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අංක 2(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 2 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2018 සැ*තැ�බ� 21 වැ! ,"රාදා 

2018 ඔ.ෙත/බ� 09 වැ! අඟහ2වාදා 

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

&ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනත යටෙ5 �යමය 
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනෙ5 3 වග<ය යටෙ5 
�ෂප්ාදන බ. ස�බධෙය &ද' හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 0= සාදන ල.ව, 2018 මැA 31 
 නැ< අංක 2073/41 දරන අ< 0ෙශේෂ ගැසE පතෙG පළ කර� ලැබ, 2018.09.21  න ඉ Kප5 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත) මLඩලෙG අ�ම<ය දවා <ෙN.) 

* 
&ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනත යටෙ5 �යමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනෙ5 3 වග<ය යටෙ5 
�ෂප්ාදන බ. ස�බධෙය &ද' හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 0= සාදන ල.ව, 2018 O� 08 
 නැ< අංක 2074/39 දරන අ< 0ෙශේෂ ගැසE පතෙG පළ කර� ලැබ, 2018.09.21  න ඉ Kප5 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත) මLඩලෙG අ�ම<ය දවා <ෙN.) 

* 
&ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනත යටෙ5 �යමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනෙ5 3 වග<ය යටෙ5 
�ෂප්ාදන බ. ස�බධෙය &ද' හා ජනමාධ) අමාත)වරයා 0= සාදන ල.ව, 2018 O� 14 
 නැ< අංක 2075/51 දරන අ< 0ෙශේෂ ගැසE පතෙG පළ කර� ලැබ, 2018.09.21  න ඉ Kප5 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත) මLඩලෙG අ�ම<ය දවා <ෙN.) 

*  

සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ5 �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන5 මS 
සංෙශෝ3ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ5 4(3) වග<ය සහ         
14 වග<ය සමඟ Vය0ය $�  එX පනෙ5 20 වග<ය යටෙ5 ආනයන හා              
අපනයන (පාලන) �ෙයෝග ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ 
අමාත)වරයා 0= සාදන ල.ව, 2018 අෙගෝස�් 10  නැ< අංක 2083/37 දරන අ< 0ෙශේෂ 
ගැසE පතෙG පළ කර� ලැබ,  2018.09.18  න ඉ Kප5 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත) මLඩලෙG අ�ම<ය දවා <ෙN.) 
 

* සල"ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 



( 2 ) 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 07 වැ! බදාදා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
26/’18 

ගZ ආනද අ_5ගමෙ` මහතා,— මහානගර හා බස්නාaර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා නාගKක සංව	ධන අ3කාKය මS මහ�වර 
 සe්\කය �ළ fයා5මක කරන ලද සංව	ධන ව)ාපෘ< සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ\ එ\ සංව	ධන ව)ාපෘ<ෙG නම, වැයකරන ලද &දල, ෙකොතා5 
ලබා. සමාගෙ� නම, එම සමාගමට ලබා. &දල සහ 0වෘත Vlමට වැය 
කළ &දල ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත)ාංශය 0= මහ�වර  සe්\කය �ළ ඉ K ෙG � fයා5මක Vlමට 
අෙ[\mත සංව	ධන ව)ාපෘ< කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

55/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 206ට අ�ව, 2011 අංක 43 දරන ඌන fයාකාl 
ව)වසාය ෙහෝ ඌන උපෙයෝsත ව5ක� tනZදය Vlම පනත මS 
අපහuතාවයට ප5 කරන ලද ආෙයෝජකයෙ` සහ ව)ාපාරවල 
නාමෙ'ඛනය\ ඉ Kප5 කරෙද; 

 (ii) 2011 අංක 43 දරන පනත මS අපහuතාවයට ප5 v ව)ාපාරවලට සහන 
ලබා�මට ෙහෝ පහuක� ලබා�මට රජය 0= අ�ගමනය කරන ලද 
fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) උ\ත අයවැය ෙයෝජනාව අ�ව, ෙwxය හා ෙගෝyය ආෙයෝජකය ආර\ෂා 
Vlම සඳහා ඉ Kප5 කළ ෙහෝ ඉ Kප5 Vlමට බලාෙපොෙරො5� වන නව z< 
l< කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
140/’18 

ගZ ෙරෝa{ |මාK 0ෙ}ර5න මහ5!ය,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) |Zණෑගල =ට ද�'ල ද\වා ඉ ෙවන මධ)ම අ3ෙ�� මා	ගය ෙහේ�ෙව 
ද�'ල පෙwශෙG ඉඩ� අa! වන twගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම twගලයෙ` න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම twගලයට ව  ලබා �ෙ� බරපතල ගැට_ ම� � <ෙබන බව දෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ගැට_ 0ස�මට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

171/’18 

ගZ (ෛවද)) න
ද ජය<ස්ස මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප5 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පෑ
යෙගොඩ මධ)ම ම5ස) ෙවළඳ සංX	ණය 0වෘත කළ  නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙවළඳ සංX	ණෙG රථගාල 0වෘත කළ  නෙG =ට එමS ලංකා �වර 
සංසථ්ාව වා	mකව ලැ� ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එම රථගාෙ' ආදායෙම ෙකොටස\ ෙපෞwග
ක සමාගම\ ෙවත a! 
වෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම &දල වා	mකව ෙකොපමණද; 

 (v) එම &දල එක� Vlම ඉහත ෙපෞwග
ක සමාගමට ලබා � ඇ5ෙ5 ෙටඩ	 
කමෙ�දය\ අ�වද;  

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ Kප5 කරන ලද අෙන\ සමාග� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

208/’18 

ගZ උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ)  (i) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� රාජ) ණය පමාණය, දළ ෙwxය 
�ෂප්ාදනෙG ප<ශතය\ ෙලස ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� ඒක twගල රාජ) ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

253/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) බලශ\< කළමනාකරණය ��බඳ ජනා3ප< කා	ය සාධන බලකාය �a�ව� 
ලැ� z<මය පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආර�භ Vlෙම පu ඉ� කරන ලද පධාන කා	යය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනය ෙව�ෙව කරන ලද ආෙයෝජනයට සාෙ[\ෂව, ප<ඵලය\ 
ෙනොලැ� ඇ< බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

434/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) කැVරාව නගරෙG �aටා ඇ< බස ් නැව��ෙපොළ 1977 ව	ෂෙG =ට ෙ� 
ද\වා කමා��ලව අ_5වැ�යා කර ෙනොමැ< බැ0, ඉතාම5 අබල 
ත55වෙG පව<න බව5; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව ම� මහ5 aKහැරයට ල\ වන අතර බස ්නැව��ෙපොෙළa 
බස ්හැ=ර�මද ඉතාම5 අcZ � ඇ< බව5;  

 එ�මා දෙනaද? 



( 4 ) 

 

(ආ)  (i) ෙමම බස ්නැව��ෙපොළ ඉ KෙG� ප<සංසක්රණය Vlමට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�,  එම  නය කවෙ	ද;     

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

460/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාaර සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) මහානගර හා බසන්ාaර සංව	ධන අමාත)�මාෙ` ෙපෞwග
ක කා	ය මLඩලයට 
අ�$\ත �ල වාහන සපයා ඇ< එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, තන�ර, ෙවකර ඇ< 
වාහනෙG ව	ගය, 
යාප ංY අංකය සහ එම ෙව Vlම සඳහා අ�ම<ය ලබා .ෙ 
ක�Z 0=ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

489/’18 

ගZ ෙහ\ට	 අ[tහා! මහතා,— 0.
බල හා tන	ජනzය බලශ\< 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා 0.
බල මLඩලය 0= 0.
ය සපයා ඇ< �ප5 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ\ එ\ �පෙතa =�න 0.
 පාKෙභෝ�කය සංඛ)ාව  ෙකොපමණද; 
 (iii) එම �ප5වල �'ප5 අය කර ගැzෙ� කා	ය\ෂමතාව ෙකොපමණද; 
 (iv) එX �ප5 සඳහා �ස' 0.
බලාගාර ෙව�වට �	ය 0.
 බලය සහ uළං 0.
 

බලය භා0තා Vlෙ� හැVයාව\ <ෙNද; 
 (v) එෙසේ න�, එම බලශ\<ය භා0තා කර� ලබන �ප5 කවෙ	ද; 
 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
502/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ5, බ.'ල  සe්\කෙG පාස' අතK තා\ෂ�ක 0ද)ාගාර 
පහuක� ඇ< පාස' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස'වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) බ.'ල  සe්\කෙG =uෙ` තා\ෂ�ක දැ�ම වැ� Vlමට අමාත)ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

535/’18 

ගZ වාuෙwව නානාය\කාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) e0ධ හ&දාව සඳහා twගලය බඳවාගැzෙ��, ආ��ක අෙ[\ෂකයාෙ` 
ක'fයාව, චKතය හා අධ)ාපන u.uක� ඉතා උසස ්ත55වෙය <�නද, �යාට 
අනවසර ම5පැ ෙචෝදනා <�ම ෙහෝ දඩ ගැc� =. කර <�ම ෙහේ�ෙව, ආ��ක 
අෙ[\ෂකයාෙ` බඳවාගැzම අෙහෝ=� යන බව එ�මා දෙනaද? 

(ආ) ෙමම z<ය ඉව5 කරyමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 5 ) 

 

560/’18 

ගZ අෙශෝක �යත මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) t5තලම  සe්\කෙG ඇ< &ස
්� පාස' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස'වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම  සe්\කෙG දැනට =�න ෙමෞල0 qZවZ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෞල0 qZ aඟය �ය�මට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

581/’18 

ගZ �ෂාර ඉ �' අමරෙසේන මහතා,— සමාජ uබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 =ට 2014 ද\වා සහ 2017 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා ¡ ලංකාව �ල5 
අපනයනය මS ඉපැ¢ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) |Zණෑගල  සe්\කෙG �ල5 වගාෙ� �$� ප�' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අපෙ` පධාන �ල5 ගැ£�කZවා වන පVසථ්ානය �ල5 සඳහා අ3ක 
බwද\ පැන�ම ෙහේ�ෙව ෙ� වන0ට ෙගො�ට �ල5 0|ණා ගැzමට 
ෙනොහැV ත55වය\ පව<න බව දෙද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා මැ හ5� �ල5 වගාකරනෙ` ¤වන මEටම උසස ් Vlමට 
අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

964/’18 

ගZ u�' හ ෙන5< මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකා qZ ෙසේවෙG 3 - I ෙශේ�යට උපා3ධාK බඳවා ගැzම සඳහා   2017 
ව	ෂෙG 0භාගය පැව<  නය කවෙ	ද; 

 (ii) ජා<ක පාස'වල පව<න qZ tර[පා§ �ර�ම සඳහා  සe්\ මEට! පැව< 
ෙමම 0භාගය =ංහල, ෙදමළ සහ ඉං¨= මාධ)ෙය පැව< බව ��ගෙද; 

 (iii) එම�සා, 0භාග අෙ[\ෂකයට ඉහත  ඕනෑම භාෂාවV ���Z සැපAය 
හැV v බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉං¨= මාධ) qZ tර[පා§ සඳහා =ංහල භාෂාෙව ���Z සැප¢ 
අෙ[\ෂකයට ෙ5l ප5�මට අවසථ්ාව\ ලබා ෙනො� <ෙNද; 

 (v) එෙසේ න�, =ංහල මාධ) පශන් පතයටද ඉං¨= මාධ)ෙය ���Z සැපAය 
$�යැA අදාළ 0භාගය සඳහා අය.�ප5 කැඳv ගැසE පතෙG ෙහෝ ෙවන5 
ආකාරයV ª	ව දැ���ම\ කර <�ෙද; 

 (vi) ඉං¨= qZ tර[පා§ සඳහා =ංහල මාධ)ෙය ���Z සැප«ම �u.uකම\ 
වෙ යැA ª	ව දැ���ම\ කර ෙනො<�ය�, =ංහල මාධ)ෙය ���Z 
සැප¢ අෙ[\ෂකය ෙතෝරා ෙනොගැzෙම අසාධාරණය\ =.� ඇ< බව 
��ගෙද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 6 ) 

 

988/’18 

ගZ පwම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ<ක කට$� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල  සe්\කෙG, ම§'ල පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය �ළ  �a� 
හ නාග5 tරා0ද)ා5මක සථ්ාන සංඛ)ාව හා ඒවාෙG න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොEඨාසය �ළ කැ{� ෙනොකරන ලද එෙහ5, හ නාග5 
tරා0ද)ා5මක සථ්ාන �aටා <ෙNද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොEඨාසෙG �a� tරා0ද)ා5මක වැදග5කම\ සaත රජමහා 0හාර 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාව\ ඉ Kප5 කරෙද; 

 (v)  ඉහත tරා0ද)ා5මක සථ්ානවල සංර\ෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ< ප<පාදන ��බඳ ස�ª	ණ වා	තාව\ ඉ Kප5 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 08 වැ! ?හස්ප@�දා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
15/’18 

ගZ කනක ෙහේර5 මහතා,— සමාජ uබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකාෙ� ෙවෙසන වැ�a� (අ�. 60 ඉ\ම �) ජනතාව සඳහා රජය 0= 
සලසන uබසාධන පහuක� කවෙ	ද; 

 (ii) 2001 සහ 2011 ව	ෂවල� ¡ ලංකාෙ� වැ�a� ජනගහන ප<ශතය එ\ එ\ 
ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) tෙරෝකථනයට අ�ව 2021 ව	ෂය වන0ට එම ප<ශතය ෙකොපමණ 0ය 
හැVද;  

 (iv) ¡ ලංකාෙ� වැ�a� ජනගහන ප<ශතය වා	mකව cගෙය ඉහළ යන බව  
දෙද;   

 (v) එෙසේ න�, ඉහළ යන ෙමම වැ�a� ජනගහනෙG uර\mතතාවය සහ 
uබසාධනය සඳහා ය� වැඩ��ෙවළ\  ය5 කර <ෙNද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) වැ�a�ය සඳහා ලබාෙද� ලබන ෙජ)ෂඨ් tරවැ= හැ ��පෙත රජය 
බලාෙපොෙරො5� වන සහන ඉ� වෙද;  

 (ii) ෙජ)ෂඨ් tරවැ=යෙ` සථ්ාවර තැප� සඳහා අය කර� ලබන බwෙද 
ඔ� �දහස ්Vlම සඳහා ඔබ අමාත)ාංශය මැ හ5 වෙද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) (i) ¡ ලංකාෙ� <ෙබන වැ�a� �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැ�a� �වාසවල ප!<ය සලකා බැyම සඳහා ෙයොදා ග� ලබන 
�	ණායක කවෙ	ද; 

         යන5 එ�මා තව.රට5 ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 7 ) 

 

19/’18 

ගZ ආනද අ_5ගමෙ` මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) මහ�වර  සe්\කය �ළ ඇ< �ඩා�� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ඩා��වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා එම �ඩා�� අතK සංව	ධනය කර� ලැ� 
�ඩා�� සංඛ)ාව හා ඒවාෙG න� කවෙ	ද; 

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

 (v) එම �ඩා�� සංව	ධනය Vlම සඳහා ෙකොතා5 ලබාග5 twගලයෙ` හා 
ආයතනවල න�, 
�නය හා .රකථන අංක කවෙ	ද; 

 (vi) මහ�වර  සe්\කෙG ෙසu �ඩා�� සංව	ධනය Vlමට අමාත)ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

37/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා 
ආ	�ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයa අංක 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා<ක පාKසKක සංර\ෂණ 
වැඩසටහන යටෙ5 අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ Z�ය' !
යන 
2000ක ප<පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ 
 කරෙද; 

 (ii) උ\ත ෙයෝජනාව අ�ව ¯ල) ප<පාදන ලබා . “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම අමතර වැඩසටහ සඳහා වගXම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) උ\ත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ�, 

 (i) පාKසKක සම�
ත බව ආර\ෂා Vlම;  

 (ii) <රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (iii) ¤ව ස�ප5 සංර\ෂණය; 

 (iv) පKසර �ෂණය පාලනය; 

 (v) වන ස�පත ආර\ෂා Vlම; 

 සඳහා වැය කර ලද &ද' පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන5 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

158/’18 

ගZ (ෛවද)) න
ද ජය<ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා 
ආ	�ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08  න =ට ෙ� ද\වා කැ�නE අමාත)වරය, රාජ) අමාත)වරය 
හා �ෙයෝජ) අමාත)වරය සඳහා වාහන !ල� ග5 අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එ\ එ\ වාහනෙG ව	ගය හා !ල කවෙ	ද; 

 

 



( 8 ) 

 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ &² &දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

191/’18 

ගZ ඉ�රා මහ³ෆ් මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) පu�ය රජය කාලෙG e|ණාමලය - මඩකලtව, A15 මා	ගය 
ප<සංසක්රණය කරන ලද බව5; 

 (ii) ෙමම මා	ගය ප<සංසක්රණය Vlෙ�� උ[පාZ පෙwශයට යාබදව �a� 
&KජාZ පෙwශෙG ඉ කළ $�ව <� ෙබෝ\|ව ඉ  ෙනොකළ බව5; 

 (iii) එම �සා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැVව V�යා පෙwශය ගංව�ෙර 
යටවන බව5;  

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙG ෙබෝ\|ව\ ඉ Vlමට  �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙබෝ\|ව ඉ Vlමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

194/’18 

ගZ උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 =ට 2015 ද\වා v කාල පK¶ෙ·දෙG�, cමාසaත ලංකා ෙරෝහෙ' 
ෙකොටස ්a!ෙය| ෙලස ෙගෝඨාභය රාජප\ෂ මහතා කට$� කර <ෙNද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පK¶ෙ·දය �ළ� cමාසaත ලංකා ෙරෝහෙ' සභාප< 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග5 වැ�[ සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 =ට 2015 ද\වා කාලය �ළ cමාසaත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	mක ලාභය එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

223/’18 

ගZ ඩ`ලස් ෙwවානද මහතා,— නැවත ප ංY Vlම, tනZ5ථාපන, උ�Z සංව	ධන 
සහ a. ආග!ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙG� ව��යාව, ෙන§ක	� පා ෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසෙG, 
මා|ල� ගාම �ලධාK වසෙ� �a�, t.0ලා|ල�, tE|ල�, |ංO|ල�, 
මන|ල� සහ ෙකො'ල	 t
ය|ල� යන ග�මාන 05ක ප�' 270\ 
පමණ නැවත ප ංY කරන ලද බව5; 

 (ii) ෙමම ග�මාන &ල<� සහ ව��යාව යන  සe්\කවලට මාA�ව පව<න 
බව5; 

 (iii) නැවත ප ංY කරන ලද කාලෙG =ට ෙ� ද\වා ෙමම ජනතාවට V=. ¯
ක 
පහuක� ෙහෝ ෙනොමැ<ව දැ� ¸ඩාවට &�ණ පා =�න බව5; 

 (iv) A - 9 මා	ගයට පැ!{ම සඳහා පෙ�ශ මා	ග ෙනොමැ< �ම සහ ග�මාන 
හරහා <ෙබන .�Kය මා	ගයට හරසව් වැ¹ ඇ< පාරව' සඳහා ආර\ෂාකාK 
.�Kය ෙ`E�  ෙනොමැ< �ෙම ෙමම ජනතාව 00ධ .ෂක්රතාවයට &�ණ 
පා =�න බව5; 

එ�මා දෙනaද? 



( 9 ) 

 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවලට අවශ) ¯
ක පහuක� ලබා �මට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම පහuක� ලබා ෙදන  නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

240/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) ර5නtර  සe්\කය සඳහා අ�මත, ¡ ලංකා අධ)ාපන පKපාලන ෙසේවෙG, ¡ 
ලංකා 0.හ'ප< ෙසේවෙG හා ¡ ලංකා qZ ෙසේවෙG �ලධාK සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ර5නtර  සe්\කෙG ඉහත එ\ එ\ ෙසේවාෙ� පව<න tර[පා§ සංඛ)ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම tර[පා§ �ර�මට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

398/’18 

ගZ ¹. රංs5 ද ෙසොAසා මහතා,— සමාජ uබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ¡ ලංකාෙ� |Z  වගා කර ඇ< &² �� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ¡ ලංකාෙ� වා	mක |Z  �ෂප්ාදනය ෙමº\ ෙටො ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙලෝක |Z  අවශ)තාවෙය  ෙකොපමණ ප<ශතය\ ¡ ලංකාෙ� 
�ෂප්ාදනය කරෙද; 

 (iv) |Z  අපනයනෙය ලැෙබන වා	mක ආදායම  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා අ_< වගාකර ඇ< |Z  වගා අ\කර 
පමාණය එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) |Z  වගා �� පමාණය කමා��ලව අ§� <ෙNද; 

 (iii) එෙසේ වගා�� පමාණය අ§� ඇ5න�, එයට බලපා ඇ< ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

432/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— මහානගර හා බස්නාaර සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) අ�රාධtර  සe්\කෙG, කැVරාව නගර cමාෙ� �aටා ඇ< නගර සභා 
ෙගොඩනැ�'ලට ��පස ඇ< පෙwශෙG ප�' 0ශාල සංඛ)ාව\ ¤ව5 වන 
බව5; 

 (ii) ඔ� �= ප!<යV ෙතොර පැ'ප5 සහ �වාස ඉ කර ඒවාෙG ප ංY � 
=�න බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

 



( 10 ) 

 

(ආ) (i) නගර සංව	ධනෙයaලා වැදග5 වන නගර cමාෙ� �aටා ඇ< ෙමම ෙකොටස 
�= ��ෙවළකට සකස ්Vlමට අවශ) �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
458/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාaර සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2004.12.26  න ඇ< v uනා! 0පතට &�ණ . හ�බෙතොට නගර සභා 
�වාස පාෙ	 අංක 3/19 දරන �වෙසේ ප ංYව =� ¹. එ. අ�	 මහතා ඇ�² 
68 ෙදෙන|ෙ` ඉඩ� 2010.03.17  න ෙවරළ උද)ානය\ ඉ Vlම සඳහා 
පවරාග5 බව5; 

 (ii) පවරාග5 ඉඩ� සඳහා ඉහත සඳහ �Kසට ෙමෙත\ ව  ෙගවා ෙනොමැ< 
බව5;  

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම �Kසට ව  ෙග�මට කට$� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

472/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) ඌව පළා5 සභාව �ළ =. � ඇ< සහ =.ෙව! පව<න අක!කතා 
ස�බධෙය 0ගණකා3ප<වරයා 0= අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ< 0ම	ශන වා	තාව\ ඌව පළා5 පධාන ෙ'ක� ෙවත යවා 
ඇ< අතර එම වා	තාෙ� ඌව පළා5 අධ)ාපන අමාත)ාංශය මS පාස' 
බෑ` ලබා�ම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ< ෙ·ද අංක 4 (ආ) (i) =ට (vii) 
ද\වා කZ£ ඉ Kප5 කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) =ට (v) ද\වා =. කර ඇ< �l\ෂණ 
ඉ Kප5 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

481/’18 

ගZ �. �. චානක මහතා,— වරාය හා නා0ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞwග
කරණය Vlෙ� �0uම මS ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �0uම මS ෙමෙහ$� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බ. 
|
ය\ අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙG ෙතවැ� සහ =�වැ� අ යර ඉ Vlෙ� අA<ය �0u�ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

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

 (v) හ�බෙතොට වරාෙG ෙදවැ� අ යෙ	�, ඉ කරන ලද අ\කර 110ක 0ශාල 
�පත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 



( 11 ) 

 

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

 (vii) ෙ� සඳහා ෙwxය ෙහෝ ජාත)තර සමාගම\ මS ත\ෙසේZව\ ලබාෙගන 
<ෙNද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

524/’18 

ගZ ඉ ක අ�Zwධ ෙහේර5 මහතා,— �වාස හා ඉ Vl� අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ජා<ක �වාස සංව	ධන අ3කාKය 0= “සහභා�5ව සංව	ධන වැඩසටහ” 
යටෙ5 2015 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා �ලධාK බඳවාෙගන <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධාK සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ලධාK සඳහා මා=ක වැ�ප\ ෙහෝ �මනාව\ ෙගවෙ න�, ඒ 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එෙසේ බඳවාග5 එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, 
�නය, ජා<ක හැ ��ප5 
අංකය, අය5 වන ගාම �ලධාK වසම හා පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය යන 
ෙතොර�Z අඩංq ෙ'ඛනය\ ඉ Kප5 කරෙද; 

  (v)  අදාළ ව)ාපෘ<ය fයා5මක Vlම සඳහා ෙවකර ඇ< &දල ෙකොපමණද; 

  (vi)  එම ව)ාපෘ<ය මS අෙ[\mත ඵලදා« ප<ඵල කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

532/’18 

ගZ වාuෙwව නානාය\කාර මහතා,— සමාජ uබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ¤ව5�මට �වස\ ෙනොමැ<ව, තැ� තැන ය!, අq�'වල රාÀ කාලය 
 ගත කරන .� ජනතාවට, වැ= හා uළං  නවල ඉතා ෙශෝචzය 
 ත55වයට &�ණ�මට =. වන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙG සහ අ�|5 පධාන නගරවල ෙමබ  අසරණ .� ජනතාවට 
 ආවරණය\ ලබා�මට පළා5 පාලන ආයතන හරහා තාවකා
ක නවාතැ 
 ෙපොළ ෙහව5 “අ�බල�” ඉ කර �මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 09 වැ! ,"රාදා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
54/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 161ට අ�ව, ෙ5 සහ රබ	 ක	මාතය උන. 
කර�ම සඳහා, එX වගාවa �$� සමාග�වලට වසර ෙදකක බ. �දහස ්
Vlම\ ලබා � <ෙNද; 

 (ii) උ\ත ෙයෝජනාවට අ�ව, එX බ. �දහස ලබා ග5 සමාග� ලැAස�්ව 
ඉ Kප5 කරෙද; 



( 12 ) 

 

 (iii) උ\ත බ. �දහස ලබා �ෙම රජයට අa! v බ. ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

148/’18 

ගZ ෙරෝa{ |මාK 0ෙ}ර5න මහ5!ය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පu�ය පළා5 පාලන මැ<වරණෙය පuව එකම පාසලක අ�Z. 8කට වඩා 
ෙසේවය කළ qZවZ මාZ Vlමට �ය!තව <� බව5; 

 (ii) එෙසේ �වද, ගෙ'වල අධ)ාපන කලාපය �ළ ෙමම Âරණය තවම5 
fයා5මකකර ෙනොමැ< බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 
(ආ) එෙසේ න�, ගෙ'වල අධ)ාපන කලාපෙG එම Âරණය fයා5මක Vlම සඳහා 

අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනaද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

170/’18 

ගZ (ෛවද)) න
ද ජය<ස්ස මහතා,— රාජ) පKපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
z<ය හා සාමය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ) පKපාලන චකෙ'ඛ අ�ව රාජ) 
ෙසේවෙG හා  රාජ) සංසථ්ාවa tර[පා§ �ර�ෙ� �, ඉ 3%ක ප<ශතය\ 
u.uක� ල5 හා ආබා3ත ත55වය ඔ�ෙ` කට$�වලට බාධාව\ 
ෙනොවන ආබා3ත twගලයෙග �ර0ය $� බව5; 

 (ii) ¡ ලංකා පKපාලන ෙසේවයට �ලධාK බඳවා ගැzෙ� 2004 (2005) 0වෘත 
තරඟ 0භාගයට 0භාග අංක 0087548 යටෙ5 ෙපz =ට ල|£ 135 \ ලබා  
සම5ව =�න 1 1/4 ක£ව, අ�පාර පාර, =යඹලාL§ව යන 
�නෙG ප ංY 
කාAක ආබාධ සaත තැනැ5ෙත| වන ඩN
�. එ'. ආ	. එ. 
යනෙ` 
මහතා, තමා ¡ ලංකා පKපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැzමට සළකා බලන ෙලසට 
කර ඇ< අÄයාචනය, රාජ) පKපාලන හා කළමනාකරණ අමාත)ාංශය 0= 
ආබාධ සaත twගලය ¡ ලංකා පKපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැzමට ෙනොහැV 
බව සඳහ කර! ප<\ෙෂේප කර ඇ< බව5; 

එ�මා ��ගෙනaද?  

(ආ) (i) ¡ ලංකා පKපාලන ෙසේවයට ආබාධ සaත twගලය බඳවා ෙනොගත $� බවට  
030ධාන පවÂද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, 
යනෙ` මහතාට $\<ය ඉ�Vlමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

266/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— �වාස හා ඉ Vl� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 - 2015 කාලය �ළ ආර�භ කර� ලැ� උදාග� �වාස ව)ාපෘ< 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වාස ව)ාපෘ<වල �වාස ප<ලාÅ ෙතෝරා ගැzමට අ�ගමනය කර� 
ලැ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ ව)ාපෘ< හරහා ප<ලාÅ ෙලස සහන ලැ� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 

 

 



( 13 ) 

 

 (iv) ජා<ක �වාස සංව	ධන අ3කාKය හරහා රෙE �වාස ෙනොමැ< ජනතාව 
ෙව�ෙව පමාණව5 සහෙයෝගය\ ලබා�මට අවශ) fයාමා	ග ගැzම 
පැහැර හැර ඇ< බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

433/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— කෘmක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසෙG, 492 - අ&£වැ�ය ගාම �ලධාK 
වසෙ�, කලාවැව |�Zයාය මැ  අලහ[ෙපZමගම ද\වා  ෙවන කෘm 
මා	ගය ඉතාම5 අබල ත55වෙG පව<න බව5; 

 (ii) ෙගො� 1000 \ පමණ තමෙ` එ ෙනදා කට$� =. Vlමට ෙමම මා	ගය 
ෙයොදා ගනා අතර අසව්� ෙනලන සමෙG � ඔ� තම අසව්ැන ෙමම 
කෘm මා	ගය ඔසේසේ පවාහනය Vlෙ�� ෙබොෙහෝ .ෂක්රතාවට ල\වන 
බව5;  

 (iii) ෙමම මා	ගය අ�Z. 30 V පමණ ප<සංසක්රණය කර ෙනොමැ< බව5;  

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙත\ ප<සංසක්රණය ෙනොVlමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ෙ� සඳහා ඉ KෙG� ග� ලබන fයාමා	ග කවෙ	ද;  
 (iii) එම මා	ගය ප<සංසක්රණය සඳහා අවශ) ප<පාදන ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

459/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2016.01.01  න =ට 2017.04.30  න ද\වා ජනා3ප<වරයා 0= =.කර ඇ< 
0ෙwශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටව'වල න� කවෙ	ද; 
 (iii) එ\ එ\ සංචාරය සඳහා දරන ලද 0යදම ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 
 (iv) ජනා3ප<වරයා සමඟ එ\ එ\ සංචාරය සඳහා සහභා� v අමාත)වරය, 

මÀවරය සහ �ලධාl ඇ�² සමසත් සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනා3ප<වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභා� v ෙසu twගලයෙ` තන�Z 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

475/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) ඌව පළා5 සභාව �ළ =. � ඇ< සහ =.ෙව! පව<න අක!කතා ස�බධව 
0ගණකා3ප<වරයා ෙ` අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේ' 20  න ඌව 
පළා5 පධාන ෙ'ක� ෙවත යවා ඇ< 0ම	ශන වා	තාව ��බඳ එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙ� ඌව පළා5 පධාන අමාත)වරයාෙ` උපෙwශකවZ 
ප5Vlම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ< අංක 2 (අ) (i) =ට (x) ද\වා 
කZ£;  



( 14 ) 

 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව අංක 2 (අ) (i) =ට (xiii) ද\වා �l\ෂණය කර 
ඇ< කZ£;  

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

534/’18 

ගZ වාuෙwව නානාය\කාර මහතා,— වාKමා	ග සහ ජල ස�ප5 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) පැ'ම§'ල, VKබ5ගල කද නායයෑම ෙහේ�ෙව එම ගෙ� ප�' 30කට 
ආසන �Kසකට උa�තැ   අa! v බව5; 

 (ii)  ආපදාවට ල\ v ප�' සඳහා 0ක'ප ඉඩ� ලබා�මට Âරණය කර ඇ5ෙ5 
ගෙම V.�. 20ක පමණ ඈ< �a� ෙදොඹග�මන නමැ< පෙwශෙය 
බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) එෙලස .ර බැහැර පෙwශව
 ලබා� ඇ< ඉඩ� ෙව�වට එම ගමට 
ආසනෙG �a� VKබ5ගල රාජ) ව�යාෙය ඉඩ� ලබාෙදන ෙලස ඔ� 
ඉ'ලා ඇ< බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ට VKබ5ගල රාජ) ව�යාෙය ඉඩ� ලබා�මට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

559/’18 

ගZ අෙශෝක �යත මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) මාද�ෙ[, ඓ<හා=ක ත�වැ'ල ෙwවාලය අසළ V���ය වැව න! වැව\ 
<ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැෙ� ජලෙය වගා කරන |�Z ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එමS ප<ලාභ ලබන ෙගො� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අද වන0ට එම වැෙ� 00ධ ජලජ ශාක වැ� වැව ඉතා අබල ත55වයට ප5� 
<ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම වැව ක�න! ප<සංසක්රණය Vlමට අමාත)ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

577/’18 

ගZ �ෂාර ඉ �' අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා |Zණෑගල  සe්\කෙය වා	තා � ඇ< 
ව|ග§ ෙරෝ� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝ� සංඛ)ාව, එ\ එ\ පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය අ�ව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙරෝ�ට අවශ) ෛවද) පහuක� හා ෙවන5 පහuක� ලබා �මට 
අමාත)ාංශය ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 
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 (iv) |Zණෑගල  සe්\කය �ළ ඉතා  ෙ�ගෙය පැ<ර යන ව|ග§ ෙරෝගය 
පාලනය Vlමට අමාත)ාංශය ග� ලබන fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

594/’18 

ගZ uසත tංY�ලෙ� මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ආචා	ය අA. එ¶. ෙ\. මහානාම මහතා, ඉඩ� අමාත)ාංශෙG ෙ'ක�  තන�ර 
දැlමට ෙපර අගාමාත) අ<ෙ	ක ෙ'ක� තන�ර ද දරා ඇ< බව5;  

 (ii) එම කාලෙG� පධාන ගණ�ෙ� �ලධාK ෙලස අමාත)ාංශ ෙටඩ	 
මLඩලවල Âරණ ගැzම පමණ\ ෙනොව අමාත) මLඩලය ප5කළ 
ෙටඩ	 මLඩලවල ද කට$� කර ඇ< බව5; 

  එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ඖෂධ ආනයනය වැ� කට$� ස�බධෙය අමාත) මLඩලය ප5කළ 
ෙටඩ	 මLඩලවල සභාප</සාමාsක ෙලස මහානාම මහතා කට$�කර 
ඇ<  න වකවා� හා දරා ඇ< තන�Z කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙටඩ	 මLඩලවලට ෙටඩ	 ඉ Kප5 කර ඇ< ආයතන සහ  ඒවාෙG 
සභාප<, කළමනාකාර අධ)Éක හා අධ)Éක මLඩල සාමාsකයෙ` න� 
හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ Kප5ව <� ෙටඩ	ව
 අ�ම<ය ලද ෙටඩ	වලට අදාළ ආයතන හා 
!ල ගණ කවෙ	ද; 

 (iv) මහානාම මහතාෙ` සභාප<5වෙය ෙහෝ සහභා�5වය සaත ෙටඩ	 
මLඩලවල අ�ම<ය මත ෙමරටට ආනයනය කර ඇ< ඖෂධ ව	ග, 
පමාණය හා  රටව' කවෙ	ද; 

 (v) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා ෙසෞඛ) අමාත)ාංශෙG අමාත) මLඩල 
ෙටඩ	 මLඩල Êසv්  නය සහ එa සාමාsකය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

989/’18 

ගZ පwම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ<ක කට$� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල  සe්\කෙG, මැදගම පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය �ළ  �a� 
හ නාග5 tරා0ද)ා5මක සථ්ාන සංඛ)ාව හා ඒවාෙG න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොEඨාසය �ළ කැ{� ෙනොකරන ලද එෙහ5, හ නාග5 
tරා0ද)ා5මක සථ්ාන �aටා <ෙNද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොEඨාසෙG �a� tරා0ද)ා5මක වැදග5කම\ සaත රජමහා 0හාර 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාව\ ඉ Kප5 කරෙද; 

 (v)  ඉහත tරා0ද)ා5මක සථ්ානවල සංර\ෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ< ප<පාදන ��බඳ ස�ª	ණ වා	තාව\ ඉ Kප5 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1111/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— අ3කරණ හා බධනාගාර ප<සංස්කරණ 
අමාත)�!යෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වන0ට මරණ දËවම �යමව බධනාගාරගත කර ඇ< =රකZව 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2010 =ට ෙ� ද\වා මරණ දËවම �යම vවෙග ¤0ත සමාව ලැබ 
�දහස ්v =රකZව සංඛ)ාව එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) මරණ දËවම අෙහෝ= කළ කාලcමාෙ�� fයා5මක කරන ලද, වසර 4 ෙහෝ 8 
කාලය සමාෙලෝචනය Vlම මS,  මරණ දËවමට යට5ව ¤0තාතය 
ද\වා =රගතvවට ෙපො. සහන ලබා �ෙ� කමය ෙ� වන0ට5 fයා5මක 
වෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) මරණ දËවමට ල\vව �දහස ් Vlෙ�� ඔ�ට වඩා වැ� කාලය\ එම 
දËවමට &�£ . යහප5 ක' fයාෙව පu vව �දහස ්කර ෙනො<ෙNද; 

 (vi) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� සඳහ කරෙද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනaද? 
 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1140/’18 

ගZ &හ�ම. නc	 මහතා,— අ3කරණ හා බධනාගාර ප<සංස්කරණ 
අමාත)�!යෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) &ස
්� 0වාහ හා  \කසාද පනත යටෙ5  වAන tරා fයා5මක වන \වා= 
අ3කරණ කලාප කවෙ	ද; 

 (ii) එම කලාපවල =�න \වා= 0�uZවරයෙ` න� හා 
�නය කවෙ	ද; 
 (iii) එම එ\ එ\ \වා= 0�uZවරයා ප5කරන ලද  නය සහ ප5�� කාලය 

අවස වන  නය කවෙ	ද; 
 (iv) එම එ\ එ\ \වා= 0�uZවරයාෙ` අධ)ාපන, වෘ5<ය සහ ෙවන5 

u.uක� කවෙ	ද; 

 යන එ�!ය සඳහ කරෙනaද?  

(ආ) ඉහත පනත යටෙ5 \වා= 0�uZවරය ප5Vlෙ�� සලකා බල� ලබන 
අධ)ාපන, වෘ5<ය සහ ෙවන5 u.uක� කවෙ	ද යන5 එ�!ය  සඳහ 
කරෙනaද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1151/’18 

ගZ එස්. c. &�|මාරණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2010 =ට 2017 ද\වා - 

 (i) මහවැ
 ‘එ¶’ කලාපයට වාK ජලය ලැෙබන මහවැ
ෙG ඉහළ ජලාශ අවට 
පෙwශවලට ලැ�£ ව	ෂාපතනය එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii) වගා කළ |�Z ඉඩ� පමාණය එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 
 (iii) ජල aඟය ෙහේ�ෙව වගා Vlමට ෙනොහැV v ෙගො�ට සහන ලබා 

.ෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?  

(ආ) (i) එම සහනය ලබා. ආකාරය කවෙ	ද; 



( 17 ) 

 

 (ii) නැවත වගා කට$� ආර�භකර අසව්ැන ලැෙබන�Z ෙමම සහන කමය 
fයා5මක වෙද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 10 වැ! ෙසනAරාදා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
30/’18 

ගZ ආනද අ_5ගමෙ` මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සe්\කෙG ඇ< ජාත)තර පාස' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස'වල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 
 (iii) එම ජාත)තර පාස'වල qZවZ බඳවා ගැzම, ගාස�් අයVlම වැ� 

කට$� �යාමනය Vlම සඳහා අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

65/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 289ට අ�ව, ¡ ලංකා �£� හා 0ගණන ප!< 
ස�\ෂණ මLඩලය ශ\<ම5 Vlම සඳහා ග5 fයාමා	ග කවෙ	ද;  

 (ii) 1995 අංක 15 දරන ¡ ලංකා �£�කරණ හා 0ගණන ප!< පනත 
සංෙශෝධනය Vlම ස�බධෙය ෙ� ද\වා ලඟාකර ග5 පග<ය කවෙ	ද; 
ඒ ��බඳ වගXම පවරා ඇ< twගලය ක�Zද;  

 (iii) ¡ ලංකා �£� හා 0ගණන ප!< ස�\ෂණ මLඩලය ශ\<ම5 Vlමට 
2016    අයවැෙය ෙවකර . Z�ය' !
යන 100 උපෙයෝජනය කරග5 
ආකාරය පැහැ 
 කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

195/’18 

ගZ උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ)  2016 ව	ෂෙG� ෙකොසග්ම, සාලාව $ද හ&දා අ0 ගබඩාව ��l යෑෙම, 

 (i) !ය�ය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) ආබා3ත v සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 0පතට ප5 twගලයට රජය 0= ෙගවන ලද &² ව  &දල ෙකොපමණද; 
 (iv) !ය�ය twගලෙය| ෙව�ෙව රජය 0= ෙගවන ලද ව  &දල 

ෙකොපමණද; 
 (v) හා�යට ප5 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උපKම සහ අවම ව  &දල 

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ v =ය_ම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා � <ෙNද; 
 
 



( 18 ) 

 

 (vii) අවතැ v ප�ලකට ස�්ර �වාසය\ ලබා . ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

270/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— කෘmක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ර5නtර  සe්\කය �ළ |�Z ඉඩ� ෙගොඩVlම සඳහා ෙගො0ජන සංව	ධන 
ෙදපා	තෙ��ව 0= අවසර ලබා� <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එෙලස අවසර ලබා � ඇ< twගලයෙ` න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඇÍ
��ය, උඩගම හ ය අසළ |�Z ඉඩම\  ෙ� වන0ට ෙගොඩVlමට 
ල\� ඇ< බව5, පෙwශෙG ජනතා 0ෙරෝධතා ෙහේ�ෙව නතර � ඇ< බව5 
දෙද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා අවසර ලබා � <ෙN න�, එම පදනම කවෙ	ද; 

 (v) දැනට ෙගොඩකර ඇ< ෙමම |�Z ඉඩෙ� ෙගොඩකරන ලද පස ්ඉව5  Vlමට 
අවශ) �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

435/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක කට$� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) කලාවැව =ට <සාවැව ද\වා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැ�ම හා සමඟ ඇ< 
මා	ගය මහවැ
 සංව	ධන හා පKසර අමාත)ාංශයට අය5 බව5; 

 (ii) ෙමම මා	ගෙG ග�මාන 6ක ප ංYකZව ගම ගනා අතර, ෙමය     
අ�Z. 30ක පමණ කාලය\ ප<සංසක්රණය ෙනොVlම ෙහේ�ෙව ඉතාම5 
අබල ත55වෙG පව<න බව5; 

 එ�මා දෙනaද?  

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙත\ ප<සංසක්රණය ෙනොVlමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ෙමම මා	ගය ප<සංසක්රණය කරන  නය කවෙ	ද;      

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
498/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)ාංශය යටෙ5 දැනට fයා5මක 
වන ව)ාපෘ< සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ\ එ\ ව)ාපෘ<ෙG නම, අෙ[Îත අර&£ සහ ආවරණය වන පෙwශය, 
පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ\ එ\ ව)ෘපෘ<ය සඳහා බඳවාග5 ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවකය බඳවාග5 කමෙ�දය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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561/’18 

ගZ අෙශෝක �යත මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා5 සභාව යටෙ5 fයා5මක වන, t5තලම  සe්\කෙG �a� 
ෙරෝහ',  මධ)ම ෙබෙහ5ශාලා සහ ආ$	ෙ�ද ෙරෝහ' සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ\ එ\ සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එ\ එ\ ෙසෞඛ) මධ)සථ්ානවල ෙසේවෙG �$� &² ෙසේවක සංඛ)ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ) මධ)සථ්ානවල ෙසේවක tර[පා§ පවÂද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ 0සත්ර කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ) මධ)සථ්ාන  $£ Vlමට සහ ෙසේවක tර[පා§ �ර�මට ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

954/’18 
ගZ �ෂාර ඉ �' අමරෙසේන මහතා,— 0.
බල හා tන	ජනzය බලශ\<  

අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ඇෙE ෙලෙකෝ පAවE 
!ටÏ (Ante Leco (pvt) Ltd.) සමාගම ��බඳ 
රජයට ඇ< අA<ය කවෙ	ද; 

 (ii) එම සමාගම ආර�භ කරන ලද අර&ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම 0= �ෂප්ාදනය කර ඇ< 0.
 �ට	 සංඛ)ාව, එ\ එ\ ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ෙසේවක සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර�භෙG =ට එම සමාගම ලබා ඇ< ලාභය ෙහෝ පා§ව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1000/’18 

ගZ පwම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— වාKමා	ග සහ ජල ස�ප5 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� මහ�වර  සe්\කෙG ප<සංසක්රණය 
කරන ලද u², මධ)ම හා මහා වාKමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එ\ එ\ ප<සංසක්රණ කට$5ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත &දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප<සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග5 ෙකොතා5කZවෙ` ෙ'ඛනය\ 
ඉ Kප5 කරෙද; 

 (v) ඉහත එ\ එ\ ව	ෂවලට අදාළ ප<සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ<ක හා ¯ල) 
පග<ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප<සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක)තා අධ)යන, පාKසKක සහ 
ඉංsෙZ වා	තා ඉ Kප5 කරෙද;  
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 (vii) එම ප<සංසක්රණ කට$�වල� ඉව5 කරන ලද ෙරොමඩ, පස,් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කර� ලැ�ෙ�ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග5 ෙකොතා5කZවෙ` ෙ'ඛනය\ 
ඉ Kප5 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1121/’18 

ගZ කනක ෙහේර5 මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) cමාසaත ¡ ලංක එයා	ලA ස� qව යානා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ\ එ\ qව යානය භා0තා කර ඇ< කාලය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?   

(ආ) (i) ක'බ. �0u� අවස �ෙම පu අදාළ සමාග� ෙවත නැවත ලබා . qව 
යානා භා0තා කර ඇ< කාලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙලස නැවත ලබා . qව යානාවලට වඩා පැර� qව යානා 
cමාසaත ¡ ලංක එයා	ලA ස�ව ක'බ. කමය යටෙ5 තවම5 භා0තා 
කර� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙමතර� පැර� qව යානා ෙමෙත\ රඳවා ගැzමට ඇ< 
අවශ)තාවය කවෙ	ද;  

 (iv) ඒ සඳහා වන �	ණායක කවෙ	ද; 

 යන5  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1134/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2018 මැA මස &' කාල cමාෙ�� ආර�භ v වසංගත උණ ෙරෝ�  ත55වය 
ඇ< �මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම වසංගත ෙරෝ� ත55වයට ල\ v බවට වා	තා v ෙරෝ� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතK ෙරෝ� දZව සංඛ)ාව ෙකොපමණද;   

 (iv) එම ෙරෝ� ත55වය මත !ය�ය &² සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (v) !ය�ය දZව සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) එම ෙරෝගෙG 0ෙශේෂ ල\ෂණ කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා පමාණව5 ඖෂධ ෙරෝහ' ස�ව පැව<ෙGද; 

 (iii) ෙරෝගය පාලනය Vlම සඳහා රජය ග5 �යවර සඳහ කරෙද;  

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1139/’18 

ගZ uසත tංY�ලෙ� මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන0ට  වAෙ <ෙබන මහ නගර සභා, නගර සභා  සහ පාෙwxය සභා 
සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) මහ නගර සභා ත55වයට ප5 Vlමට අෙ[Îත නගර සභා කවෙ	ද; 

 (iii)  නගර සභා ත55වයට ප5 Vlමට අෙ[Îත පාෙwxය සභා කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) 2010 වසෙ	 =ට 2018 මැA ද\වා v කාලය �ළ අමාත)ාංශය මS ටැ\ට	, 
ග
බ�ස	, ව�ර බ�ස	 ඇ�² 00ධ යත - �ත ලබා . පළා5 පාලන 
ආයතනයa නම, ලබා. උපකරණ, ඒවා ලබා.  නය ෙව ෙව 

වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉ Kයට5 එවැ� යත-�ත ඇ�² උපකරණ හා ෙමවල� ලබා�මට අෙ[Îත 
පළා5 පාලන ආයතන හ.නාෙගන <ෙN න�,  ඒවා කවෙ	ද;  

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1167/’18 

ගZ u�' හ ෙන5< මහතා,— වාKමා	ග සහ ජල ස�ප5 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර  සe්\කය �ළ නායයෑෙ� අවදානමට ල\0ය හැV යැA හ නාෙගන 

ඇ< පෙwශ කවෙ	ද; 

 (ii) එම පෙwශ �ළ ප ංY� =�න ප�' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) නායයෑෙ� අවදානමට ල\0ය හැV පෙwශ �ළ ¤ව5 වන ප�' ෙවන5 
සථ්ානයක ප ංY Vlම සඳහා ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1187/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප<සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප<සංසක්රණ අමාත)�මාෙ` ෙපෞwග
ක කා	ය 
මLඩලයට අ�$\ත �ල වාහන සපයා ඇ< එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ< වාහනෙG ව	ගය, 
යාප ංY අංකය සහ එම ෙව Vlම සඳහා 
අ�ම<ය ලබා .ෙ ක�Z 0=ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1335/’18 

ගZ එස.් ¡තර මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) 2010 ව	ෂෙG�, “ජාත)තර මEටෙ� �ඩාංගණය\” යන ෙ5මාව යටෙ5, 
V
ෙනො¶Y  සe්\කෙG නගර මධ)ෙG �a� ෙපො. �ඩාංගණෙG ඉ Vl� කට$�   
ආර�භ  කර අ�Z. 09\ ගත� ඇත5, ෙ� ද\වා එම �ඩාංගණය V�ෙනො¶Y 
 සe්\කෙG �ඩකයෙ` භා0තය සඳහා ලබා� ෙනොමැ< බව එ�මා දෙනaද?  



( 22 ) 

 

(ආ) (i) ෙමම �ඩාංගණය ජාත)තර මEටෙ� �ඩාංගණය\ද; ෙනොඑෙසේ න�, 
 සe්\  මEටෙ� �ඩාංගණය\ද; 

  (ii)  ෙමම ෙපො. �ඩාංගණෙG ඉ Vl� කට$� සඳහා ෙවකරන ලද &දල 
ෙකොපමණද; 

  (iii)  පu�ය ව	ෂ 09ක කාලය �ළ� ෙමම &ද
 0යද� කරන ලද පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (iv)  ෙමම �ඩාංගණෙG ඉ Vl� කට$� සඳහා ෙ� ද\වා  �0uමට එළÙ ඇ< 
ෙකොතා5කZවෙ` සංඛ)ාව කවෙ	ද; 

   (v)  ෙ� වන0ට ෙකොතා5 කට$�වල �රත වන ෙකොතා5කZවෙ` 
ෙමෙහ$� කට$� කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ)  (i)  ෙමම �ඩාංගණෙG ඉ Vl� කට$� පමාද�ම ෙහේ�ෙව  ස්e\කෙG 
�ඩක ��කාව ෙකොතර� .රට අපහuවට ප5� =�ෙද;  

  (ii)  V�ෙනො¶Y  සe්\කෙG �ඩා \ෙෂේතය සංව	ධනය Vlම ��ස පළා5 
සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)ාංශෙය ෙගන ඇ< fයාමා	ග  
කවෙ	ද;  

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 12 වැ! ස6දා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
66/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 288 a සඳහ ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ 
තැÊ�කZව &�ණ �  =� අ	�දය කවෙ	ද; 

 (ii) උ\ත අ	�දය 0ස�ම සඳහා, රජෙG මැ හ5 �ම =. v ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2014 =ට 2016 ද\වා ¡ ලංකාෙ� ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ �ළ fයා5මක 
v තැÊ�කZව සංඛ)ාව; ඔ�ෙ` පාෙwxය ව)ා[<ය සහ එ\ එ\ 
ව	ෂෙG තැÊ�කාර ග£ෙද� පමාණය දැ\ෙවන ද5ත වqව\ වශෙය 
ඉ Kප5 කරෙද;  

  (iv) 2016 ව	ෂය �ළ� ඒකාබwධ v  ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ තැÊ�කZව 
ක�Zද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

149/’18 

ගZ ෙරෝa{ |මාK 0ෙ}ර5න මහ5!ය,— �වර හා ජලජ ස�ප5 සංව	ධන සහ 
ගා�ය ආ	�කය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ�  නවල මාතෙ'  සe්\කෙG ගව |ර ෙරෝගය බ�ල ෙලස ව)ා[ත 
ෙව! පව<න බව දෙද; 

 



( 23 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම ත55වය පාලනය Vlමට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
173/’18 

ගZ (ෛවද)) න
ද ජය<ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා 
ආ	�ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) එ\ස5 රාජධා�ෙG, ඩාEම5 (Dartmouth) a රාජXය නා0ක ඇකඩ!ෙG 
t�£ව සඳහා ¡ ලංකා නා0ක හ&දාව 0= ෙතෝරා යව� ලැ� නා0ක 
�ලධාKෙ` න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම t�£ෙව පu, එ\ එ\ �ලධාKයා නා0ක හ&දාෙ� ෙසේවය කළ කාලය 
සහ ෙසේවය අවස කරන 0ට දැ³ �ලය ෙව ෙව වශෙය ඉ Kප5 
කරෙද; 

 (iii) ¡ ලංකා නා0ක හ&දා �ලධාK සඳහා එම t�£ අවසථ්ා තවම5 ලබා 
ෙදෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

271/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i)  සබරග&ව පළාෙ5 දැනට ෙසේවෙG �$� උපා3ධාK qZවZ සහ 0ද)ා¸ඨ 
�[ෙලෝමාධාK qZවZ සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  යහපාලන රජය බලයට ප5 �ෙම පuව සබරග&ව පළාතට අ�$\ත කළ 
උපා3ධාl qZවZ සංඛ)ාව සහ එම කාල cමාව �ළ බඳවාග5 උපා3ධාl 
qZවZ සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii)  සබරග&ව පළාෙ5 පව<න උපා3ධාl සහ 0ද)ා¸ඨ qZ aඟය �ය�මට 
අමාත)ංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

500/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගෙ� ආර�භක අර&£ කවෙ	ද; 

 (iii) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගම සථ්ා�ත කළ  න =ට අවස අධ)É 
මLඩලය ද\වා එa අධ)\ෂ මLඩලවල =� twගලයෙ` න�, 
�නය, 
අධ)ාපන u.uක� සහ ලැ� වැ�[ හා අෙන|5 ප<ලාභ ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගම ආර�භෙG =ට ලැ� අලාභය 
වා	mකව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගම ණය, ලබාග5 ණය ෙග�මට ඇ< 
රාජ) ආයතන හා  එම ණය පමාණය කවෙ	ද; 

 



( 24 ) 

 

 (vi) c/ස !a ලංකා (ෙපෞwග
ක) සමාගෙ� අනාගතය ස�බධෙය රජය 
ගැzමට බලාෙපොෙරො5�වන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

537/’18 

ගZ වාuෙwව නානාය\කාර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2016 ¡ ලංකා අධ)ාපන පKපාලන ෙසේවා 0භාගෙG ප<ඵල �|5 v බව 
සඳහ කර! tර[පා§ 980\ සඳහා බඳවාෙගන ඇ< බව5; 

 (ii) න&5, ෙ� වනෙත\ 0භාගයට ෙපz =� ෙසu අෙ[\ෂකයට ප<ඵල 
ෙ'ඛනය පවා යවා ෙනොමැ< බව5; අත	ජාලෙයද ලබාගැzමට ඉඩ\ 
ෙනොමැ< බව5; 

එ�මා දෙනaද? 

(ආ) ෙ� ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ<K ප<ඵල �|5 Vlමට �යවර ෙගන, ඒ අ�ව u.uක� 
ලබන tර[පා§ අ�ව බඳවා ගැzමට කට$� කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
601/’18 

ගZ අෙශෝක �යත මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප5 සංව	ධන සහ ගා�ය ආ	àකය 
��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) “වැව\ සමඟ ගම\” වැඩසටහන යටෙ5 වයඹ පළාෙ5 ෙ� ද\වා  $£ 
කරන ලද ග�මාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙG න� කවෙ	ද; 

  (iii) එම වැඩසටහන සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇ< ග�මානවල න� කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ KෙG� ෙමම වැඩසටහන වයඹ පළාත �ළ fයා5මක වන ආකාරය සඳහ 
කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

955/’18 

ගZ �ෂාර ඉ �' අමරෙසේන මහතා,— 0.
බල හා tන	ජනzය බලශ\< 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) |Zණෑගල, ම'ලව��ය ලංකා 0.
බල මLඩල කා	යාල පKශෙG දැවැත 
0.
 උ5පාදන යත ස¯හය\ සථ්ා�ත කර <ෙබන බව5; 

 (ii)  ෙමම යත fයා5මක �ෙ�� �ටවන අ3ක ශNදය ෙහේ�ෙව අවට ජනතාව 
දැ� ¸ඩාවකට ල\� =�න බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම යත ස0Vlම සඳහා පාKසKක ඇග«� වා	තාව\ ලබාෙගන <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, පාKසKක ඇග«ම =.කළ ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ගැට_ව 0ස�ම සඳහා අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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976/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) උ�Z මැද පළාෙ5, අ�රාධtර  සe්\කෙG �a� ත�5ෙ5ගම ෙරෝහෙ' 
ෛවද)වZ ඇ�_ අෙන|5 කා	ය මLඩලවල tර[පා§ 0ශාල සංඛ)ාව\ 
පව<න බව5; 

  (ii) ෙ� ස�බධෙය 2017.09.27 වැ� බදාදා “ලංකා�ප” tව5පෙ5 “රජරට 
අ<ෙ	කෙG” පවෘ5<ය\ පළකර <� බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) එම පවෘ5<ෙG සඳහ අ§පා§ සtරාyමට ය�V= fයාමා	ගය\ ෙගන 
<ෙNද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, ෙමම අ§පා§ සtරා ජනතාවට ඵලදා« ෙසේවාව\ ලබා�මට 
කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1136/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ෙනොවැ�බ	 මස  නයක \වාලාලා�t	  බලා 0ෙwශගත�මට =� 
මැෙ'=යා� ව)ාපාKක ජයu�	 ජයරා� ඇ�_ <ෙදෙන\ ෙමර� &ද' 
අපහරණය Vlම මත ¡ ලංකා ෙ	qව 0= අ5අඩංqවට ග� ලැ�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ� අ5අඩංqවට ගනා ලද අවසථ්ාෙ� ඔ� සතකෙG <� 
&ද' පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඔ�ට එෙරaව ග� ලැ� z<මය fයාමා	ගය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) අ5අඩංqවට ග5 twගලය අදාළ පl\ෂණ අවස �මට ෙපර 
 \වාලාලා�t	 බලා යෑමට �දහස ්කර <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ම<ය ලබා .ෙ ක�Z 0=ද; 

 (iii) ඒ සඳහා v පl\ෂණ එම twගලය ෙනොමැ<ව =. කර <ෙNද; 

 (iv) ෙ� වන0ට අදාළ 
�ෙගො� &ද' හා ජනමාධ) අමාත)ාංශය ස�ව පවÂද; 

 (v) අ5අඩංqවට ග5 &ද' නැවත5 එම twගලය ෙවත &දා හැර <ෙNද; 

 (vi) ෙනොඑෙසේ න�, ෙ� වන0ට එම &ද' තැප5 කර ඇ< ආයතනය කවෙ	ද; 

 (vii) ෙමම පl\ෂණය සඳහා දායක v ෙ	q �ලධාKට ත)ාග &ද' ලබා �                                                   
<ෙNද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1142/’18 

ගZ &හ�ම. නc	 මහතා,— රාජ) පKපාලන හා කළමනාකරණ සහ z<ය හා සාමය 
��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2012 ජනවාK =ට 2018 අෙපේ' ද\වා  කාල වකවා�වල� නා නන 
කඩාක[ප'කාl twගලයෙ` පහාරයකට ල\� ඇ< සහ �� තැ�� =.� 
ඇ< &ස
්� ප'
 සංඛ)ාව සහ එම =w� ��බඳව ෙපො
ස ්සථ්ානවලට 
වා	තා� ඇ< පැ!�
 සංඛ)ාව  සe්\ මEට! ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම වා	තා� <ෙබන එ\ එ\ ෙපො
ස ්පැ!�
 අංක,  න සහ එම ෙපො
ස ්
බල පෙwශය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පැ!�
 අතK ¯
ක 0ම	ශන කට$�  අවස ෙකොට <ෙබන සහ 
අ3කරණ fයාමා	ග සඳහා ෙයො& � ඇ< පැ!�
 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා  සඳහ කරෙනaද? 

(ආ) එම එ\ එ\  පැ!�
 අ�ව අ3කරණය හ&ෙ� ෙගො�කර ඇ< න§ෙ� අංක හා 
අ3කරණ බල පෙwශය කවෙ	ද යන5 එ�මා සඳහ කරෙනaද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1168/’18 

ගZ u�' හ ෙන5< මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂය සඳහා “ 0යට උදානය” වැඩසටහන යටෙ5 u² පKමාණ 
ක	මාත පව	ධනය Vlම ෙව�ෙව මාතර  සe්\කයට ෙවකර ඇ< 

¯ල) ප<පාදනය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙවකරන ලද ¯ල) ප<පාදන 2017 ව	ෂෙG� �දහස ් ෙනොVlමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙතෝරාග5 ප<ලාÅට ඔ� �යැෙලන ෙÉතය සඳහා උපාංග ලබා�මට 
කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1170/’18 

ගZ uසත tංY�ලෙ� මහතා,— <රසර සංව	ධන, වන¤� සහ පාෙwxය සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) යාල ජා<ක වෙනෝද)ානය �ළ �a� වන¤� සංරÉණ ෙදපා	තෙ��ව ස� 

සංචාරක බංගලාවල uනඛය ඇ< කරන බව දෙද; 

 (ii) ජා<ක වෙනෝද)ානය\ �ළට uනඛය ඇ�² v 0ට, ඔ� �ටතට යැ�ම 
ෙහෝ ෙව� තබා ඝාතනය Vlම උද)ාන භාරකZෙ` වගXම �වද, යාල �� 
�තව බංගලාෙ� =� uනඛය| ෙකො�ෙ` ෙගො.ර\ වන ෙසේ �දැ'ෙ' අත 
හැර දැ�ම ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) සංචාරකයට ෙකො� ෙප�ම සඳහා uනඛය ඇම\ ෙලස ෙයොදා ගැzමට 
උද)ාන භාරකZ 0= සෆාKකZවට ඉඩ ලබා � <�ම ස�බධෙය 
පlÉණය\ =. කර <ෙNද;  

 (iv) එෙසේ න�, එa �ගමන කවෙ	ද; 

 (v) යාල ජා<ක වෙනෝද)ානයට ඇ�² �ම ෙහේ�ෙව ෙව�තබා ෙහෝ �ටතට 
ෙගන05 දමා ඇ< uනඛය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙමවැ� =w� ෙහේ� ෙකොට ෙගන පKසරෙ��ෙ` හා සංචාරකයෙ` 
0ෙ�චනයට ල\� ඇ< යාල ජා<ක වෙනෝද)ානෙG පKපාලනය 

ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1188/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— ක රට නව ග�මාන, ය�තල පහuක� හා පජා 
සංව	ධන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) ක රට නව ග�මාන, ය�තල පහuක� හා පජා සංව	ධන අමාත)�මාෙ  ̀ෙපෞwග
ක 
කා	ය මLඩලයට අ�$\ත �ල වාහන සපයා ඇ< එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ< වාහනෙG ව	ගය, 
යාප ංY අංකය සහ එම ෙව Vlම 
සඳහා අ�ම<ය ලබා .ෙ ක�Z 0=ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1266/’18 

ගZ එස.් එ�. මK\කා	 මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) c/ ස නැෙගනaර ෙහේවාග� ෙකෝරළෙG 00ධ ෙසේවා ස¯පකාර ස!<ය 0= 
¡ ලංකා මහ බැං|ව යටෙ5 පාලනය වන ¯ල) සමාගම\ හරහා භාLඩාගාර 
�'ප5 ඉ'_� කර, ලබාෙගන ෙහෝ ෙවකරෙගන <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම &දල ෙකොපමණද; 
 (iii) ෙමම ග�ෙද�ව =. � ඇ<  නය කවෙ	ද; 
 (iv) ෙමම ස!<ෙG &ද'වලට  =.� ඇ5ෙ5 කවර\ද; 
 (v) ෙ� ස�බධෙය  ¡ ලංකා මහ බැං|වට වගXම\ ෙනොමැ<ද; 
 (vi) ෙමම &ද' තැප5 කර ඇ< ආයතනය ෙ� වන0ට fයා5මකව 

පව<ෙද; 
 (vii) ෙමම සමාගෙ� අA<කZව ක�Zද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) c/ ස නැෙගනaර ෙහේවාග� ෙකෝරළෙG 00ධ ෙසේවා ස¯පකාර ස!<ෙG 
ගා�ය බැං| තැප5කZව ෙව�ෙව ඉ KෙG � ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) ස¯පකාර අධ\ෂක මLඩලයට රජෙG බැං|වක හැර twග
ක ¯ල) 
සමාගමක &ද' ආෙයෝජනය කළ හැVද; 

 (iii) ජනතාවෙ` &ද' තම a�මෙ5ට තැප5 Vlම ෙහේ�ෙව =.� ඇ< පා§ව 
අධ\ෂක  මLඩලෙය අය කර ගැzමට ෙගන ඇ< fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� ස�බධෙය රජයට ගත හැV fයාමා	ග කවෙ	ද;     

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 13 වැ! අඟහ2වාදා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
31/’18 

ගZ ආනද අ_5ගමෙ` මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) මධ)ම පළා5 සභාව යටෙ5 පාලනය වන මහ�වර  සe්\කෙG �a� පාස' 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස'වල න� එ\ එ\ අධ)ාපන ෙකොEඨාසය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා මධ)ම පළා5 සභාව යටෙ5 පාලනය v පාස' 
වැcෙගොස ්<ෙN න�, එම පාස' වල න� කවෙ	ද; 
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 (iv) එම පාස' නැවත 0වෘත Vlමට ෙහෝ වැc�ය පාස'වල ස�ප5ව
 උපKම 
පෙයෝජන ගැzමට අමාත)ාංශය අ�ගමනය කර� ලබන කමෙ�දය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

67/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 287a සඳහ පK  පහත වැ¹ ඇ< ෙකොටස ්
ග�ෙද� ඉහළ නැං�මට අදාළව =. කළ බ. සංෙශෝධන කවෙ	ද; 

 (ii) එX ඵලදා« ෙවනසක්� ෙහේ�ෙව පහත වැ¹ ඇතැA සඳහ v ෙකොටස ්
ග�ෙද� ඉහළ �ය පමාණය, අදාළ ද	ශක ෙයොදා ග�! පැහැ 
 
කරෙද;  

 (iii) 2009 ව	ෂෙය පu ෙ� ද\වා එ\ එ\ ව	ෂෙG ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ 
ග�ෙද� පමාණය ��බඳ ද5ත සටහන\ ඉ Kප5 කරෙද;   

  (iv) $ද ගැ�� �ම�ෙම පuව,  ව	ෂ 2010 =ට 2017 ද\වා ¡  ලංකාෙ� ෙකොටස ්
ෙවළඳෙපොෙළa 0 ෙwශ ආෙයෝජනයa උපනÂ  පැහැ 
 කරෙද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

186/’18 

ගZ (ෛවද)) න
ද ජය<සස් මහතා,— කෘmක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) `ලAෙෆොෙසේE තහන� Vlමට රජය Âරණය කළ  නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) එම තහනම  සඳහා �	ෙwශ ඉ Kප5 කළ 0wව5 සං0ධාන ෙහෝ twගලය  
ක�Zද; 

 (iv) `ලAෙෆොෙසේE තහනම ඉව5 Vlමට රජය Âරණය කළ  නය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) තහනම ඉව5 Vlම සඳහා �	ෙwශ ඉ Kප5 කළ 0wව5 සං0ධාන ෙහෝ 
twගලය ක�Zද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

206/’18 

ගZ උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ)  (i) 2017.07.31  නට ÊVයා දස ල\ෂෙG රජෙG ව)ාපෘ<ය යටෙ5 ලබා � ඇ< 
ÊVයා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, එ\ එ\  සe්\කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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272/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ඇÍ
��ය චâකා වැෙව පාzය හා කෘmකා	!ක කට$� සඳහා ජලය 
ලබාගනා ප�' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඇÍ
��ය ස<ෙපොෙළේ අපදව) චâකා වැවට එ\�ම �සා 0ශාල පKසර 
�ෂණය\ =.වන බව දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ත55වය අවම Vlමට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

603/’18 

ගZ අෙශෝක �යත මහතා,— නගර සැලu� හා ජල ස�පාදන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) t5තලම  සe්\කෙG පාzය ජල ගැට_වට &�ණ පා =�න ප�' සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප�' ප ංY ගාම �ලධාK වස�වල න� කවෙ	ද; 

  (iii) පාzය ජල ගැට_වට 0ස � ලබා�ම සඳහා “t5තලමට නෙවෝදය” 
වැඩ��ෙවළ යටෙ5 ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 

  (iv) එම ව)ාපෘ<ය යටෙ5 ෙ� වන0ට t5තලම  සe්\කෙG පාzය ජල 
පහuක� ලබා � ඇ< ප�' සංඛ)ාව ගාම �ලධාK වස� අ�ව කවෙ	ද; 

  (v) t5තලම  සe්\කෙG පාzය ජල ගැට_ව 0ස�මට අමාත)ාංශය ග�  ලබන  
�යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

753/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පළා5 සභා සඳහා උපෙwශකය ප5Vlෙ� z<මය කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (ii) ඌව පළා5 සභාෙ� උපෙwශකය ප5 Vlම, ඔ�ට �මනා ලබා �ම හා 
0ෙwශ සංචාරවල �රත �ම ස�බධෙය 0ගණන 0මuම\ =.කර <ෙNද; 

 (iii) අදාළ 0ගණන 0මuෙ� දැ\ෙවන කZ£ කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා පළා5 සභා �ලධාK ලබා � ඇ< ���Z ඉ Kප5 කරෙද; 

 (v) ෙමa� ය� වංචාව\, 0ෂමාචාරය\ =. � ඇ5න�, ඒ ස�බධෙය 0ෂය 
භාර අමාත)වරයා වශෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

977/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— <රසර සංව	ධන, වන¤� සහ පාෙwxය සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) වන අ
 ත	ජනය ෙහේ�ෙව අ�රාධtර  සe්\කෙG ෙගො�ෙ` 
ෙගො0තැවලට, �වාසවලට හා ¤0තවලට හා� පැ!ෙණන බව5; 



( 30 ) 

 

 (ii) ඒ සඳහා 0ස � ලබාෙදන ෙම වන¤� �ලධාK දැ�ව5 කළද, ෙමෙත\ 
ස�්ර 0ස ම\ ලබා�  ෙනොමැ< බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) ෙ� ස�බධෙය ෙ� වන0ට ය� �යවර\ ෙගන <ෙNද;  

  (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, අදාළ �ලධාK දැ�ව5කර, ෙමම  සe්\කෙG ජනතාවට 
වන අ
ෙග =.වන හා� ස�බධෙය 0ස � ලබා ෙදන  නය කවදාද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1001/’18 

ගZ පwම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— වාKමා	ග සහ ජල ස�ප5 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ර5නtර  සe්\කෙG ප<සංසක්රණය 
කරන ලද u², මධ)ම හා මහා වාKමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) එ\ එ\ ප<සංසක්රණ කට$5ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත &දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප<සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග5 ෙකොතා5කZවෙ` ෙ'ඛනය\ 
ඉ Kප5 කරෙද; 

 (v) ඉහත එ\ එ\ ව	ෂවලට අදාළ ප<සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ<ක හා ¯ල) 
පග<ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප<සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක)තා අධ)යන, පාKසKක සහ 
ඉංsෙZ වා	තා ඉ Kප5 කරෙද;  

 (vii) එම ප<සංසක්රණ කට$�වල� ඉව5 කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කර� ලැ�ෙ�ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග5 ෙකොතා5කZවෙ` ෙ'ඛනය\ 
ඉ Kප5 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1122/’18 

ගZ කනක ෙහේර5 මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) cමාසaත ¡ ලක එයා	 ලA සමාගම 0= ක'බ. කමය යටෙ5 
ලබාග5 qව යානය\ එම සමාගම 0= ක'බ. කමය යටෙ5 ෙවන5 
qව සමාගමකට නැවත ලබා � <ෙNද; 

 (ii) එම qව යානය ක'බ. කමය යටෙ5 ලබාග5 y=ං සමාගම සඳහා 
cමාසaත ¡ ලක එයා	 ලA සමාගම 0= ෙගව� ලබන මා=ක 
ක'බ. වාKකය ෙකොපමණද;   

 (iii) නැවත ක'බ. කමය යටෙ5 ලබා � ඇ< ආයතනය 0= cමාසaත              
¡ ලක එයා	 ලA සමාගමට ෙගව� ලබන මා=ක ක'බ. වාKකය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඉහත qව යානය qව ෙමෙහ$� බලපතයට සහ =0' qව යානා 

යාප ංY ෙ'ඛනයට  ඇ�ල5 වෙද; 
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 (v) එම qව යානයට 
යාප ංY අංකය\ <ෙN න�, එම අංකය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1137/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) 2015 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා, 

 (i) ¡ ලංක එයා	 ලA හරහා ආගමනය හා 0ගමනය කළ twගලය 
සංඛ)ාව; 

 (ii) �යාසර කළ වාර සංඛ)ාව; 

 (iii) එම qව සමාගම උපයන ලද ආදායම; 
 (iv) ලබන ලද ලාභය ෙහෝ පා§ව; 

එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනaද? 

(ආ) 2015 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා අලාභය\ =.vෙG න�, එම අලාභවලට ෙහේ� එ\ එ\ 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය එ�මා සඳහ කරෙනaද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1147/’18 

ගZ &හ�ම. නc	 මහතා,— නැවත ප ංY Vlම, tනZ5ථාපන, උ�ර සංව	ධන සහ 
a. ආග!ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) 2009 ව	ෂෙG� $ධමය ත55වය අවස �ෙම  පuව, උ�Z පළාෙ5 නැවත ප ංY 
v =ංහල, ෙදමළ සහ &ස
්� තැනැ5ත සංඛ)ාව, එ\ එ\  සe්\කය සහ පාෙwxය 
ෙ'ක� ෙකොEඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
477/’18 

ගZ 0මල�ර  සානායක මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකාව �ළ කංසා වැ�ම සඳහා රජය Âරණය\ ෙගන <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Âරණය ගැzමට ෙහේ� v පදනම කවෙ	ද; 
 (iii) කංසා ම5දව)ය\ බව ��ගෙද;  
 (iv) කංසා භා0තය ෙහේ�ෙව ශාlKක හා මාන=ක ෙසෞඛ) �Kෙහන බව 

��ගෙද; 
 (v) දැනට කංසා වැ�ම සඳහා zත)ා��ලව අවසර ලබාග5 twගලය හා 

ආයතන <ෙNද; 
 (vi) එෙසේ න�, zත)ා��ලව කංසා වගා කර ඇ< සථ්ාන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1189/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— වරාය හා නා0ක කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) වරාය හා නා0ක කට$� අමාත)වරයාෙ  ̀ෙපෞwග
ක කා	ය මLඩලයට අ�$\ත 
�ල වාහන සපයා ඇ< එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, තන�ර, ෙවකර ඇ< 
වාහනෙG ව	ගය, 
යාප ංY අංකය සහ එම ෙව Vlම සඳහා අ�ම<ය ලබා .ෙ 
ක�Z 0=ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1336/’18 

ගZ එස්. ¡තර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)ාංශය 0= උ�ර හා නැෙගනaර 
පළා5වල පාල� 1000\ ඉ Vlෙ� සැලැසම්\ ඉ Kප5 කර� ලැ� බව5; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ<ය එම පෙwශෙG ජනතාවෙ` fයාකාරක�වලට පෙයෝජනය\ 
ෙනොවන බව5; 

 එ�මා දෙනaද?  

(ආ) (i) ෙමම පාල� 1000 ව)ාපෘ<ය යටෙ5 උ�Z පළාෙ5 එ\ එ\  සe්\කය �ළ 
ඉ කරන ලද පාල� ��බඳ 0සත්ර කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ<ෙG ෙකොතා5කZවෙ` 0සත්ර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම පාල� සඳහා වන සැලu� එම පෙwශවලට ගැලෙපන ආකාරයට සකස ්
කර <ෙNද ; 

   (iv) ෙනොඑෙසේ න�, 0ෙwශ රටක සකස ් කළ ආකෘ<යකට අ�ව වැඩකට$� 
=.කර <ෙNද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) (i) ෙමම ව)ාපෘ<ය යටෙ5 &ද' ෙවකර ඇ< V
ෙනො¶Yය  සe්\කෙG 
පාල�  සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) වැඩ අවස v පාල� සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) තවම5 ඉ ෙව! පව<න පාල� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉ Vlමට �ය!ත පාල� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම පාල�වල ෙකොතා5කZවෙ` 0සත්ර කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 14 වැ! බදාදා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
68/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 286ට අ�ව, රජෙG uÊ|�ප5 ෙවෙළඳෙපොළ 
සංව	ධනය ෙව�ෙව, “බැ �කර �ශක්ාෂන” ආයතනය\ �a�ව� 
ලැ�ෙ�ද;  

 



( 33 ) 

 

 (ii) ¡ ලංකා මහ බැං|ෙවa අ�Éණය යටෙ5 අෙල0 වäහය\ �a��ම සඳහා 
රජෙG ඒකාබwධ අර&ද
 ෙවකළ Z�ය' !
යන 500\ උපෙයෝජනය 
කළ ආකාරය පැහැ 
 කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 2015 =ට 2017 ද\වා රජෙG uÊ|�ප5 ෙවෙළඳෙපොෙළa 0ෙwxය 
ආෙයෝජකයෙ` හැ=lම ෙකබ  �ද; ඔ� 0= එ\ එ\ ව	ෂෙG� ආපu 
කැඳv ආෙයෝජන ව�නාකම එ\ස5 ජනපද  ෙඩොල	ව
 ෙකොපමණද; 

  (iv) 2018 ව	ෂෙG =ට 0ෙwxය ආෙයෝජකය, ¡ ලංකාෙ� uÊ|�ප5 
ෙවෙළඳෙපොළ ෙකෙරa ආක	ෂණය කර ගැzම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

273/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i)  දැනට සබරග& පළාෙ5 =�න ÊVයා 0රaත උපා3ධාl සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය අ�ව එම සංඛ)ාව, ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප5�ෙම පuව ෙ� ද\වා සබරග& පළාත �ළ 
ÊVයා ලබා � ඇ< උපා3ධාl සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙසu ÊVයා 0රaත උපා3ධාlටද රජෙG හා ෙපෞwග
ක අංශෙG ÊVයා 
ලබා�මට අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

754/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙඩංq ෙරෝගය රට tරා ව)ා[ත බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2015 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා ෙඩංq ෙරෝගෙය !ය�ය සංඛ)ාව, 
එ\ එ\ පළා5 පාලන ආයතනය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) පළා5 පාලන ආයතන �= පK  =ය කට$� ඉ� ෙනොVlම �සා ෙඩංq 
ෙරෝගය ව)ා[ත වන බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙඩංq ෙරෝගය ව)ා[ත �ම වැළැ\�ම සඳහා පළා5 පාලන 
ආයතන බල ගැ�ම සඳහා අමාත)ාංශය ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

978/’18 

ගZ ඉෂා\ ර�මා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක කට$� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැව =ට අ�රාධtර <සාවැව ද\වා ජලය ලබාෙදන කලාවැව, පරණ 
ෙයෝධ ඇල, ජප ජබර වැ� ජලජ පැළෑ�ව
 වැc ඇ< බැ0 ජලය 
අපෙ5 යන බව5; 

 



( 34 ) 

 

 (ii) ෙගො0තැ කට$� සඳහා ජලය ලබා�ෙ�� ෙමම ජලජ පැළෑ� �සා ජලය 
ගලා යාෙ� පමාදය\ පව<න බව5; 

 (iii) අදාළ බලධාK දැ�ව5 කළද ෙමෙත\ 0ස ම\ ෙනොලැ�� බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) (i) මහ කනෙG ෙගො0තැ සඳහා ජලය &දා හැlමට ෙපර ෙමම ජලජ පැළෑ� 
ඉව5 Vlමට සැලැසම්\ සකසක්ර <ෙNද;  

  (ii) එෙසේ න�, එය fයා5මක කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1150/’18 

ගZ එස.් c. &�|මාරණ මහතා,— කෘmක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙG මහ කනෙG වEට\කා හා ත\කා
 වැ� ෙභෝගවල 
අසව්ැන අෙල0 VKමට ෙනොහැV�ම ෙහේ�ෙව ෙගො�ෙ` ආ	�කය 
කඩා වැ�� බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව වEට\කා !ල� ගැzම සඳහා මහා භාLඩාගාරෙය Z�ය' 
!
යන 05 ක &දල\  ෙවකළ බවට tව5ප5වල පළ v වා	තා සත)ය\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා !ල� ගැzමට හා අෙල0 Vlමට ස�බධ v ආයතන 

කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) ඉහත එළව² Vෙලෝ එක\ !ල�  ග� ලැ� !ල ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒවා අෙල0 කරන ලද !ල ෙකොපමණද;  

  (iii) !ල� ග5 එළව² පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම වැඩ��ෙව� රජයට =. v ලාභය ෙහෝ අලාභය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම වැඩ��ෙවෙළa සා	ථක5වය මත එය ඉ K ව	ෂෙG�5 fයා5මක 
කරෙද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1173/’18 

ගZ uසත tංY�ලෙ� මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප5 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i)  වAෙනa ගා�ය VK ෙගො�ෙග ෛද�කව ලබා ගනා එළVK සහ       
� VK yට	 පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතK e|ණාමලය  සe්\කෙය ෛද�කව ලබා ගනා  එළVK සහ 
� VK yට	 පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) !'ෙකෝ ආයතනය 0= ලබා  ගනා VKවලට ෙග�� කර� ලබෙ  න 
15 කට වර\ වන න&5, e|ණාමලය  සe්\කෙය ලබාෙගන ඇ<  යර 
VKවලට මාස ෙදකV ෙග�� ෙනොVlමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) e|ණාමලය  සe්\කෙG, ෙගෝමරකඩවල, පද0 ¡ tර, ෙමොරවැව, 
කතෙ', ෙසේZ0ල, තඹලග&ව, නගර හා කඩව5, V�යා, &å	, 
ෙවZග' හා |¶චෙ�
 යන පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසවල =�න VK 
ෙගො� පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 



( 35 ) 

 

 (ii) එම පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසවල VK ෙගො�ට !'ෙකෝ ආයතනය 0= 
ෙ� වන0ට ෙග�මට ඇ< &දල එ\ එ\ පාෙwxය ෙ'ක� ෙකොEඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම &ද' ෙගව� ලබන  නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1169/’18 

ගZ u�' හ ෙන5< මහතා,— නගර සැලu� හා ජල ස�පාදන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර ජල ව)ාපෘ<ෙG 04 වැ� අ යරට අය5 ඉ Vl� කට$� �මවන  නය 

කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ<ය �ම Vlෙ�� අෙ[\mත ජල ධාKතාවය දැනට පව<න ජල 
ධාKතා අගයට වඩා ෙකොපමණ අගය\ ගෙද; 

 (iii) ෙමම ව)ාපෘ<ය සැලu� කර ඇ< පK  =. Vlමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජා<ක ජල ස�පාදන හා ජලපවහන මLඩලය �	ෙwශ කරන �.අA. ජල නල 
ෙව�වට ෙවන5 ¤.ඊ. ජල නල ව	ගය\ එyමට අදාළ ෙකොතා5 සමාගම 
උ5සාහ කරන බව දෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) ක�Z��ය පෙwශයට එyමට �ය!ත ජල නලෙG 0ශක්�භය ෙකොපමණද; 

 (ii) එමS එම පෙwශයට අවශ)වන අඛLඩ ජල සැප$ම සtරා
ය හැV 

වෙද;  

 (iii) ජල නල එyමට ඇ< &² Vෙලෝ�ට	 පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) එමS  \වැ'ල සහ |ඩාවැ'ල පෙwශ ආවරණය වන පK  පමාණව5 ජල 

ධාKතාව\ සපයෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1190/’18 

ගZ �ම' ර5නායක මහතා,— �වාස හා ඉ Vl� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) �වාස හා ඉ Vl� අමාත)�මාෙ  ̀ ෙපෞwග
ක කා	ය මLඩලයට අ�$\ත �ල 
වාහන සපයා ඇ< එ\ එ\ �ලධාKයාෙ` නම, තන�ර, ෙවකර ඇ< වාහනෙG 
ව	ගය, 
යාප ංY අංකය සහ එම ෙව Vlම සඳහා අ�ම<ය ලබා .ෙ ක�Z 
0=ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1276/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප5 සංව	ධන සහ ගා�ය ආ	�කය 
��බඳ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකාෙ� ඉසස් වගා කර� ලබන පෙwශ කවෙ	ද; 

 (ii) අපනයනය Vlම සඳහා ඉසස් වගා කර� ලබන වගාකZව සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ¡ ලංකාෙ� වා	mක ඉසස් �ෂප්ාදනය ෙකොපමණද; 



( 36 ) 

 

 (iv) 2015 ව	ෂෙG =ට ෙ� ද\වා ¡ ලංකාෙ� ඉසස් වගාෙව ලද වා	mක  
0ෙwශ 0�මය පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉසස් වගා Vlම සඳහා රජය ලබා � ඇ< සහන කවෙ	ද;  

 (vi) ඉ KෙG � ඉසස් වගාෙව ලැෙබන 0ෙwශ 0�මය වැ� කර ගැzම සඳහා 
රජය කට$� කරෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ගනා ලද fයාමා	ග පැහැ 
 කරෙද; 

 (viii) වගාකZව ශ\<ම5 Vlම සඳහා ග� ලබන �යවර පැහැ 
 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1290/18 
ගZ තාරක බාල�Kය මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත)�මාෙග 

ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) කෑග'ල අ�Z මා	ගෙG 3 වැ� අ යර යටෙ5 අ5ප5 කර ග5 ඉඩ� සඳහා 
රජය 0= සමහර ප ංYකZවට ව  &ද' ලබා � ඇ< බව5; 

 (ii) එෙහ5, එෙසේ පවරාග5 කෑග'ල, බLඩාරනායක මාවෙ5, අංක 145a ප ංY  
ෙබෝගහලද ප�ෙ' අයට අය5 ඉඩම සඳහා Z.2,375,750/-ක &දල\ 
ෙග�මට, ඉඩ� අ5කර ගැzෙ� සමාෙලෝචන මLඩලය 0= Â. කර ඇ< 
බව5;  

 (iii) ෙකෙසේ ෙවත5, ෙ� වනෙත\ එම ව  &දල ඔ�ට ලබා� ෙනොමැ< බව5; 

එ�මා දෙනaද?  

(ආ) ෙබෝගහලද ප�ෙ' �යා හා ෙසොෙහො$ර !ය ෙගොස ්ඇ< අතර, ඉ<Kව ඇ5ෙ5 
එම ප�ෙ' කාතාව පමණ\ වන බැ0, ෙ� ස�බධෙය සා�ක��තව 
සළකා බලා zත)ා��ලව ඔ�නට ලැ�ය $� ව  &දල ක�න! ලබා �මට 
�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1297/’18 

ගZ 0මල�ර  සානායක මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමරට පධාන ෙපෙළේ පාස' අතර වා	mකව පැවැ5ෙවන fකE හා ෙවන5 
�ඩා තරඟවල� �ය	 සහ ම5ව�ර �පදවන සමාග� මS �ය	 පානය 
පව	ධනය Vlමට fයා කරන බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, පාස' දZවට එA =. වන හා�ය වැළැ\�ම සඳහා ෙගන ඇ< 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1325/’18 

ගZ ==ර ජයෙකො� මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ෙwශපාලන ප
ගැz�වලට ල\vව යන පදනම මත අධ)ාපන ෙසේවෙG 
උසස�්� ලබා�මට �යවර ෙගන <ෙNද; 

 (ii) ඉහත කZණ මත උසස�්� ලබා�මට �	ෙwçත අධ)ාපන ෙසේවෙG ෙය� 
=�න සංඛ)ාව සහ ඔ�ෙ` න� කවෙ	ද; 

 



( 37 ) 

 

 (iii) ෙwශපාලන ප
ගැz�වලට ල\vවායැA �	ෙwශ Vlම සඳහා ප5කරන ලද 
ක!�ෙ� සාමාsකය ක�Zද; 

 (iv) එම ක!� සාමාsකයද ෙwශපාලන ප
ගැz�වලට ල\vව යන පදනම 
මත උසස�්� සඳහා �	ෙwශ ලබා <ෙNද;  

 (v) එෙසේ න�, එම ක!�ෙ� සාමාsකය ෙවත ලබා�මට �	ෙwශ කර ඇ< 

උසස�්� කවෙ	ද; 

 (vi) එම උසස�්� ෙහේ�ෙව අධ)ාපන ෙසේවය බරපතල �Kèමකට ල\වන බව 

��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1328/’18 

ගZ එස.් ¡තර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය  සe්\කෙG, අ	ධw�ප කලාපෙG, එ_වA<� නමැ< �පෙතa �a� 
පාස' සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �පෙතa �a� සරවනබවා 0.හෙලa අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) 0භාගයට ෙපz 
=¹මට �දාන� çෂ)ය එම 0.හෙ' වාර 0භාග සඳහා ෙපz =�න අවස 
ෙශේ�ය කවෙ	ද; 

 (iii)  දැනට එම çෂ)ය අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) 0භාගය සඳහා ෙපz =�� ලබන 
0.හල කවෙ	ද; 

 (iv) අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) 0භාගය එ_වA<�a පැවැ5�මට ඇ< බාධක කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1343’18 

ගZ �හා' ගල[ප5< මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ. (0ෙශේෂ 030ධාන) පනත fයා5මක Vlම 
සඳහා uරාබ. ෙදපා	තෙ��ව යටෙ5 �a�වන ලද �ෂප්ාදන බ. අංශෙයa 
ෙසේවය Vlම uරාබ. පl\ෂකවZ 0=  ප<\ෙෂේප කරන ලද බව5; 

 (ii) එබැ0, එම පනෙ5 uරාබ. පl\ෂක ෙසේවයට අය5 රාජකාK ඉ� Vlම 
සඳහා බඳවාගනා ලද උප පl\ෂකවZ, uරාබ. පl\ෂක ෙසේවයට උසස ්
Vlම ��ස &ද' ෙරqලා= 71 යටෙ5 uරාබ. පl\ෂක තන�Z 10 \ 
ජා<ක අයවැය අධ)\ෂ ජනරා'වරයා  0= අ�මත කර ඇ< බව5; 

 (iii) අ�මත කළ එම තන�Z uරාබ. ෙදපා	තෙ��ෙ� �ෂප්ාදන බ. අංශයට 
අ�$\ත කර ඇ< උප පl\ෂකවZ උසස ්Vlම මS �ර�මට &ද'  හා 
ජනමාධ) අමාත)ාංශෙG ෙ'ක�වරයා 0= අ�මත කර ඇ< බව5; 

 (iv) පl\ෂණය\ මS උසස�්� ලබා�  එම තන�Z 10 �ර�ම සඳහා සහ උසස ්
Vlමට අ�මත කර ඇ< බව5; 

 එ�මා ��ගෙනaද? 

(ආ) (i) �ෂප්ාදන බ. උප පl\ෂකවZ uරා බ. පl\ෂක තන�රට උසස ් කර 
<ෙNද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම twගලයෙ` න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 38 ) 

 

1354/’18 

ගZ ගා!{ ෙලො|ෙ` මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා සංස්කෘ<ක කට$� 

අමාත)�මා ෙග ඇcමට,— (1) 

(අ)  (i) 2015.01.15 වැ�  නට මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&දෙ' ෙසේවෙG ෙය� =� සà්ර, 
අ�ය� හා ෙකොතා5 ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015.01.15  න =ට 2018.05.15  න ද\වා මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&දලට 
සà්ර, අ�ය� හා ෙකොතා5 පදනම යටෙ5 බඳවාෙගන ඇ< ෙසේවකය 
සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම බඳවා ගැz� මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&දෙ' �Kස ් පාලන සැලැසම්ට 
අ��ලව  =. කර <ෙNද; 

 (iv) ඉහත (ii)a සඳහ ෙසේවකය ෙව�ෙව මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&ද
 
වැ�[ හා �මනා ෙලස මා=කව වැය කර� ලබන &දල ෙකොපමණද; 

 (v) 2015.01.15  න =ට 2018.05.15  න ද\වා මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&ද
    
tරා0ද)ා ෙදපා	තෙ��වට සà්ර, අ�ය� හා ෙකොතා5 පදනම යටෙ5 
බඳවාෙගන ඇ< ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v)a සඳහ ෙසේවකය ෙව�ෙව මධ)ම සංසක්ෘ<ක අර&ද
 
වැ�[ හා �මනා ෙලස මා=කව වැය කර� ලබන &දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ� 15 වැ! ?හස්ප@�දා 

වාYක ���Z අෙ[\ෂා කරන පශ්න 
69/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ.ල qණව	ධන මහතා,— &ද' හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 281, 282, 283 සහ 284 a සඳහ කර ඇ< 
කZ£ අ�ව, ¡ ලංකාෙ� පා`ධන ෙවෙළඳෙපොළ සංව	ධනය ෙව�ෙව 
අ�ගමනය කළ පධාන fයාමා	ග පැහැ 
 කරෙද;  

 (ii) ෙයෝජනා අංක 284ට අ�ව,  ¡ ලංකාෙ� uÊ|� හා 0�මය ෙකො!ෂ සභා 
පනත සංෙශෝධනය Vlමට අදාළව ෙගන ඇ< fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) ෙකොටස ්ෙවෙළඳෙපොළ සංව	ධනය මැන බැyම සඳහා ෙයොදා ගනා ස�මත 
ද	ශකයට අ�ව, ව	ෂ 2000 =ට 2017 ද\වා, ¡ ලංකා ෙකොටස ්
ෙවෙළඳෙපොෙළa පග<ය ��බඳ උපනÂ දැ\ෙවන වqව\ ඉ Kප5 
කරෙද; 

  (iv) ව	තමානෙG� අසාමාන) ෙලස ෙපොé අ�පා<කය ඉහළ ෙගොස ් පැවÂම, 
ෙකොටස ්ෙවෙළඳෙපොළ සංව	ධනයට බාධාව\ ෙලස සලකෙද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය දර� ලබන අදහස කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 39 ) 

 

205/’18 

ගZ උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා<ක ප<ප5< හා ආ	�ක 
කට$� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා3ප<�මා සහභා� v 0ෙwශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එX එ\ එ\ 0ෙwශ සංචාරයට සහභා� v twගලයෙ` න�, තන�Z සහ 
එම twගලය ෙව�ෙව රාජ) සහ අ	ධ රාජ) ආයතන 0= දරන ලද 
0යදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
275/’18 

ගZ ෙහේෂා 0තානෙ` මහතා,— 0.
බල හා tන	ජනzය බලශ\< අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) බලශ\<ය ��බඳ ජා<ක ප<ප5<ය �ය!ත පK  පා	
ෙ��ව ෙවත 
ඉ Kප5 Vlමට ෙනොහැV � ඇ< බව ��ගෙද; 

 (ii) එම ප<ප5<ය පා	
ෙ��ව ෙවත ඉ Kප5 Vlමට ෙනොහැV vෙG මද; 
 (iii) ෙකෙසේ ෙවත5, ඉ KෙG� ෙහෝ බලශ\< ��බඳ ජා<ක ප<ප5<ය\ සකස ්

Vlමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

755/’18 

ගZ ච!ද 0 ෙ}=K මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) 0ය²ව මැ<වරණ ෙකොEඨාසෙG, �ගහV�ල අධ)ාපන ෙකොEඨාසය �ළ       
බ/කරඳගහමඩ 0ද)ාලය න! පාසල\ <ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම පාසෙ' çෂ) සංඛ)ාව සහ qZවZ සංඛ)ාව  ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ස�්ර �ඩා ��ය\ ෙනොමැ< �ම �සා, පu�යදා එම පාසෙ' �ඩා උ5සවය 
අසළ �a� මා	ගයක පැවැ5v බව දෙද; 

 (iv) .ෂක්ර පළාතක �a� ෙමම පාසෙ' අ§පා§ ස�ª	ණ Vlම සඳහා 
අමාත)ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1123/’18 

ගZ කනක ෙහේර5 මහතා,— රාජ) ව)වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පVසථ්ාන ජාත)තර qව සමාගමකට ක'බ. කමය (Wet lease) යටෙ5  
qව යානය\ ලබා � <ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම qව යානය පැයකට ක' බ. ලබා � ඇ< &දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �0u� ගත�ම ෙකොපමණ කාලය\ සඳහා වලංq වෙද; 

 (iv) ඒ සඳහා ෙමෙත\ අය0ය $� &² &දල ලැ� <ෙNද; 

 (v) ෙනො එෙසේ න�, ලැ� ඇ< &දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) ෙමම ක'බ. කමය  යටෙ5 තව5 qව යානා සඳහා �0u� ගත � <ෙNද; 
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  (ii) ෙනොඑෙසේ න�, �0u� ගත�මට �දාන�ව =�ෙද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1291/’18 

ගZ uසත tංY�ලෙ� මහතා,— කෘmක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) කෘmක	ම අමාත)ාංශය පව5වාෙගන ය� ලබන රාජ�Kය අංක 288 a �a� 
�. ¸. ෙ}. ටව	 ෙගොඩනැ�'ල |
යට/බwදට ලබා ග5 �0uෙ� �ටපත\ 

ලබා ෙදෙද; 

 (ii) එම �0uමට අ�ව එa මා=ක |
ය, |y/බ. කාල cමාව ආර�භ v  නය සහ 

එම කාලය අවස වන  නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙගොඩනැ�'ල |
යට/බwදට ෙගන පKහරණය ෙනොකර =�න ලද කාලය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) එම කාලය සඳහා ෙග�� කර <ෙNද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) එX ෙගොඩනැ�'ල ලබා ගැzෙ�� 03ම5 ෙටඩ	 ප�පා�ය\ අ�ගමනය 
කර <ෙN න�, ඒ සඳහා ඉ Kප5ව <� !ල ගණ කවෙ	ද; 

 (ii) ෙගොඩනැ�'ල |
යට ගැzම සඳහා අමාත) මLඩල අ�ම<ය\ ලැ� <ෙN 
න�, එa �ටපත\ ලබා ෙදෙද; 

 (iii) අමාත)ාංශය ක
 පව5වාෙගන යන ලද “ෙගො0ජන ම රය” නැවත  ලබා  
ගැzම සඳහා පා	
ෙ��ෙව කරන ලද ඉ'yමට ලැ�£ ප<චාරය  
කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1277/’18 

ගZ දයා=K ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙwxය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ¡ ලංකාෙ� රජෙG ෙරෝහ'වල ෙසේවය කරන ෙහද �ලධාK සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙහද �ලධාK tර[පා§ ඇ< ෙරෝහ' කවෙ	ද;  

 (iii) ෙ� වන0ට පව<න tර[පා§  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම tර[පා§ ඇ< �මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) ෙරෝහ'වල පව<න ෙහද �ලධාK tර[පා§  ෙහේ�ෙව ෙරෝ� ප5 වන 
අපහuතා අවම Vlම සඳහා ෙ� වන0ට ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ආ) (i) අදාළ tර[පා§ සඳහා අය.�ප5 කැඳ�මට ෙ� වන0ට ගැසE �ෙ�දන �|5 
කර <ෙNද; 

 (ii) ෙහද �ලධාK තන�ර සඳහා බඳවා ගැzෙ� u.uක� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වන0ට tර[පා§ �ර�ම සඳහා කට$� කර ෙනොමැ< න�, එම tර[පා§ 
�ර�ම සඳහා කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1295/18 
ගZ තාරක බාල�Kය මහතා,— පළා5 සභා, පළා5 පාලන සහ �ඩා අමාත)�මාෙග 

ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) tර[පා§ව පව<න මාවනැ'ල පාෙwxය සභාෙ� ෙ'ක� íරයට එa ක
 
ෙසේවය කර �ෂණ ෙචෝදනාවලට ල\ v එ�. පw!{ ෙසෙනෙහලතා මහ5!ය 
ප5 කළ බව5; 

 (ii) ඇයට 0Zwධව පළා5 ආL§කාරවKයට කරන ලද පැ!�'ල\ මත =. කළ 
පl\ෂණයV පu, ඇය ෙසේවෙය ඉව5 කර ඒ ෙව�වට පළා5 රාජ) 
ෙසේවා ෙකො!ෂ සභාව 0= එම තන�ර සඳහා වැඩ බැyෙ� පදනම මත 
තන�ර සඳහා u.uක� සtරා ඇ< ඩN.�.ෙ\. ඒකනායක මහතා ප5 කර 
ඇ< බව5; 

 (iii) පාෙwxය සභාෙ� ව5ම සභාප<වරයා 0= ඒකනායක මහතාට පාෙwxය 
සභා ෙ'ක� íරෙG රාජකාl කට$� Vlමට ඉඩ ෙනොෙදන බව5; 

 එ�මා දෙනaද? 

(ආ) එබැ0  සභාප<වරයාෙ` ෙමම z<0ෙරෝ� සහ සදාචාරව5 ෙනොවන fයාදාමය 
ස�බධෙය සබරග&ව ප ළා5 ආL§කාරවKය දැ�ව5 කර u.u fයාමා	ගය\ 
ගැzමට කට$� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනaද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

 


