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අංක 1(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 *� 20 වැ" -#රාදා 

2018 අෙග/ස්� 07 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 
* 

හා�&රණය සඳහා වන කා	යාලය පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර ,ය-ම.  
(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

* 
එක� කළ අගය මත බ: (සංෙශෝ ධන) පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර ,ය-ම.  

(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 
* 

අමරෙ>ව ෙසෞද	ය හා ප	ෙ3ෂණ ෙAදය පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර ,ය-ම.  
(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

*    
 Cරාබ: (සංෙශෝධන) පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර ,ය-ම.  

 (අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 
* 

ෛවද0 (සංෙශෝධන) පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර ,ය-ම.  
(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

* 
වැE
 කලාපය සඳහා F නව ග�මාන සංව	ධන අGකාHය පන) ෙක*�පත — ෙදවැ�වර 

,ය-ම.  
(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 

*  

�වාස හා ඉ ,J� අමාත0�මා,— ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනත යටෙ)  �ෙයෝග 
(අංක 1),— 2014 අංක 33 දරන ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනෙ) 58 වග4ය සමඟ 
,යEය $� එT පනෙ) 26 වග4ය සහ 30 වග4ය යටෙ) C:Cක�ල) තැනැ)ත 

යාප ංV ,Jම ස�බධෙය �වාස හා ඉ ,J� අමාත0වරයා EW සාදන ල:ව, 2018 
ෙපබරවාH 05  නැ4 අංක 2057/5 දරන අ4 Eෙශේෂ ගැස[ පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 2018.07.17 
 න ඉ Hප) කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ $� ය. 

*  

�වාස හා ඉ ,J� අමාත0�මා,— ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනත යටෙ)  �ෙයෝග 
(අංක 2),— 2014 අංක 33 දරන ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනෙ) 58 වග4ය සමඟ 
,යEය $� එT පනෙ) 35 වග4ෙ3 (1), (2) සහ (4) උපවග4 යටෙ) 
ෙකොතා)ක_ව 
යාප ංV ,Jම ස�බධෙය �වාස හා ඉ ,J� අමාත0වරයා EW 
සාදන ල:ව, 2018 `
 10  නැ4 2079/15 දරන අ4 Eෙශේෂ ගැස[ පතය මb සංෙශෝධනය 
කරන ලද  2018 ෙපබරවාH 05  නැ4 අංක 2057/5 දරන අ4 Eෙශේෂ ගැස[ පතෙ3 පතෙ3 පළ 
කර� ලැබ, 2018.07.17  න ඉ Hප) කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ    $� ය. 

 



( 2 ) 

 

*  

�වාස හා ඉ ,J� අමාත0�මා,— ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනත යටෙ)  �ෙයෝග 
(අංක 3),— 2014 අංක 33 දරන ඉ ,J� ක	මාත සංව	ධන පනෙ) 58 වග4ය සමඟ 
,යEය $� එT පනෙ) 45(2) වග4ය යටෙ) තාAෂණ Eගණන කා	යපcපාcය සහ ගාස�් 
ස�බධෙය �වාස හා ඉ ,J� අමාත0වරයා EW සාදන ල:ව, 2018 ෙපබරවාH 05  නැ4 
අංක 2057/5 දරන අ4 Eෙශේෂ ගැස[ පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 2018.07.17  න ඉ Hප) කරන ලද 
�ෙයෝග අ�මත කළ $� ය. 
*  

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ) �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන) මb 
සංෙශෝGත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ) 4(3) වග4ය සහ 14 
වග4ය සමඟ ,යEය $� එT පනෙ) 20 වග4ය යටෙ) ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
�ෙයෝග ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත0තර ෙවළඳ අමාත0වරයා EW 
සාදන ල:ව, 2018 f� 18  නැ4 අංක 2076/4 දරන අ4 Eෙශේෂ ගැස[ පතෙ3 පළ කර� ලැබ, 
2018.07.17  න ඉ Hප) කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත0 ම1ඩලෙ3 අ�ම4ය දවා 4ෙ5.) 
 

* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 
 

 

2018 සැ=තැ�බ 06 වැ" >හස්ප?�දා 

වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
20/’18 

ග_ ආනද අj)ගමෙk මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්Aකෙ3 ඇ4 පළා) පාලන ආයතන සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ3 න� කවෙ	ද; 
 (iii) එම එA එA පළා) පාලන ආයතනයට අය) වන ගාම �ලධාH වස� සංඛ0ාව 

හා පuv සංඛ0ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ�වර  සp්Aකය සඳහා අj4 සථ්ා�ත ,Jමට ෙයෝxතව ඇ4 පළා) 
පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) මහ�වර  සp්Aකෙ3 පළා) පාලන ආයතන බලගැ-ම සඳහා අමාත0ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

133/’18 

ග_ ෙරෝz| }මාH Eෙ~ර)න මහ)!ය,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i)  මාතෙv  සp්Aකෙ3 එA එA මැ4වරණ බලප ෙ>ශෙ3 ඇ4 ජා4ක පාසv 
සංඛ0ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා4ක පාසvවල න� කවෙ	ද; 

  (iii)  මාතෙv  සp්Aකෙ3 ජා4ක පාසv සංඛ0ාව වැ� ,Jමට සහ දැනට ඇ4 
ජා4ක පාසv තව:රට)  $� ,Jම සඳහා අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 3 ) 

 

198/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— රාජ0 පHපාලන හා කළමනාකරණ සහ �4ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2013 Wට 2017 දAවා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ෙ� පාE�Vය සඳහා ක�� ගෑස ්
!ල� ගැ�මට වැය කරන ලද �දල, එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

256/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) සබරග�ව පළා) සභාව යටෙ) පාලනය වන ෙරෝහv සහ ෙ>�ය ෛවද0 
මධ0සථ්ානවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම එA එA ෙරෝහෙv ෙසේවෙ3 �$� ෙසේවක සංඛ0ාව, තන�_ නාමය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ3 Wට අද දAවා ෙමම ෙරෝහv සංව	ධනය ,Jමට පළා) සභාව 
ෙගන ඇ4 �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ව)ම යහපාලන රජය යටෙ) ඉ Hෙ3� ර)න�ර  සp්Aකෙ3 ෙරෝහv 
ප>ධ4ය  $� ,Jමට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

384/’18 

ග_ මzදානද අj)ගමෙk මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ3 �ව)වන ලAෂ 08කට ආසන ජනතාවෙk ෙසෞඛ0 ත))වය 
නගා W*-ෙ� අර�� ව�කරෙ3 ෙරෝහv රජයට පවරා ගැ�ෙ� 
වැඩ��ෙවළA පC�ය රජය EW �යා)මක කළ බව  ��ගෙද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ�ව, 2014 ව	ෂය අවස වනEට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ4 ව� ෙරෝහv සංඛ0ාව, ෙරෝහෙv නම සහ පවරාග) 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වනEට එම ව0ාපෘ4ය �යා)මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම ව0ාපෘ4ය සඳහා අමාත0ාංශය වා	�කව වැයකළ �දල ඉ Hප) 
කරෙද; 

 (v) ව�ක රෙ3 ෙසෞඛ0 ත))වය නඟාW*-මට ෙමම ව0ාපෘ4ය මb Eශාල 
�*වහලA F බැE එ ය ක�න! නැවත ආර�භ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

394/’18 

ග_ �. රංx) ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා WEv �ව ෙසේවා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ගමනාගමන ම1ඩලය ස� ම� පවාහන බස ්රථ අතH අGෙ�� 
මා	ගවල ධාවනෙ3 ෙයොදවා ඇ4 බසර්ථ සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� රජය මb � ලංගම ෙවත ලබා: බස ්රථ 
සංඛ0ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (iii) 2014 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා � ලංකා ගමනාගමන ම1ඩලය ෙව4 ර ජය 
ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව W: කර ඇ4 Eයදම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා අGෙ�� මා	ගවල ධාවනෙ3 ෙයොදවා ඇ4 
බසර්ථ මb රජය ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව W: කර ඇ4 Eයදම ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ)  (i) � ලංකා ගමනාගමන ම1ඩලෙ3 ෙසේවෙ3 ෙය� Wcන �� ෙසේවක සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ0ාව එA එA ෙශේ�ය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

441/’18 

ග_ ජයත සමර-ර මහතා,— වාHමා	ග සහ ජල ස�ප) හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැ�  න ඇ4F ගංව�ර හා නායයෑෙ� ආපදාෙව ක�තර 
 සp්Aකෙ3 &	ණ, අ	ධ  හා C� හා� W: F ව0ාපාර සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව0ාපාHක සථ්ාන සංඛ0ාව, පාෙ>�ය ෙvක�  ෙකො[ඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව0ාපාර C� හා මධ0 පHමාණ ව0ාපාර සහ  සව්යං �,යා ෙලස ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව0ාපාර ස)ව පාලන, කා	!ක, ෙවළඳ හා ෙවන) ෙලස ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනzද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර හා නායයෑෙම Eනාශ F ව0ාපාර අ�4 �>ගලයාෙk නම, 

�නය, හා�ෙ3 තAෙසේ_ගත වcනාකම, එම ව0ාපාරය �zc ගාම �ලධාH 
ෙකො[ඨාසය හා පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසය ෙව ෙව වශෙය 
ඉ Hප) කරෙද; 

 (ii) ක�තර  සp්Aකෙ3 එෙසේ හා�F ව0ාපාර සඳහා ෙ� වනEට රජෙය ව  
ෙගවා 4ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව  z!F ව0ාපාHකයාෙk නම, 
�නය, ව0ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව  �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ක�තර  සp්Aකෙ3 ෙ� වනEට ව  ෙගවා ඇ4 ව0ාපාර සංඛ0ාව සහ �� 
ව  �දල ෙකොපමණද;    

 යන) එ�මා සඳහ කරෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

452/’18 

ග_ �මv ර)නායක මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙk ෙපෞ>ග
ක කා	ය ම1ඩලයට 
අ�$Aත �ල වාහන සපයා ඇ4 එA එA �ලධාHයාෙk නම, තන�ර, ෙවකර ඇ4 
වාහනෙ3 ව	ගය, 
යාප ංV අංකය සහ එම ෙව ,Jම සඳහා අ�ම4ය ලබා :ෙ 
කu_ EWද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 5 ) 

 

467/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බ:vල  සp්Aකය �ළ �zc අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාAෂ�ක Eෂය ධාරාෙව 
පං4 පැවැ)ෙවන පාසv සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසvවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට බ:vල  සp්Aකය �ළ Wcන තාAෂ�ක Eෂය උගවන �_වරය 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔuෙk න� හා දැනට ෙසේවෙ3 �රතව Wcන පාසv කවෙ	ද; 

 (v) ඉ Hෙ3� බ:vල  සp්Aකෙ3 WC අතර තාAෂ�ක Eෂය පච
ත ,Jමට 
අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

477/’18 

ග_ Eමල-ර  සානායක මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ කංසා වැ-ම සඳහා රජය �රණයA ෙගන 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �රණය ගැ�මට ෙහේ� F පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) කංසා ම)දව0යA බව ��ගෙද;  

 (iv) කංසා භාEතය ෙහේ�ෙව ශාJHක හා මානWක ෙසෞඛ0 �Hෙහන බව 
��ගෙද; 

 (v) දැනට කංසා වැ-ම සඳහා �ත0ා��ලව අවසර ලබාග) �>ගලය හා 
ආයතන 4ෙ5ද; 

 (vi) එෙසේ න�, �ත0ා��ලව කංසා වගා කර ඇ4 සථ්ාන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

479/’18 

ග_ එස.් n. ��}මාරණ මහතා,—    කෘ�ක	ම අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)    � ලංකාව �ළ අපනයන කෘ�කා	!ක ෙභෝග වගා කර� ලබන අAකර 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)     අපනයනය කර� ලබන ෙභෝග  ව	ග (එළව�/පල�_) කවෙ	ද; 

 (iii) එම අපනයනව
 රට �ළට ගලා එන වා	�ක Eෙ>ශ E�මය පමාණය එA 
එA ෙභෝගය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)    ෙමම අපනයන ෙභෝග ව	ග  $� ,Jමට රජය ෙගන ඇ4 �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

490/’18 

ග_ Exත ෙහේර) මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) nමාසzත ලංකා සෙතොස සමාගෙ� සාංග!ක ව0වසථ්ාව
ය අ�ව එz 
අධ0�ක ම1ඩලයට �යාකාH අධ0�වරය} අය) වෙද; 

 (ii) එම සමාගෙ� අ�මත කා	ය ම1ඩලෙ3 �යාකාH අධ0� තන�රA 4ෙ5ද;  



( 6 ) 

 

 (iii) 2010.01.10 Wට 2015.01.10 දAවා කාලnමාව �ළ එම සමාගෙ� �යාකාH 
අධ0�වරය} වශෙය ,Wය� අෙය} කට$� කර 4ෙ5ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) nමාසzත ලංකා සෙතොස සමාගම සථ්ාපනය කරන අවසථ්ාෙ� එz ෙකොටස ්
z!යෙk න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම සමාගෙ� ආර�භෙ3 Wට 2015.01.10  න දAවා කාලය �ළ මහා 
භා1ඩාගාරෙ3 ෙvක� �ෙයෝජනය කර! අධ0� ම1ඩලෙ3 
සාමාxකය ෙලස කට$� කළ �ලධාHෙk න� සහ තන�_ කවෙ	ද; 

යන)  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1110/’18 

ග_ ගා!| ෙලො}ෙk මහතා,— පවාහන හා WEv �ව ෙසේවා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) 1978.12.01  න � ලංකා මධ0ම ගමනාගමන ම1ඩලෙ3 ෙසේවයට බැ�� 
ෙA. Eමලෙසේන මහතා 2016.11.24  න ෙසේවෙය Eශාම ග) බව); 

  (ii) ඔ�ට z! පාHෙතෝ�ක �දල හා අGභාර එක�ව _. 2,047,425.25 A බව); 

  (iii) එම �දල 2016.12.24  නට ෙපර ෙගEය $�ව 4� බව); 

  (iv) Eමලෙසේන මහතා ��කා ෙරෝගෙය ෙපෙළන බැE ඔ� ඉතා අසරණ 
ත))වයට ප)- ඇ4 බව); 

  (v) ෙ� දAවා Eමලෙසේන මහතාට z! පාHෙතෝ�ක �දල හා අGභාර එක�ව 
ෙගවා ෙනොමැ4 බව); 

 එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i)  Eමලෙසේන මහතාට z! පාHෙතෝ�ක �දල හා අGභාර එක�ව ෙගව� 
ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�,  එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1113/’18 

ග_ දයාWH ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ4ක කට$� 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  සp්Aකයට අය), ඉපෙලෝගම පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3 
&ෙගොvලාගම, බැj�ගල පෙ>ශෙ3  ඓ4හාWක වcනාකමA සzත �රාEද0ා 
¡!යA යත ¢ත ෙයොදා ග�! Eනාශ කර 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 
 (iii) අදාළ ¡!ය �ළ පැර� නෂඨ්ාව ෙශේෂ දAනට ලැෙ5ද; 
 (iv) එම නෂඨ්ාව ෙශේෂ කවර කාලවකවා�වකට අය)දැ� අ�මාන කර 4ෙ5ද; 
 (v) එම ¡!ෙ3 අ�4ක_ව කu_ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 
(ආ) (i) එම කා	ය සඳහා අවසර ලබා: �ලධාHයා කu_ද; 
 (ii) එම කා	ය W:,Jම සඳහා �රාEද0 ෙදපා	තෙ��ෙ� අවසරය ලබා �   

4ෙ5ද; 
 



( 7 ) 

 

 (iii) යත ¢ත ෙයොදා ග�! ෙමම �රාEද0ා සථ්ානය Eනාශ ,Jමට දායක)වය 
දැAFවට එෙරzව ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1125/’18 

ග_ Eමv -රවංශ මහතා,— �දv හා ජනමාධ0 අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) එ HWංහ ටස[් ඉෙවස[්ම[ (ETI) න! හැ§ෙවන ¨ල0 සමාගම � 
ලංකා මහ බැං}ෙ� 
යාප ංV, එz අ©Aෂණය යටෙ) �යා)මක F ¨ල0 
සමාගමA වෙද; 

 (ii) එම ¨ල0 සමාගම EW තැප� �දv �W පH  ආපC ෙනොෙග-ෙ� 
ෙහේ�ෙව තැප� z!ය බලව) අපහCතාවලට ලA- ඇ4 බව දෙද; 

 (iii) � ලංකා මහ බැං}ෙ� අ©Aෂණය යටෙ)  ෙනොමැ4 ¨ල0 ආයතනවල �දv 
තැප) ෙනොකරන ෙලස රජෙය ලබා: උපෙදස ්අ�ව ය! � ලංකා 
මහ බැං}ෙ� අ©Aෂණය ය ටෙ) 4� ආයතනයක �දv තැප) කළ ETI 
තැප)ක_වෙk  �දv නැවත ලබා�ම සඳහා ෙ� වනEට �යා)මක කර 
ඇ4 වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iv) � ලංකා මහ බැං}ෙ� අ©Aෂණය යටෙ) ඇ4 අ�}) ¨ල0 ආයතන 
තැප)ක_වට ෙමවැ� ගැටj ඇ4-ම වැළැA-ම සඳහා ග� ලබන 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, එ මද? 
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වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
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ග_ (ආචා	ය) බ:ල �ණව	ධන මහතා,— සමාජ Cබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයz අංක 182 ෙයෝජනාවට අ�ව, පාථ!ක ක	මාත 
කuWලයA (Primary Industry Council) �z*ව� ලැ¸ෙ�ද; 

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

 (iii) උAත අයවැය ෙයෝජනාෙවz, පාථ!ක ක	මාත කuWලයA �z*-ෙ� 
අර�� හා ඒ සඳහා F වැඩ��ෙවළ සැෙකE පැහැ 
 කරෙද; 

 (iv) ෙමම කuWලයට ස�බධවන Eෙශේෂඥයෙk නාම ෙvඛනයA ඉ Hප) 
කරෙද; 

 (v) උAත ෙයෝජනාෙවz සඳහ වන � ලංකාෙ� දැනට සlයව පව)නා පාථ!ක 
ක	මාත ��බඳ ලැ�ස�්වA ඉ Hප) කරෙද; 

 (vi) 2009 $ද ගැ*� �ම-ෙම පC, උ�_ නැෙගනzර ඇ��ව � ලංකාව �ළ 
අ�4 ඇරඹ ූපාථ!ක ක	මාතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 
 
 



( 8 ) 
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ග_ (ෛවද0) න
ද ජය4ස්ස මහතා,— පවාහන හා WEv �ව ෙසේවා 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබ
අ)ත :�Hය මා	ගෙ3  ග ෙකොපමණද; 

 (ii) එz ඉ ,J� ආර�භ කළ  නය කවෙ	ද; 

 (iii) එz ඉ ,J� Eයදම ෙකොපමණද; 

 (iv) මාතර Wට ෙබ
අ)ත දAවා ඉ කර� ලබන :�Hය සථ්ාන සංඛ0ාව, උමං 
මා	ග සංඛ0ාව, පාල� සංඛ0ාව හා ඒවාට යන Eයදම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ අ�ව, එම :�Hය මා	ගෙ3 ,ෙලෝ¼ටරයA ඉ ,Jමට වැය වන Eයදම 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉ ,Jම අවස ,Jමට �ය!ත  නය කවෙ	ද;  

 (vii) එම ඉ ,J� W:කරන ෙකොතා) සමාගම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

200/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	½ක 
කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ආ1¾කම ව0වසථ්ා ප4සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්Eමnෙ�  ක!*ව 
ෙව�ෙව රජය EW දරන ලද �� Eයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක!*ෙ� සාමාxකයෙk න� කවෙ	ද; 

 (iii) එT ක!*වට සාමාxකය ප) ,Jෙ� � සලකා බැÀ �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv) ¸>ධාගම ��බඳ ආ1¾කම ව0වසථ්ාෙ� ඇ4 ෙදවන පH�ෙÁදය ඒ අ$Hම 
පව)වා ෙගන යෑමට �	ෙ>ශ කර ඇ4 ක!* සාමාxකය සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

227/’18 

ග_ ඩkලස ්ෙ>වානද මහතා,— සමාජ සEබලගැ-� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �ල4�  සp්Aකය � ලංකාෙ� ඉතාම)  ��  සp්AකයA බව); 

 (ii) ෙමම  සp්Aකෙ3 සමෘ>G සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා ආසන වශෙය 
ප4ලාÂ 23,057A C:Cක� ලබන බව හ�නාෙගන 4¸ණද, ෙ� දAවා 
සහනාධාර ලබා� ඇ)ෙ) ප4ලාÂ 11,111කට පමණA බව); 

 (iii) 2013 ව	ෂෙ3 සමෘ>G ප4ලාÂ ෙතෝරාගැ�ෙ�� කෙර��ෙර�ප[_ 
පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3, ගාම �ලධාH වස� 10ක හා �:}��_g� 
පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3 ගාම �ලධාH වස� 13ක නැවත ප ංV ,J� 
සඳහා අවසර ෙනොලද බැE, ඉහත ගාම �ලධාH වස� 23 ,Wම 
ප4ලාÃෙයA ෙතෝරා ෙනොගනා ලද බව); 

එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i)  ෙ� ත))වය �ළ සමෘ>G සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා දැනට හ�නාෙගන 
ඇ4 ප4ලාÂෙග ඉ4H ප4ලාÂ 11,946කට සමෘ>G සහනාධාර ලබා�ම 
සඳහා කට$� කරෙද; 



( 9 ) 

 

 (ii) ඉහත සඳහ කෙර��ෙර�ප[_ හා �:}��_g� පාෙ>�ය ෙvක� 
ෙකො[ඨාසයz ගාම �ලධාH වස�වල Wcන සමෘ>G ප4ලාÂෙk 
ත))වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

257/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා ර)න�ර  සp්Aකෙ3 වා	තා - ඇ4 Aෂය 
ෙරෝ� සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝ� වා	තා F ෙසෞඛ0 ෛවද0 �ලධාH ෙකො[ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) ර)න�ර  සp්Aකෙ3 Aෂය ෙරෝ�ට අවශ0 ෛවද0 පහCක� ලබා�මට 
අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

414/’18 

ග_ ප>ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල  සp්Aකෙ3 ෙසේවෙ3 ෙය� Wcන E:හvප4වරය  සංඛ0ාව, 
එA එA කලාප අධ0ාපන කා	යාල අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාH 08  ෙන පCව, එම E:හvප4වරයට ෙහෝ E:හvප4 
ෙසේවෙ3 ෙනොවන අයට ෙහෝ E:හvප4 ෙසේවෙ3 උසස-්� ලබා � 4ෙ5ද; 

  (iii) එෙසේ න�, උසස-්� ලබා � ඇ4 �>ගලය අතර ෙ>ශපාලන ප�ගැ�මට 
ලAFව Wcෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

463/’18 

ග_ �මv ර)නායක මහතා,— අGකරණ හා බධනාගාර ප4සංස්කරණ 
අමාත0�!යෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අGකරණ හා බධනාගාර ප4සංසක්රණ අමාත0වHයෙk අමාත0 
කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව }Ä ෙහෝ බ: ෙගවෙ න�, එම මාWක }Ä/බ: 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ3 Wට 2017 ව	ෂය දAවා ෙගවා ඇ4 �� }Ä/බ: �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) අමාත0වHයෙk ෙපෞ>ග
ක කා	ය ම1ඩලෙ3 �ලධාH සංඛ0ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ>ග
ක කා	ය ම1ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ4 වාහන සංඛ0ාව; 

 (iii) අමාත0වHය සඳහා ෙවකර ඇ4 වාහන සංඛ0ාව; 

 ෙකොපමණද යන) එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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468/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වනEට � ලංකා අධ0ාපන පHපාලන ෙසේවෙ3 �$Aතව Wcන �� 
�ලධාH සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ලධාHෙk න�, තන�_ නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට � ලංකා අධ0ාපන පHපාලන ෙසේවෙ3 පව4න �රgපා¾ සංඛ0ාව හා 
�රgපා¾ පව4න ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv)  එම �රgපා¾ �ර-මට අමාත0ාංශය EW තරඟ Eභාග පව)වා 4ෙ5ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම Eභාගෙය සම) F අයෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (vi) එම �Hසට ප)-� ලබා�ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

488/’18 

ග_ ෙහAට	 අg�හා! මහතා,— E:
බල හා �න	ජන�ය බලශA4 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොර�ෙචෝ ෙv, ලAEජය ගv අÅ_ බලාගාරය මb W:වන පHසර හා�ය 
අවම ,Jම සඳහා ෙයෝxත Cළං ආවරණය ඉ ,Jමට ෙගන ඇ4 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) Cළං ආවරණය ෙනොමැ4 -ෙම බලාගාරය අවට  �ව)වන ෙගො- බලව) 
:ෂක්රතාවයකට ප)- ඇ4 බව දෙද; 

 (iii) Cළං ආවරණය ඉ ,Jම ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනzද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර ¡!ය �ළ අ� ෙගොඩ ගැnම වැළැA-ම සඳහා ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) බලාගාරෙය �ට වන අ�  ෙහේ�ෙව වගා හා� F ෙගො-ට ෙගවා ඇ4 
ව  �දල ෙකොපමණද; 

 යන)  එ�මා සඳහ කරෙනzද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං� පාHසHක ආරAෂණ බලපතයA 4ෙ5ද; 

 (ii) එම බලපතය �}) කළ  නය කවෙ	ද; 

 (iii) එT බලපතෙ3 කාලය අවස වන  නය කවෙ	ද;  

 (iv) එT බලපතෙ3 සඳහ ෙකොෙ>W ඉ* ,Jමට අසම) -ෙ� වගTම ලංකා 
E:
බල ම1ඩලය භාර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

538/’18 

ග_ වාCෙ>ව නානායAකාර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අෙපේv මස ෙකො�වල නගරෙ3 ස.ෙතො.ස. ශාඛාවA Eවෘත කළ බව); 
එයට ඔබ�මාද සහභා� F බව)  ��ගෙද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව EW �}) කරන ලද Wයjම HW[ප) ඉංÇW 
භාෂාෙව පමණA �දණය කරන ලද ඒවා බව එ�මා දෙද; 



( 11 ) 

 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙ� පHගණක කට$� සඳහා උපෙ>ශකවරෙය} 
වශෙය බඳවාෙගන ඇ)ෙ) ඉ යා� ස�භවයA ඇ4 Èතාන0 
ජා4කෙය} බව එ�මා ��ගෙද; 

 (iv) ෙ� සඳහා Eෙශේෂඥ දැ�ම ඇ4 � ලාං,කය අවශ0 තර� Wcය�, 
Eෙ>Éකෙය} බඳවාගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ඉංÇW භාෂාෙව පමණA �දණය කර� ලබන HW[ප) භාෂාතෙය �දණය 
,Jමට), පHගණක කට$� සඳහා � ලාං,කය බඳවා ගැ�මට) අවශ0 �යවර 
ගෙද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

564/’18 

ග_ අෙශෝක Êයත මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ ව}ග¾ ෙරෝගය ඉතා ෙ�ගෙය පැ4ර යන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, දැනට ව}ග¾ ෙරෝ� හ�- ඇ4 පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස හා 
එම එA එA පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙය වා	තා - ඇ4 ෙරෝ� 
සංඛ0ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ3 Wට �)තලම හා }_ණෑගල  සp්Aකව
 වා	තා F ව}ග¾ 
ෙරෝ� සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වයඹ පළාෙ) ව}ග¾ ෙරෝ�ට ප4කාර ලබා ගැ�ම සඳහා රජය EW 
සලසා ඇ4 ෙසෞඛ0 පහCක� කවෙ	ද; 

 (v) ව}ග¾ ෙරෝ� Wcන පuvවල Cබසාධනය සඳහා අමාත0ාංශය ෙගන ඇ4 
�යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

584/’18 

ග_ �ෂාර ඉ��v අමරෙසේන මහතා,— සමාජ Cබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ දැනට ආබාGත �මනාව ලබන �>ගලය සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ0ාව පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ3 Wට Eශාල �HසA ආබාGත �මනාව ලබා ගැ�ම සඳහා 
ෙපොෙරො)� ෙvඛනෙ3 Wcන බව දෙද; 

  (iv) ෙපොෙරො)� ෙvඛනෙ3  � කාලයA �Ë Wcන �Hසට ආබාGත �මනාව 
ලබා�මට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

967/’18 

ග_ ඉෂාA ර�මා මහතා,— �දv හා ජනමාධ0 අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනEට අක	මන0 ත))වයට ප)- ඇ4 � ලංකා �ව E:
 සංසථ්ාෙ� 
රජරට ෙසේවය සlය ත))වයට ප) ,Jමට අදහස ්කරෙද;  

 



( 12 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එය W: කර� ලබන  නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1114/’18 

ග_ දයාWH ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ4ක කට$� 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා ෙvඛකය  Hම) ,Jම සඳහා රජය EW 
ෙගන ඇ4 �යවර කවෙ	ද; 

  (ii) ෙvඛකයෙk Cබසාධනය ෙව�ෙව රජය �යා)මක කර ඇ4 
වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

  (iii) රජය EW හ�වා : නව බ: පනත යටෙ) කතෘභාග සඳහා බ: අය ,Jමට 
කට$� ෙයොදා 4ෙ5ද;  

  (iv) එෙසේ න�, එම බ: අය ,Jෙ� කමෙ�දය ��බඳව පැහැ 
 කරෙද; 

  (v) කතෘභාග බ>ද අය  ,Jෙ� �	ණායක පැහැ 
 කරෙද; 

  (vi) ඒ යටෙ) අෙgA�ත ආදායම ෙකොපමණද; 

  (vii) ෙvඛන කලාව EයැT ය! පව4න අව යක ඉහත සඳහ පH  බ: අය ,Jම 
හරහා නව වෘ)�ය ෙvඛකය �z-ම අවදානමකට ලA වන බව 
��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1126/’18 

ග_ Eමv -රවංශ මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ4ක කට$� අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ජා4ක ෙvඛනාගාරෙ3 Wයj පධාන අංශය අ©Aෂණය ,Jම,  එz 
අධ0Aෂ ජනරාv, මා1ඩ
ක �ලධාH සහ ඒ ස�බධෙය වගT� දරන 
උපාGධාH �ලධාHය}ෙග සමEත කමව) යාතණයA මb W: ,Jම 
ෙමෙතA අ�ගමනය කර� ලැ� කමෙ�දය uවද,  එම කමය ෙවනස ්කර 
ෙvඛනාගාරෙ3 ඇ4 රහස0 ෙvඛන අ©Aෂණය ,Jෙ� වගTම එz ව)ම 
අධ0Aෂක ජනරාvවHය තමා ෙවත පමණA පවරාෙගන 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) රාජ0 ෙසේවය ��බඳ රහස0 ෙvඛන ආරAෂා ,Jම හා අ©Aෂණය ,Jම 
��බඳ ,W: &	ව අ)දැTමA ෙහෝ වෘ)�ය C:CකමA ෙනොමැ4 එම 
අධ0Aෂ ජනරාvවHය අදාළ තන�රට ප) කර ඇ)ෙ) කවර C:Cක� මතද; 

 (iv) ආයත�ක �යාව
ය, Eෙශේෂෙය රහස0 ෙvඛන ��බඳ වගTම එෙසේ ත� 
�>ගලය} EW පවරාගැ�ෙ� අවදාන� සහගත �රණය, ��ග) ආයත�ක 
කමෙ�දයට පටහැ� ෙනොවෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, එ මද? 
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2018 සැ=තැ�බ 18 වැ" අඟහ2වාදා 

වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
11/’18 

ග_ කනක ෙහේර) මහතා,—  අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ අවම පහCක� යටෙ) පව)වාෙගන ය� ලබන තව:රට) 
සංව	ධනය කළ $� පාසැv සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාසv සංව	ධනය ,Jම සඳහා රජය EW ෙගන ඇ4 �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) “ලඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ) ආර�භ කරන ලද ව0ාපෘ4   
 සංඛ0ාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඒවා අතH ෙ� වනEට අවස කර ඇ4 ව0ාපෘ4 සංඛ0ාව ෙකොපමණද;   

 (iii) ෙ� වනEට අවස ෙනොකළ ව0ාපෘ4 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව0ාපෘ� අවස ෙනො,Jමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (v) ඉහත Wයj ව0ාපෘ4 ක�න! අවස ,Jමට කට$� කරෙද; 

 (vi) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;     

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

17/’18 

ග_ ආනද අj)ගමෙk මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්Aකය �ළ ඇ4 nමාසzත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග) 
�>ගලයෙk න�, 
�නය හා තන�_ නාම කවෙ	ද; 

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

 (v) මහ�වර  සp්Aකෙ3 ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය ��v ,Jමට අමාත0ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

59/’18 

ග_ (ආචා	ය) බ:ල �ණව	ධන මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප4සංස්කරණ  
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ�ව, නැ� සෑ�ෙ� හා ෙකොටස ්,Jෙ� 
ක	මාතය සහ නැ� අj)වැ�යාව  Hගැ-මට හ�බ ෙතොට සහ 
p}ණාමල පෙ>ශෙ3 රජෙ3 ඉඩ� ලබා�මට ෙයෝජනා කළ බව ��ගෙද; 

 (ii)  සp්Aක ෙvක�වරයා EW සකස ් කර ඇ4 රජෙ3 �ල වා	තා අ�ව, 
හ�බෙතොට සහ p}ණාමල  සp්Aකයz පව4න රජෙ3 ඉඩ� පමාණය 
ෙහAටයාර ෙකොපමණද; 
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 (iii) රජය EW හ�නාෙගන ඇ4, රජය ස� එT ඉඩ�ව
 ඵලදාÏ ෙලස 
උපෙයෝජනය කළ සහ ෙනොකළ ඉඩ� පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ�ව, ෙබදා : ඉඩ� පමාණය සහ ඒවා 
ෙබදා : �>ගලය කu_ද; }මන ෙකොෙ>W යටෙ)ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

143/’18 

ග_ ෙරෝz| }මාH Eෙ~ර)න මහ)!ය,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  � ලංකාෙ� ෙහොT lඩාෙ� �ජ�ම ෙලස මාතෙv  සp්Aකය හැ§ෙවන 
බව දෙද; 

 (ii) මාතෙv ෙහොT lඩකයට lඩා ,Jමට ඇ4 න !ත ඒකනායක 
lඩාංගණය වසර Tපයක Wට ,W: සංව	ධනයකට ලA - ෙනොමැ4 බව  
��ගෙද; 

 (iii) මාත ෙv  සp්Aකය ස�ව 4� ෙහොT lඩාෙ� අÃමානය ය� ලබා ගැ�මට 
හා මාතෙv  සp්Aකෙ3  ෙහොT lඩාව  $� ,Jමට අමාත0ාංශය ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

176/’18 

ග_ (ෛවද0) න
ද ජය4ස්ස මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා 
ආ	½ක කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බරපතල වංචා, Ðෂණ, රාජ0 ස�ප) වරපසාද බලය සහ අGකාHය අ�W ෙලස 
භාEතා ,Jම ස�බධෙය Eම	ශනය ,Jෙ� ජනාGප4 පJAෂණ 
ෙකො!ෂ සභාව �zටF  නය කවෙ	ද; 

 (ii) 2017.09.01  න වනEට එයට ලැÑ ඇ4 පැ!�
 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වනEට එම ෙකො!ෂ සභාව EW පJAෂණ අවස කර භාර� ඇ4 
Eම	ශන කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙකො!ෂ සභාෙ� �	ෙ>ශ අ�ව ෙ� වනEට ග� ලැ� �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

210/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— රාජ0 ව0වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) nමාසzත �ලක එයා	 ල� ��බඳ වැ
අ�ණ වා	තාව සැක¢ ක!*ෙ� 
සාමාxකය කu_ද; 

 (ii)  එT වා	තාව සැකnම සඳහා ක!* සාමාxකයට ෙගF �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එT ක!* වා	තාෙ� සඳහ �	ෙ>ශ සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 
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 (iv) එT �	ෙ>ශ අතH ෙ� වනEට �යා)මක කර ඇ4 �	ෙ>ශ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

258/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— ඛ�ජ ෙතv ස�ප) සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ3 Wට ර)න�ර  සp්Aකය සඳහා ලබා � ඇ4 ඉධන �රu�හv 
බලපත සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග) �>ගලයෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලපත ලබා�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

401/’18 

ග_ �. රංx) ද ෙසො�සා මහතා,— ©වර හා ජලජ ස�ප) සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2013, 2014 ෙහෝ ඊට ආසන ව	ෂයක� ලංකා ©වර වරාය �4ගත 
සංසථ්ාවට ඉධන ෙපො�ප (ම� කඩන) ෙතොගයA !ල� ග)ෙ)ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉධන ෙපො�පවල �ෂප්ා ත රට, �ෂප්ා ත ව	ෂය හා ව	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) එA ඉධන ෙපො�පයක !ල ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා වැය කළ �� �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) එම ඉධන ෙපො�ප ව	ගය ලංකා ඛ�ජ ෙතv �4ගත සංසථ්ාෙ� ප!4 
පJAෂණෙය අ�මත F ඒවාද; 

 (ii) එම ෙපො�ප ෙ� වනEට භාEතෙ3 පව�ද; නැතෙහො), භාEතෙය ඉව) කර 
4ෙ5ද; 

 (iii) භාEතෙය ඉව)කර 4ෙ5 න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (iv) භාEතෙය ඉව) කර 4ෙ5 න�, එම ෙපො�ප !ල� ග) �ලධාHට එෙරzව 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම !ල� ගැ�ම ෙහේ�ෙව රජයට W: F ¨ල0 පා¾ව ෙකොපමණද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

412/’18 

ග_ ප>ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලC� හා ජල ස�පාදන 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනEට යාපනය  සp්Aකය �ළ ජා4ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම1ඩලය මb �HW: පා�ය ජලය සපයන ලද �වාස සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනEට �HW: පා�ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) 1983 ව	ෂෙය පCව $දමය ත))වය �මවන �_ පා�ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එA එA  ව	ෂය සඳහා රජය EW ෙව කරන ලද �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) $දමය ත))වය �ම-ෙම පC 2015 ව	ෂය වනෙතA පා�ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව0ාපෘ4 ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �� �දල එA එA ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Wයvෙලzම පග4 වා	තාවA ඉ Hප) කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

442/’18 

ග_ ජයත සමර-ර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2017.05.27  න ඇ4F ගංව�ර හා නායයෑෙම, ¸ල)Wංහල පාෙ>�ය 
 ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3, ෙපොෙvෙගොඩ Wට ඉහළ ෙවvගම දAවා  ෙවන 
මා	ගෙ3 1 ක�ව නමැ4 පෙ>ශය නායයෑෙම ෙ� වනEට එම මා	ගය 
භාEතා කළ ෙනොහැ, ත))වයට ප)- ඇ4 බව); 

 (ii) ෙමම ත))වය ෙහේ�ෙව එT මා	ගය පHහරණය කළ අංක 819G �:න, 
819H ගමෙk ව)ත, 824 තැනෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවvගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකො[ඨාසවල �zc ඕම)ත ජනපදය, ඕම)ත ෙකොළ�ය, 
ග�පලකද, වuලාකද, �:න, බෙ[ගvල, තැෙහේන, සමb�ර, ඉහල 
ෙවvගම, ගvලන�vල, ෙහේයාය සහ අටහuvෙහේන යන පෙ>ශවල  
10,000 - 15,000 A අතර ජනතාවA බරපතල Öඩාවකට ප)- ඇ4 බව); 

 (iii) ෙමම මා	ගය යථාව) ,Jමට දැනට ,W: �යාමා	ගයA ෙගන ෙනොමැ4 
බව); 

එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i) භාEතා කළ ෙනොහැ, ෙසේ Eනාශ - ඇ4 උAත මා	ගය ක�න! 
ප4සංසක්රණය ,Jමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ප4සංසක්රණ කට$� ආර�භ කරන  න වකවා� හා අවස 
කරන  න වකවා� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
464/’18 

ග_ �මv ර)නායක මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	×ක 
කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 සංව	ධන රාජ0 අමාත0වරයාෙk අමාත0 කා	යාලවල 
�නය 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව }Ä ෙහෝ බ: ෙගවෙ න�, එම මාWක }Ä/බ: 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Wට 2017 ව	ෂය දAවා ෙගවා ඇ4 �� }Ä/බ: �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) රාජ0 අමාත0වරයාෙk ෙපෞ>ග
ක කා	යය ම1ඩලෙ3 �ලධාH සංඛ0ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ>ග
ක කා	යය ම1ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ4 වාහන සංඛ0ාව; 

 

 



( 17 ) 

 

 (iii) රාජ0 අමාත0වරයා සඳහා ෙවකර ඇ4 වාහන සංඛ0ාව; 

 ෙකොපමණද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
470/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— E:
බල හා �න	ජන�ය බලශA4 අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා ලංකාව �ළ �යා)මක වන ෙපෞ>ග
ක 
E:
බල ජනන සමාග� සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න�, 
�නය හා අධ0Aෂ ම1ඩල සාමාxකයෙk න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ3 Wට එම එA එA සමාගම EW ලංකා E:
බල ම1ඩලයට 
ලබා : E:
 ඒකක සංඛ0ාව සහ එම එA සමාගමකට ලංකා E:
බල 
ම1ඩලය EW ෙගවන ලද �දල, එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව)ම යහපාලන රජය යටෙ) ලංකා E:
බල ම1ඩලය මb W: කර� 
ලබන E:
 ජනනය වැ� ,Jමට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

540/’18 

ග_ වාCෙ>ව නානායAකාර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වැvල��cය, අEසස්ාෙ�vල පාෙ	, අංක 137 දරන 
� නෙ3 ප ංV ෙA. Ø. 
ෙපේමWH මහතාට මා	ග සංව	ධනය සඳහා ඉඩ� අ)කර ගැ�ෙ�� W: F 
අසාධාරණයA ෙව�ෙව ඔ� EW එවකට උසස ්අධ0ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත0ාංශෙ3 ෙvක�වරයා ෙවත ඉ Hප) කළ අÃයාචනය භාර ෙනොෙගන 
ආපC හරවා එවා ඇ4 බව දෙද; 

 (ii) W: F ය� අසාධාරණයA ��බඳව ය� �>ගලෙය} අÃයාචනයA ඉ Hප) 
කළEට, එය භාරගැ�ම සාමාන0 ස�පදායA uවද, එය ප4Aෙෂේප කර ආපC 
එ-ම රාජ0 ෙසේවකෙය} EW ෙනොකළ $)තA බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම අÃයාචනය භාරෙගන ඒ සඳහා සාධාරණ �යාමා	ගයA ෙගන 
ඒ ��බඳව අÃයාචනාක_ට දැ�� ෙදෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

565/’18 

ග_ අෙශෝක Êයත මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �)තල�  සp්Aකය �ළ අj4 සථ්ාපනය ,Jමට ෙයෝජනා කර ඇ4 
පළා) පාලන ආයතන සථ්ාපනය ,Jෙ�� සලකා බලන ක_� කවෙ	ද;  

 (ii) එම පළා) පාලන ආයතනවලට අය) වන පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස සහ 
ගාම �ලධාH වස� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 18 ) 

 

585/’18 

ග_ �ෂාර ඉ��v අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා) ආ$	ෙ�ද ෙකොමසාHසව්රයාෙk නම කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ෙk අධ0ාපන හා වෘ)�ය C:Cක� කවෙ	ද; 

 (iii) වයඹ පළා) ආ$	ෙ�ද ෙදපා	තෙ��ව �ළ වෘ)�ය හා ෙවන) C:Cක� 
ෙනොසලක! වැඩබැÄෙ� පදනම මත ලබා� ඇ4 තන�_ කවෙ	ද; 

 (iv) වයඹ පළා) ආ$	ෙ�ද ෙදපා	තෙ��ව �ළ C:Cක� අ�ව උසස ්-� ලබා 
�මට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 සැ=තැ�බ 19 වැ" බදාදා 

වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
18/’18 

ග_ ආනද අj)ගමෙk මහතා,— පවාහන හා WEv �ව ෙසේවා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්Aකෙ3 ඇ4 � ලංකා ගමනාගමන ම1ඩල �ෙපෝ සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ෙපෝවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එA එA �ෙපෝෙව දැනට ධාවනය කර� ලබන බසර්ථ සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම �ෙපෝ අතH ලාභ හා පා¾ ලබන �ෙපෝ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (v) එම එA එA �ෙපෝෙ� පව4න �රgපා¾ කවෙ	ද; 

 (vi) ව)ම යහපාලන රජය බලයට ප)-ෙම අන�_ව, ෙ� දAවා �ෙපෝවල 
ලබා � ඇ4 �,යා සංඛ0ාව සහ එම  �,යා ලැ� �>ගලයෙk න� කවෙ	ද; 

 (vii) මහ�වර  සp්Aකෙ3 ලංගම �ෙපෝවල බස ් ඇ�ය වැ�  $� ,Jමට 
අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

60/’18 

ග_ (ආචා	ය) බ:ල �ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 211ට අ�ව, Ùපv Cප	 ෙපොසේg[ (T.S.P.) 
�ෂප්ාදනය සඳහා ෙපෞ>ග
ක අංශය  Hගැ-මට අ�ගමනය කරන ලද 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) � ලංකාෙ� ෙපොසේg[ �Gෙයz, ශක0තා අධ0යනය ��බඳ සකසා ඇ4 
වා	තාවA ඉ Hප) කරෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 (iv) 1990 Wට ෙ� දAවා රාජ0 අංශය EW ෙපොසේg[ �ෂප්ාදනය සඳහා ලබා: 
දායක)වය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 



( 19 ) 

 

 (v) රාජ0 අංශය මb ෙපොසේg[ �ෂප්ාදනය සඳහා ලබා : දායක)වය මb  
ෙපොෙහොර ආනයනයට යන Eයදම (වා	�කව) කවර පමාණය, අ¾කර ග� 
ලැ¸ෙ�ද;  

 (vi) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාෙව ෙ� වනEට අ)ප) කරෙගන ඇ4 ප4ලාභ 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

144/’18 

ග_ ෙරෝz| }මාH Eෙ~ර)න මහ)!ය,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) දÛvල  සා ෙරෝහෙv බාzර ප4කාර අංශයට ෛවද0 ප4කාර ලබාගැ�ම 
සඳහා  නපතා Eශාල ෙරෝ� �HසA පැ!ෙණන බව); 

 (ii) එම ෙරෝ�ට පමාණව) වැW,� පහCක� ෙමම ෙරෝහෙv ෙනොමැ4 බව); 

 එ�මා දෙනzද? 

(ආ) එෙසේ න�, දÛvල ෙරෝහෙv පහCක� ඉහළ නැං-ම සඳහා අමාත0ාංශය ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

177/’18 

ග_ (ෛවද0) න
ද ජය4ස්ස මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා 
ආ	½ක කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෂැංÜලා ෙහෝටv ව0ාපෘ4ය සඳහා Ýන රජය, � ලංකා රජය සමඟ 
�ECමA අ)ස කර 4ෙ5ද; 

 (ii) ඒ අ�ව Ýනය හා � ලංකාව යන පා	ශව්ව
 �ECමට අ)ස කර ඇ)ෙ) 
කu_ද;  

 (iii) �ECම අ)ස කර ඇ4  නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �ECම සභාගත කරෙද; 

 (v) එම ව0ාපෘ4ය සඳහා ලබා � ඇ4 ඉඩෙ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) එම ඉඩම ලබා� ඇ4 පදනම කවෙ	ද;  

 (vii) WනAකර පදන! ලබා � ඇ)න�, එම WනAකර ඔg�ෙ� අංකය එz 
�දා තබා ඇ4  නය හා සථ්ානය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

211/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අභ0තර කට$� හා වයඹ සංව	ධන 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ය� �>ගලෙය} රාජ0 තාpක ගම බලපතයකට z!ක� ලබෙ දැ� 
�රණය කර� ලබන ෙතොර�_ අඩං� චකෙvඛයA, ෙර�ලාWයA ෙහෝ 
අමාත0 ම1ඩල �රණයA 4ෙ5 න�, ඒ කවරAද; 
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 (ii) ජනාGප4වරයා, ව0වසථ්ාදායක සභාෙ� සාමාxකය, ව0වසථ්ාදායක සභාව 
EW ප) කර� ලබන ෙකො!ෂ සභා සාමාxකය, ආ1¾කාරවරය, 
පධාන අමාත0වරය, E�C_වරය, පා	
ෙ�� මÞවරය, පළා) 
අමාත0වරය, අමාත0ාංශ ෙvක�වරය සහ එම තන�රට සමාන තන�_ 
දරන ෙහෝ රාජ0 තාpක ෙසේවෙ3 ෙය� Wcන �ලධාH හැර රාජ0 
තාpක ගම බලපතයA ලබා ගැ�මට z!ක� ඇ4 ෙවන) තන�_ 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත තන�_වලට අය) ෙනොවන �>ගලයට රාජ0 තාpක ගම බලපත 
�}) කර 4ෙ5ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඊට බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

228/’18 

ග_ ඩkලස ් ෙ>වානද මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ‘පාල� දහසA සංව	ධනය ,Jෙ� වැඩසටහන’ යටෙ) මා	ග සංව	ධන 
අGකාHය EW ,�ෙනො�Vය  සp්Aකෙ3 �zc ඌ[_g�ල�, 
වvjව	පෙන� ග�මානය කරා  ෙවන පධාන මා	ගෙ3 �zටා 4ෙබන 
පාලෙමz ඉ ,J� කට$�,  2016 අෙගෝස�් 25  න ආර�භ කරන ලද බව); 

 (ii)  ෙමz ෙකොතා) කාලය 2017 මැ� 21  න අවස F බව); 

 (iii) එෙහ), ඉහත පාලෙමz ඉ ,J� කට$� ෙ� දAවා ස�&	ණ කර ෙනොමැ4 
බව); 

එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාලෙමz ඉ ,J� කට$� ස�&	ණ ,Jම සඳහා ,Wය� 
�යාමා	ගයA ෙගන 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉ ,J� කට$� ස�&	ණ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

259/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)    (i) }_Eට, zkගසව්)ත පාථ!ක Eද0ාලය න! Eද0ාලයA 4ෙබන බව  
දෙද; 

 (ii) දැනට එම Eද0ාලෙ3 ඉෙග�ම ලබන Éෂ0 සංඛ0ාව හා ෙසේවය කරන �_ව_ 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම Eද0ාල ¡! ෙ3 මා�මක එA ෙකොටසක දැ� නායයෑෙ� ත	ජනයකට ලA 
- 4ෙබන බව දෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, ෙ� ස�බධෙය අමාත0ාංශය ග�  ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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473/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා) සභාව �ළ W: - ඇ4 සහ W:ෙව! පව4න අක!කතා 
ස�බධෙය EගණකාGප4වරයා EW අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ4 Eම	ශන වා	තාවA ඌව පළා) පධාන ෙvක� ෙවත යවා 
ඇ4 අතර එම වා	තාෙ� ෙපර පාසැv සඳහා බෑk ලබා�ම සඳහා ¨ල0 
අ�ගහය ලබා ගැ�ම ස�බධෙය අනාවරණය කර ඇ4 ෙÁද අංක 5 (අ) 
(i) Wට (v) දAවා ක_� ඉ Hප) කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) i Wට iii දAවා W: කර ඇ4 �JAෂණ 
ඉ Hප) කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

566/’18 

ග_ අෙශෝක Êයත මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා) සභාව යටෙ) පාලනය වන පළා) පාසvවල පව4න �_ 
�රgපා¾ සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �_ �රgපා¾ �ර-මට පළා) සභාව ෙගන ඇ4 �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) අද වනEට වයඹ පළාෙ) �_ව_ බඳවා ගැ�ම සඳහා EභාගයA පැවැ)-ම 
ස�බධෙය පළා) අධ0ාපන අමාත0වරයා හා පළා) රාජ0 ෙසේවා 
ෙකො!ෂ සභාව අතර මතෙåදයA ම� - 4ෙබන බව දෙද; 

 (iv) එම මතෙåදය Eසඳා පළාෙ) �_ �රgපා¾ �ර-ම සඳහා අදාළ Eභාගය 
පැවැ)-මට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

586/’18 

ග_ �ෂාර ඉ��v අමරෙසේන මහතා,— E:
බල හා �න	ජන�ය බලශA4 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා E:
බල ම1ඩලය ස�ව ආපදා කළමනාකරණ සැලැසම්A 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැ4 න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ලංකා E:
බල ම1ඩලයට හ W ත))වයක� කට$� අඛ1ඩව ෙගන යාම 
සඳහා F සැලැසම්A (Business Continuity Plan) 4ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැ4 න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

968/’18 

ග_ ඉෂාA ර�මා මහතා,— වැE
 ක	මාත අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මැvWH�ර ව� සමාගමA යටෙ) පව4න අAකර 1000A පමණ F කලාවැව, 
ධා�ෙසේන ව)ත ෙ� වනEට වv �z- පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැ, �¾ 
ඉඩමA බවට ප)- ඇ4 බව); 
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 (ii) එය න-කරණය කර රජයට ආදායමA ලබා ගත හැ, අ$H ප4සංසක්රණය 
කළ හැ, බව); 

  එ�මා දෙනzද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම කා	යය ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

993/’18 

ග_ ප>ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— රාජ0 ව0වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල n� ක	මාතශාලාව ආර�භ කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා ෙව කරන ලද ඉඩ� අAකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා උA වැ-මට ෙව කළ ඉඩ� අAකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) පC�ය ව	ෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උA වගාව සඳහා ෙව කළ ඉඩ� පමාණෙය, උA වගා කරන ලද ඉඩ� 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද �� ඉඩ� පමාණෙය, ලබා ග) �� උA ෙටො පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උA ෙටො පමාණය; 

 (iv) �ෂප්ාදනය කළ �� n� පමාණය; 

 (v) n� අෙලEෙය ලබන ලද ලාභය; 

 එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය   ෙකොපමණද යන) එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1108/’18 

ග_ Exත ෙහේර) මහතා,— රාජ0 පHපාලන හා කළමනාකරණ සහ �4ය හා සාමය 
��බඳ අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1998 ව	ෂෙ3� � ලංකා පHපාලන ෙසේවෙ3, ෙදවන පං4ෙ3, II වැ� 
ෙශේ�යට }සලතා පදනම මත උසස ් කර �රgපා¾ �ර-ෙ�� �ලධාJ 
දසෙදෙන}ට පමණ අසාධාරණයA W:- ඇ4 බව); 

 (ii) ආයතන සංගහෙ3 EGEධාන සහ රාජ0 පHපාලන චකෙvඛ ෙනොසලකා 
හH! ෙසේවා ව0වසථ්ාෙ� උසස-්� කමෙ�දයට ස�&	ණෙයම පHබාzරව 
>E)ව උසස-්� ෙලස තන�_ �රgපා¾ ඇ4-ෙම වසර හතA පමණ පමාද 
කර EභාගයA පව)වා උසස-්� ලබා�ම ෙහේ�ෙව ඔuට අසාධාරණයA 
W: - ඇ4 බව); 

 එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i) ,Wය� �ලධාHෙය}ෙk ෙසේවෙ3 අවස කාලය වනEට ෙහෝ Eශාම �ය පC 
ෙමම උසස-්ම ලබා ෙදන බැE අදාළ �ලධාH ඒ සඳහා ෙයො� ෙනොකෙළේ 
මද; 
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 (ii) එෙසේ අසාධාරණයට ලA F �ලධාJට සාධාරණය ඉ* ,Jම සඳහා ග� 
ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1115/’18 

ග_ දයාWH ජයෙසේකර මහතා,— වැE
 ක	මාත අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව වා	�කව අපනයන කර� ලබන ෙ) ෙමÙA ෙටො පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii) � ලංකාෙව ෙ) !ල� ගනා රටවv කවෙ	ද; 

  (iii) ෙ) අපනයනය ,Jෙ�� ෙ) ෙතොග � ලංකා ෙ) ම1ඩලය EW EGම) 
පJAෂණයට යට) කර �W අ©AෂණයA යටෙ) අපනයනය කර� 
ලබෙද; 

  (iv) ෙනොඑෙසේ න�, අපනයනය කර� ලබන ෙ)වල �ණා)මකභාවය ��බඳව 
වගTම දර� ලබෙ කu_ EWද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

 (ආ) (i) ෙ) ද� EයÄෙ�� ෙහෝ ෙ) බවට ප) ,Jෙ� �යාව
ෙ3� ක	මාත ශාලා 
�ළ � n� ෙහෝ ෙවන) රසකාරක, ව	ණ කාරක එA ,J� පC�ය            
කාලnමාෙ�� W: කර 4ෙ5ද; 

  (ii) ඒ ��බඳව පJAෂණ මb තහu_ කරෙගන 4ෙ5ද; 

   (iii) ෙ)වල n� සාදණය මැ�ෙ� !�� ඒකකයA පව�ද; 

   (iv) ෙ)වල �ණා)මකභාවයට හා�කර අද! කට$� කරනට එෙරzව 
ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

595/’18 

ග_ Cසත �ංV�ලෙ� මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ>�ය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) උ�_ මැද, නැෙගනzර පළා)වල ව0ාgතව පව4න ව}ග¾ ෙරෝ� ත))වය 
හ�නාගැ�ම ස�බධෙය ෙ� වනEට W:ෙකෙර! පව4න ප	ෙ3ෂණ 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප	ෙ3ෂණ W: කර� ලබන ආයතන සහ ප	ෙ3ෂකයෙk න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම ප	ෙ3ෂණවල �ගමන ලැÑමට �ය!තව ඇ4  නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප	ෙ3ෂණ සඳහා ෙව කර ඇ4 �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) ව}ග¾ ෙරෝගයට ෙගො:_Fවට ලබා ෙදන ප4කාරවලට අමතරව එම ෙරෝ� 
ත))වයට ප)-ම වැළැA-ම සඳහා ෙගන ඇ4  �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ආසැත ජලය �ෂප්ාදනය කර� ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව 
Èතාන0ෙ3  IOCN LIFE SAVER නමැ4 ආයතනෙ3 �ෂප්ාදනයA බව 
,යන LIFE SAVER නමැ4 ජල ෙපරණයA ෙමරටට හ�වා� 4ෙ5ද; 
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 (iii) එය ව}ග¾ ෙරෝග ව0ාg4ය පාලනය ,Jම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැAෙA 
මද යන පැහැ 
 කරෙද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 සැ=තැ�බ 20 වැ" >හස්ප?�දා 

වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
12/’18 

ග_ කනක ෙහේර) මහතා,— වැE
 ක	මාත අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� }ඩා රබ	 ව� ක	මාතෙය �ව)වන පuv සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  රබ	 ක	මාතය පහත වැ�ම ෙහේ�ෙව අද වනEට ඔu ඉතාම අසරණ 
ත))වයට ප) - ඇ4 බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂයට ෙපර, ව	ෂයකට එA අෙය}ට ෙකොපමණ රබ	 පමාණයA 
සඳහා ආ	½ක ෙසේවා ගාස�් ( ESC) බ: අය කරන ල>ෙ>ද; 

 (ii) එම බ: �දල ෙකොපමණද; 

 (iii)  අද වනEට ෙමම  ESC බ>ද එA අෙය}ට ෙකොපමණ රබ	 පමාණයA සඳහා 
අය කර� ලබෙද;   

 (iv) ෙමම බ: කමය මb, }ඩා රබ	 ව� ක	මාතෙ3 ෙය� Wcන ජනතාව හා 
}ඩා රබ	 ව� ව0ාපාHකය තව) Öඩනයට ප) කරෙද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

32/’18 

ග_ ආනද අj)ගමෙk මහතා,— ඛ�ජ ෙතv ස�ප) සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්Aකෙ3 �zටා 4ෙබන ඉධන �රu�හv සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �රu�හvවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම �රu�හv අතH ලංකා ඛ�ජ ෙතv �4ගත සංසථ්ාව ස� �රu�හv හා 
IOC සමාගම ස� �රu�හv ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) 2010 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා මහ�වර  සp්Aකය �ළ  ලබා � ඇ4 ඉධන 
�රu�හv බලපත සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම බලප) ලබාග) �>ගලයෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (vi) එෙසේ බලපත ලබා�ෙම ලංකා ඛ�ජ ෙතv �4ගත සංසථ්ාව උපයාග) �දල 

ෙකොපමණද; 

 (vii) එෙසේ ඉධන �රu�හv බලපත ලබා�ෙ� � ලංකා ඛ�ජ ෙතv �4ගත 
සංසථ්ාව සැල,vලට ග� ලැ� �	ණායක කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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61/’18 

ග_ (ආචා	ය) බ:ල �ණව	ධන මහතා,— �දv හා ජනමාධ0 අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2016 ව	ෂෙ3 අයවැය ෙයෝජනා මb, ව	ෂ 2000 � 33.3% Aව පැව4 � ලංකාෙ� 
ෙවළඳ භා1ඩ අපනයනය, ව	ෂ 2014 � 14% දAවා පහත වැ*න බව ඉතා 
වගTෙම අවධාරණය ෙකොට ඇ4 බැE, ව	ෂ 2000 - 2016 දAවා එA එA ව	ෂය 
අවසානෙ3� වා	තා F,  

 (i) � ලංකාෙ� භා1ඩ අපනයන පමාණය හා ආදායම; 

 (ii) � ලංකාෙ� භා1ඩ ආනයන පමාණය හා Eයදම; 

 (iii) ෙවළඳ ෙශේෂය;  

_�යvව
 සහ ඇ.එ.ජ ෙඩොල	ව
 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i), (ii) සහ (iii) z අගය දළ ෙ>�ය �ෂප්ා තෙ3 ප4ශතයA 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ව	ෂ 2000 Wට 2017 දAවා ෙගෝÄය අපනයන ෙවෙළඳෙපොෙළz � ලංකාෙ� 
දායක)වය එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

178/’18 

ග_ (ෛවද0) න
ද ජය4සස් මහතා,— අGකරණ හා බධනාගාර ප4සංස්කරණ 
අමාත0�!යෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) “House of Justices” ව0ාපෘ4ය යටෙ) අGකරණ හා බධනාගාර 
ප4සංසක්රණ අමාත0ාංශය සඳහා ෙගොඩනැ�
 සංT	ණයA, 
E�ශච්යකාරව_ ��� ,Jෙ� ආයතනයA හා අGකරණ කට$� සඳහා 
ෙගොඩනැ�
 සංT	ණයA ඉ ,Jමට ෙයෝජනා - 4ෙ5ද; 

 (ii) එම ව0ාපෘ4ෙයz ඇසත්ෙ��ගත Eයදම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ ,J� සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා 4ෙ5ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ඉ Hප) F සමාග� හා ඔu ඉ Hප) කළ !ළ ගණ කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉ ,J� W: කරන ෙකොතා) සමාගම කවෙ	ද; 

 (vi) එම ඉ ,J� අවස ,Jමට අෙgA�ත  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

212/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාzර සංව	ධන 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ  සp්Aකෙ3, පහ) �� ෙගොඩ,Jම, නාගHක සංව	ධන අGකාHය 
EW තහන� කර 4ෙ5 න�, එම තහනම W: කළ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� වනEට එම තහනම ඉව) කර 4ෙ5න�, තහනම ඉව) කළ ව	ෂය සහ 
ඊට බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) 2015.01.10  න Wට ෙ� දAවා නාගHක සංව	ධන අGකාHය ෙහෝ � ලංකා 
ඉඩ� ෙගොඩ,Jෙ� සහ සංව	ධනය ,Jෙ� සංසථ්ාව EW ෙකොළඹ 
 සp්Aකෙ3 පහ) �� ෙකොපමණ සංඛ0ාවA ෙගොඩ,Jම සඳහා අ�ම4ය 
ලබා � 4ෙ5ද; 
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 (iv)  එම අ�ම� ලබා � ඇ4 �>ගලයෙk න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

260/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— වැE
 ක	මාත අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර  සp්Aකෙ3 Wcන }ඩා ෙ) ව� z!යෙk සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔuෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (iii) පC�යදා ඇ4 F ආපදා ත))වෙ3 බලපෑමට ලA F }ඩා ෙ) ව� z!ය 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) එම }ඩා ෙ) ව� z!ය ය� නඟා W*-මට අමාත0ාංශය EW ෙමෙතA 
ෙගන ඇ4 සහ ඉ Hෙ3� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

402/’18 

ග_ �. රංx) ද ෙසො�සා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) දA�ණ අGෙ�� මා	ගෙය ලැෙබන සාමාන0 මාWක ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම තැප) ,Jම සඳහා, අGෙ�� මා	ගය සඳහාම F ��මA 
පව)වාෙගන යෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ��ෙ� �� ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017 ව	ෂෙ3 අෙගෝස�් මස ෙහෝ ආසන කාලෙ3� එම ��ෙම ය� 
�දv පමාණයA රජය EW ලබා ෙගන 4ෙ5ද;  

 (v) එෙසේ න�, එම �දv පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) තැප) �ද
 ෙමපමණ �දv පමාණයA ලබා ගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

503/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බ:vල  සp්Aකය �ළ �යා)මක ෙපර පාසv සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එA එA ෙපර පාසෙv නම හා 
�නය ෙව ෙව වශෙය කව ෙ	ද; 

 (iii) ව)ම ඌව පළා) පධාන අමාත0වරයා EW ෙපර පාසv සඳහා පාසv 
බෑk ලබා�ෙ� ව0ාපෘ4ය යටෙ) ෙ� දAවා එම ප4ලාභය ලබාෙගන ඇ4 
ෙපර පාසv Éෂ0 සංඛ0ාව හා ඔuෙk න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා වැය F �දv පමාණය හා �දv සපයාග) ¨ලාශ කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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542/’18 

ග_ වාCෙ>ව නානායAකාර මහතා,— වරාය හා නාEක කට$� අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 5Àමැඩv වරාය �ECම ෙදපස ¡!ය � ලංකා වරාය අGකාHයට පවරාෙගන 
බහාj� පJAෂා ,Jමට භාEතා කරෙ න�, දැනට බහාj� පJAෂා කරන 
අංශ �zටා ඇ4 �ෙk පාර යන සථ්ානය ෙවත ගම ,Jෙ�� ඇ4වන      
පැය 6 - 10 අතර Eශාල පමාදය වළAවා ගත හැ, බව ��ගෙද; 

 (ii) සමහර ආනයනක_ව ඔuෙk ගබඩා zසව්න�_ ආනයනය කර ඇ4 
භා1ඩ �දහස ්කර ගැ�ම පමාද කර! පමාද ගාස�් ෙග-මට කට$� ,Jම 
ඔuට ලාභයA බව දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඉහත (i) සහ (ii) ස�බධෙය ග� ලබන ඉ H �යාමා	ග 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

567/’18 

ග_ අෙශෝක Êයත මහතා,— ©වර හා ජලජ ස�ප) සංව	ධන සහ ගා¼ය ආ	½කය 
��බඳ අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� ඇ4 ©වර වරාය සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ3 න� කවෙ	ද; 

 (iii) ව)ම යහපාලන රජය බලයට ප)-ෙම පCව, ෙමම එA එA ©වර වරාය 
සංව	ධනය ,Jම සඳහා අමාත0ාංශය ග� ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

969/’18 

ග_ ඉෂාA ර�මා මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කැ�4ෙගොvලෑව පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3, කැ�4ෙගොvලෑව 
නගරෙ3 �zටා ඇ4 lඩාංගණය ඉතාම) අබල ත))වෙ3 පව4න බව 
දෙද; 

 (ii) පෙ>ශෙ3 පාසvවල ද_වෙk lඩා ෙකෞශල0ය වැ� $� කරගැ�මට 
අවශ0 ෙමම lඩාංගණය න-කරණය ,Jමට අදහස ්කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම lඩාංගණෙ3 න-කරණ කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

994/’18 

ග_ ප>ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— රාජ0 ව0වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) පැvව)ත n� ක	මාතශාලාව ආර�භ කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා ෙව කරන ලද ඉඩ� අAකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 



( 28 ) 

 

 (iii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා උA වැ-මට ෙව කළ ඉඩ� අAකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) පC�ය ව	ෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උA වගාව සඳහා ෙව කළ ඉඩ� පමාණෙය, උA වගා කරන ලද ඉඩ� 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද �� ඉඩ� පමාණෙය ලබා ග) �� උA ෙටො පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උA ෙටො පමාණය; 

 (iv) �ෂප්ාදනය කළ �� n� පමාණය; 

 (v) n� අෙලEෙය ලබන ලද ලාභය; 

 එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය   ෙකොපමණද යන) එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1109/’18 

ග_ Exත ෙහේර) මහතා,— සව්ෙ>ශ කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  ව)තල පාෙ>�ය ෙvක�වරයා EW ව)තල පාෙ>�ය ෙvක� 
ෙකො[ඨාසෙ3 ඉ කරන ලද ගvඋ¾�ට රජෙ3 ෙගොඩනැ�vල සඳහා වැය කළ 
�දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැ�vල ඉ කරන ල>ෙ> }මන කට$)තA සඳහාද;  

 (iii) එම පෙ>ශෙ3 ද_ව lඩා�cයA ෙලස භාEතා කරන ලද අදාළ ¡!ෙයz 
ෙගොඩනැ�vල  ඉ ,Jම Eද0ා)මක පදනමA මත  �මකර 4ෙ5ද; 

 (iv) ෙ� වනEට අදාළ ෙගොඩනැ�vල එA පැ)තකට ඇල-මට ලA- ඇ4 බව), 
ෙදොර ජෙනv හා අෙන}) වcනා දෑ ගලවා ෙගන ෙගොස ්ඇ4 බව)  දෙද; 

 (v) එT ෙගොඩනැ�vෙv වැඩ කට$�  ෙ� වනEට �ම කර ඇත), ,W: 
පෙයෝජනයA ෙනොගැ�ම ස�බධෙය වග,ව $� �>ගලයට එෙරzව 
ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැ�vල ෙ� වනEට වv �z - ඇ4 ත))වයට ප)-ම 
ස�බධෙය ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1116/’18 

ග_ දයාWH ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා සංස්කෘ4ක කට$� 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මධ0ම සංසක්ෘ4ක අර�දල මb පාලනය වන �රාEද0ා සථ්ාන සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම සථ්ානවල න� එA එA  සp්Aකය අ�ව සඳහ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) එම සථ්ාන සඳහා 2015 ව	ෂෙ3 Wට බඳවා ග), 

 (i) ස×්ර ෙසේවකය සංඛ0ාව; 

 (ii) අ�ය� ෙසේවකය සංඛ0ාව; 

 (iii) ෙකොතා) පදනමට අය) ෙසේවකය සංඛ0ාව; 

 



( 29 ) 

 

 (iv) අ�ය� ෙසේවකයෙග ස×්ර ෙසේවයට ඇ�ළ) කරගනා ලද ෙසේවකය 
සංඛ0ාව; 

 (v) ෙකොතා) පදනමට අය) ෙසේවකයෙග ස×්ර ෙසේවයට ඇ�ළ) කර 
ගනා ලද  ෙසේවකය සංඛ0ාව; 

 එA එA  සp්Aකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන) එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) (i) ෙමම බඳවාගැ�� රජය EW ��ග) කමෙ�දයට අ�ව  W:කර 4ෙ5ද; 

 (ii) ෙ� වනEට පව4න ෙසේවක �රgපා¾ සංඛ0ාව එA එA  සp්Aකය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන තව:රට)  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1179/’18 

ග_ �මv ර)නායක මහතා,— ජා4ක ඒකාබ>ධතා, සංz§යා සහ රාජ0 භාෂා 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) ජා4ක ඒකාබ>ධතා, සංz§යා සහ රාජ0 භාෂා අමාත0�මාෙk ෙපෞ>ග
ක කා	ය 
ම1ඩලයට අ�$Aත �ල වාහන සපයා ඇ4 එA එA �ලධාHයාෙk නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ4 වාහනෙ3 ව	ගය, 
යාප ංV අංකය සහ එම ෙව ,Jම සඳහා 
අ�ම4ය ලබා :ෙ කu_ EWද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වාVක ���_ අෙgAෂා කරන පශ්න 
33/’18 

ග_ ආනද අj)ගමෙk මහතා,— ©වර හා ජලජ ස�ප) සංව	ධන සහ ගා¼ය 
ආ	½කය ��බඳ අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්Aකෙ3 ඇ4 ලංකා ©වර සංසථ්ාෙ� අෙලEසැv සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා �zc සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ3 Wට අද දAවා එම එA එA අෙලEසැෙල ඉපැð ආදායම හා 
නඩ)� Eයද� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) මහ�වර  සp්Aකය �ළ ලංකා ©වර සංසථ්ාෙ� ශාඛා ජාලය තව:රට) 
වැ� $�  ,Jමට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

62/’18 

ග_ (ආචා	ය) බ:ල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා 
ආ	½ක කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 293ට අ�ව, ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළz C� හා 
මධ0 පHමාණ ව0වසායකයට කu�වA �z*ව� ලැ¸ෙ�ද;  

 

 



( 30 ) 

 

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළz C� හා මධ0 පHමාණ ව0වසායකයට 
වඩා වාWදායක ෙලස ¨ල0 පහCක� සැලnෙ� උදාර අර�ණ ඉ* කරÄමට 
අදාළ වන ෙමම කu�ව ��බඳ ක	මාතක_ව පමාණව) අ$H දැ�ව) 
- ෙනොමැ4 බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙමම කu�ව �zc සථ්ානය හා ක	මාතක_වට ලබාෙදන 
¨ල0 සහනය ��බඳ Eසත්රයA ඉ Hප) කරෙද; 

   (iv) � ලංකාෙ� C� හා මධ0 පHමාණ ව0ාපාර ඇරñමට අවශ0 “Ñජ පාkධනය” 
සහනදාÏ ෙකොෙ>W සහ සහන ෙපොò අ�පා4කය යටෙ), 
ව0වසායක)ව හැ,යාව ඇපයට තබාෙගන ¨ල0 ස�ප) පදානය කරන 
ජා4ක වැඩ��ෙවළA සැකnමට මැ හ) වෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

145/’18 

ග_ ෙරෝz| }මාH Eෙ~ර)න මහ)!ය,— 4රසර සංව	ධන, වන�- සහ පාෙ>�ය 
සංව	ධන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මාතෙv  සp්Aකෙ3 දÛvල, ගෙvෙවල, ලkගල, පvෙvගම සහ Evග�ව 
ආ� පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස �සක ජනතාව වන අ
 ත	ජනයට ��ණ 
පා Wcන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ජනතාව වන අ
 ත	ජනෙය �දා ගැ�ම සඳහා අමාත0ාංශය 
ස� දැAම හා වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

179/’18 

ග_ (ෛවද0) න
ද ජය4සස් මහතා,— අGකරණ හා බධනාගාර ප4සංස්කරණ 
අමාත0�!යෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2012.11.10 වැ�  න වැ
කඩ බධනාගාරෙ3 W:F ඝාතන ස�බධෙය 
ෙස-මට එවකට Eෂයභාර අමාත0වරයා EW ක!*වA ප) කර� ලැ¸ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 (iii)     එම ක!*ෙ� සාමාxකය කu_ද; 

 (iv)    එම වා	තාව අමාත0වරයාට භාර :  නය කවෙ	ද; 

  (v)    එT වා	තාෙ� අඩං� �	ෙ>ශ කවෙ	ද; 

  (vi)    එම �	ෙ>ශ �යා)මක කර 4ෙ5ද; 

 (vii)    එම ස�&	ණ වා	තාව සභාගත කරෙද; 

යන එ�!ය ෙමම සභාවට ද වෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

213/’18 

ග_ උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	½ක 
කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30  නට සංසථ්ා, ව0වසථ්ා�ත ම1ඩල ෙහෝ රාජ0 සමාග�වල 
අධ0Aෂ ôරයA ෙහෝ කළමනාකරණ ම1ඩල සාමාxක ôරයA දරන � 
ලංකාෙ� �රවැWය ෙනොවන �>ගලය කu_ද; 

 



( 31 ) 

 

 (ii)  2017.09.30  නට සංසථ්ා, ව0වසථ්ා�ත ම1ඩල ෙහෝ රාජ0 සමාග�වල 
අධ0Aෂ ôරයA ෙහෝ කළමනාකරණ ම1ඩල සාමාxක ôරයA දරන >E)ව 
�රවැWය වන �>ගලය කu_ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

229/’18 

ග_ ඩkලස් ෙ>වානද මහතා,— නැවත ප ංV ,Jම, �න_)ථාපන, උ�_ සංව	ධන 
සහ z: ආග!ක කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) $>ධය ෙහේ�ෙව 1985 ව	ෂෙ3� අවතැ F වu�යාව උ�ර පාෙ>�ය 
ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3, ෙව�ෛව)තකv ග�මානෙ3 ජනතාවට, එම 
ග�මානෙ3 නැවත ප ංV -මට අවසර ලැÑ ඇත), ඒ සඳහා ,W: ¨
ක 
පහCක� සලසා ෙනොමැ4 -ම ෙහේ�ෙව තව:රට) EEධ පෙ>ශවල, EEධ 
Öඩාව මධ0ෙ3 �ව)වන බව); 

 (ii)  ඉහත ග�මානෙ3 �වාස, පවාහනය ඇ�� ¨
ක පහCක� ෙනොමැ4 -ම), 
වන අ
ෙk ත	ජන පැව�ම) ෙහේ�ෙව ජනතාවට එz නැවත ප ංV -මට 
ෙනොහැ, ත))වයA ඇ4 - 4ෙබන බව); 

 (iii) ඉ යා� රජෙ3 ¨ල0 ආධාර ඇ4ව ප4සංසක්රණය කරන ලද පාසල ද 
පාjවට ෙගොස ්ඇ4 බව); 

 (iv) ඉහත ග�මානයට යාබදව �zc ෙකෝEv�ලය}ල� ග�මානෙ3ද ¨
ක 
පහCක� ෙනොමැ4-ම ෙහේ�ෙව ෙ� වනEට පuv 09A පමණA �ව) වන 
බව), එz පාසල ද ගබඩාවA වශෙය භාEතා කරන බව);  

එ�මා දෙනzද? 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවල ¨
ක පහCක� සහ යcතල පහCක� සංව	ධනය කර 
ජනතාව නැවත ප ංV ,Jමට �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
304/’18 

ග_ ෙහේෂා Eතානෙk මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන හා lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බලංෙගොඩ Wට ,ෙලෝ¼ට	 43 A :H නෙgHයv නැනැඩැö න! ගමA 
4ෙබන බව);  

 (ii) එම ගෙ� �ව) වන පuvවලට ෙපො: පහCක� ෙනොමැ4ව ඉතා :ෂක්ර �Eත 
ගත කරන බව); 

 එ�මා දෙනzද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම ගම සංව	ධනය ,Jමට අමාත0ාංශය ග� ලබන �යවර එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

448/’18 

ග_ �මv ර)නායක මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	½ක 
කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ>�ය හා Eෙ>�ය අධ0ාපන කට$� සඳහා � ලාං,කයට ජනාGප4 
අර�දල මb &	ණ ෙහෝ අ	ධ Éෂ0)ව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළA 4ෙ5ද; 



( 32 ) 

 

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

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල}� ලබාගනා Éෂ0යට Éෂ0)ව 
ලබා�ෙ� කමෙ�දයA 4ෙ5ද; 

 (iv) පශච්ා) උපාG අධ0ාපනය සඳහා උපාGධාHට Éෂ0)ව ලබා�ෙ� 
කමෙ�දයA 4ෙ5ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන) ෙ>�ය ෙහෝ Eෙ>�ය Éෂ0)ව ලබා�ෙ� 
කමෙ�දයA 4ෙ5ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (vii) ව	ෂ 2005 Wට 2017 දAවා ඉහත (iii) සහ (iv) z සඳහ කමෙ�දවලට 
පHබාzරව, ෙ>�ය ෙහෝ Eෙ>�ය Éෂ0)ව ලබාග) �>ගලයෙk න�, �දල, 
ආයතන හා Eෙ>ශ රටA න�, එම රෙටz නම එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

504/’18 

ග_ ච!ද E ෙ~WH මහතා,— පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව)ම යහපාලන රජය බලයට ප)-ෙම පC, ෙ� දAවා පළා) සභා, 
පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0ාංශයට බඳවා ෙගන ඇ4 උපෙ>ශකය 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උපෙ>ශකයෙk න�, 
�නය හා අධ0ාපන C:Cක� කවෙ	ද; 

 (iii) එම උපෙ>ශකයට ෙගව� ලබන වැ*g, �මනා සහ වරපසාද කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (iii) z සඳහ කාරණය සඳහා ෙ� දAවා වැය කර ඇ4 �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පළා) සභා, පළා) පාලන සහ lඩා අමාත0ාංශෙය ෙසේවා ලබා ගනා 
 ෙපො: ජනතාවට ෙමම උපෙ>ශකය මb අ)වන ප4ලාභ කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

543/’18 

ග_ වාCෙ>ව නානායAකාර මහතා,— වරාය හා නාEක කට$� අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010, 2012 හා 2016 ව	ෂවල� හ�බෙතොට වරාය ¡!ෙ3 ක	මාත සඳහා 
ෙටඩ	 කැඳවා 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම අවසථ්ාවල � ෙහAටයාරයA සඳහා රජෙ3 වා	�ක තAෙසේ_ 
බ: �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 හා 2012 ව	ෂවල� එය ෙහAටයාරයA සඳහා ඇ.ෙඩොල	 50,000A හා 
2016 � ෙහAටයාරයA සඳහා ඇ.ෙඩොල	 56,000 ෙලස තAෙසේ_ කර 4ෙ5ද;  

 (iv) ව	තමානෙ3 එම තAෙසේ_ �දල ෙකොපමණද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ)  (i) හ�බෙතොට වරාෙ3 ෙමම ඉඩ� Ýන සමාගමට ලබා�ෙ�� ෙහAටයාරයA 
සඳහා තAෙසේ_ කළ !ල ෙකොපමණද; 

 



( 33 ) 

 

 (ii) වසර ගණනාවA � ලංකා වරාය අGකාHය (SLPA) සමඟ කට$� කර �වැර  
ෙටඩ	 පcපාcය යටෙ) අ�ම4ය ලබා ග) ආෙයෝජන සමාග�වලට C:C 
ෙවන) සථ්ානයA ලබාෙදෙද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

568/’18 

ග_ අෙශෝක Êයත මහතා,— ස්වෙ>ශ කට$� අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) සව්ෙ>ශ කට$� අමාත0ාංශය EW �යඟෙය Öඩාවට ප) F පෙ>ශ සඳහා 
බuස	 ලබා�ෙ� වැඩසටහනA  ය)කර 4ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ෙ� දAවා එෙසේ බuස	 ලබා� ඇ4 පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැ� �යඟයකට ලA F �)තලම  සp්Aකයට ලබා: බuස	 සංඛ0ාව හා 
ඒවා ලබා: පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙසC පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාස සඳහා බuස	 ලබා�මට අමාත0ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

587/’18 

ග_ �ෂාර ඉ��v අමරෙසේන මහතා,— E:
බල හා �න	ජන�ය බලශA4 
අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා E:
බල ම1ඩලය ෙපෞ>ගÄකරණය ,Jම සඳහා කට$� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) එෙලස ලංකා E:
බල ම1ඩලය පා¾ ලැÑම වළAවා ගැ�ම සඳහා 
අමාත0ාංශය EW ෙගන ඇ4 �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) E:
 පාHෙභෝ�කය EW ෙගEය $� E:
 ගාස�් ගණනය කර� ලබන 
ව	තමාන කමය අසාධාරණ බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

970/’18 

ග_ ඉෂාA ර�මා මහතා,— නගර සැලC� හා ජල ස�පාදන අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඉපෙලෝගම පාෙ>�ය ෙvක� ෙකො[ඨාසෙ3 �zc කලාවැව ෙරෝහල ෙ� 
වනEට උග පා�ය ජල ගැටjවකට ��ණ පා ඇ4 බව);  

 (ii) දැනට �යා)මක කලාවැව පා�ය ජල ව0ාපෘ4ය, කලාවැව ෙරෝහලට ¼ට	 
500A 4�ය� නතර - ඇ4 බව); 

 (iii) ෙමම ¼ට	 500 �	ඝ ,Jෙම කලාවැව ෙරෝහලට ෙමම, ෙරෝහෙල එ�ට 
ඇ4 බළjවැව,  Aඇ යාය, කරEලගල සහ නෑගම යන ග�මානවල �ව)වන 
ජනතාවට) පා�ය ජලය සැප�ය හැ, බව); 

එ�මා දෙනzද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම ජල ව0ාපෘ4ය �	ඝ ,Jමට අවශ0 කට$� කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 34 ) 

 

995/’18 

ග_ ප>ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— රාජ0 ව0වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත0�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) zÅරාන n� ක	මාතශාලාව ආර�භ කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා ෙව කරන ලද ඉඩ� අAකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා උA වැ-මට ෙව කළ ඉඩ� අAකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) පC�ය ව	ෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උA වගාව සඳහා ෙව කළ ඉඩ� පමාණෙය උA වගා කරන ලද ඉඩ� 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද �� ඉඩ� පමාණෙය ලබා ග) �� උA ෙටො පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උA ෙටො පමාණය; 

 (iv) �ෂප්ාදනය කළ �� n� පමාණය; 

 (v) n� අෙලEෙය ලබන ලද ලාභය; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය   ෙකොපමණද යන) එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනzද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1119/’18 

ග_ දයාWH ජයෙසේකර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත0�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා nමාසzත ලංකා සෙතොස ආයතනය EW 
ආනයනය කරන ලද සහv පමාණය එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහv ආනයනය කරන ලද !ල ගණ සඳහ කරෙද; 

 (iii) එම සහv ෙතොග ෙවළඳෙපොළට �}) කළ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iv) 2015 ව	ෂෙ3 Wට ෙ� දAවා වා	�කව ෙවෙළඳෙපොළට �}) කළ 
පමාණය සහ !ල ගණ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 2017 සහ 2018 ව	ෂවල� ලA සෙතොස මb ෙපෞ>ග
ක අංශෙය !ල� 
ගනා ලද සහv පමාණය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම සහv ,ෙලෝ එකA සඳහා ෙගවන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) එම සහv !ල� ගනා ලද ව0ාපාHක ආයතන කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනzද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 


