාරම  ස�්Pකය �ළ ලංකා Kl
බල ම`ඩලය 
KW Kl
ය ලබා � ඇ> ;q �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනKට Kl
ය ලබා � ඇ> ;q �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Wට 2009 දPවා Kl
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද ;දල 
එP එP ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙb� $දමය ත??වය �ම wෙම ප� 2015 ව	ෂය දPවා Kl
ය 
ලබා � ඇ> �වාස සංඛ&ාව එP එP ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) | සඳහ කාල පHyෙÊදය සඳහා Kl
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද ;දල එP එP ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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424/’18 

ග_ ඉෂාP රÙමා මහතා,— >රසර සංව	ධන, වන¾w සහ පාෙ0\ය සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙb� පලාගල පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb, පලාගල - නෑග�පහ 
මා	ගෙb ආර�භ කළ “Kජයගම” රණK_ ග�මානය 2013 ව	ෂෙb  � 
ජා>ක �වාස සංව	ධන අMකාHය ම� ජනතා අ�>යට ප? කර ඇ> බව?; 

 (ii) ෙමම ග�මමානෙb වන අ
 �තර ගැවnම ෙහේ�ෙව ග�මානෙb 
ප ංhක_වෙN එ ෙනදා කට$� Wl කර ගැ=ම පවා ඉතාම? 
අන�_දායක ත??වයක පව>න බව?;  

 (iii) ෙමම ග�මානය වටා අ
වැටP ඉ  ^Oමට ෙයෝජනා කර ඇත?, ෙමෙතP එය 
Wl කර ෙනොමැ> බව?;  

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) ග�වාnෙN ආරPෂාව සඳහා ක�න! අ
වැටP ඉ ^Oමට �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

2018 <! 20 වැ! බදාදා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
39/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— ඛ�ජ ෙත< ස�ප? සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය| අංක 204 ෙයෝජනාවට අ�ව, තාර සඳහා I ෙවෙළඳෙපොළ 

|< කර� ලැ�ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ {යාමා	ග කවෙ	ද; 
 (iii) උPත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �KW පධාන 

සැප$�ක_ව ක�_ද; 
 (iv) ව	ෂ 2003 Wට 2016 දPවා ලංකා ඛ�ජෙත< =>ගත සංසථ්ාෙව| තාර 

�ෂප්ාදනය හා එP එP ව	ෂය අවසානෙb� පැවැ> ෙතොග පමාණය කවෙ	ද; 
 (v) ව	ෂ 2009 Wට 2016 දPවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළ| තාර !ල සහ ලංකා 

ඛ�ජෙත< =>ගත සංසථ්ාෙ- තාර !ල ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vi) ව	ෂ 2015 Wට 2020 දPවා X ලංකාෙ- තාර අවශ&තාවය ��බඳ 
mෙරෝකථනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

242/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb, ,_Kට ක	මාතmරයP �|ටා >ෙබන බව 
දෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම ක	මාතmරය ආර�භ කළ  නය හා එ| ආර�භක අර;d 
කවෙ	ද; 

 (iii) අද වනKට ෙමම ක	මාතmරය �ළ {යා?මක වන ක	මාතශාලා 
සංඛ&ාව හා ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම එP එP ක	මාත ශාලාෙ- Û^යාවල �$Pත ෙසේවක සංඛ&ාව ෙව 
ෙව වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (v) එම කාලnමාව �ළ වැncය ක	මාතශාලා >ෙ� න�, ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 
 (vi) ෙමම ක	මාතmරය තවlරට? සංව	ධනය ^Oමට අමාත&ාංශය ග� ලබන 

�යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

312/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) lරගම ෙසේවා බසර්ථ Kෙ-කය සඳහා නතර කර� ලබන සථ්ානවල �|� 
ආපනශාලා ෙබොෙහෝමයP ඉතා අ�HWl ත??වෙb පව>න බව?; 

 (ii) එම සථ්ානවල වැW^� පහ�ක� �Wයාකාරව ෙනොමැ> බව?; 
 (iii) එම ආපනශාලාවල ප Ý!>ෙය බාල ආහාරපාන අMක !ල ගණවලට 

K,ණ� ලබන බව?; 
 (iv) ඉහත (i) හා  (ii) | සඳහ ත??වය බස ්මÌෙN ෙසෞඛ&ය ෙකෙර| 

බලපාන බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) උPත ආපනශාලා �යාමනයට දැනට ඇ> ක Ýමෙ-දය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක Ýමෙ-දය සංෙශෝධනය Kය $� බවට ��ගෙද; 
 (iii) එෙසේ න�, එම සංෙශෝධන Wlකරෙ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

411/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට ;ල>-  ස�්Pකය �ළ ජා>ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම`ඩලය ම� �HWl පා=ය ජලය සපයන ලද �වාස සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනKට �HWl පා=ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව $දමය ත??වය �මවන �_ පා=ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එP එP  ව	ෂය සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;q ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත??වය �මwෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතP පා=ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව&ාපෘ> ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද ;q ;දල එP එP ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Wය<ෙල|ම පග> වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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440/’18 

ග_ ජයත සමරwර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වා0lව හ ෙb Wට, ෙමොෙරො��ව හ ය දPවා  ෙවන වා0lව 
ෙමොෙරො��ව මා	ගය mq< කර සංව	ධනය ^Oෙ� ව&ාපෘ>ය ආර�භ 
^Oමට සහ අවස ^Oමට ෙයෝ�ත  න කවෙ	ද; 

 (ii) එම මා	ගෙb  ග, දැනට තාර ෙයොදා ඇ> පමාණෙb පළල හා ;q පළල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) කාප� ඇ>Oමට බලාෙපොෙරො?� වන පළල සහ සංව	ධනෙය අන�_ව, 
පාෙ	 ;q පළල ෙකොපමණද; 

 (iv) සංව	ධනය කර� ලබන පාල� සංඛ&ාව සහ  ෙබෝP, සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ)  (i) එම මා	ග ව&ාපෘ>ය සඳහා ඇසත්ෙ�� කර ඇ> ;q ;දල ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම ;ද
 ඉඩ� හා ෙ0පළ ව  ෙලස ෙවකර ඇ> ;දල ෙකොපමණද; 

  (iii)  ඉ ^O� කා	යය සඳහා ෙවකර ඇ> ;දල ෙකොපමණද; 

  (iv)  ඉ ^O� කා	ය Wlකරෙ ක�_ KWද;   

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ, න� ඒ මද? 

447/’18 

ග_ ´ම< ර?නායක මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත&�මාෙN ෙපෞ0ග
ක කා	ය ම`ඩලයට 
අ�$Pත �ල වාහන සපයා ඇ> එP එP �ලධාHයාෙN නම, තන�ර, ෙවකර ඇ> 
වාහනෙb ව	ගය, 
යාප ංh අංකය සහ එම ෙව ^Oම සඳහා අ�ම>ය ලබා lෙ 
ක�_ KWද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

474/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා? සභාව �ළ Wl w ඇ> සහ Wlෙව! පව>න අක!කතා 
ස�බධෙය KගණකාMප>වරයා KW අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ> Kම	ශන වා	තාවP ඌව පළා? පධාන ෙ<ක� ෙවත යවා 
ඇ> අතර එම වා	තාෙ- පළා? පාලන ආයතන ම� පාස< ෙපො? ෙබදා 
හැOම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ> ෙÊද අංක 6 (අ) (i) Wට (iii) දPවා 
ක_d ෙමම සභාවට ඉ Hප? කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) Wට (vi) දPවා Wl කර ඇ> �OPෂණය 
කර ඇ> ක_d ඉ Hප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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480/’18 

ග_ à. w. චානක මහතා,— වරාය හා නාKක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞ0ගªකරණය සඳහා සමාග� ෙද ක^ ෙයෝජනා 
ඉ Hප? කර >�ෙද; 

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

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ=ම සඳහා තාPෂ�ක ඇගv� ක!}ව සහ අමාත& 
ම`ඩල පස�පාදන ක!}ව ම� ලබාl �	ෙ0ශ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙතෝරාග? සමාගම සමඟ අ?ස කරන cK�� ෙදක කවෙ	ද; 

 (v) එම cK�� ම� සථ්ාපනය කරන සමාග� ෙදෙක| ෙ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 ෙසේවකයෙN Û^යා �රP.තතාවය ස�බධෙය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ix) වරාෙb නඩ?� කට$� පැවෙරන සමාගම කවෙ	ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞ0ගªකරණය හරහා රජයට හා X ලංකා වරාය අMකාHයට ලැෙබන 
ආදාය� පභවය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

482/’18 

ග_ ල� ජයව	ධන මහතා,— කෘ.ක	ම අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩ� ෙනොමැ> m0ගලයට තම ,¢_ ඉඩෙම ප	චස ් 10ක 
ෙකොටසP ෙගොඩකර �වසP ඉ කර ගැ=මට අවසර ලබා�ම �	ඝ කාලයක 
Wට පැව> බව දෙද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩ� අ|! m0ගලයට තම ,¢_ ඉඩෙම ප	චස ්10 ක පමණ 
ෙකොටසP ෙගොඩකර �වසP ඉ ^Oම සඳහා ලබා � >� අවසථ්ා අ|! කර 
ඇ> බව ��ගෙද; 

 (iii) එම�සා  ව�ෙ KKධ පෙ0ශවල ඉඩ� ෙනොමැ> Kශාල �HසP අසරණ 
ත??වයකට ප?ව W�න බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ආ) (i) ,¢_ ඉඩෙම ප	චස ්10ක පමාණයP ෙගොඩකර ගැ=ම සඳහා ෙ� වනKට  
ෙගොKජන ෙසේවා ෙදපා	තෙ��වට අයl� කර ඇ> m0ගලය සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම m0ගලයට ඉතා ක�න! එම ප	චස ්10ක ,¢_ ඉඩ� ෙගොඩකර 
ගැ=මට අවසථ්ා සලසා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Wටද; 

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 32 ) 

 

486/’18 

ග_ ඉ. චා<ස ් �	මලනාද මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග සංව	ධන අMකාHයට අය? ^
ෙනොyh - ;ල>- A-50 පධාන 
මා	ගෙb �|ටා ඇ> පධාන පාලම වන £ට	 402P  ගැ> ව�}වාක< පාලම 
එP වාහනයP පමණP ගම කළ හැ^ තර� ප} wම සහ ^Wl 
ප>සංසක්රණයP ෙනො^Oම ෙහේ�ෙව ගමනාගමනයට අව|රයP w ඇ> 
බව?; 

 (ii) ෙමම ව�}වාක< පාලම ප>සංසක්රණය ^Oමට අදාළව, මKW 2017.07.31 
 නැ> 
ìත ඉ<ªමP ඉ Hප? කර ඇ> බව?; 

  එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ව�}වාක< පාලම, �ශh්ත කාලයP �ළ වාහන ෙදකP ගම කළ හැ^ 
වන පH  mq< කර ප>සංසක්රණය ^Oමට �යවර ගෙද යන  එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

488/’18 

ග_ ෙහPට	 අimහා! මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොරyෙචෝ ෙ<, ලPKජය ග< අr_ බලාගාරය ම� Wlවන පHසර හා�ය 
අවම ^Oම සඳහා ෙයෝ�ත �ළං ආවරණය ඉ ^Oමට ෙගන ඇ> �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) �ළං ආවරණය ෙනොමැ> wෙම බලාගාරය අවට  ¾ව?වන ෙගොw බලව? 
lෂක්රතාවයකට ප?w ඇ> බව දෙද; 

 (iii) �ළං ආවරණය ඉ ^Oම ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර Ø!ය �ළ අq ෙගොඩ ගැnම වැළැPwම සඳහා ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) බලාගාරෙය �ට වන අq  ෙහේ�ෙව වගා හා� I ෙගොwට ෙගවා ඇ> 
ව  ;දල ෙකොපමණද; 

 යන?  එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං� පාHසHක ආරPෂණ බලපතයP >ෙ�ද; 

 (ii) එම බලපතය �,? කළ  නය කවෙ	ද; 

 (iii) එ� බලපතෙb කාලය අවස වන  නය කවෙ	ද;  

 (iv) එ� බලපතෙb සඳහ ෙකොෙ0W ඉ} ^Oමට අසම? wෙ� වග�ම ලංකා 
Kl
බල ම`ඩලය භාර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ අ�? මානiෙප_ම මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) තරඟකාO ෙටඩ	 කැඳwම ම� අ�!ලට Ï	ය Kl
බලය ලබා ගැ=මට 
හැ^යාව >´ය�, බලපතය  පමණP   ලබාෙගන 2016 ව	ෂය වන ෙතPම 
වැඩ ආර�භ ෙනොකර W� සමාග�ව
 ඒකකයP _.23.00P වැ�  අMක 
!ලP යටෙ? Kl
ය !ල� ගැ=ම සාධාරණ යැ� ��ගෙද; 

 (ii) X ලංකා ��ත& බලශP> අMකාHෙb සභාප>වරයා ඔබෙN අමාත&ාංශෙb 
ප>ප?>වලට එෙර|ව ය! ඉහත � වංච�ක ත??වය ��බඳ අවධානය 
ෙයො; ෙනොකරෙද; 

 (iii) තරඟකාO ෙටඩ	 කැඳw� {යාව
ය සඳහා ��ත& බලශP> අMකාHෙb 
සභාප>වරයා කට$� කර >ෙ�ද; 

 (iv) දැනට ��ත& බලශP> අMකාHෙb සභාප>íරය දරන තැන?තාහට එම 
íරය දැOමට ඇ> �l�ක� කවෙ	ද; 

 (v) 2015.01.08  ෙන ප� ��ත& බලශP> අMකාHය KW Kl
 ජනන 
බලපත (Energy Permits) �,? කර ඇ> ආයතන කවෙ	ද;  

 (vi) Kl
 ජනන බලපත �,? කරඇ> එP එP ආයතනෙb, අධ&Pෂකව_ 
සහ එම එP එP ආයතනයට අදාළව �,? කර ඇ> බලපතවල ධාHතාවය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) ��ත& බලශP> අMකාHෙය Kl
 ජනන බලපත ලබා �ෙ�� රජෙb 
ප>ප?>යට එෙර|ව කට$� කර >ෙ�ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

512/’18 

ග_ ෙමොහා ïයද	ශන ද W<වා මහතා,— අMකරණ හා බධනාගාර ප>සංස්කරණ 
අමාත&�!යෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහාMකරණෙb Kභාග I අංක - එy. n./4648/2009 (=>ප>ෙN  
අංක - n. ආ	. - 2/26/2009) න�ෙ- K?>ක_ව ක�_ද; 

 (ii) එම අM ෙචෝදනා පතෙb නගා >� අM ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iii) එ� අM ෙචෝදනාව
 Wය�ම K?>ක_ව �ෙදොස ්^OමP කර >ෙ�ද; 

 යන  එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ)  (i) එෙසේ �දහස ්කළද, =>ප>වරයාට නැවත? ෙචෝදනා �W ෙලස සංසථ්ාපනය 
^Oමට හැ^ බව lෙ- දවා >ෙ�ද; 

 (ii) ඒ අ�ව, =>ප>වරයා KW ෙචෝදනා �W ෙලස සංසථ්ාපනය කර 
K?>ක_වට එෙර|ව නැවත න� පැවOමP කර� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, නැවත න� පවර� ලබෙ කවර කාලයP �ළද; 

  (iv) එෙසේ න�   ෙනොපවරවෙ න�, එ� රණයට අදාළ ෙහේ� ��බඳව දැ�ව? 
කරෙද; 

 යන එ�!ය සඳහ කරෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ ෙපේමලා< ජයෙසේකර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb, �K>ගල මැ>වරණ ෙකො�ඨාසෙb, “අ�-ෙරෝp” 
ව&ාපෘ>ය යටෙ? මා	ග ව&ාපෘ> 05 ක වැඩ 2015 ෙදසැ�බ	 මස ආර�භ 
කළ බව?; 

  (ii) ඉ ව&ාපෘ> 02 ක වැඩ අවස අ යෙ	 පව>න අතර ව&ාපෘ> 03 ක වැඩ 
 අතරමග නතර කර ඇ> බව?; 

 එ�මා දෙන|ද?  

(ආ) (i) නතර කර ඇ> ව&ාපෘ> නැවත ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (ii)  2017 ව	ෂය �ළ� වැඩ අවස ^Oමට �ය!ත ෙමම ව&ාපෘ>වල වැඩ අවස 
^Oෙ� කාලnමාව කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

515/’18 

ග_ ඉ ක අ�_0ධ ෙහේර? මහතා,— කාතා හා ළමා කට$� අමාත&�!යෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  ව�ෙ W�න ස�්,  ළමා, ත_ණ, සහ වැ�|� ජනගහණය අ���ව
  
ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) කාතාව ��බඳ ජා>ක ක!}ව පව?වාෙගන යෑම සඳහා 2017 ව	ෂයට 
අයවැෙය ෙව I ;දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ| ව	තමාන {යාකාH?වය  කවෙ	ද; 

 (iv) පච`ඩ?වය ෙහේ�ෙව අසරණ w  K ෙගවන කාතාවට �වාස හා 
ෙවන? සහන ලබා �මට 2017 ව	ෂය සඳහා අයවැෙය ෙව I ;දල 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම සහන ලබා �ම {යා?මක වන  නය කවෙ	ද;  

යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 <! 21 වැ! .හස්ප/�දා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
40/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— වැK
 ක	මාත අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අ�ව, ෙ? ක	මාතය ;Ùණ පා ඇ> 
ගැට� Kසßම සඳහා රාජ& සහ ෙපෞ0ග
ක අංශව
 සමKත {යාකාH 
ක!}වP �|ටව� ලැ�ෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ| සාමා�කයෙN න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� එම ක!}ව KW හ�නා ග� ලැ� ෙ? ක	මාතය ;Ùණ 
පා W� පධාන ගැට� කවෙ	ද; 
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 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ� ෙ? ක	මාතෙb ගැට� Kසßම සඳහා රජය KW 
අ�ගමනය කරන ලද {යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

243/’18 

ග_ ෙහේෂා KතානෙN මහතා,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර?නmර  ස�්Pකෙb, �K>ගල අධ&ාපන ෙකො�ඨාසෙb, දෑල ෙදමළ මහා 
Kද&ාලය න! පාසලP >ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එම පාසෙ< දැනට ඉෙග�ම ලබන Uෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  දැනට එම Klහෙ< උග �_ |ඟයP පව>න බව දෙද; 

 (iv) එම �_ |ඟය �යwම සඳහා අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

313/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1)   

(අ) (i) 2014.01.01  න Wට 2015.06.30  න දPවා කාලය �ළ අ?අඩං�වට ග� ලැ� 
=>KෙරෝV ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද l�වැ�වල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම l�වැ� සමඟ අ?අඩං�වට ෙගන වැර ක_ව I අයෙN න�, 
�න, 
lරකථන අංක හා Kෙ0UකෙයP න� රට කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) | සඳහ m0ගලයට l ද�ව� එP එP m0ගලයාට ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා සභාගත කරෙන|ද?    

(ආ) (i) අ?අඩං�වට ගනා =>KෙරෝV l�වැ� =>මය {යාමා	ගයෙග ප�  
Kනාශ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, l�වැ� Kනාශ ^Oෙ� {යා��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එම l�වැ� රජෙb බlවලට යට?ව ෙවෙළඳ ෙපොළට �,? 
කරෙද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
412/’18 

ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට යාපනය  ස�්Pකය �ළ ජා>ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම`ඩලය ම� �HWl පා=ය ජලය සපයන ලද �වාස සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනKට �HWl පා=ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව $දමය ත??වය �මවන �_ පා=ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එP එP  ව	ෂය සඳහා රජය KW ෙව කරන ලද ;q ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත??වය �ම wෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතP පා=ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව&ාපෘ> ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද ;q ;දල එP එP ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (v) ඉහත Wය<ෙල|ම පග> වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

448/’18 

ග_ ´ම< ර?නායක මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා ආ	Tක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ0\ය හා Kෙ0\ය අධ&ාපන කට$� සඳහා X ලාං^කයට ජනාMප> 
අර;දල ම� u	ණ ෙහෝ අ	ධ Uෂ&?ව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළP >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ අ�ව ඒ සඳහා �lසස් ෙතෝරා ග� ලබන 
පදනම හා කමෙ-දය කවෙ	ද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල,d ලබාගනා Uෂ&යට Uෂ&?ව 
ලබා�ෙ� කමෙ-දයP >ෙ�ද; 

 (iv) පශච්ා? උපාM අධ&ාපනය සඳහා උපාMධාHට Uෂ&?ව ලබා�ෙ� 
කමෙ-දයP >ෙ�ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන? ෙ0\ය ෙහෝ Kෙ0\ය Uෂ&?ව ලබා�ෙ� 
කමෙ-දයP >ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම කමෙ-දය කවෙ	ද; 

 (vii) ව	ෂ 2005 Wට 2017 දPවා ඉහත (iii) සහ (iv) | සඳහ කමෙ-දවලට 
පHබා|රව, ෙ0\ය ෙහෝ Kෙ0\ය Uෂ&?ව ලබාග? m0ගලයෙN න�, ;දල, 
ආයතන හා Kෙ0ශ රටP න�, එම රෙට| නම එP එP ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

481/’18 

ග_ à. w. චානක මහතා,— වරාය හා නාKක කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞ0ග
කරණය ^Oෙ� cK�ම ම� ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම cK�ම ම� ෙමෙහ$� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බl 
,
යP අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙb ෙතවැ� සහ W-වැ� අ යර ඉ ^Oෙ� අ�>ය cK��ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

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

 (v) හ�බෙතොට වරාෙb ෙදවැ� අ යෙ	�, ඉ කරන ලද අPකර 110ක Kශාල 
Üපත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 

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

 (vii) ෙ� සඳහා ෙ0\ය ෙහෝ ජාත&තර සමාගමP ම� තPෙසේ_වP ලබාෙගන 
>ෙ�ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ ල� ජයව	ධන මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනKට X ලංකාව �ළ පව?වාෙගන ය� ලබන �ව Kl
 නා
කා 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ව Kl
 නා
කා පව?වාෙගන ය� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එම �ව Kl
 නා
කාවල |!ක_ව සහ එම නා
කා ආර�භ කර ඇ> 
 නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙ� වනKට X ලංකාව �ළ ආර�භකර Kකාශනය පව?වාෙගන ෙනොයන  
�ව Kl
 නා
කා >ෙ�ද;  

 (v) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) �ව Kl
 නා
කා �යාමනය කර� ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම �ව Kl
 නා
කා �යාමනය KMම?ව Wl ෙනොවන බව  
��ගෙද;  

 (iii) සමාජ හා�ය Wlවන අ$H ය� ය� �ව Kl
 නා
කා ම� Wl කර� 
ලබන පචාරය Kකාශනය ^Oම වැළැPwම සඳහා �ව Kl
 නා
කා 
�යාමනය ^Oමට KMම? කමෙ-දයP ක�න! සකස ්කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
487/’18 

ග_ ඉ. චා<ස ් �	මලනාද මහතා,— තැපැ<, තැපැ< ෙසේවා හා ;ස
්� ආග!ක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ;ල>-  ස�්Pකෙb {යා?මක I  ස�්P තැපැ< අMකාH කා	යාලය $ද 
සමෙb� වසා දැ1 බව?; 

 (ii) නැවත ප ංh ^O� කට$� ආර�භ wෙම ප� අෙන,? Wය� කා	යාල 
නැවත ආර�භ කළද ෙමම කා	යාලය පමණP ෙ� දPවා ආර�භ කර 
ෙනොමැ> බව?; 

 (iii)  එබැK, ^ෙලෝ £ට	 100P පමණ ඈ> �|� ව��යාව  ස�්P තැපැ< 
කා	යාලයට  ෙගොස ් තමෙN තැපෑලට අදාළ ගැට� ඉ Hප? ^Oෙ� ඉතා 
අn_ ත??වයට ;ල>-  ස�්P ජනතාව ;Ùණ � W�න බව?; 

 (iv) ෙමම කා	යාලය නැවත ආර�භ ^Oම ස�බධෙය මා KW  2017.07.07 
 නැ>ව 
ìත ඉ<ªමP ෙයො;කළ බව?; 

 එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ;ල>-  ස�්P තැපැ< අMකාH කා	යාලය ඉතා ක�න! නැවත Kවෘත 
^Oමට කට$� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

489/’18 

ග_ ෙහPට	 අimහා! මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා Kl
බල ම`ඩලය KW Kl
ය සපයා ඇ> Üප? සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම එP එP Üපෙත| W�න Kl
 පාHෙභෝcකය සංඛ&ාව  ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Üප?වල ´<ප? අය කර ගැ=ෙ� කා	යPෂමතාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� Üප? සඳහා àස< Kl
බලාගාර ෙව�වට Ï	ය Kl
 බලය සහ �ළං Kl
 
බලය භාKතා ^Oෙ� හැ^යාවP >ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම බලශP>ය භාKතා කර� ලබන Üප? කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
492/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— ඛ�ජ ෙත< ස�ප? සංව	ධන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �,ණාමලය වරාය ආÐතව ලංකා ඛ�ජෙත< =>ගත සංසථ්ාව ස� ෙත< 
ටැං^ >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙත< ටැං^ සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජෙත< =>ගත සංසථ්ාව ස� ෙත< ටැං^ බl � >ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙත< ටැං^ බl � ඇ> ආයතන හා රටව< කවෙ	ද; 

 (v) ව?ම යහපාලන රජය බලයට ප?wෙම ප� එම ෙත< ටැං^ බl �ෙම 
සංසථ්ාව ලබාග? ආදායම, එP එP ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  
ඉ Hප? කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ අ�? මානiෙප_ම මහතා,— Kl
බල හා mන	ජන=ය බලශP> 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) X ලංකා ��ත& බලශP> අMකාHය ම� Ï	ය බලාගාර ඉ ^Oම සඳහා 
එයා	 ð ෆ ් මා	ෂ< ඔ
ව	 රණWංහ නමැ?ෙත, අධ&Pෂ íරය දරන 
සමාගමP ෙවත බලපතයP ලබා � >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම බලපතය අ�ව එම සමාගම KW �ෂප්ාදනය කර ජා>ක 
ප0ධ>යට ලබා  ය $� Kl
ය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) Solar Thermal තාPෂණය සඳහා ලබා � ඇ> එම බලපතය ප�ව, => 
KෙරෝVව Solar PV තාPෂණය ෙලස මා_ කර >ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ සඳහා �ෙයෝග කර ඇ?ෙ? ක�_ද; 

 (v) එෙලස තාPෂණය මා_ ^Oම �සා තව? ඉ<��ක_ව ගණනාවකට 
අසාධාරණයP Wlw >ෙ�ද;  

 (vi) ෙ� වනKට එම ව&ාපෘ>ෙb ත??වය කවෙ	ද; 

 (vii) එ� ව&ාපෘ>ය ම� උ?පාදනය කරන Kl
 ඒකකයP _. 23.10 බැc 
!ල� ගැ=ෙම ව	ෂ 20P �ළ ලංකා Kl
බල ම`ඩලයට Wlවන පා�ව 
ෙකොපමණද; 

 (viii) Kl
 ඒකකයP අ� !ලකට !ල� ගැ=ෙ� හැ^යාව >´ය� වැ� !ලකට !ල� 
ගැ=ම සාධාර�කරණය කරෙද; 

 (ix) Wlw ඇ> Üෂණය ��බඳව අ<ලස ්ෙහෝ Üෂණ ෙචෝදනා Kම	ෂන ෙකො!ෂ 
සභාවට ^Oමට �යවර ගෙද;    

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 39 ) 
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ග_ ඉ ක අ�_0ධ ෙහේර? මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) X ලංකා ආ	Tකෙb පධාන සංරචක වන කෘ.ක	මාතය, ක	මාත අංශය 
හා ෙසේවා සැපvම 2016 ව	ෂෙb දළ ෙ0\ය �ෂප්ාදනයට දායකwෙ� 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණ ප>ශතයP ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව	ෂෙb දළ ෙ0\ය �ෂප්ාදනයට ෙසේවා අංශෙb දායක?වය _�ය< 
 !
යන ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවා ගණයට අය? w ඇ> නව සංරචක කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන|ද? 

(ආ) (i) 2013 Wට 2016 ව	ෂය දPවා ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ !ල ද	ශකය  ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත ද	ශකය තවlරට? පහළ යෑම වළPවා ගැ=ම සඳහා 2017 ව	ෂෙb � 
කරඇ> ෙයෝජනා කවෙ	ද;  

 (iii) 2016 ජනවාH, Î� සහ සැiතැ�බ	 යන මාසවල ජා>ක පාHෙභෝcක !ල 
ද	ශකෙය| අගය කවෙ	ද; 

 (iv) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල පළ; භාගය �ළ ශම බලකා සහභාÌ?ව අ�පාතය 
කවෙ	ද; 

 (v) කෘ.කා	!ක අංශෙb ෙසේවා �$P>ය ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල රාජ& අංශෙb හා සව්යං Û^යාවල �$PතIව 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග_ වා�ෙ0ව නානායPකාර මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙb ඇ> I ගංව�ර හා නායයා�ව
 අග>යට ප? ප�<වලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රPෂණ ව  ;දල එම ප�<වලට ලැ� 
>ෙ�ද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙb ගංව�ර ඇ>I අවසථ්ාෙ-� හා� I �වසකට උපHමය ලPෂ 25 
දPවා රPෂණ ව  ;ද< ලබාගත හැ^ බව අගාමාත&�මා KW 
පා	
ෙ��ෙ-� පකාශ කළද, එ� ගංව�රට ලP I ෙකොෙළොනාව, 
අංෙගොඩ, වැ<ල���ය, ෙසේදව?ත, කැළ�;<ල, පෑ
යෙගොඩ, ක�ෙවල හා 
පහළ ෙබෝ!Hය යන පෙ0ශය| �|� ^Wl �වසකට ෙ� දPවා එබ� 
රPෂණ ව  ;දලP ලැ� ෙනොමැ> බව ��ගෙද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව	ෂවල� Kපතට ප?IවෙN හා� I �වාස තPෙසේ_ කර 
රPෂණ ව  ;දලP ෙහෝ කවර ෙහෝ ව  ;දලP ෙගwමට �යවර ග� 
ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iv) හා�I �වාස සඳහා ෙ� වනKට ය� ව  ;දලP ෙගවා ඇ?න�, එෙසේ ව  
ලැ� ප�< සංඛ&ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රPෂණ ;ද< ෙගවා ඇ> පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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551/’18 

ග_ අෙශෝක ïයත මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �මට �HWl ජලය ෙනොමැ>ක! m?තලම  ස�්Pකය �ළ Kශාල �HසP 
දැ� Ñඩාවට ලPw W�න බව දෙද; 

 (ii)  ස�්Pකය �ළ ඇ> �මට �HWl ජලය ෙනොමැ> ග�මාන හා පාෙ0\ය 
ෙ<ක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� දPවා  ස�්Pකය �ළ {යාවට නංවා ඇ> ජල ව&ාපෘ>වල න� හා එ� 
ප>ලාභ ලබන ප�< සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ Hෙb� m?තලම  ස�්Pකෙb පා=ය ජල ගැට�ව Kසßමට අමාත&ාංශය  
KW ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

571/’18 

ග_ ම|ද යාපා අෙ�ව	ධන මහතා,— රාජ& ව&වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) n/ස !| ලංකා (ෙපෞ0ග
ක) සමාගම පව?වාෙගන ය� ලැ� �ව ගම 
වැඩසටහ, 2016.10.30  න Wට n/ස Xලංක එයා	 ල�ස ්ෙවත පවරා 
ග? බව දෙද; 

 (ii) ඊට සමගා£ව n/ස Xලංක එයා	 ල�ස ් ෙවත බඳවා ග? !| ලංකා 
ෙසේවකය සංඛ&ාව ෙකොපමණද, ඔ�ෙN න� හා තන�_ කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස කළ !| ලංකා ෙසේවකය සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�ෙN න� හා තන�_ කවෙ	ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස කළ එP එP ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව  ;ද< පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 2016.12.31  ෙන ප�ව ෙසේවෙb ෙයොදවා W�න අයෙN න� හා තන�_ 
කවෙ	ද; 

 (vi) 2016.12.31  න ෙතP උපෙ0ශක තන�_ දර! ෙසේවය කළ �Hස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) | සඳහ �Hස අතH ඉ H මාස සඳහා වැ}i ෙගවා ඇ> සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�ට ෙගවන ලද ව  ;ද< සහ වැ}i ෙහෝ �මනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව? ව  ෙනොලැ�ම �සා අóයාචනා ඉ H ප? කර ඇ> සංඛ&ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ�ට |ඟ ව  ;ද< ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 <! 22 වැ! 1"රාදා 

වාhක ���_ අෙiPෂා කරන පශ්න 
19/’18 

ග_ ආනද අ�?ගමෙN මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Pකය �ළ ඇ> �ඩා�� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ඩා��වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙb Wට අද දPවා එම �ඩා�� අතH සංව	ධනය කර� ලැ� 
�ඩා�� සංඛ&ාව හා ඒවාෙb න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම �ඩා�� සංව	ධනය සඳහා වැය කර� ලැ� ;දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම �ඩා�� සංව	ධනය ^Oම සඳහා ෙකොතා? ලබාග? m0ගලයෙN හා 
ආයතනවල න�, 
�නය හා lරකථන අංක කවෙ	ද; 

 (vi) මහ�වර  ස�්Pකෙb ෙස� �ඩා�� සංව	ධනය ^Oමට අමාත&ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

41/’18 

ග_ (ආචා	ය) බlල �ණව	ධන මහතා,— වැK
 ක	මාත අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 156ට අ�ව, පාෙ0\ය වැK
 සමාග� ෙකොළඹ 
ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළ| ෙ<ඛනගත සමාග� බවට ප? ^Oෙ� අර;ණ සmරා 
ගැ=ම සඳහා 2016 ව	ෂය �ළ� අ�ගමනය කළ {යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) 1992 ව	ෂෙb� �|ටI පාෙ0\ය වැK
 සමාග� සහ ඒවාෙb |!කාH?වය 
��බඳ ස�u	ණ වා	තාවP ඉ Hප? කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1992 Wට 2016 දPවා, ඉහත එP එP පාෙ0\ය වැK
 සමාග�වල 
ලාභාලාභ පමාණය එP එP ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ඉහත එP එP පාෙ0\ය වැK
 සමාග� KW |!කරෙගන ඇ> ඉඩ� අPකර 
පමාණය සහ ඒවාෙb ඵලදා�තාවය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

133/’18 

ග_ ෙරෝ|� ,මාH Kෙ ර?න මහ?!ය,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙ<  ස�්Pකෙb එP එP මැ>වරණ බලප ෙ0ශෙb ඇ> ජා>ක පාස< 
සංඛ&ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා>ක පාස<වල න� කවෙ	ද; 

  (iii)  මාතෙ<  ස�්Pකෙb ජා>ක පාස< සංඛ&ාව වැ� ^Oමට සහ දැනට ඇ> 
ජා>ක පාස< තවlරට?  $d ^Oම සඳහා අමාත&ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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160/’18 

ග_ (ෛවද&) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— උසස් අධ&ාපන හා සංස්කෘ>ක කට$� 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙb� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Kභාගය සඳහා ¾ව Kද&ා Kෂය 
ධාරාෙව මාතෙ<, �වරඑ�ය සහ මහ�වර  ස�්Pකව
 ෙප= W� 
Uෂ&ය සංඛ&ාව; 

 (ii) එම සංඛ&ාෙව, Kශව්Kද&ාල පෙ-ශය සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&ය 
සංඛ&ාව සහ ප>ශතය; 

 (iii) ෛවද& Ñඨ සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&ය සංඛ&ාව සහ ප>ශතය; 

 (iv) ෛවද& Ñඨ සඳහා �l�ක� ලැ� Uෂ&යා ෙහෝ Uෂ&යාවෙN අවම ප>ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග? පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ� ෛවද& Ñඨය; 

 එP එP  ස�්Pකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

197/’18 

ග_ උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප? හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  2017 ව	ෂෙb� ෙත? කලාපෙb ගං ව�ෙර සහ වැW ව�ෙර Wl I ජල ගැªෙම, 

 (i) !යcය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාMත I සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Kපතට ප? m0ගලය ෙව�ෙව රජය KW ෙගවන ලද ;q ව  ;දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) !යcය m0ගලෙය, ෙව�ෙව රජය KW ෙගවන ලද ව  ;දල 
ෙකොපමණද; 

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

 (vi) අවතැ I Wය�ම ෙදනාට සT්ර �වාස ලබා � >ෙ�ද; 

 (vii) අවතැ I ප�ලකට සT්ර �වාසයP ලබා l ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

218/’18 

ග_ ඩNලස් ෙ0වානද මහතා,— කෘ.ක	ම අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය  ස�්Pකෙb,  ෙගොKජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ෙ-, කෘ.ක	ම 
ප	ෙbෂණ �ෂප්ාදන සහකාර තන�ෙර| ෙසේවක සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උPත තන�ෙර| ෙසේවෙය| �රත �ලධාH සංඛ&ාව හා පව>න 
mරiපා� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උPත ෙදපා	තෙ��ෙව| පව>න mරiපා� සංඛ&ාව mරව� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

 (iv) උPත තන�ෙර| වැඩබලන �ලධාH සඳහා වැඩබැªෙ� ප?w� හා 
වැඩබැªෙ� �මනා ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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314/’18 

ග_ �0Mක ප>රණ මහතා,— අධ&ාපන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) X ලාං�ය පාස< ද_ව KKධ ෙපෝෂණ ඌනතාව
 ෙපෙළන බව?; 

 (ii)  එයට ෙහේ�ව �W ෙ-ලාවට ආහාර ෙනොගැ=ම හා ෙපෝෂ&දාv ආහාර 
ෙනොගැ=ම බව?; 

 (iii) ෙ� �සා පාස< ද_ව KKධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගොl_wෙ� පවණතාවයP 
ඇ> බව?; 

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) (i) පාස< ද_වෙN ෙපෝෂණ ත??වය ඉහළ නැංwමට රජය {යාමා	ග ෙගන 
>ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම {යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) (i) පාස< ද_වට ෙපෝෂ&දාv ආහාර ෙ-ලP ලබා �මට කට$� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Wටද;  

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

393/’18 

ග_ À. රං�? ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත&�මා සහ ජා>ක ප>ප?> හා ආ	Tක 
කට$� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) X ලංකාෙ- පළා? සංව	ධනය සඳහා මධ&ම රජය ම� ලබා � ඇ> නව 
අමාත& íරය සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත&ාංශ ෙව ෙව වශෙය  කවෙ	ද; 

 (iii) එම අමාත&ාංශ සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කර >� ප>පාදනය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i) සබරග; සංව	ධන අමාත&ාංශය ම� ව&ාපෘ> සංව	ධනය සඳහා ප>පාදන 
ෙවකර >ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ප>පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව&ාපෘ> කවෙ	ද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

413/’18 
ග_ ප0ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— සමාජ සKබලගැw� අමාත&�මාෙග 

ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල  ස�්Pකෙb සමෘ0M ආධාර ලබන ප�< සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප�< සංඛ&ාව ඔ� ලබන සමෘ0M ;0දරවල ව�නාකම අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ප�cය සමෘ0M ස!Pෂණෙය ලද වා	තා අ�ව  ^Wය� ව	ÌකරණයP කර 
>ෙ�ද; 

 (iv) එම ස£Pෂණෙය අන�_ව ලැ� ඇ> අóයාචනා සංඛ&ාව, එP එP 
පාෙ0\ය ෙ<ක�   ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (v) එම අóයාචනා ස�බධෙය ග� ලබන ඉ H �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
425/’18 

ග_ ඉෂාP රÙමා මහතා,— ඉඩ� හා පා	
ෙ�� ප>සංස්කරණ අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ප�cය රජය කාලෙb� ඉපෙලෝගම පාෙ0\ය ෙ<ක� ෙකො�ඨාසෙb කලා 
වැව ඉසම්?ෙ? �|}වන ලද  යවර ග�මානෙb දැනට ප�< 100P පමණ 
සT්ර �වාස ඉ කරෙගන ¾ව?වන බව?;  

 (ii)  ෙමෙතP එම අයට ඉඩ�වල අ�>ය ලැ� ෙනොමැ>  බව?; 

එ�මා දෙන|ද?  

(ආ) එෙසේ න�, ඔ�ට ෙමම  ඉඩ�වල අ�>ය ලබා�මට කට$� කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
449/’18 

ග_ ´ම< ර?නායක මහතා,— >රසර සංව	ධන, වන¾w සහ පාෙ0\ය සංව	ධන 
අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) පාෙ0\ය සංව	ධන අමාත&�මාෙN ෙපෞ0ග
ක කා	ය ම`ඩලයට අ�$Pත �ල 
වාහන සපයා ඇ> එP එP �ලධාHයාෙN නම, තන�ර, ෙවකර ඇ> වාහනෙb 
ව	ගය, 
යාප ංh අංකය සහ එම ෙව ^Oම සඳහා අ�ම>ය ලබා lෙ ක�_ 
KWද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

493/’18 

ග_ ච!ද K ෙ WH මහතා,— සමාජ සKබලගැw� අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බl<ල  ස�්Pකය �ළ {යා?මක  Kනැ�ම පජා 1ල බැං, (සමෘ0M බැං,) 
සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැං, �|ටා ඇ> සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එP එP බැං, ශාඛාෙව ප>ලාභ ලබන ප>ලාË සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) | සඳහ එP එP බැං,වක ෙසේවෙb �$� ෙසේවකය සංඛ&ාව, 
ඔ�ෙN න� සහ තන�_ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii)  දැනට එම බැං,වල ෙසේවක mරiපා� >ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම mරiපා� සඳහා ෙසේවකය බඳවා ගැ=ෙ� කමෙ-දය කවෙ	ද; 

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

517/’18 

ග_ ඉ ක අ�_0ධ ෙහේර? මහතා,— �0ධශාසන අමාත&�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  ව�න �ළ  දහ� පාස< අධ&ාපනය ලබන Uෂ& සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහ� පාස< සංව	ධනය සඳහා සථ්ා�ත කළ අර;දෙ< ඇ> ;ද< පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම අර;දල තර ^Oම සඳහා 2017 අයවැෙය ෙව කළ ;දල ෙකොපමණද; 
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 (iv)  දහ� පාස< �_ව_ Wl කර� ලබන ග_ ෙසේවය  Hගැwම, අගය ^Oම 
හා �_ව_ එම ප0ධ>ය �ළ රඳවා ගැ=ම සඳහා රජය Wl කර� ලබන  
පව	ධනය කවෙ	ද; 

 (v) ඉHදා  න උෙ0 ව_ෙ- උපකාරක පං> පැවැ?wම, ද_ව දහ� පාස< 
අධ&ාපනයට ෙයො; wමට බරපතල බාධකයP වන බැK, එම ත??වය 
පාලනය ^Oමට හා වැළැPwමට ග� ලබන නව �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

527/’18 

ග_ වා�ෙ0ව නානායPකාර මහතා,— ;ද< හා ජනමාධ& අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව?ත, හැඳල, ව?තල 
�නෙය| ප ංh ආ	. ජයබා< 
මහතා, X ලංකා මහ බැං,ෙ- 
යාප ංh nමාස|ත ෙස
ෙකෝ Hයැ<�  
ඇp ෙකොෙසො
 ෙpටp සමාගෙ� _�ය< !
යනයP, වසර �නකට 
තැප? කර එ� ලැෙබන ෙපොª ආදායෙම ¾ව? I බව?; 

 (ii)  ෙමම ;දල සඳහා ෙගKය $�  ෙපො
ය වH වර අකමව?ව ෙගවා ඇ> බව?; 

 (iii) 1
ක තැප� ;ද
 ඉ>Hව ඇ> _. 525,000/- ක ;දල ක< �Oම මත 
ආප� ෙගwමට �ය!ත �වද, ෙකොපමණ ඉ<ª� කළද සමාගම KW එම 
;දල ආප� ලබා ෙනොෙදන බව?; 

එ�මා දෙන|ද? 

(ආ) ඉහත � සමාගම ඇ�q ෙමබ� තව? සමාග� රාUයP ෙ� අ$H තැප?ක_වට 
වංචා ^Oම ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	දැ� එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන|ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

552/’18 

ග_ අෙශෝක ïයත මහතා,— පළා?සභා, පළා? පාලන සහ �ඩා අමාත&�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා? සභාෙ- අමාත& íර දරන අමාත&වරයෙN න� කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ� දරන අමාත&ාංශ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එP එP අමාත&වරයා යටෙ? ඇ> ආයතන හා ෙවන? ව&වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙ	ද; 

 (iv) ව?ම යහපාලන රජය බලයට ප?wෙම ප�ව එP එP අමාත&වරයා 
KW ලබා � ඇ> ප?w� සංඛ&ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ප?w� ලබා ග? m0ගලයෙN න�, 
�නය, අධ&ාපන �l�ක� හා 
තන�_ කවෙ	ද; 

 (vi) එම ප?w� ලබා�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ-දය කවෙ	ද; 

 (vii) ප?w� ලබා�ෙ�� ය� අක!කතාවP Wlw ඇ?න�, අමාත&ාංශය ඒ 
ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන|ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


