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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

10/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— "#$ සංෙ'ශ, ()ට+ ය-තල පහ0ක1 හා "ෙ'ශ 23යා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මැදෙපර=ග ගෘහ ෙසේවය ඇ�? "ෙ'ශ 23යාවල ෙයෙදන @ ලාං3ක 
ශBකය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔH5 මාIකව @ ලංකාවට එවK ලබන "ෙ'ශ "Mමය පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) "ෙ'ශ 23යාවල ෙයෙදන @ ලාං3කය5 ලබා ග5නා වැNෙප5 @ ලංකාවට 
එවK ලබන Oද+ සඳහා රජය "I5 බ# අය කර5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම මාIක බ# පRශතය ෙකොපමණද; 

 (v) ""ධ #ෂක්රතා මධ4ෙU තම ශමය වැය කර ලබා ග5නා වැNෙප5 රජය බ# 
අය 3Vම සාධාරණ ව5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
29/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU, ගඟ ඉහළ ෙගො"ජන බලපෙ'ශෙU, fgඋ+ල 
"හාරසථ්ානයට අය� ජ1jගහOලෙදMය නමැR klර MI අවසරය35 
ෙතොරව mරවා ෙපෞ'ග$ක මාaගය ඉ=කර ඇR බව�; 

 (ii) ෙ1 සඳහා oඨ ෙ+ඛන සකස ්3Vමට රජ ෙU Oද+ "යද1 කර ඇR බව�; 

 (iii) ඉහත මාaගය ඉ=කර ඇ�ෙ� කෘ`කaම පaෙUෂණ Mෂප්ාදන 
සහයකවරෙයkෙ_ Mවස සඳහා පෙqශ මාaගය වශෙය5 බව�; 

 (iv) ඉහත මාaගෙU ආර1භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉ=කර ඇR බව�; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙU අ(පාර ෙහෝ ෙනොRjK බව�; පාෙ'sය සභාවට අය� 
ෙනොවන බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) මහජන Oද+ අවභා"තා කරන ෙමවැM Mලධාg5 ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන �යවර 
කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

(අටවැM පාa$ෙ15�ව - ෙදවැM සභාවාරය) 
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( 2 ) 

 

3. 
57/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අKව, ආරෂණ ආෙයෝජන f{1 කමය 
අෙහෝI කරK ලැjෙqද;  

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද;  

 (iii) උත ෙයෝජනාෙව5 @ ලංකාෙව5 බැහැරව සව්}ය Oද+ තබාෙගන I-න 
@ ලාං3කය5ට එම Oද+ මq~මට 2ෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉ+�මට 
ෙමෙත ලැ� ඇR පRචාර කවෙaද; 

 (iv) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අKව, බැංk f{1 කමය හරහා �ටරට තබාෙගන 
Rෙබන Oද+ ෙමරටට ෙපේෂණය කරන 3Iම m'ගලෙයkට එෙරXව රජය 
"I5 ෛනRක �යවර ෙනොග5නා බව Mශ�්තව සඳහ5 3Vමට Oද+ 
අමාත4වරයා ෛනRක බලය ලබාග� ආකාරය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
142/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— Mවාස හා ඉ=3V1 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) එස.් 7. �. ෙසෙන"ර�න මහතා (m'ග$ක  $�  ෙගොK අංක 3/2/3/3/1/18/ -11 
ෙව?ම) ජාRක Mවාස සංවaධන අ�කාgෙU ෙසේවෙය5 ඉව� � =නය 
කවෙaද; 

 (ii) 23යාෙව5 ඉව�වන "ට ඔ� දැ� තන�ර කවෙaද; 

 (iii) ෙසෙන"ර�න මහතා සව්}ය අ�RවාIක1 කඩ�ම ��බඳව ජාRක Mවාස 
සංවaධන අ�කාgයට එෙරXව @ ලංකා මානව XBක1 ෙකොBෂ5 සභාවට 
පැB�$කර Rෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) එ} ප$ගැ�ම ��බඳ පැB�+ල, එම පැB�+ල ස1බ5ධෙය5 මානව 
XBක1 ෙකොBසෙ1 MVෂණ සහ Mk� කළ Mෙයෝගය සභාගත 
කර5ෙ5ද; 

 (ii) ඔ�ට ලබා#5 සහන සහ එම සහන ලැj{ =නය කවෙaද; 

 (iii) ඔ�ට ව5= Oද+ �gනමා Rෙ�ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
174/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ක5තෙ+ 7M කaමා5තශාලාෙq ඇR යකඩ "3�ම සඳහා ෙට5ඩa 
කැඳවK ලැjෙqද; 



( 3 ) 

 

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 (iii) ෙට5ඩරය සඳහා ඉ=gප� � සමාග1 හා ඔH5ෙ_ Bල ගණ5 කවෙaද; 

 (iv) එම ෙට5ඩරය ලබාග� සමාගම කවෙaද; 

 (v) ෙමම කaමා5තශාලාව සඳහා ඉ5=යාK සමාගම සමඟ ආෙයෝජන 
ව4ාපෘRය සැල01 කර Rjෙ5ද; 

 (vi) එෙසේ න1, එම සමාගම කවෙaද; 

 (vii) එම ආෙයෝජන f"0ම සභාගත කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
209/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ)  2015.09.01 =න Iට 2017.07.31 =න දවා ජනා�පRවරයා, අගාමාත4වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත4ව	5 සමඟ ෙය#K "ෙ'ශ සංචාර ද ඇ�?ව එ එ 
පාa$ෙ15� ම5�වරයා ෙය#{ Mල "ෙ'ශ සංචාර සංඛ4ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කර5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
226/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන 
සහ X5# ආගBක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) OලRq =සb්කෙU, m#k(�	�m පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU  �Xටා 
 Rෙබන ඉරෙන�යාෙල� සහ ආන5දmර1 පෙ'ශවල ජනතාව නැවත 
 ප=ං�කර ඇR බව�; 

 (ii) එ} ජනතාව එම පෙ'ශවල ව� ඉඩ1 �'ධ ප"ත 3Vෙ1� "ශාල වශෙය5 
mmරන දව4 හO � ඇR අතර ඒ ස1බ5ධව MI බලධාg5ට ද5වා ඇR බව�; 

 (iii) එමMසා අදාළ පෙ'ශෙU mmරණ දව4 ඇR බවට දැ5�1 mව	 ස"කර 
Rෙබන බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම පෙ'ශෙU mmරණ දව4 ඉව� 3Vම සඳහා ෙ1 වන"ට �යවර ෙගන 
Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම mmරණ දව4 ස1�aණෙය5ම ඉව� 3Vමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
254/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 2020 වන"ට @ ලංකාෙq "#$ ප'ධRය �ළ අෙ�`ත ඉ+^ම කවෙaද; 



( 4 ) 

 

 (ii) එම ඉ+^ම සmරා ගැ�ම සඳහා සහ "#$ Xඟය ඇR�ම වැළැ�ම සඳහා 
අමාත4ාංශය "I5 ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

 (iii) හ=I Mයඟ ත��වයකට O�ණ�ම සඳහා ලංකා "#$බල ම�ඩලය ස�ව 
වැඩ��ෙවළ Rෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1 , ඒ ම5ද? 

9. 
393/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq පළා� සංවaධනය සඳහා මධ4ම රජය ම�5 ලබා � ඇR නව 
අමාත4 �රය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත4ාංශ ෙව5 ෙව5 වශෙය5  කවෙaද; 

 (iii) එම අමාත4ාංශ සඳහා 2017 වaෂයට ෙව5 කර R� පRපාදනය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) සබරගO සංවaධන අමාත4ාංශය ම�5 ව4ාපෘR සංවaධනය සඳහා පRපාදන 
ෙව5කර Rjෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම පRපාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව4ාපෘR කවෙaද;  

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
462/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා 
සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා සාමය ��බඳ 
අමාත4වරයාෙ_ අමාත4 කාaයාලවල $�නය5 කවෙaද; 

 (ii) එම කාaයාල ෙවKෙව5 k� ෙහෝ බ# ෙගව5ෙ5 න1, එම මාIක k�/බ# 
Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට 2017 වaෂය දවා ෙගවා ඇR O? k�/බ# Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) අමාත4වරයාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලෙU Mලධාg5 සංඛ4ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලය සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 (iii) අමාත4වරයා සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 

 

 



( 5 ) 

 

11. 
474/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව �ළ I# � ඇR සහ I#ෙවB5 පවRන අකBකතා 
ස1බ5ධෙය5 "ගණකා�පRවරයා "I5 අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 =නැR "මaශන වාaතාව ඌව පළා� පධාන ෙ+ක1 ෙවත යවා 
ඇR අතර එම වාaතාෙq පළා� පාලන ආයතන ම�5 පාස+ ෙපො� ෙබදා 
හැVම ස1බ5ධව අනාවරණය කර ඇR ෙ§ද අංක 6 (අ) (i) Iට (iii) දවා 
ක	{; 

 (ii) එම අනාවරණය5ට අදාළව (ආ) (i) Iට (vi) දවා I# කර ඇR MVෂණය 
කර ඇR ක	{;  

කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
526/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 වaෂෙU ඇR � ගංව�ර හා නායයා1ව$5 අගRයට ප� පH+වලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රෂණ ව5= Oදල එම පH+වලට ලැ� 
Rෙ�ද; 

 (ii) 2016 වaෂෙU ගංව�ර ඇR� අවසථ්ාෙq� හාM � Mවසකට උපgමය ලෂ 25 
දවා රෂණ ව5= Oද+ ලබාගත හැ3 බව අගාමාත4�මා "I5 
පාa$ෙ15�ෙq� පකාශ කළද, එ} ගංව�රට ල � ෙකොෙළො5නාව, 
අංෙගොඩ, වැ+ල1�-ය, ෙසේදව�ත, කැළ�O+ල, පෑ$යෙගොඩ, ක©ෙවල හා 
පහළ ෙබෝBgය යන පෙ'ශය5X �X- 3I# Mවසකට ෙ1 දවා එබª 
රෂණ ව5= Oදල ලැ� ෙනොමැR බව ��ග5ෙ5ද;  

 (iii) 2016 හා 2017 වaෂවල� "පතට ප��ව5ෙ_ හාM � Mවාස තෙසේ	 කර 
රෂණ ව5= Oදල ෙහෝ කවර ෙහෝ ව5= Oදල ෙග�මට �යවර ගK 
ලබන =නය කවෙaද; 

 (iv) හාM� Mවාස සඳහා ෙ1 වන"ට ය1 ව5= Oදල ෙගවා ඇ�න1, එෙසේ ව5= 
ලැ� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රෂණ Oද+ ෙගවා ඇR පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
562/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ� ෙසේවය කරන y	ව	 සංඛ4ාව, එ එ අධ4ාපන 
ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (ii) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1  දවා y	ව	5ට ආපදා ණය ෙග�ම සඳහා Mදහස ්
කර ඇR Oද+ පමාණය එ එ වaෂය අKව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට ෙ1 දවා ආපදා ණය ඉ+^1 කළ y	ව	5 සංඛ4ාව, එ එ 
අධ4ාපන ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 (iv) ෙ1 වන"ට ආපදා ණය ෙගවා ඇR y	ව	 සංඛ4ාව, එ එ අධ4ාපන 
ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැR y	ව	5ට එම ණය ෙග�මට අමාත4ාංශය 
ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
991/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අ1පාර =සb්කෙU, ප=යතලාව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය �ළ  �X- 
හªනාග� mරා"ද4ා�මක සථ්ාන සංඛ4ාව හා ඒවාෙU න1 කවෙaද; 

 (ii)  එම ෙකො�ඨාසය �ළ කැ�1 ෙනොකරන ලද එෙහ�, හªනාග� 
mරා"ද4ා�මක සථ්ාන �Xටා Rෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න1, ඒවා කවෙaද; 

 (iv) ඉහත ෙකො�ඨාසෙU �X- mරා"ද4ා�මක වැදග�කම සXත රජමහා "හාර 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v)  ඉහත mරා"ද4ා�මක සථ්ානවල සංරෂණ කට�� ෙවKෙව5 ෙව5 කර 
ඇR පRපාදන ��බඳ ස1�aණ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැK1�ම සහ =නට MයBත කට�� 
 

*1.  

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන� ම�5 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ� 4(3) වග5Rය සහ 14 
වග5Rය සමඟ 3ය"ය �� එ} පනෙ� 20 වග5Rය යටෙ� ආනයන හා අපනයන (පාලන) 
Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4වරයා "I5 
සාදන ල#ව, 2018 ®M 18 =නැR අංක 2076/4 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 
2018.07.17 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*2.  

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන පනත යටෙ� Mෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා අපනයන සංවaධන 
පනෙ� 14(1) වග5Rය යටෙ� ෙසස් බ# ස1බ5ධෙය5 සංවaධන උපාය මාaග හා 
ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 ¯$ 24 =නැR අංක 2081/10 
දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද 
Mෙයෝගය අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*3. 

අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— අ�	දහ5 
� තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලෙU සාමා)කය5 සඳහා පාgශ Bකය5 ෙග�ම,— 2016 
අංක 14 දරන අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලය (�XN�ම, පgපාලනය 
3Vම සහ කaතව4 ඉN 3Vම) පනත යටෙ� ස්ථාපනය කරන ලද අ�	දහ5 �ව5 
��බඳ කාaයාලය සඳහා එම පනෙ� "�"ධාන අKව ආ�©කම ව4වස්ථා සභාෙq 
Maෙ'ශය මත සභාපRවරෙයk ඇ�? සාමා)කය5 හ� ෙදෙනk ප� කරන ලද අතර, 
එම පනෙ� 20 වැM වග5Rය ප කාරව එම කාaයාලෙU සාමා)කය5ෙ_ වැN� 
පාa$ෙ15�ව "I5 °රණය කළ �� අතර එය ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන 
ෙහ�5ද;  

අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ෙස�ම, ඔH5 I-න සථ්ානය ෙසොයා ගැ�ම හා ඔH5ෙ_ 
ත��වය පැහැ=$ කර ගැ�ම සහ අ�	දහ5 �ව5ෙ_ පH+වල සාමා)කය5 හට ව5=, 
මෙනෝ සමා±ය සහාය හා ෙවන� උපකාර ලබා �ම හා අ�	දහ5 �ව5 ��බඳ I'²5 අවම 
කර ගැ�ම සඳහා අදාළ බලධාV5 ෙවත Maෙ'ශ ලබා�ම සඳහා ෙමම කාaයාලයට බලය පැවV 
ඇR ෙහ�5ද;  

ඒ අKව, ජනා�පRවරයා "I5 ෙමම කාaයාලයට අදාළව 2018 මාa� 22 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සංෙ'ශයට 2018 ¯M 05 =න පැවR අමාත4 ම�ඩල 2ස�්ෙ1 � 
°රණය කළ පg= සාමා)කය5ෙ_ පාgශ Bකය5 පහත සඳහ5 පg= ෙග�මට අමාත4 ම�ඩල 
අKමRය ලබා � ඇR ෙහ�5ද:—     

(අ) ෙමම කාaයාලෙU සභාපRවරයා සඳහා 	.100,000/-ක මාIක �මනාව, 
	.10,000/-ක මාIක #රකථන �මනාව හා මාIකව ඉ5ධන �ටa 225   
සXතව Mල වාහනය ලබා �මට; සහ 

(ආ) අෙනk� සාමා)කය5 සඳහා 	.75,000/-ක මාIක �මනාව, 	. 8,000/-ක 
මාIක #රකථන �මනාව හා Mවෙසේ Iට කාaයාලය ෙවත ඇR #ර ප මාණය 
මත පදන1ව 3.´. 350ක 7මාව දවා 	.25,000/-ක ප වාහන �මනාව 
ෙහෝ 3.´. 350ක ෙහෝ ඊට වැ( #ර ප මණය සඳහා 	.50,000/-ක ප වාහන 
�මනාව ෙග�ම. 

ඒ අKව, 2016 අංක 14 දරන අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 ��බඳ කාaයාලය 
(�XN�ම, පgපාලනය 3Vම සහ කaතව4 ඉN 3Vම) පනෙ� 20 වැM වග5Rය ප කාරව එම 
කාaයාලෙU සාමා)කය5 සඳහා ඉහත සඳහ5 පg= පාgශ Bකය5 හා ෙවන� �මනා රජෙU 
ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන පg= ෙග�ම කළ �� යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව Mශච්ය 
කර�.  

4. 

පා. 50/’18 

ග	 ෙ�. එ1. ආන5ද kමාරIg මහතා   

ග	 ලෂ්ම5 3gඇ+ල මහතා   

ග	 ගය5ත ක	ණාRලක මහතා  

ග	 තලතා අ�ෙකෝරල මහ�Bය    

ග	 	ව5 "ජයවaධන මහතා    

ග	 ෙq^ kමාa මහතා    

ග	 ආa. එ1. රං)� ම'#ම බ�ඩාර මහතා    

ග	 එ1. ඒ. 0ම5Rර5 මහතා    

ග	 ෙස+ව1 අෛඩකලනාද5 මහතා   

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා    
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ග	 ¶.එ1. ස්වාBනාද5 මහතා    

ග	 ල} ජයවaධන මහතා    

ග	 රHෆ් හ}1 මහතා   

ග	 (ආචාaය) "ජයදාස රාජප¸ මහතා   

ග	 මෙනෝ ගෙ5ස5 මහතා   

ග	 රාජවෙරෝදය1 ස1ප5ද5 මහතා  

ග	 ඒ. ¶. 0I+ ෙපේමජය5ත මහතා  

ග	 ෙජෝ5 අමර�ංග මහතා,— @ ලංකාෙq ජාRක හා ආගBක සහ±වනය සහRක 
3Vම ��ස ඒ ��බඳව අධ4යනය කර Iය Maෙ'ශ පාa$ෙ15�වට වාaතා 3Vම සඳහා 
වන පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව,— ෙමම වසෙa මාa� මාසෙU O+ කාලෙU � 
මහKවර =ස්bකෙU ""ධ පෙ'ශව$5 අවාසනාව5ත I#�1 වාaතා � ඇR ෙහ�5ද; 

 2014 ¯M මාසෙU� ෙ�	වල මැRවරණ ෙකො�ඨාසෙය5 ද, 2018 ෙපබරවාg මාසෙU 
� අ1පාර =ස්bකෙය5 ද, අවාසනාව5ත I#�1 වාaතා � ඇR ෙහ�5 ද; 

 මෑතකා�න ඉRහාසය �ළ ""ධ ජනවාafක පජා අතෙa වaගවා� ෛවරය කමෙය5 
උග අතට හැV ඇR බව MVෂණය වන ෙහ�5 ද; 

 එව5 ත��ව ��බඳ ෙසොයාබැ�ම සඳහා අනාගතෙU� පජාව5 අතර එවැM වැර= 
වැට¹1 ය� I#�ම වැළැ�මට� "�ම� ය5තණය ඇR3Vෙ1 අවශ4තාවය 
පැනනැග ඇR ෙහ�5 ද; 

 2018 මාa� 10 වැM =න, මහKවර පෙ'ශෙU ෙමම I#�1 I# � පෙ'ශවල 
චාgකාවක Mරත� I#කළ ෙතොර�	 ෙස�ෙ1 ෙමෙහ�ම සඳහා ආ�©ෙq ෙම5ම 
"පෂෙU ද ම5�වරය5ෙ_ �aණ උපකාරය සහ සහෙයෝගය ඇRව පාa$ෙ15�ෙq  
ග	 කථානායක�මා "I5 OලmරK ලැ� ෙහ�5 ද; 

 එ} චාgකාෙව5 අන�	ව Iය?ම නායක ස්වා´5 වහ5ෙසේලා ද, අෙනk� 
ආග1වල ග	තර නායක �ජක�ම5වහ5ෙසේලා ද පාa$ෙ15�ෙq ෙ'ශපාලන පෂවල 
නායකය5/ Mෙයෝ)තය5 ද අදාළ රාජ4 ආයතනවල පධා�5 ද I"+ සමාජ සං"ධානවල 
Mෙයෝ)තය5 ද රජෙU හා ෙපෞ'ග$ක මාධ4 ආයතන ද ආරෂක අංශ පධා�5 ද යන 
Iය?ෙදනා Mෙයෝජනය ව5නා � සO?ව කැඳ�මට කථානායකවරයා "I5 ග� �යවර 
අKව 2018 අෙපේ+ 19 වැM =න සහ 2018 ¯M 29 වැM =න එ} සO?ව 2ස ්� ෙහ�5 ද; 

 Iය?ම ජනවාafක ක�ඩාය1 Mෙයෝජනය වන පg'ෙද5 පාa$ෙ15�ෙq ආ�© 
පෂ / "පෂ ම5�ව	5ෙග5 සම5"ත වන, කථානායකවරයා "I5 සභාපR�වය 
දරන 'පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව' ස්ථා�ත 3Vමට ඇR හැ3යාව ��බඳ 
ෙසොයාබැ$ය �� බව  2018 ¯M 29 වැM =න පැවැ�� සO?ෙq� ඒකමRකව °රණය � 
ෙහ�5 ද; 

 2018 ¯$ මස 05 වැM =න පැවැ�� පාa$ෙ15� කට�� ��බඳ කාරක සභාෙq� 
එවැM "ෙශේෂ පාa$ෙ15� කාරක සභාව ඇR 3Vෙ1 Maෙ'ශය අKමත කර ඇR 
ෙහ�5 ද; 

 පහත අවසථ්ාවල� @ ලංකාෙq ජාRක හා ආගBක සහ±වනය සහRක 3Vම ��ස ඒ 
��බඳව අධ4යනය කර Iය Maෙ'ශ පාa$ෙ15�වට වාaතා 3Vම සඳහා වන 
පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව ප� 3Vමට ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා 
ස1මතකර  I-�:— 

(අ) MගහකාV මතවාද/ ජාRක සමfයට හාM කර5නා � මතවාද පචාරණය ෙහෝ එව5 
»යාකාරක1වල Mරත�ම වැළැ�ම සහ එව5 »යාකාරක1වල Mරතව5න5ට 
එෙරXව දැ( �Rමය »යාමාaග ගැ�ෙ1 අවශ4තාවය;  

 එන1, ෛවV සහගත කථා අපරාධමය වරද ෙලස ද�ඩ �R සංගහය �ළට ඇ�ළ� 
3Vම 0#0 ද ය5න ��බඳව සාක¼ඡා කර °රණය 3Vම; 
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(ආ) අ°තෙU පැවR "ෂමතා සහ එ��5 Maමාණය � අMN පR"පාක අනාගත 
පර1පරාවට දායක�ම වැළැ�ම සහ ඒ ��බඳ ඔH5 දැKව� 3Vම; 

(ඇ) ආගBක සහ ජාRක සංX¾යාව සහRක කරලK වස ් අදාළ Iය^ම පාaශව "I5 
I#කරන සෘ® හා අවංක මැ=හ��1 සහ දායක�වය අගය 3Vම; 

(ඈ) වාafක-ෙනොවන හා ආගBක-ෙනොවන පදනම35 පාස+ ප'ධRය වaÀකරණය 
3Vම; 

(ඉ) උ�	 හා නැෙගනXර පළා�වල ෙම5ම රෙ� අෙනk� පෙ'ශවල ද වාසය කර5නා 
� 0?තර ජනවාafක ක�ඩාය1 O�ණ ෙදන ගැට^ හා පශන් ස1බ5ධෙය5 
පැB�$ භාරගැ�මට� සාක¼ඡා මාaගෙය5 එම ගැට^ හා පශන් "සÁමට� බලය 
ඇR පාa$ෙ15� "ෙශේෂ කාරක සභාව ඇR 3Vම; 

(ඊ) ඉgදා දහ1 පාස+ පැවැ��මට බාධා ඇR කරB5 ඉ	 =න උදය ව	ෙq පව�වන 
අමතර ප5R තහන1 3Vම; 

(උ) ආගBක සථ්ාන ඇR 3Vෙ1� සහ �ප/පRමා යනා=ය ස" 3Vෙ1� �Rය ෙපො#ෙq 
»යා�මක 3Vම සඳහා අවශ4 කරන අදාළ ෛනRක "�"ධාන සකස ්3Vම සහ ඒ 
සඳහා ෙපො# �R සංගහය පැව°ෙ1 අවශ4තාවය;  

(ඌ) වාafක සමfය ස1බ5ධෙය5 ඔH5ෙ_ I� Âෂ4 කර ඇR බව ද	ව5ට අවෙබෝධ 
කර � ජාRක පRස5ධානය ඇR 3Vමට� ජන වaග අතර සහෙයෝගය 
ෙගොඩනැං�මට� පාස+ "ෂයයමාලාවට අ?R5 "ෂයය එ 3Vම; 

(එ) ෙමම ජාRක හා ආගBක පRස5ධාන වැඩ��ෙවළ සඳහා  ශාස�්ය අංශෙU උග�5, 
"'ව�5 හා මහජනතාව අතර ��ගැ�මට සහ ෙගෞරවයට පාත� I-න අෙනk� 
m'ගලය5ෙ_ දායක�වය ලබාගැ�ම; 

(ඒ) Iය^ම ආග1 Mෙයෝජනය වන අ5දB5 ජාRක ම�ටB5 "'ව� මÃ+ල සථ්ා�ත 
3Vම සහ ශාස�්ය අංශෙU උග�5, "'ව�5 හා මහජනතාව අතර ��ගැ�මට සහ 
ෙගෞරවයට පාත� I-න අෙනk� m'ගලය5 ඊට ඒකරාs කරගැ�ෙ1 වැදග�කම; 

(ඔ) පාෙ'sය ම�ටB5 පවRන පශන් Mරාකරණය කරගැ�මට� අවම වශෙය5 මාස 
�නකට වරව� පාෙ'sය ම�ටB5 2ස�් සාක¼ඡා 3Vමට� අමාත4ව	5ෙ_ හා 
පාa$ෙ15� ම5�ව	5ෙ_ ස1බ5²කරණය ඇRව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙහෝ 
=සb් ෙ+ක1 යටෙ� ආරෂක අංශවල, ෙපො$IෙU සහ ආගBක සථ්ානවල 
දායක�වය ලබාගැ�මට හැ3 ය5තණය සථ්ා�ත 3Vම; 

(ඕ) සමාජ මාධ4 ෙව� අඩ", ""ධ මාධ4, OÅත/ ඉෙලෙටොMක මාධ4 යනා=ය හරහා 
අදහස ්පළ3Vෙ1� අKගමනය කළ�� ස1මත Maමාණය 3Vම; 

(ක) ජාRක සමfයට බාධා කර5නා� mව� පළ3Vම තහන1 3Vම සහ ඒ ස1බ5ධෙය5 
�R ස1පාදනය 3Vම; 

(ග) OÅත හා ඉෙලෙටොMක යන මාධ4 ෙදක හරහා තම අදහස ් පළ3Vම සඳහා සෑම 
ආගමම හා සෑම ජනවාafක ක�ඩායමම සමාන අ�RවාIක1 ÇR "¾න බව 
සහRක කරගැ�ම; 

(ජ) අසත4 හා ෛවV පකාශ හරහා ජාRක සමfය ~ඳෙහ�ම වැළැ�ම සහ ආගBක 
නායකය5, "'ව�5 සහ ඉහළ ��ගැ�ම ඇR ෙවන� }aRධර m'ගලය5ෙ_ 
සහභාÀ�වෙය5 පව�වන මාධ4 වැඩසටහ5 හරහා එවැM I#�1 ඇR�ම 
වැළැ�මට මාධ4 ආයතන සඳහා උපමාන ස1පාදනය 3Vම; 

(ත) ජාRක භාෂා පRප�Rය ස1බ5ධෙය5 වන ගැට^ Mරාකරණය; 
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(ද) ජාRක සමfය ඇR 3Vම ස1බ5ධෙය5 මහජනතාවෙ_ මානIක�වය සඵලදාÉ 
අ5දB5 ෙවනස ්3Vමට සහ එX වැදග�කම ��බඳව� අදාළ අමාත4ාංශ සහ ජාRක 
ත	ණ ෙසේවා සභාව වැM ��ග� ආයතන ම�5 යා5තණය ඇRකර එය රජය 
ම�5 පgපාලනය 3Vම; 

(න) ජනවාafක ක	{ මත ඇR � ෛවරය ෙහේ�ෙව5 I# කරK ලබන »යා ම�5 
Êඩාවට ප�ව, සහන අෙ�¸ා කරK ලබන ජන සමාජෙU 3Iය1 m'ගලයk "I5 
ඉ=gප� කරK ලබන පැB�$ භාරෙගන කට�� 3Vම සඳහා  අවශ4 බලතල, Oද+ 
පRපාදන සහ °රණ ගැ�ෙ1 බලය සXත “ජනවාafක ස1බ5ධතා ම�ඩලය” 
සථ්ාපනය 3Vම සඳහා අවශ4 �R ස1පාදනය 3Vම; 

(ප) @ ලංකා ෙපො$ස ් ෙදපාaතෙ15�ව ��බඳව මහජනතාව �ළ වඩා� ෙහොඳ 
"ශව්ාසය ෙගොඩනැÀම තහH	 3Vම සඳහා ෙපො$ස ් ආඥාපනතට සහ ෙපො#ෙq 
ෙපො$ස ්රාජකාg සඳහා හª5වා=ය �� ෙවනසක්1 පV¸ා 3Vම සහ Maෙ'ශ 3Vම. 

(2) (අ) කථානායකවරයා "I5 කාරක සභාව සහ එX සභාපRවරයා ප�කළ �� ය. 

(ආ) පාa$ෙ15�ෙq ස්ථාවර Mෙයෝගවල අංක 101X kම සඳහ5ව Rjණද කාරක 
සභාව සාමා)කය5 "I පස් (25) ෙදෙනkට ෙනොවැ( සංඛ4ාව35 සම5"ත "ය 
�� ය. 

(3) එම කාරක සභාවට, 
  (අ) Iය ගණ�රණය Mයම කර ගැ�මට ද; 

(ආ) m'ගලය5, $� ෙ+ඛන හා වාaතා ෙග5වා ගැ�මටද, පාa$ෙ15�ව ෙහෝ එබª 
කාරක සභාව ඉ=gෙU ෙප� I-න ෙලස ඕනෑම m'ගලෙයkට Mයම 3Vමට ද, 
එබª m'ගලය5ෙ_ ස5තකෙU ෙහෝ පාලනය යටෙ� පවRන ය1 $�ය, 
ෙපොත, වාaතාව ෙහෝ ෙ+ඛනය ඉ=gප� කරන ෙලස Mයම 3Vමට ද; 

(ඇ) සාෂ4ක	ව5 වා�කව "භාග 3Vෙම5 සත4 අසත4තාව "මසා බැ�මට ෙහෝ 
අන4ාකාරෙය5 තහH	 කර ගැ�මට ද, කාරක සභාෙq සභාපR ෙහෝ එම 
කාaයය සඳහා "ෙශේෂෙය5 බලය පවරK ලැ� තැනැ�ෙතk "I5 පRඥා ෙහෝ 
=HරවK ලැ� සාෂ4ක	ව5 "භාග 3Vමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය ��ස අදාළ ෙෂේතය5X "ෙශේෂඥ දැKම ඇR 
m'ගලය5ෙ_ සහ ප�ණය5ෙ_ සහාය ලබා ගැ�මට; සහ 

(ඉ) ක$5 කල අ5තaවාර වාaතා ඉ=gප� 3Vමටද, පාa$ෙ15�ව ක+තබන 
ල'ෙ' Hවද 2ස්�1 පව�වාෙගන යාමට ද; 

 බලය R~ය ��ය.  

(4) Iය පළOවැM 2ස්�1 =නෙU Iට මාස හයක (06) කාලය �ළ ෙහෝ පාa$ෙ15�ව 
"I5 වැ(#රට� ලබාෙදන අ5 කවර කාල 7මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Iය 
වාaතාව ඉ=gප� කළ ��ය. 

*5. 

තැපැ+, තැපැ+ ෙසේවා හා Oස$්1 ආගBක කට�� අමාත4�මා,— තැපැ+ කාaයාල 
ආඥාපනත යටෙ� ව4වසථ්ා,— (190 වැM අ�කාරය �) තැපැ+ කාaයාල ආඥාපනෙ�           
7 වැM වග5Rය යටෙ� තැපැ+ ගාස�් ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4වරයාෙ_ 
එකඟතාවය ඇRව තැපැ+ තැපැ+ ෙසේවා හා Oස$්1 ආගBක කට�� අමාත4වරයා "I5 
සාදන ල#ව, 2018 ®M 07 =නැR අංක 2074/32 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 
2018.06.20 =න ඉ=gප� කරන ලද ව4වසථ්ා අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*6. 
ආa�ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*7.  

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 
යටෙ� Mෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බ# (සංෙශෝධන) පනත 
ම�5 අවස5 වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බ# පනෙ� 5(15) වග5Rය යටෙ� එක� කළ අගය මත බ#  ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018  ¯$ 02 =නැR 2078/6 දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.10 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝගය 
අKමත කළ �� ය. 

 (අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*8. 

ෛවද4 (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*9. 

ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මා,—  ජාRක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාgය පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාRක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාgය පනෙ� 59 සහ 63 වග5R සමඟ 3ය"ය ��, 142(2) වග5RෙU (ද) ෙ§දය 
යටෙ� 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ $යාප=ං� 3Vම (ගාස්�) Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 
ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 ජනවාg 05 
=නැR අංක 2052/33 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.04.03 =න 
ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ �� ය.  

*10. 

අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— ආ�©කම 
ව4වසථ්ාව යටෙ� °රණය,— @ ලංකා ප ජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©ක ම 
ව4වසථ්ාෙq 153 වැM ව4වසථ්ාවට අKව, ජනා�පRවරයා "I5 ආ�©කම ව4වසථ්ා සභාෙq 
අKමතයට යට�ව 2015.11.27 =න එ¼. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතා "ගණකා�පR ෙලස ප� 
කර ඇත.  ඔ�ෙ_ වැNප 153(2) ව4වසථ්ාව අKව පාa$ෙ15�ව "I5 Mශච්ය කරK ලැ~ය 
�� අතර එය ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන ෙහ�5ද; 

උත ක	ණට අදාළව 2017.12.19 =න මා "I5 පාa$ෙ15�වට ඉ=gප� කරන ලද 
ෙයෝජනාව ෙම�5 ඉව� කර ගැ�මට කට�� කරන අතර ජනා�පRවරයා "I5 2017.03.03 
=න ඉ=gප� කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සංෙ'ශයට අදාළ 2017.03.14 =නැR අමාත4 ම�ඩල 
°රණය සහ 2017.11.14 =න ඉ=gප� කරන ලද අමාත4 ම�ඩල සටහනට අදාළ 2017.12.05 
=නැR අමාත4 ම�ඩල °රණය අKව "ගණකා�පR එ¼. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතාට පහත 
පg= වැN� හා �මනා ෙග�මට අKමRය ලබා � ඇR ෙහ�5ද:— 

(අ) 2015.11.27 =න Iට රාජ4 පgපාලන චකෙ+ඛ 6/2006 අKව SL – 4 වැN� 
පgමාණෙU 08 වැM වැN� �යවෙa �XNවා වැN� ෙග�ම හා තන�රට XB 
අෙනk� �මනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ4 පgපාලන චකෙ+ඛ 3/2016 අKව 2016.01.01 =න Iට වැNප 
පgවaතනය 3Vෙ1 � SL – 4 වැN� ක මය යටෙ� එම චකෙ+ඛෙU උපෙදස ්
පg= වැN� පgවaතනය කර ෙග�මට සහ එම වැN� පgමාණයට අදාළ වාa`ක 
වැN� වaධක ෙග�මට; සහ 

(ඇ) එ¼. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතාෙ_ අධ4ාපන 0#0ක1, අ�දැ}1, ෙසේවා 
පළm	'ද ෙම5ම �aව ෙසේවාෙq වැNප ද "ෙශේෂ අවධානයට ල කර            
ඒ මහතාට 2017.03.14 =නැR අමාත4 ම�ඩල °රණය ප කාරව ඔ�ට පමණ 
ෙපෞ'ග$ක වන ෙසේ, "ගණකා�පR තන�රට අදාළ වැN� හා �මනාවලට 
අමතරව මාIකව 	. 50,000/- ක "ෙශේෂ �මනාව ලබා �ම. 
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ඒ අKව, @ ලංකා ප ජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©ක ම ව4වසථ්ාෙq 153(2) 
ව4වසථ්ාව අKව, "ගණකා�පR එ¼. එ1. ගාB� "ෙ�Iංහ මහතා ෙවත රජෙU 
ඒකාබ'ධ අරOදලට වැය බර වන පg= ඉහත සඳහ5 මාIක වැNප හා �මනා ෙග�ම කළ �� 
යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව Mශච්ය කර�.  

*11. 

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— 0රාබ# ආඥාපනත යටෙ� Mෙqදනය (අංක 1),— 
0රාබ# ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 25 වග5Rය යටෙ� 0රාබ# ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018 ජනවාg 18 =නැR අංක 2054/42 දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.05.22 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙqදනය අKමත 
කළ �� ය. 

(අංක 04/2018 දරන 0රාබ# Mෙqදනය)  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*12. 
Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— 0රාබ# ආඥාපනත යටෙ� M ෙqදනය (අංක 2),— 

0රාබ# ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය �) 32 වග5Rය සමඟ 3ය"ය �� 25 
වග5Rය යටෙ� වාa`ක ම�පැ5 බලපත ගාස්� ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2017 ෙදසැ1බa 11 =නැR අංක 
2049/4 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.03.20 =න ඉ=gප� 
කරන ලද Mෙqදනය අKමත කළ �� ය. 

(අංක 1004 දරන 0රාබ# Mෙqදනය)  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*13.  
"ෙ'ශ කට�� අමාත4�මා,— තානාපR වරපසාද පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාපR වරපසාද පනෙ� 4 වග5Rය යටෙ� "ෙ'ශ කට�� අමාත4වරයා 
"I5 සාදන ල#ව, 2018  ®M 05 =නැR 2074/13 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ 
කරK ලැබ, 2018.08.10 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ   �� ය. 

 (අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*14. 

ෙකොළඹ ව4ාපාර වස්� "Mමය ස්ථානය අසාOXකරණය 3Vෙ1 පන� ෙකN1පත — 
කාරක සභාව. 

*15. 
ෙබෞ'ධ "හාර ෙ'වාලග1 (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*16. 

ෙථේරවා� ÑÒ කRකාව� ($යාප=ං� 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*17. 

@ ලංකා වා�ජ සමථ මධ4ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*18.  

02k1ප� "Mමය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*19. 
පාෙ'sය සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*20. 
කාලාවෙරෝධ ("ෙශේෂ "�"ධාන) (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*21. 

පVෂණ ෙකොBෂ5 සභා (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*22. 
හාM�රණය සඳහා වන කාaයාලය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*23. 

වැ"$ කලාපය සඳහා � නව ග1මාන සංවaධන අ�කාgය පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*24. 

yව5 පවාහන පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*25. 
@  ලංකා ෙසේවා �gස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන� ෙකN1පත — 

ෙදවැMවර 3ය�ම.  
(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 

*26.  
අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා,— ආ�©කම 

ව4වසථ්ාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— @ ලංකා පජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©කම 
ව4වසථ්ාෙq 104ආ (5) (අ) ව4වසථ්ාව පකාරව මැRවරණ ෙකොBෂ5 සභාව "I5 සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ1බa 04 =නැR අංක 2048/1 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරන ල#ව, 
2018.01.23 =න ඉ=gප� කරන ලද ජනමත"චාරණයක� ෙහෝ ඡ5ද "ම7මකට අදාළ 
කාල7මාව �ළ "දÓ� හා OÅත ජනමාධ4 "I5 ��පැ=ය ��, මාධ4 උපමාන අKමත කළ   
�� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*27.  

පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මා,— yව5 ෙසේවා පනත යටෙ� Mෙයෝග,— 
2010 අංක 14 දරන I"+ yව5 ෙසේවා පනෙ� 11(1)(ආ), 17(2) සහ 31 (ඈ), (ඉ), (ඊ), (උ) 
සහ (ඌ) වග5R සමඟ 3ය"ය �� එ} පනෙ� 117(2)(එ) වග5Rය යටෙ� I"+ yව5 
ෙසේවා M	පÅතතා කළමනාකරණ Mෙයෝග ස1බ5ධෙය5 පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා 
අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 අෙපේ+ 05 =නැR අංක 2065/38 දරන අR "ෙශේෂ 
ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝග අKමත කළ      
�� ය. 

 

*28.  

Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— වරාය හා yව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# පනත 
යටෙ� Mෙයෝගය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා yව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# පනෙ�    
3(3) වග5Rය යටෙ� වරාය හා yව5 ෙතොNපළ සංවaධන බ# ස1බ5ධෙය5 Oද+ හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා "I5 පනවන ල#ව, 2018 අෙපේ+ 06 =නැR අංක 2065/42  දරන අR 
"ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.23 =න ඉ=gප� කරන ලද Mෙයෝගය අKමත 
කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
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*29.  

පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මා,— �ඩා �Rය යටෙ� Mෙයෝගය,—
ජාRක රාජ4 සභාෙq 1973 අංක 25 දරන �ඩා �RෙU 41 වග5Rය  පළා� සභා, 
පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4වරයා "I5 සාදන ල#ව, 2018 මැ� 31 =නැR අංක 
2073/15  දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ කරK ලැබ, 2018.08.24 =න ඉ=gප� 
කරන ලද Mෙයෝගය අKමත කළ �� ය. 

(අමාත4 ම�ඩලෙU අKමRය ද5වා Rෙ�.) 
*30. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— මහජන බැංkෙq වාa`ක 
වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2016),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ� 2017.11.16 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� මහජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*31. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— @ ලංකා ක® සංසථ්ාෙq 

වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2015),—  1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ�       
14(3) වග5Rය යටෙ� 2017.11.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ 
ලංකා ක® සංසථ්ාෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 
*32. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— ලංකා බැංkෙq වාa`ක 
වාaතාව හා ඒකාබ'ධ Ôල4 පකාශන (2016),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.04 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2016.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ලංකා බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා ඒකාබ'ධ 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*33. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— පාෙ'sය සංවaධන බැංkෙq 
වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2015),— Oද+ �R පනෙ� 35(3) වග5Rය යටෙ� සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.11.07 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� පාෙ'sය සංවaධන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා 
Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*34. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ�     
14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.06.23 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� රාජ4 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*35. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— රාජ4 උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ�     
14(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.11.11 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� රාජ4 
උකස ්හා ආෙයෝජන බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*36. 
රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— @ ලංකා ඉRg3Vෙ1 

බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+  පනෙ� 14
(3) වග5Rය ය ටෙ� 2017.08.08 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා²න "ගණකව	5ෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා 
ඉRg3Vෙ1 බැංkෙq වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.09.21 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*37. 
සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2012),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.10.19 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2012.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.11.10 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*38. 
සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 

ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*39. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා ආෙයෝජන 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 4 දරන මහ  ෙකොළඹ ආa�ක 
ෙකොBසම පනෙ� 31 වැM වග5Rය ය ටෙ� 2017.12.07 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා ආෙයෝජන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ 
�� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*40. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා අපනයන සංවaධන 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන පනෙ� 16 වැM වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II වැM වග5Rය  
අKව 2017.10.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.02.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 
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*41. 
Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මා,— @ ලංකා 02k1ප� හා "Mමය ෙකොBෂ5 සභාෙq 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2016),— 1987 අංක 36 දරන @ ලංකා 02k1ප� හා "Mමය 
ෙකොBෂ5 සභා පනෙ� 37(2) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 13(1) 
වග5Rය අKව, 2017.12.07 වන =න ඉ=gප� කරන ලද, 2016.12.31 =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා 
02k1ප� හා "Mමය ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක වාaතාව හා f{ම අKමත කළ �� ය. 

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.02.20 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*42. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප°තන ම�ඩලෙU 
වාa`ක වාaතාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා 
ප°තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) 
වග5Rය යටෙ�, 2016.08.12 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � 
වaෂය සඳහා "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ 
ලංකා ප°තන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*43. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක 
වාaතාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�{ 3Vෙ1 පනෙ� 
40(3) වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වස්ථාෙq 154(6) ව4වස්ථාව යටෙ�, 2016.06.09 වැM 
=න ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq 
වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*44. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා පදනෙ1 වාa`ක වාaතාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�{ 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ 
ආ�©කම ව4වස්ථාෙq 154(6) ව4වසථ්ාව යටෙ�, 2016.07.05 වැM =න ඉ=gප� කරන 
ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 �  වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා පදනෙ1 වාa`ක වාaතාව අKමත  
කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*45. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq වාa`ක 
වාaතාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�{ 3Vෙ1 පනෙ� 
40(3) වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වස්ථාෙq 154(6) ව4වස්ථාව යටෙ�, 2017.03.22 වැM 
=න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ජාRක "ද4ා හා තාෂණ ෙකොBෂ5 සභාෙq 
වාa`ක වාaතාව අKමත  කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 
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*46. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 
1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�{ 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ�, 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක 
වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*47. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2013),— 
1994 අංක 11 දරන "ද4ාව හා තාෂණය වැ( =�{ 3Vෙ1 පනෙ� 40(3) වග5Rය සහ 
1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය යටෙ�, 2016.01.29 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කාaBක තාෂණ ආයතනෙU වාa`ක 
වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*48. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— @ ලංකා පBR ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන @ ලංකා පBR ආයතන පනෙ� 37(3) වග5Rය සහ ආ�©කම 
ව4වසථ්ාෙq 154(6) ව4වසථ්ාව යටෙ�, 2016.12.02 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද,     
2014. 12. 31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා පBR ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*49. 
"ද4ා, තාෂණ, පaෙUෂණ, Mmණතා සංවaධන හා වෘ�°ය m�{ සහ ක5ද උඩරට 

උ	මය ��බඳ අමාත4�මා,— අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප°තන ම�ඩලෙU  
වාa`ක වාaතාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අKoලතා තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා 
ප°තන ම�ඩල පනෙ� 29(5) වග5Rය සහ 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) 
වග5Rය යටෙ�, 2017.06.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන5 අවස5 � 
වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� අKoලතා 
තෙසේ	 ��බඳ @ ලංකා ප°තන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.11 =න සලකා බලන ල�.) 

*50. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා සබරගOව 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා සබරගOව "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*51. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා සබරගOව 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ලංකා සබරගOව "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*52. 

උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ජයවaධනmර 
"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.10.17 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2015.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� @ ජයවaධනmර "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*53. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.03.23 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව+ලස්ස "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*54. 
උසස් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ඌව ෙව+ලස්ස 

"ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.10 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ඌව ෙව+ලස්ස "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*55. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2016.10.26 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 
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*56. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*57. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2015),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM 
පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 2018.02.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2015.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ     
�� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2018.05.23 =න සලකා බලන ල�.) 

*58. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU 

පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2016.07.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද, 
2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*59. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU 

පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.02.22 ඉ=gප� කරන ලද, 
2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU පgගණක අධ4යනායතනෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.05.03 =න සලකා බලන ල�.) 

*60. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශව්"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2012),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2015.11.21 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2012.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව 
හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 
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*61. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ� 2017.01.24 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව 
හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*62. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU 

වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� 110 වැM 
වග5Rය හා 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� II ෙකොටස යටෙ�, 2017.02.22 =න 
ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙ�රාෙද�ය "ශ්ව"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව 
හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.11.20 =න සලකා බලන ල�.) 

*63. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ග1පහ "කමාර¼� ආ�aෙqද 

"ද4ායතනය, කැළ�ය "ශ්ව"ද4ාලයX වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 
16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ�, 
2017.01.24 =න ඉ=gප� කරන ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණය ඇ�ළ�, ග1පහ "කමාර¼� ආ�aෙqද 
"ද4ායතනය, කැළ�ය "ශව්"ද4ාලයX වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*64. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව් "ද4ාලÉය 

කෘ`තා¸�ක හා ගා´ය "ද4ා ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 
අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 
2017.08.11 =න ඉ=gප� කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, "ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� ෙකොළඹ "ශ්ව "ද4ාලÉය 
කෘ`තා¸�ක හා ගා´ය "ද4ා ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*65. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— කළමණාකරන පශච්ා� උපා� 

ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=gප� කරන 
ලද, 2013.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*66. 
උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මා,— කළමණාකරන පශ්චා� 

උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශ්ව"ද4ාල 
පනෙ� xiii වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.03.23 =න ඉ=gප� 
කරන ලද, 2014.12.31 =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
"ගණකා�පRවර යාෙ_ MVෂණ ඇ�ළ� කළමණාකරන පශච්ා� උපා� ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය. 

(අධ4ාපනය හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව 
"I5 2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*67. 

සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර ෙවළඳ අමාත4�මා ,— @ ලංකා අපනයන 
සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2015),— 1979 අංක 40 දරන @ ලංකා 
අපනයන සංවaධන පනෙ� 16 වැM වග5Rය යටෙ� සහ 1971 අංක 38 දරන  Oද+  පනෙ�  
II වැM වග5Rය අKව 2018.02.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ 
ලංකා අපනයන සංවaධන ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*68. 

වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා ,—   kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක වාaතාව 
හා f{1 (2013),— 1975 අංක 35 දරන kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාg පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Oද+  පනෙ� II ෙකොටෙසේ   14 –1A  වග5Rය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.05.23 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*69. 

වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා,—   kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක වාaතාව 
හා f{1 (2014),— 1975 අංක 35 දරන kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාg පනත සහ 1971 අංක 
38 දරන Oද+ පනෙ�  II ෙකොටෙසේ 14 –1A  වග5Rය ය ටෙ� 2017.07.25 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� kඩා ෙ� ව� සංවaධන අ�කාgෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.05.23 =න 
සලකා බලන ල�.) 

*70. 

ක1ක	 හා වෘ�°ය සBR සබඳතා අමාත4�මා,— ජාRක වෘ�Rය 0ර`තතා හා 
ෙසෞඛ4 ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2014),— 2009 අංක 38 දරන ජාRක වෘ�Rය 
ආරෂණ සහ ෙසෞඛ4 ��බඳ ආයතන පනෙ� 18 වැM වග5Rය සහ ආ�©කම ව4වසථ්ාෙq 
154(6) ව4වසථ්ාව ය ටෙ� 2017.09.20 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 
අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ජාRක 
වෘ�Rය 0ර`තතා හා ෙසෞඛ4 ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2018.06.05 =න සලකා බලන ල�.) 
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*71. 

රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන අමාත4�මා,— 7/ස k	ණෑගල වැ"$ 
සමාගෙ1 වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන  (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14 
(3) වග5Rය ය ටෙ� 2018.01.24 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල�                       
7/ස k	ණෑගල වැ"$ සමාගෙ1 වාa`ක වාaතාව හා Ôල4 පකාශන අKමත කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*72. 

අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට�� අමාත4�මා ,— @ ලංකා පRප�R 
අධ4යන ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව (2013),— 1988 අංක 53 දරන @ ලංකා පRප�R 
අධ4යන ආයතන පනෙ� 18 වැM වග5Rය අKව 2017.11.11 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 
2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ 
MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා පRප�R අධ4යන ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත 
කළ �� ය.  

(ආa�ක සංවaධන ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.03.20 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*73. 

කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා හසත් කaමා5ත ම�ඩලෙU 
වාa`ක වාaතාව (2014),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(3) වග5Rය ය ටෙ� 
2017.08.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� @ ලංකා හසත් කaමා5ත 
ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව අKමත කළ �� ය.  

(Mෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.06.06 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*74. 

කෘ`කaම අමාත4�මා,— කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන රෂණ ම�ඩලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 (2014),— 1999 අංක 20 දරන කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන රෂණ පනෙ� 
27 වග5Rය ය ටෙ� 2017.03.21 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 
� වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� කෘ`කාaBක 
හා ෙගො"ජන රෂණ ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.12.08 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*75. 

උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙමොරNව "ශව්"ද4ා�ය 
තාෂ�ක ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල 
පනෙ� XIII වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2016.10.26 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2013.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙමොරNව "ශව්"ද4ා�ය තාෂ�ක ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*76. 

උසස ් අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙමොරNව "ශව්"ද4ා�ය 
තාෂ�ක ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල 
පනෙ� XIII වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.01.24 වැM =න ඉ=gප� 
කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙමොරNව "ශව්"ද4ා�ය තාෂ�ක ආයතනෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 
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*77. 

උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU ෛවද4 
"ද4ා පශච්ා� උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
"ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.11 වැM =න 
ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
"ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙකොළඹ "ශව්"ද4ාලෙU ෛවද4 "ද4ා පශච්ා� 
උපා� ආයතනෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*78. 

උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2014),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM 
පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.08.10 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2014.12.31 
වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ 
ඇ�ල� @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

*79. 

උසස ්අධ4ාපන හා සංසක්ෘRක කට�� අමාත4�මා,— @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2013),— 1978 අංක 16 දරන "ශව්"ද4ාල පනෙ� XIII වැM 
පg¼ෙ§දෙU 110 වැM වග5Rය යටෙ� 2017.02.22 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2013.12.31 
වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ 
ඇ�ල� @ ලංකා අ_M=ග "ශව්"ද4ාලෙU වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(අධ4ාපන හා මානව ස1ප� සංවaධනය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 
2017.12.08 =න සලකා බලන ල�.) 

 *80. 

ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මා,— ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාෙq 
වාa`ක වාaතාව හා f{1 (2015),— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ා 
පනෙ� 32(3) වග5Rය යටෙ� 2018.05.23 වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM 
=ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� 
ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාෙq වාa`ක වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(බලශRය ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2018.06.06 =න සලකා බලන 
ල�.) 

*81. 

වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මා,— ෙපො+ වගා3Vෙ1 ම�ඩලෙU වාa`ක වාaතාව හා 
f{1 (2015),— 1971 අංක 38 දරන Oද+ පනෙ� 14(2)(ඇ) වග5Rය යටෙ� 2017.10.09 
වැM =න ඉ=gප� කරන ලද 2015.12.31 වැM =ෙන5 අවස5 � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද "ගණකා�පRවරයාෙ_ MVෂණ ඇ�ල� ෙපො+ වගා3Vෙ1 ම�ඩලෙU වාa`ක 
වාaතාව හා f{1 අKමත කළ �� ය.  

(කෘ`කaමය හා ඉඩ1 ��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභාව "I5 2017.12.08 =න සලකා 
බලන ල�.) 

*82. 
ආ�©කම ව4වස්ථාව යටෙ� ෙයෝජනාව,— "වාදය  ක+ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¯M 22),— “@ ලංකා පජාතා5bක සමාජවා� ජනරජෙU ආ�©කම 
ව4වස්ථාෙq 104ආ (5)(අ) ව4වස්ථාෙq "�"ධාන පකාරව මැRවරණ ෙකොBෂ5 සභාව 
"I5 2016 ෙපබරවාg 25 =නැR අංක 1955/19 දරන අR "ෙශේෂ ගැස� පතෙU පළ 
කරK ලැබ, 2016.05.06 =න ඉ=gප� කරන ලද, ජනමත"චාරණයක� ෙහෝ ඡ5ද 
"ම7මකට අදාළ කාල7මාව �ළ "දÓ� හා OÅත ජනමාධ4 "I5 ��පැ=ය �� 
උපමාන ෙහව� මාaෙගෝපෙ'ශ/ ෙමෙහ�1 පRප�R අKමත කළ �� ය.” යKෙව5 
ෙයෝජනා කරන ල=5, පශ්නය සභාÑOඛ කරන ල�.  
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83. 

ළමා mන	�ථාපන ෙ5දය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

84. 
@ ලංකා එස� »සR්යාM සෙහෝදර�වය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 

ෙදවැMවර 3ය�ම.  

85. 

@ ලංකා කා5තා ස1ෙ1ලනය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

86. 
ෙමොනරාගල =සb් කා5තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 

ෙදවැMවර 3ය�ම.  

87. 
ලසා$ය5 සමාජÉය අධ4ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — 

ෙදවැMවර 3ය�ම.  

88. 
ජාත45තර කා5තා සහ ළමා අ�°5 02}ෙ1 සභාව (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� 

ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

89. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 

3ය�ම.  

90. 
ද ඉ5ස-්-�� ඔෆ ් සa-ෆ�Ø ප�$ එකH5ට5�ස ් ආයතනය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) 

පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

91. 

@ ශාක4Iංහාරාම "හාරසථ් කාaයය සාධක සං"ධානය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� 
ෙකN1පත — ෙදවැMවර 3ය�ම.  

92. 

@  ලංකා ඖෂධ "ද4ා සංගමය (සංසථ්ාගත 3Vෙ1) පන� ෙකN1පත — ෙදවැMවර 
3ය�ම.  

 

* සල+ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

 

2018 සැ�තැ
බ� 05 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

58/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— වරාය හා නා"ක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 209ට අKව, හ1බ5ෙතොට වරාය හරහා යන O�# 
මාaගෙයX, වාa`කව ෙත+ නැq 4,500  ඇ�? ෙනෞකා 35,000 භා"තා 
කරK ලබන බව සඳහ5 කර, ගැl	 O�ෙ' ෙත+ සැපÉෙ1 කාaයයට 
�"7මට ෙපෞ'ග$ක අංශය =g ග5වන බවට ෙයෝජනා කළ බව ��ග5ෙ5ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව පාෙයෝfක යථාaථය බවට ප�3Vම සඳහා ෙමෙත 
ෙගන ඇR »යාමාaග කවෙaද; 
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 (iii) උත ෙයෝජනාව අKව, එ} කාaයයට බලප� ලබා�ම සඳහා 
"M"දභාවෙය5 �� ලං0 කැඳ�ෙ1 »යාව$ය අKගමනය කරK 
ලැjෙqද; 

 (iv) ඒ අKව, ගැl	 O�ෙ' ෙත+ සැපÉමට බලප� ලබාග� පාaශව්ක	ව5 
කH	5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
255/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ර�නmර =සb්කෙU ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය ස� (ෙපෝ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම (ෙපෝවල න1 කවෙaද; 

 (iii) දැනට එ එ (ෙපෝව ම�5 ධාවනය කරK ලබන ලංගම බස ්රථ සංඛ4ාව 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) ර�නmර =සb්කෙU ලංගම (ෙපෝ ශRම� 3Vමට අමාත4ාංශය ගK  
ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
492/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) bkණාමලය වරාය ආÙතව ලංකා ඛMජෙත+ �Rගත සංසථ්ාව ස� ෙත+ 
ටැං3 Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම ෙත+ ටැං3 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛMජෙත+ �Rගත සංසථ්ාව ස� ෙත+ ටැං3 බ# � Rෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම ෙත+ ටැං3 බ# � ඇR ආයතන හා රටව+ කවෙaද; 

 (v) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 ප0 එම ෙත+ ටැං3 බ# �ෙම5 සංසථ්ාව 
ලබාග� ආදායම, එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5  ඉ=gප� 
කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
525/’18 

ග	 ඉ5=ක අK	'ධ ෙහේර� මහතා,— Mවාස හා ඉ=3V1 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)  ජාRක Mවාස සංවaධන අ�කාgෙU අKමත ෙසේවක සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 =නට ජාRක Mවාස සංවaධන අ�කාgෙU ෙසේවෙU M�ත 
ස�්ර, අMය1, "ෙශේෂ ව4ාපෘR හා m�{වන කාaය ම�ඩලය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 
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 (iii) 2017.09.30 =නට ජාRක Mවාස සංවaධන අ�කාgෙU ෙසේවෙU M�ත 
ස�්ර, අMය1, "ෙශේෂ ව4ාපෘR හා m�{වන කාaය ම�ඩලය ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017.09.30 =නට ඉහත එ එ කාaය ම�ඩලෙU  ෙසේවෙU M�ත 
m'ගලය5ෙ_ නම, $�නය, ප=ං� ගාම Mලධාg වසම සහ පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසය සඳහ5 ෙ+ඛනය ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
527/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව�ත, හැඳල, ව�තල $�නෙයX ප=ං� ආa. ජයබා+ 
මහතා, @ ලංකා මහ බැංkෙq $යාප=ං� 7මාසXත ෙස$5ෙකෝ gයැ+-  
ඇ5Ø ෙකො5ෙසො$ ෙØටØ සමාගෙ1 	�ය+ B$යනය, වසර �නකට 
තැ5ප� කර එ�5 ලැෙබන ෙපො� ආදායෙම5 ±ව� � බව�; 

 (ii)  ෙමම Oදල සඳහා ෙග"ය ��  ෙපො$ය වg5 වර අකමව�ව ෙගවා ඇR බව�; 

 (iii) Ô$ක තැ5ප� Oද$5 ඉRgව ඇR 	. 525,000/- ක Oදල ක+ �Vම මත 
ආප0 ෙග�මට MයBත Hවද, ෙකොපමණ ඉ+�1 කළද සමාගම "I5 එම 
Oදල ආප0 ලබා ෙනොෙදන බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) ඉහත } සමාගම ඇ�? ෙමබª තව� සමාග1 රාÕය ෙ1 අ�g5 තැ5ප�ක	ව5ට 
වංචා 3Vම ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන �යවර කවෙaදැ� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
563/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� ව�ම5 පධාන අමාත4වරයා යටෙ� පවRන අමාත4ාංශ, 
ෙදපාaතෙ15� සහ ෙවන� ව4වසථ්ා�ත ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනවල න1 හා $�නය5 කවෙaද; 
 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 අන�	ව, වයඹ පළා� සභාෙq පධාන 

අමාත4වරයා යටෙ� පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන ඇR 
ෙසේවකය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ගK ලැ� ෙසේවකය5ෙ_ න1 හා බඳවාග� තන�	 ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 සඳහ5 කර5ෙ5ද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය5 බඳවා ගැ�මට පළා� සභාව අKගමනය කර ඇR කමෙqදය 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 

 

 



( 27 ) 

 

7. 
583/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— ²වර හා ජලජ ස1ප� සංවaධන සහ ගා´ය 
ආa�කය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා @ ලංකාෙq ෙ'sය 3g Mෂප්ාදනය වaෂය අKව 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii)  යහපාලන රජය යටෙ� ෙ'sය 3g Mෂප්ාදනය ඉහළ නැං�මට අමාත4ාංශය 
ග5නා �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
992/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අ1පාර =සb්කෙU, මහඔය පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය �ළ  �X- 
හªනාග� mරා"ද4ා�මක සථ්ාන සංඛ4ාව හා ඒවාෙU න1 කවෙaද; 

 (ii) එම ෙකො�ඨාසය �ළ කැ�1 ෙනොකරන ලද එෙහ�, හªනාග� 
mරා"ද4ා�මක සථ්ාන �Xටා Rෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න1, ඒවා කවෙaද; 
 (iv) ඉහත ෙකො�ඨාසෙU �X- mරා"ද4ා�මක වැදග�කම සXත රජමහා "හාර 

සංඛ4ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v)  ඉහත mරා"ද4ා�මක සථ්ානවල සංරෂණ කට�� ෙවKෙව5 ෙව5 කර 
ඇR පRපාදන ��බඳ ස1�aණ වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

 

2018 සැ�තැ
බ� 06 වැ� =හස්ප>�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

20/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU ඇR පළා� පාලන ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙU න1 කවෙaද; 
 (iii) එම එ එ පළා� පාලන ආයතනයට අය� වන ගාම Mලධාg වස1 සංඛ4ාව 

හා පH+ සංඛ4ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහKවර =සb්කය සඳහා අ^R5 සථ්ා�ත 3Vමට ෙයෝ)තව ඇR පළා� 
පාලන ආයතන කවෙaද;  

 (v) මහKවර =සb්කෙU පළා� පාලන ආයතන බලගැ5�ම සඳහා අමාත4ාංශය 
ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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2. 
133/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i)  මාතෙ+ =සb්කෙU එ එ මැRවරණ බලප ෙ'ශෙU ඇR ජාRක පාස+ 
සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජාRක පාස+වල න1 කවෙaද; 

  (iii)  මාතෙ+ =සb්කෙU ජාRක පාස+ සංඛ4ාව වැ( 3Vමට සහ දැනට ඇR 
ජාRක පාස+ තව#රට� =�{ 3Vම සඳහා අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
198/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය 
හා සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) වaෂ 2013 Iට 2017 දවා ෙපො$ස ්ෙදපාaතෙ15�ෙq පා"¼�ය සඳහා කª? ගෑස ්
Bල� ගැ�මට වැය කරන ලද Oදල, එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
256/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගOව පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන ෙරෝහ+ සහ ෙ'sය ෛවද4 
මධ4සථ්ානවල න1 හා $�නය5 කවෙaද; 

 (ii) එම එ එ ෙරෝහෙ+ ෙසේවෙU M�� ෙසේවක සංඛ4ාව, තන�	 නාමය අKව 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iii) 2010 වaෂෙU Iට අද දවා ෙමම ෙරෝහ+ සංවaධනය 3Vමට පළා� සභාව 
ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

 (iv) යහපාලන රජය යටෙ� ඉ=gෙU� ර�නmර =සb්කෙU ෙරෝහ+ ප'ධRය 
=�{ 3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
384/’18 

ග	 මX5දාන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙU ±ව�වන ලෂ 08කට ආස5න ජනතාවෙ_ ෙසෞඛ4 ත��වය 
නගා IN�ෙ1 අරO�5 ව�කරෙU ෙරෝහ+ රජයට පවරා ගැ�ෙ1 
වැඩ��ෙවළ ප0fය රජය "I5 »යා�මක කළ බව  ��ග5ෙ5ද; 
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 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අKව, 2014 වaෂය අවස5 වන"ට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇR ව� ෙරෝහ+ සංඛ4ාව, ෙරෝහෙ+ නම සහ පවරාග� 
කාලවකවාKව කවෙaද; 

 (iii) ෙ1 වන"ට එම ව4ාපෘRය »යා�මක ෙනොවන බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iv) ෙමම ව4ාපෘRය සඳහා අමාත4ාංශය වාa`කව වැයකළ Oදල ඉ=gප� 
කර5ෙ5ද; 

 (v) ව�ක රෙU ෙසෞඛ4 ත��වය නඟාIN�මට ෙමම ව4ාපෘRය ම�5 "ශාල 
�Nවහල � බැ"5 එ ය ක(නB5 නැවත ආර1භ කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
394/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය ස� මÀ පවාහන බස ්රථ අතg5 අ�ෙqÀ 
මාaගවල ධාවනෙU ෙයොදවා ඇR බසර්ථ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 වaෂවල� රජය ම�5 @ ලංගම ෙවත ලබා#5 බස ්රථ 
සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා @ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය ෙවR5 ර ජය 
ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙවKෙව5 I# කර ඇR "යදම ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා අ�ෙqÀ මාaගවල ධාවනෙU ෙයොදවා ඇR 
බසර්ථ ම�5 රජය ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙවKෙව5 I# කර ඇR "යදම ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  (i) @ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙU ෙසේවෙU ෙය� I-න O? ෙසේවක සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ4ාව එ එ ෙශේ�ය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5  ෙකොපමණද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
441/’18 

ග	 ජය5ත සමර�ර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැM =න ඇR� ගංව�ර හා නායයෑෙ1 ආපදාෙව5 ක?තර 
=සb්කෙU �aණ, අaධ  හා 0? හාM I# � ව4ාපාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව4ාපාgක සථ්ාන සංඛ4ාව, පාෙ'sය ෙ+ක1  ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව4ාපාර 0? හා මධ4 පgමාණ ව4ාපාර සහ  සව්යං 23යා ෙලස ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව4ාපාර ස�ව පාලන, කාaBක, ෙවළඳ හා ෙවන� ෙලස ෙව5 ෙව5 
වශෙය5  ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද?    
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(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර5 හා නායයෑෙම5 "නාශ � ව4ාපාර අ�R m'ගලයාෙ_ නම, 
$�නය, හාMෙU තෙසේ	ගත ව-නාකම, එම ව4ාපාරය �X- ගාම Mලධාg 
ෙකො�ඨාසය හා පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (ii) ක?තර =සb්කෙU එෙසේ හාM� ව4ාපාර සඳහා ෙ1 වන"ට රජෙය5 ව5= 
ෙගවා Rෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න1, ව5= XB� ව4ාපාgකයාෙ_ නම, $�නය, ව4ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව5= Oදල ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv)  ක?තර =සb්කෙU ෙ1 වන"ට ව5= ෙගවා ඇR ව4ාපාර සංඛ4ාව සහ O? 
ව5= Oදල ෙකොපමණද;    

 ය5න� එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
452/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලයට 
අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, ෙව5කර 
ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා අKමRය ලබා 
#5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
467/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) බ#+ල =සb්කය �ළ �X- අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාෂ�ක "ෂය 
ධාරාෙව5 පංR පැවැ�ෙවන පාස+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස+වල න1 කවෙaද; 

 (iii) දැනට බ#+ල =සb්කය �ළ I-න තාෂ�ක "ෂය උග5වන y	වරය5 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔH5ෙ_ න1 හා දැනට ෙසේවෙU Mරතව I-න පාස+ කවෙaද; 

 (v) ඉ=gෙU� බ#+ල =සb්කෙU I05 අතර තාෂ�ක "ෂය පච$ත 3Vමට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
477/’18 

ග	 "මල�ර =සානායක මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාව �ළ කංසා වැ�ම සඳහා රජය °රණය ෙගන Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම °රණය ගැ�මට ෙහේ� � පදනම කවෙaද; 
 (iii) කංසා ම�දව4ය බව ��ග5ෙ5ද;  
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 (iv) කංසා භා"තය ෙහේ�ෙව5 ශාVgක හා මානIක ෙසෞඛ4 �gෙහන බව 
��ග5ෙ5ද; 

 (v) දැනට කංසා වැ�ම සඳහා �ත4ාKoලව අවසර ලබාග� m'ගලය5 හා 
ආයතන Rෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න1, �ත4ාKoලව කංසා වගා කර ඇR සථ්ාන කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
479/’18 

ග	 එස.් 7. O�kමාරණ මහතා,—    කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)    @ ලංකාව �ළ අපනයන කෘ`කාaBක ෙභෝග වගා කරK ලබන අකර 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)     අපනයනය කරK ලබන ෙභෝග  වaග (එළව?/පල�	) කවෙaද; 

 (iii) එම අපනයනව$5 රට �ළට ගලා එන වාa`ක "ෙ'ශ "Mමය පමාණය එ 
එ ෙභෝගය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv)    ෙමම අපනයන ෙභෝග වaග =�{ 3Vමට රජය ෙගන ඇR »යාමාaග 
කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
490/’18 

ග	 ")ත ෙහේර� මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 7මාසXත ලංකා සෙතොස සමාගෙ1 සාංගBක ව4වසථ්ාව$ය අKව එX 
අධ4¸ක ම�ඩලයට »යාකාg අධ4¸වරයk අය� ව5ෙ5ද; 

 (ii) එම සමාගෙ1 අKමත කාaය ම�ඩලෙU »යාකාg අධ4¸ තන�ර Rෙ�ද;  

 (iii) 2010.01.10 Iට 2015.01.10 දවා කාල7මාව �ළ එම සමාගෙ1 »යාකාg 
අධ4¸වරයk වශෙය5 3Iය1 අෙයk කට�� කර Rෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) 7මාසXත ලංකා සෙතොස සමාගම සථ්ාපනය කරන අවසථ්ාෙq එX ෙකොටස ්
XBය5ෙ_ න1 කවෙaද; 

 (ii) එම සමාගෙ1 ආර1භෙU Iට 2015.01.10 =න දවා කාලය �ළ මහා 
භා�ඩාගාරෙU ෙ+ක1 Mෙයෝජනය කරB5 අධ4¸ ම�ඩලෙU 
සාමා)කය5 ෙලස කට�� කළ Mලධාg5ෙ_ න1 සහ තන�	 කවෙaද; 

ය5න�  එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1110/’18 

ග	 ගාB� ෙලොkෙ_ මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ)  (i) 1978.12.01 =න @ ලංකා මධ4ම ගමනාගමන ම�ඩලෙU ෙසේවයට බැªK 
ෙ. "මලෙසේන මහතා 2016.11.24 =න ෙසේවෙය5 "ශාම ග� බව�; 
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  (ii) ඔ�ට XB පාgෙතෝ`ක Oදල හා අ�භාර එක�ව 	. 2,047,425.25  බව�; 
  (iii) එම Oදල 2016.12.24 =නට ෙපර ෙග"ය ��ව R� බව�; 
  (iv) "මලෙසේන මහතා ��කා ෙරෝගෙය5 ෙපෙළන බැ"5 ඔ� ඉතා අසරණ 

ත��වයට ප�� ඇR බව�; 
  (v) ෙ1 දවා "මලෙසේන මහතාට XB පාgෙතෝ`ක Oදල හා අ�භාර එක�ව 

ෙගවා ෙනොමැR බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i)  "මලෙසේන මහතාට XB පාgෙතෝ`ක Oදල හා අ�භාර එක�ව ෙගවK 
ලබ5ෙ5ද; 

  (ii) එෙසේ න1,  එම =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1113/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අKරාධmර =සb්කයට අය�, ඉපෙලෝගම පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU 
�ෙගො+ලාගම, බැ^1ගල පෙ'ශෙU  ඓRහාIක ව-නාකම සXත mරා"ද4ා 
ÛBය ය5ත Üත ෙයොදා ගMB5 "නාශ කර Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එයට ෙහේ� කවෙaද; 
 (iii) අදාළ ÛBය �ළ පැර� නෂඨ්ාව ෙශේෂ දනට ලැෙ�ද; 
 (iv) එම නෂඨ්ාව ෙශේෂ කවර කාලවකවාKවකට අය�දැ� අKමාන කර Rෙ�ද; 
 (v) එම ÛBෙU අ�Rක	ව5 කH	5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 
(ආ) (i) එම කාaය සඳහා අවසර ලබා#5 Mලධාgයා කH	5ද; 
 (ii) එම කාaය I#3Vම සඳහා mරා"ද4 ෙදපාaතෙ15�ෙq අවසරය ලබා �   

Rෙ�ද; 
 (iii) ය5ත Üත ෙයොදා ගMB5 ෙමම mරා"ද4ා සථ්ානය "නාශ 3Vමට දායක�වය 

දැ�ව5ට එෙරXව ගK ලබන »යාමාaග කවෙaද; 
ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1125/’18 

ග	 "ම+ �රවංශ මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) එ=gIංහ ටස�් ඉ5ෙවස�්ම5� (ETI) නB5 හැ¾5ෙවන Ôල4 සමාගම @ 
ලංකා මහ බැංkෙq $යාප=ං�, එX අ²ෂණය යටෙ� »යා�මක � Ôල4 
සමාගම ව5ෙ5ද; 

 (ii) එම Ôල4 සමාගම "I5 තැ5ප� Oද+ MI පg= ආප0 ෙනොෙග�ෙ1 
ෙහේ�ෙව5 තැ5ප� XBය5 බලව� අපහ0තාවලට ල� ඇR බව ද5ෙ5ද; 

 (iii) @ ලංකා මහ බැංkෙq අ²ෂණය යටෙ�  ෙනොමැR Ôල4 ආයතනවල Oද+ 
තැ5ප� ෙනොකරන ෙලස රජෙය5 ලබා#5 උපෙදස ් අKව යB5 @ ලංකා 
මහ බැංkෙq අ²ෂණය ය ටෙ� R� ආයතනයක Oද+ තැ5ප� කළ ETI 
තැ5ප�ක	ව5ෙ_  Oද+ නැවත ලබා�ම සඳහා ෙ1 වන"ට »යා�මක කර 
ඇR වැඩ��ෙවළ කවෙaද; 



( 33 ) 

 

 (iv) @ ලංකා මහ බැංkෙq අ²ෂණය යටෙ� ඇR අMk� Ôල4 ආයතන 
තැ5ප�ක	ව5ට ෙමවැM ගැට^ ඇR�ම වැළැ�ම සඳහා ගK ලබන 
»යාමාaග කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, එ ම5ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

38/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— සමාජ 0බසාධන හා පාථBක කaමා5ත 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයX අංක 182 ෙයෝජනාවට අKව, පාථBක කaමා5ත 
කH5Iලය (Primary Industry Council) �XNවK ලැjෙqද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය සහ සථ්ානය කවෙaද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවX, පාථBක කaමා5ත කH5Iලය �XN�ෙ1 
අරO{ හා ඒ සඳහා � වැඩ��ෙවළ සැෙක"5 පැහැ=$ කර5ෙ5ද; 

 (iv) ෙමම කH5Iලයට ස1බ5ධවන "ෙශේෂඥය5ෙ_ නාම ෙ+ඛනය ඉ=gප� 
කර5ෙ5ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙවX සඳහ5 වන @ ලංකාෙq දැනට ස�යව පව�නා 
පාථBක කaමා5ත ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (vi) 2009 �ද ගැN1 Mම�ෙම5 ප0, උ�	 නැෙගනXර ඇ�?ව @ ලංකාව �ළ 
අ?R5 ඇරඹ ූපාථBක කaමා5තය5 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද?  

2. 
175/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබ$අ�ත #1gය මාaගෙU =ග ෙකොපමණද; 

 (ii) එX ඉ=3V1 ආර1භ කළ =නය කවෙaද; 

 (iii) එX ඉ=3V1 "යදම ෙකොපමණද; 

 (iv) මාතර Iට ෙබ$අ�ත දවා ඉ=කරK ලබන #1gය සථ්ාන සංඛ4ාව, උමං 
මාaග සංඛ4ාව, පාල1 සංඛ4ාව හා ඒවාට යන "යදම ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ අKව, එම #1gය මාaගෙU 3ෙලෝ´ටරය ඉ=3Vමට වැය වන "යදම 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉ=3Vම අවස5 3Vමට MයBත =නය කවෙaද;  

 (vii) එම ඉ=3V1 I#කරන ෙකො5තා� සමාගම කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 



( 34 ) 

 

3. 
200/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ආ�©කම ව4වසථ්ා පRසංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්"ම7ෙ1  කBNව 
ෙවKෙව5 රජය "I5 දරන ලද O? "යදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කBNෙq සාමා)කය5ෙ_ න1 කවෙaද; 

 (iii) එ} කBNවට සාමා)කය5 ප� 3Vෙ1 � සලකා බැî Maණායක කවෙaද; 

 (iv) j'ධාගම ��බඳ ආ�©කම ව4වසථ්ාෙq ඇR ෙදවන පg¼ෙ§දය ඒ අ�g5ම 
පව�වා ෙගන යෑමට Maෙ'ශ කර ඇR කBN සාමා)කය5 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
227/’18 

ග	 ඩ_ලස ්ෙ'වාන5ද මහතා,— සමාජ ස"බලගැ5�1 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) OලRq =සb්කය @ ලංකාෙq ඉතාම� =�ª =සb්කය බව�; 

 (ii) ෙමම =සb්කෙU සමෘ'� සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා ආස5න වශෙය5 
පRලාï5 23,057 0#0ක1 ලබන බව හªනාෙගන Rjණද, ෙ1 දවා 
සහනාධාර ලබා� ඇ�ෙ� පRලාï5 11,111කට පමණ බව�; 

 (iii) 2013 වaෂෙU සමෘ'� පRලාï5 ෙතෝරාගැ�ෙ1� කෙර��ෙර�ප�	 
පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU, ගාම Mලධාg වස1 10ක හා m#k(�	�m 
පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU ගාම Mලධාg වස1 13ක නැවත ප=ං� 3V1 
සඳහා අවසර ෙනොලද බැ"5, ඉහත ගාම Mලධාg වස1 235 3Iම 
පRලාÑෙය ෙතෝරා ෙනොග5නා ලද බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i)  ෙ1 ත��වය �ළ සමෘ'� සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා දැනට හªනාෙගන 
ඇR පRලාï5ෙග5 ඉRg පRලාï5 11,946කට සමෘ'� සහනාධාර ලබා�ම 
සඳහා කට�� කර5ෙ5ද; 

 (ii) ඉහත සඳහ5 කෙර��ෙර�ප�	 හා m#k(�	�m පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසය5X ගාම Mලධාg වස1වල I-න සමෘ'� පRලාï5ෙ_ 
ත��වය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
257/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා ර�නmර =සb්කෙU වාaතා � ඇR ෂය 
ෙරෝÀ5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝÀ5 වාaතා � ෙසෞඛ4 ෛවද4 Mලධාg ෙකො�ඨාස කවෙaද; 
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 (iii) ර�නmර =සb්කෙU ෂය ෙරෝÀ5ට අවශ4 ෛවද4 පහ0ක1 ලබා�මට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
414/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල =සb්කෙU ෙසේවෙU ෙය� I-න "#හ+පRවරය5  සංඛ4ාව, 
එ එ කලාප අධ4ාපන කාaයාල අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාg 08 =ෙන5 ප0ව, එම "#හ+පRවරය5ට ෙහෝ "#හ+පR 
ෙසේවෙU ෙනොවන අයට ෙහෝ "#හ+පR ෙසේවෙU උසස�්1 ලබා � Rෙ�ද; 

  (iii) එෙසේ න1, උසස�්1 ලබා � ඇR m'ගලය5 අතර ෙ'ශපාලන ප�ගැ�මට 
ල�ව5 I-5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
463/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංස්කරණ 
අමාත4�Bයෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංසක්රණ අමාත4වgයෙ_ අමාත4 
කාaයාලවල $�නය5 කවෙaද; 

 (ii) එම කාaයාල ෙවKෙව5 k� ෙහෝ බ# ෙගව5ෙ5 න1, එම මාIක k�/බ# 
Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වaෂෙU Iට 2017 වaෂය දවා ෙගවා ඇR O? k�/බ# Oදල 
ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) අමාත4වgයෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලෙU Mලධාg5 සංඛ4ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලය සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 (iii) අමාත4වgය සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 ෙකොපමණද ය5න� එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
468/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ1 වන"ට @ ලංකා අධ4ාපන පgපාලන ෙසේවෙU M�තව I-න O? 
Mලධාg5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Mලධාg5ෙ_ න1, තන�	 නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
කවෙaද; 

 (iii) දැනට @ ලංකා අධ4ාපන පgපාලන ෙසේවෙU පවRන mර�පා© සංඛ4ාව හා 
mර�පා© පවRන ෙසේවා සථ්ාන කවෙaද; 

 (iv)  එම mර�පා© �ර�මට අමාත4ාංශය "I5 තරඟ "භාග පව�වා Rෙ�ද; 
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 (v) එෙසේ න1, එම "භාගෙය5 සම� � අයෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද;  

 (vi) එම �gසට ප��1 ලබා�ම සඳහා ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
488/’18 

ග	 ෙහටa අ�mහාB මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොර¼ෙචෝ ෙ+, ල"ජය ග+ අð	 බලාගාරය ම�5 I#වන පgසර හාMය 
අවම 3Vම සඳහා ෙයෝ)ත 0ළං ආවරණය ඉ=3Vමට ෙගන ඇR �යවර 
කවෙaද; 

 (ii) 0ළං ආවරණය ෙනොමැR �ෙම5 බලාගාරය අවට  ±ව�වන ෙගො�5 බලව� 
#ෂක්රතාවයකට ප�� ඇR බව ද5ෙ5ද; 

 (iii) 0ළං ආවරණය ඉ=3Vම ආර1භ කරK ලබන =නය කවෙaද;  

ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර ÛBය �ළ අ? ෙගොඩ ගැ7ම වැළැ�ම සඳහා ග5නා �යවර 
කවෙaද; 

 (ii) බලාගාරෙය5 �ට වන අ?  ෙහේ�ෙව5 වගා හාM � ෙගො�5ට ෙගවා ඇR 
ව5= Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න�  එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලංy පාgසgක ආරෂණ බලපතය Rෙ�ද; 

 (ii) එම බලපතය Mk� කළ =නය කවෙaද; 

 (iii) එ} බලපතෙU කාලය අවස5 වන =නය කවෙaද;  

 (iv) එ} බලපතෙU සඳහ5 ෙකො5ෙ'I ඉN 3Vමට අසම� �ෙ1 වග}ම ලංකා 
"#$බල ම�ඩලය භාර ග5ෙ5ද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
538/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අෙපේ+ මස ෙකො�වල නගරෙU ස.ෙතො.ස. ශාඛාව "වෘත කළ බව�; 
එයට ඔබ�මාද සහභාÀ � බව�  ��ග5ෙ5ද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව "I5 Mk� කරන ලද Iය^ම gI�ප� ඉංñI 
භාෂාෙව5 පමණ Oදණය කරන ලද ඒවා බව එ�මා ද5ෙ5ද; 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙq පgගණක කට�� සඳහා උපෙ'ශකවරෙයk 
වශෙය5 බඳවාෙගන ඇ�ෙ� ඉ5=යාK ස1භවය ඇR òතාන4 
ජාRකෙයk බව එ�මා ��ග5ෙ5ද; 

 (iv) ෙ1 සඳහා "ෙශේෂඥ දැKම ඇR @ ලාං3කය5 අවශ4 තර1 I-ය�, 
"ෙ'Õකෙයk බඳවාගැ�මට ෙහේ�ව කවෙaද;   

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 
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(ආ) ඉංñI භාෂාෙව5 පමණ Oදණය කරK ලබන gI�ප� භාෂාතෙය5 Oදණය 
3Vමට�, පgගණක කට�� සඳහා @ ලාං3කය5 බඳවා ගැ�මට� අවශ4 �යවර 
ග5ෙ5ද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
564/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ වkග© ෙරෝගය ඉතා ෙqගෙය5 පැRර යන බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, දැනට වkග© ෙරෝÀ5 හO� ඇR පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස හා 
එම එ එ පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙය5 වාaතා � ඇR ෙරෝÀ5 
සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 වaෂෙU Iට m�තලම හා k	ණෑගල =සb්කව$5 වාaතා � වkග© 
ෙරෝÀ5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වයඹ පළාෙ� වkග© ෙරෝÀ5ට පRකාර ලබා ගැ�ම සඳහා රජය "I5 
සලසා ඇR ෙසෞඛ4 පහ0ක1 කවෙaද; 

 (v) වkග© ෙරෝÀ5 I-න පH+වල 0බසාධනය සඳහා අමාත4ාංශය ෙගන ඇR 
�යවර කවෙaද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
584/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— සමාජ 0බසාධන හා පාථBක කaමා5ත 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ දැනට ආබා�ත �මනාව ලබන m'ගලය5 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ4ාව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වaෂෙU Iට "ශාල �gස ආබා�ත �මනාව ලබා ගැ�ම සඳහා 
ෙපොෙරො�� ෙ+ඛනෙU I-න බව ද5ෙ5ද; 

  (iv) ෙපොෙරො�� ෙ+ඛනෙU =y කාලය 2Á I-න �gසට ආබා�ත �මනාව 
ලබා�මට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1126/’18 

ග	 "ම+ �රවංශ මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ජාRක ෙ+ඛනාගාරෙU Iය^ පධාන අංශය5 අ²ෂණය 3Vම,  එX අධ4ෂ 
ජනරා+, මා�ඩ$ක Mලධාg සහ ඒ ස1බ5ධෙය5 වග}1 දරන උපා�ධාg 
Mලධාgයkෙග5 සම5"ත කමව� යා5තණය ම�5 I# 3Vම ෙමෙත 
අKගමනය කරK ලැ� කමෙqදය Hවද,  එම කමය ෙවනස ් කර 
ෙ+ඛනාගාරෙU ඇR රහස4 ෙ+ඛන අ²ෂණය 3Vෙ1 වග}ම එX ව�ම5 
අධ4ෂක ජනරා+වgය තමා ෙවත පමණ පවරාෙගන Rෙ�ද; 
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 (ii) එෙසේ න1, එයට ෙහේ�ව කවෙaද; 

 (iii) රාජ4 ෙසේවය ��බඳ රහස4 ෙ+ඛන ආරෂා 3Vම හා අ²ෂණය 3Vම 
��බඳ 3I# �aව අ�දැ}ම ෙහෝ වෘ�°ය 0#0කම ෙනොමැR එම 
අධ4ෂ ජනරා+වgය අදාළ තන�රට ප� කර ඇ�ෙ� කවර 0#0ක1 මතද; 

 (iv) ආයතMක »යාව$ය, "ෙශේෂෙය5 රහස4 ෙ+ඛන ��බඳ වග}ම එෙසේ තM 
m'ගලයk "I5 පවරාගැ�ෙ1 අවදාන1 සහගත °රණය, ��ග� ආයතMක 
කමෙqදය5ට පටහැM ෙනොව5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, එ ම5ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැK1�ම සහ =නට MයBත කට�� 

 1. 

පා. 3/’18 
ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRසස් මහතා,— ෙමොරNව "ශව්"ද4ාලය සඳහා ෙයෝ)ත ෛවද4 

Êඨය සඳහා Õෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවaධනය 3Vම,— 2018 අයවැය 
ම�5 ෙමොරNව "ශව්"ද4ාලයට අKබ'ධව ෛවද4 Êඨය ඉ=3Vමට ෙයෝජනා කර ඇR අතර 
එම ෙයෝ)ත ෛවද4 Êඨය සඳහා Õෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංවaධනය කළ  
��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

2. 
 පා.  4/’18 

  ග	 එස.් එ1. මgකාa මහතා,— දහ1 පාස+ අධ4ාපනය අMවාaය 3Vම,— Õෂ්ඨ 
ස1ප5න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ�g5 රට �ළ ව4ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මaදනය 3Vම හා ස්වයං "නය ඇR 3Vම උෙදසා Iය^ම  ද	ව5ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔH5ෙ_ ආගමට අKoල  දහ1 පාස+ අධ4ාපනය අMවාaය 3Vම 0#0 යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

 3. 

පා. 16/’18 
ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— ගා´ය පළා�වල ෙබෞ'ධ ප5ස+වල වැඩI-න 

වෙයෝවෘ'ධ Ñó5වහ5ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් 3Vම,— 
@ ලංකාෙq ෙබොෙහෝ ගා´ය පළා�වල ෙබෞ'ධ ප5ස+ ඉතා අ© ආa�ක ම�ටමක පවRන 
බැ"5, එවැM ප5ස+වල වැඩI-න වෙයෝවෘ'ධ Ñó5වහ5ෙසේලා ආරෂා කර ගැ�ම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

 4. 

පා.21/’18 
ග	 X	�කා ෙපේමච5ද මහ�Bය,— අ5තaජාලය �ළ අසභ4 �(ෙයෝ පට 

සංසරණය �ම වැළැ�ෙමXලා "ෙශේෂ ඒකකය �XN�ම,— වaතමානෙU බ�ල 
වශෙය5 අ5තaජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයk� අසභ4 �(ෙයෝ දaශන සංසරණය �ම ම�5 
m'ගලය5ෙ_ m'ග$ක�වය "නාශවන අතර "ෙශේෂෙය5ම, කා5තා පාaශ්වය එම�5 
"ශාල අපහ0තාවයකට ප�වන බැ"5, ෙමව5 �(ෙයෝ දaශන ළඟ තබාෙගන I-න, 
ෙබදා හgන හා Maමාණය කරන m'ගලය5 ��බඳව "මaශනය 3Vමට පRඵලදාÉ 
"ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පVෂණ ෙදපාaතෙ15�ව �ළ �XN"ය  ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 
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5. 

පා.22/’18 

ග	 X	�කා ෙපේමච5ද මහ�Bය,— "ශ්ව"ද4ාල හා අෙනk� Iය^ම උසස ්
අධ4ාපන ආයතනවලට "ෙශේෂ m�{වල� මානIක උපෙ'ශකව	 ෙහෝ අKශාසකව	 
ප�3Vම,— වaතමානෙU බ�ල වශෙය5 දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය5, I0 
I0"ය5 Iය=" හාMකර ගැ�ෙ1 පවණතාවය මැඩපැවැ��ම සඳහා Iය^ම රජෙU 
අධ4ාපන ආයතන සඳහා m�{වල� මානIක උපෙ'ශකව	, අKශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ4ාපන ආයතනවල දැනට I-න y	වර y	වgය5ට මානIක උපෙ'ශනය ��බඳ 
"ෙශේෂ m�{ව ලබා=ය  ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

6. 

පා.24/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— m�තලම =ස්bකය ස�ව R� ෙවො$ෙබෝ+ �ඩාෙq 
අÑමානය නැවත ෙගොඩනැÀමට වැඩසටහන =ය� 3Vම,— ´ට දශකයකට පමණ ෙපර 
m�තලම =ස්bකෙU පාස+ ව$5 ~X� දෂ ෙවො$ෙබෝ+ �ඩක �(කාව5 ජාRක හා 
ජාත45තර තරඟ වල� දැ� දෂතා Mසා m�තලම =ස්bකයට ෙවො$ෙබෝ+ �ඩාෙව5 
ඉතා අÑමානව� ස්ථානය XB Hවද, අද වන"ට එම ත��වෙU ය1 ~ඳ වැ�ම ඇR 
බැ"5, නැවත එම අÑමානය m�තලම =ස්bකයට ෙගන ඒමට වැඩසටහන =ය� කළ 
��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

 7. 

පා.25/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— m�තලම =සb්කය �ළ -5 මා? 
කaමා5තශාලාව ස්ථා�ත 3Vම,— ජනතාවෙ_ ෙපෝෂණ අවශ4තා සmරා�ම සඳහා 
අවශ4 ෙපෝ�5 ලබා�මට�, වාa`කව -5 මා? ආනයනය ෙවKෙව5 "ෙ'ශ රටව+ කරා 
ඇ� යන "ෙ'ශ "Mමය ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙම5ම, -5 මා? කaමා5තශාලාව 
ස්ථා�ත 3Vමට අවශ4 Iය^ම ස1ප� m�තලම =ස්bකය �ළ පවRන බැ"5 ද, එම 
=ස්bකය �ළ -5 මා? කaමා5තශාලාව ස්ථා�ත 3Vමට කට�� කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

 8. 

පා.26/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— ෙකොළඹ - කNනායක අ�ෙqÀ මාaගය හලාවත දවා 
�aඝ 3Vම,— රටක සංවaධනය සඳහා අ�ෙqÀ මාaග ඉතා වැදග� වන බැ"5 ද, ව�ම5 
යහපාලන රජය යටෙ� m�තලම =ස්bකය ඉතා ෙqගෙය5 සංවaධනය වන බැ"5 ද, 
එම සංවaධන ෙqගය තව#රට� ඉහළ නැං�ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Iට කNනායක දවා 
� අ�ෙqÀ මාaගය හලාවත දවා �aඝ  කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා 
කර�.   

 9. 

පා.27/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා, — වයඹ පළාෙ� වැq, ගංඟා සහ ඇළ මාaග ආÙතව 
kl ශාඛ IN�ෙ1 ව4ාපෘRය ආර1භ 3Vම,— පෙසේ පවRන ජලය ආරෂා 3Vෙ1 
හැ3යාව ෙම5ම, පාං� ඛාදනය අවම 3Vෙ1 yණාංග සXත � =y ආ� කාලය ඇR 
kl ශාඛ,  වයඹ පළාෙ� වැq, ගංඟා සහ ඇළ මාaග ආÙතව IN�ෙ1 ව4ාපෘRය 
ආර1භ කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 
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10. 

පා.28/’18 
ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— බ�තලංy�©ව Âප�වා7 ²වර ජනතාවෙ_ Ô$ක 

අවශ4තා සmරා�ම සඳහා ක(න1 �යවර ගැ�ම,— වයඹ පළාෙ�, m�තලම 
=ස්bකෙU, ක+�-ය අaධ'�පය අසල ඇR පධාන Âපත වන බ�තලංy�©ව Âපෙ� 
²වර පජාවෙ_ Ô$ක අවශ4තා ��බඳව ෙමෙත MI අවධානයට ල ෙනො� ඇR බැ"5, 
ව�ම5 යහපාලන රජය යටෙ�  එම ජනතාවෙ_ Ô$ක අවශ4තා සmරා � ඔH5ෙ_ ±වන 
ත��වය උසස ්කර�ම සඳහා ක(න1 �යවර ගත ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා 
කර�.  
11. 

පා.29/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— kk? ෙගො"පළ XBය5 භා"තා කරන බැටg 
ෙ� කමය නව�වා�ම,— @ ලංකාව අ°තෙU පට5ම ස�ව ක	ණාව ප�	වාලන 
ෙබෞ'ධ රට Hවද,  අද වන"ට සමහර kk? ෙගො"පළ XBය5 භා"තා කරන බැටg ෙ� 
කමය Mසා ස�5 දැ( Xංසාවකට ල�ම�, අ�ක ~�තර Mෂ්පාදනය ��5 0? පgමාණ 
kk? ෙගො"පළ XBය5ෙ_ 23යා අන�	දායක ත��වයකට ප�ව ඇR බැ"5, ෙමම 
අR අමාKõය කමය නව�වා�ම සඳහා අවශ4 �යවර ගත ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

12. 

පා.30/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— 3g කaමා5තෙU M�ත ෙ'sය 3g 
ෙගො�5ෙ_ ගැට^ "සÁමට ක(න1 වැඩසටහන =ය� 3Vම,— වාa`කව අෙ� රටට 3g 
�- ආනයනය සඳහා "ශාල Oදල වැයවන අතර එම Oද+ අප රට �ළම ඉRg කරගත 
හැ3න1, එය රෙ� ආa�කයට "ශාල �Nබලය වන බැ"5, 3g කaමා5තෙU M�ත 
ෙ'sය 3g ෙගො�5ෙ_ ගැට^ "සÁමට ක(න1 වැඩසටහන =ය� කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර� 
13. 

පා.31/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Xටා ඇR mරා"ද4ා 
ව-නාකම සXත ස්ථාන සංරෂණය 3Vම සඳහා ක(න1 වැඩසටහන =ය� 3Vම,—  
වයඹ පළාෙ� k	ණෑගල =සb්කය ඉතා ෙපෞඪ ඉRහාසයකට XBක1 3යන mරා"ද4ා 
ව-නාකම ඇR සථ්ාන 2ස සXත =සb්කය වන අතර අ°තෙU� k	ණෑගල, 
දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැM රාජධාM �Xටා Rjෙ5ද k	ණෑගල =ස්bකය �ළ Hව�, 
අද වන"ට එම ෙපෞරා�ක සථ්ානවල ආරෂාව ස1බ5ධෙය5 බලව� ගැට^ ම�� ඇR 
බැ"5, එම mරා"ද4ා ස්ථාන සංරෂණය 3Vම සඳහා ක(න1 වැඩසටහන =ය� කළ 
��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.  

14. 

පා.32/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— Iය^ ෙෂේත ආවරණය වන පg= m?+ සමාජ 
ආරෂණ ජාලය »යා�මක 3Vම,— ඕනෑම රටක සාaථක සමාජ ආරෂණ ජාලය 
පැව°ම එම රෙ� ±ව� වන mරවැIය5ට වැදග� වන අතර @ ලංකාෙq රාජ4 අංශෙU හා 
ෙපෞ'ග$ක අංශෙU ෙසේවකය5 සඳහා "ශාම වැN� කමය ෙහෝ අaථ සාධක කමය 
»යා�මක Hවද, රෙ� අ"�ම� අංශෙU ෙසේවකය5 සඳහා 3I# සමාජ ආරෂණ කමය 
»යා�මක ෙනොවන බැ"5, Iය^ ෙෂේත ආවරණය වන පg= m?+ සමාජ ආරෂණ 
ජාලය »යා�මක කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.  
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15. 

පා.33/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— මහKවර =සb්කෙU  Bg=ය ම�ස4 කaමා5තය 
පවaධනය 3Vම,— මහKවර =සb්කය Ûෙගෝ�ය වශෙය5 සළකා බලන කල O�# 
7මාෙව5 #රසථ්ව �Xටා ඇR බැ"5, එම =සb්කෙU ±ව�වන ජනතාවෙ_ ෙපෝ�5 
අවශ4තාව සmරා�ම සඳහා මහKවර =සb්කය �ළ �X- Iය^ වැq හා ජලාශවල Bg=ය 
ම�ස4 කaමා5තය පවaධනය කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

16. 

පා.34/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— මහKවර =සb්කය �ළ ප�නස ් වගාව ෙහේ�ෙව5 
I#� ඇR පgසර හාMය අවම 3Vම,— මහKවර =සb්කය �ළ ප�නස ් වගාව ෙහේ�ෙව5 
පgසරයට දැ( හාMය I#� ඇR බැ"5, එම පgසර හාMය අවම 3Vම සඳහා ක(න1 
වැඩසටහන =ය� කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

17. 

පා.35/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා, — මහKවර ෙරෝහ+ පgශෙU ඇR අනවසර ඉ=3V1 
ඉව� 3Vම,— ව�ම5 යහපාලන රජය යටෙ� මහKවර ෙරෝහල ෙදවැM ජාRක ෙරෝහල ෙලස 
=�{ 3Vමට �යවර ගMB5 I-න බැ"5, එම ෙරෝහ+ පgශෙU ඇR Iය^ අනවසර ඉ=3V1 
ඉව� 3gමට ක(නB5 �යවර ගත ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

18. 

පා. 36/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පාෙ'sය මාධ4ෙq�5ෙ_ වෘ�°ය ගැට^ "සÁමට 
යා5තණය  සකස ්3Vම,— රටක සංවaධනය සඳහා ෙතොර�	 වැදග� සාධකය වන අතර, 
එම ෙතොර�	 ස1පාදනෙU� වැදග� ෙමෙහවර ඉNකරන පාෙ'sය මාධ4ෙq�5ෙ_ වෘ�°ය 
ගැට^ "සÁමට යා5තණය සකස ්කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

19. 

පා.37/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— m�තලම =සb්කය �ළ ජලජ පැළෑ- වගා 3Vෙ1 
ව4ාපෘRය ආර1භ 3Vම,— වaතමානෙU ෙලෝකෙU ජලජ පැළෑ- සඳහා "ශාල ඉ+^ම 
පවRන අතර, එම�5 අෙ� රටට "ෙ'ශ "Mමය උපයා ගැ�ෙ1 m?+ අවස්ථාව උදා � ඇR 
අතර, මෑතක� ජප5 "ෙශේෂඥය5 "I5 Iය පaෙUෂණ වාaතාවක ජලජ පැළෑ- වගාව සඳහා 
m�තලම =සb්කෙU ෙවරළ °රය ආÙත පෙ'ශය ඉතා ෙයෝග4 බව ෙප5වා � ඇR ප0~මක 
ජලජ පැළෑ- වගා 3Vෙ1 ව4ාපෘRය m�තලම =සb්කය �ළ ආර1භ කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

20. 

පා.38/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත 3Vම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ1 වන"ට ��කා ෙරෝÀ5 සංඛ4ාව "ශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇR බැ"5, එම 
ෙරෝÀ ජනතාව ෙවKෙව5  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   
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21. 

පා.39/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත 3Vම,—             
@ ලංකාෙq පධානතම ළමා ෙරෝහල වන g�ෙq ආaයා ළමා ෙරෝහෙ+ පවRන දැ( තදබදය 
අවම 3Vම සඳහා ෙම5ම, වයඹ හා උ�	 මැද පළාෙ� ජනතාවට පෙයෝජනව� වන පg= වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල සථ්ා�ත කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

22. 

පා.40/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— m�තලම =සb්කෙU ෙහෝට+ පාසල සථ්ා�ත 3Vම,— 
ව�ම5 යහපාලන රජය යටෙ� m�තලම =සb්කය සංචාරක කලාපය ෙලස =�{ 3Vමට 
අෙ�ෂා කරන බැ"5, එම කaමා5තෙU =�{ව සඳහා අවශ4 මානව ස1පත m�{ 3Vම 
සඳහා  m�තලම =සb්කෙU ෙහෝට+ පාසල  සථ්ා�ත කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

23. 
   පා.41/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ වkග© ෙරෝÀ5 සඳහා ෙරෝහල 
සථ්ා�ත 3Vම,— වයඹ පළාෙ�, k	ණෑගල =සb්කය �ළ මෑත කා�නව "ශාල ෙලස 
වkග© ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇR බැ"5, එම ෙරෝÀ5 ෙවKෙව5 වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල 
සථ්ා�ත කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.  

24. 

   පා.42/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ� k	ණෑගල =සb්කෙU තැල7Bයා 
ෙරෝÀ5 සඳහා ෙරෝහල සථ්ා�ත 3Vම,— මෑතකා�නව @ ලංකාෙq වැ(ම තැල7Bයා 
ෙරෝÀ5 වාaතා � ඇ�ෙ� k	ණෑගල =සb්කෙU වන අතර, තවම� එම ෙරෝÀ5ට පRකාර 
ලබා ගැ�ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල සථ්ා�ත කර ෙනොමැR බැ"5, එම ෙරෝÀ5 සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල k	ණෑගල =සb්කෙU සථ්ා�ත කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

25. 

පා.43/’18 

ග	 එස්. එ1. මgකාa මහතා,— ෙකොෙළො5නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත 3Vම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එX තදාස5න නගර පgපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක©ෙවල සහ 
ෙකෝ�ෙ�  යKෙව5 මහ නගර සභා �න පැවRය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල පෙ'ශ 
�නටම මා�1ව ඇR ෙකොෙළො5නාව මැRවරණ  ෙකො�ඨාසය පාලනය ව5ෙ5 
පාෙ'sය පgපාලන ඒකක ෙදක  වන ෙකොෙළො5නාව නගර සභාව සහ 
ෙකො-කාව�ත-O+ෙ+gයාව පාෙ'sය සභාව  යටෙ� වන බැ"5, සමස්ත 
ෙකොෙළො5නාව මැRවරණ ෙකො�ඨාසෙUම ආa�ක, සමාජÉය හා සංස්කෘRක 
"ෂමතාව5 ඇR 3Vමට ෙමය ෙහේ� � ඇR අතර, අවට පවRන මහ නගර සභා, 
පgපාලනෙU කාaයෂමතාව මත sඝ සංවaධනය ෙ1 වන"ට ළඟා කර ෙගන ඇR 
බැ"5, සමස්ත ෙකොෙළො5නාව මැRවරණ ෙකො�ඨාසෙUම සංවaධනය අරO{ කර 
ගMB5 ෙකොෙළො5නාව නගර සභාව සහ ෙකො-කාව�ත-O+ෙ+gයාව පාෙ'sය සභාව 
එකාබ'ධ කර ෙකොෙළො5නාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 
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26. 

          පා.44/’18 

ග	 Oහ1ම# න7a මහතා,— හ� ව5දනා පනත හª5වා �ම,— වාa`කව හ� 
ව5දනාෙq ෙයෙදන @ ලාං3ක බැRම�5 "I5 O�ණ ෙදන ගැට^ Mරාකරණය කර 
ගැ�මට�, ඒ ��බඳ ආයතMක වÓහය ස්ථාපනය ෙකොට �Rමය පRපාදන සකස් 
3Vමට�, රජය ම�5 “හ� ව5දනා පනත” හª5වා =ය ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

27. 

        පා.45/’18 
ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— උමා ඔය සංවaධන ව4ාපෘRය ෙහේ�ෙව5 

බ�ඩාරෙවල, $ය5ගහෙවල පෙ'ශෙU Mවාස, ඉඩ1 ඇ�? ෙ'පළ අXB � පH+ 
සඳහා සහන සලසා�ම,— උමා ඔය සංවaධන ව4ාපෘRය සඳහා Ûගත උමං මාaග 
කැ�ම ෙහේ�ෙව5 බ�ඩාරෙවල, $ය5ගහෙවල පෙ'ශෙU ජනතාවට Iය Mවාස, 
ඉඩ1 ඇ�? ෙ'පළ  අXB � ෙ1 වන"ට වසර �නක කාලය ගත� Rjණ ද, අවතැ5 
� එම ජනතාවට ෙමෙත 3I# ව5= Oදල ෙහෝ සහනය ලැ� ෙනොමැR බැ"5, 
එම ජනතාවට සහන සලසා �ෙ1 වැඩසටහන =ය� කළ ��යැ� ෙමම 
පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

28. 

   පා.46/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— #1gය ම�5 එළව? පවාහනය 3Vෙ1 
වැඩසටහන ආර1භ 3Vම,— බ#+ල =ස්bකය ඇ�? එළව? Mෂ්පාදනය කරන 
=ස්bකවල Iට එළව? ෙගො�5ෙ_ Mෂ්පාදන අ© �gවැය35, අපෙ� යෑම අවම 
කරB5 #1gය ම�5 රෙ� ෙස0 පෙ'ශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය 3Vෙ1 
වැඩසටහන ආර1භ කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�. 

29. 

 පා.47/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— උමා ඔය සංවaධන ව4ාපෘRය ෙහේ�ෙව5 ජල 
Xඟයකට O�ණ � I-න ජනතාවට ජල පහ0ක1 ලබා�ම,— උමා ඔය සංවaධන 
ව4ාපෘRය ෙහේ�ෙව5 ෙ1 වන"ට පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස 07ක පH+ 8394ක  
ජනතාවට උග ජල Xඟයකට O�ණ පෑමට I#� ඇR බැ"5, එම ජනතාවට අවශ4 ජල 
පහ0ක1 ලබා�ම සඳහා ක(න1 වැඩසටහන =ය� කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

30. 

පා.48/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ� ගරා වැෙටB5 Rෙබන 
"හාරසථ්ාන සංවaධනය 3Vම,— @ ලංකාෙq වැ(ම "හාරස්ථාන සංඛ4ාව �Xටා ඇR, 
ස්වාB5වහ5ෙසේලා වැ(ම පමාණය වැඩ I-න, ෙබෞ'ධය5 වැ(ම �gස වාසය කරන 
හා ශාසනාරෂක බල ම�ඩල වැ(ම සංඛ4ාව »යා�මකව පවRන වයඹ පළාෙතX ගරා 
වැෙටB5 Rෙබන "හාරස්ථාන සංවaධනය 3Vමට ක(න1 වැඩසටහන =ය� කළ 
��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   
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31. 

පා. 49 /’18 

            ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා, — ක+�-ය ආÙතව ත+ කaමා5තය පවaධනය 
3Vම,— වයඹ පළාෙ� ක+�-ය පෙ'ශෙU ත+ ආÙත කaමා5ත ප0fය වසර 3Xපය 
�ළ ද	{ කඩා වැ�මකට ල � ඇR බැ"5, ව�ම5 රජෙU පRප�Rවලට අKව, 
ඉ=gෙU� ක+�-ය පෙ'ශය සංචාරක mරවරය වශෙය5 සංවaධනය 3Vෙ1 
වැඩසටහනට සමගා´ව එම පෙ'ශෙU ත+ කaමා5තය පවaධනය 3Vෙ1 වැඩසටහන ද 
=ය� කළ ��යැ� ෙමම පාa$ෙ15�ව ෙයෝජනා කර�.   

 

 

2018 සැ�තැ
බ� 18 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

11/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,—  අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාව �ළ අවම පහ0ක1 යටෙ� පව�වාෙගන යK ලබන තව#රට� 
සංවaධනය කළ �� පාසැ+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස+ සංවaධනය 3Vම සඳහා රජය "I5 ෙගන ඇR »යාමාaග 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) “ලඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ� ආර1භ කරන ලද ව4ාපෘR   
 සංඛ4ාව ෙකොපමණද;   

 (ii) ඒවා අතg5 ෙ1 වන"ට අවස5 කර ඇR ව4ාපෘR සංඛ4ාව ෙකොපමණද;   
 (iii) ෙ1 වන"ට අවස5 ෙනොකළ ව4ාපෘR සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ව4ාපෘ°5 අවස5 ෙනො3Vමට ෙහේ� කවෙaද;  
 (v) ඉහත Iය^ ව4ාපෘR ක(නB5 අවස5 3Vමට කට�� කර5ෙ5ද; 
 (vi) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;     

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
17/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කය �ළ ඇR 7මාසXත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල $�නය5 කවෙaද; 
 (iii) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග� 

m'ගලය5ෙ_ න1, $�නය5 හා තන�	 නාම කවෙaද; 
 (iv) එම බඳවා ගැ�1 සඳහා අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද;  
 (v) මහKවර =සb්කෙU ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය m?+ 3Vමට අමාත4ාංශය 

ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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3. 
59/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— ඉඩ1 සහ පාa$ෙ15� පRසංස්කරණ  
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අKව, නැq සෑ�ෙ1 හා ෙකොටස ්3Vෙ1 
කaමා5තය සහ නැq අ^�වැ(යාව =gගැ5�මට හ1බ 5ෙතොට සහ 
bkණාමල පෙ'ශෙU රජෙU ඉඩ1 ලබා�මට ෙයෝජනා කළ බව ��ග5ෙ5ද; 

 (ii) =සb්ක ෙ+ක1වරයා "I5 සකස ් කර ඇR රජෙU Mල වාaතා අKව, 
හ1බ5ෙතොට සහ bkණාමල =සb්කය5X පවRන රජෙU ඉඩ1 පමාණය 
ෙහටයාර ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය "I5 හªනාෙගන ඇR, රජය ස� එ} ඉඩ1ව$5 ඵලදාÉ ෙලස 
උපෙයෝජනය කළ සහ ෙනොකළ ඉඩ1 පමාණය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අKව, ෙබදා #5 ඉඩ1 පමාණය සහ ඒවා 
ෙබදා #5 m'ගලය5 කH	5ද; kමන ෙකො5ෙ'I යටෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
143/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)  @ ලංකාෙq ෙහො} �ඩාෙq Mජ~ම ෙලස මාතෙ+ =සb්කය හැ¾5ෙවන 
බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) මාතෙ+ ෙහො} �ඩකය5ට �ඩා 3Vමට ඇR න5=Bත ඒකනායක 
�ඩාංගණය වසර }පයක Iට 3I# සංවaධනයකට ල � ෙනොමැR බව  
��ග5ෙ5ද; 

 (iii) මාත ෙ+ =සb්කය ස�ව R� ෙහො} �ඩාෙq අÑමානය ය� ලබා ගැ�මට හා 
මාතෙ+ =සb්කෙU  ෙහො} �ඩාව =�{ 3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන 
�යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
176/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා 
ආa�ක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) බරපතල වංචා, Âෂණ, රාජ4 ස1ප� වරපසාද බලය සහ අ�කාgය අMI ෙලස 
භා"තා 3Vම ස1බ5ධෙය5 "මaශනය 3Vෙ1 ජනා�පR පVෂණ 
ෙකොBෂ5 සභාව �Xට� =නය කවෙaද; 

 (ii) 2017.09.01 =න වන"ට එයට ලැ� ඇR පැB�$ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ1 වන"ට එම ෙකොBෂ5 සභාව "I5 පVෂණ අවස5 කර භාර� ඇR 
"මaශන කවෙaද; 
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 (iv) එම ෙකොBෂ5 සභාෙq Maෙ'ශ අKව ෙ1 වන"ට ගK ලැ� »යාමාaග 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
210/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 7මාසXත @ල5ක5 එයාa ල�5 ��බඳ වැ$අOණ වාaතාව සැකÜ කBNෙq 
සාමා)කය5 කH	5ද; 

 (ii)  එ} වාaතාව සැක7ම සඳහා කBN සාමා)කය5ට ෙග� Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ} කBN වාaතාෙq සඳහ5 Maෙ'ශ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එ} Maෙ'ශ අතg5 ෙ1 වන"ට »යා�මක කර ඇR Maෙ'ශ කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
258/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ර�නmර =සb්කය සඳහා ලබා � ඇR ඉ5ධන �රH1හ+ 
බලපත සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග� m'ගලය5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද; 

 (iii) එම බලපත ලබා�ෙ1� අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
401/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— ²වර හා ජලජ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 2013, 2014 ෙහෝ ඊට ආස5න වaෂයක� ලංකා ²වර වරාය �Rගත 
සංසථ්ාවට ඉ5ධන ෙපො1ප (මK කඩන) ෙතොගය Bල� ග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න1, එම සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉ5ධන ෙපො1පවල Mෂප්ා=ත රට, Mෂප්ා=ත වaෂය හා වaගය කවෙaද; 

 (iv) එ ඉ5ධන ෙපො1පයක Bල ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා වැය කළ O? Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) එම ඉ5ධන ෙපො1ප වaගය ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාෙq පBR 
පVෂණෙය5 අKමත � ඒවාද; 

 (ii) එම ෙපො1ප ෙ1 වන"ට භා"තෙU පව°ද; නැතෙහො�, භා"තෙය5 ඉව� කර 
Rෙ�ද; 
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 (iii) භා"තෙය5 ඉව�කර Rෙ� න1, එයට ෙහේ�ව කවෙaද;  

 (iv) භා"තෙය5 ඉව� කර Rෙ� න1, එම ෙපො1ප Bල� ග� Mලධාg5ට එෙරXව 
ග5නා �යවර කවෙaද; 

 (v) ෙමම Bල� ගැ�ම ෙහේ�ෙව5 රජයට I# � Ôල4 පා©ව ෙකොපමණද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
412/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— නගර සැල01 හා ජල ස1පාදන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 වaෂය වන"ට යාපනය =සb්කය �ළ ජාRක ජල ස1පාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�5 �gI# පා�ය ජලය සපයන ලද Mවාස සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ1 වන"ට �gI# පා�ය ජලය සපයK ලබන Mවාස සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වaෂෙය5 ප0ව �දමය ත��වය Mමවන �	 පා�ය ජලය ලබා�ම 
ෙවKෙව5 එ එ  වaෂය සඳහා රජය "I5 ෙව5 කරන ලද O? Oදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) �දමය ත��වය Mම�ෙම5 ප0 2015 වaෂය වනෙත පා�ය ජලය 
ලබා�ෙ1 ව4ාපෘR ෙවKෙව5 රජය ෙව5 කරන ලද O? Oදල එ එ වaෂය 
අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Iය+ෙලXම පගR වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාව ට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
442/’18 

ග	 ජය5ත සමර�ර මහතා,— මහාමාaග හා මාaග සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2017.05.27 =න ඇR� ගංව�ර හා නායයෑෙම5, jල�Iංහල පාෙ'sය 
 ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU, ෙපොෙ+ෙගොඩ Iට ඉහළ ෙව+ගම දවා =ෙවන 
මාaගෙU 1 ක{ව නමැR පෙ'ශය නායයෑෙම5 ෙ1 වන"ට එම මාaගය 
භා"තා කළ ෙනොහැ3 ත��වයට ප�� ඇR බව�; 

 (ii) ෙමම ත��වය ෙහේ�ෙව5 එ} මාaගය පgහරණය කළ අංක 819G O#න, 
819H ගමෙ_ ව�ත, 824 තැ5නෙහේන සහ 825 ඉහල ෙව+ගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසවල �X- ඕම�ත ජනපදය, ඕම�ත ෙකොළ�ය, 
ග1පලක5ද, වHලාක5ද, O#න, බෙ�ග+ල, තැ5ෙහේන, සම�mර, ඉහල 
ෙව+ගම, ග+ලනO+ල, ෙහේ5යාය සහ අටහH+ෙහේන යන පෙ'ශවල  
10,000 - 15,000  අතර ජනතාව බරපතල Êඩාවකට ප�� ඇR බව�; 

 (iii) ෙමම මාaගය යථාව� 3Vමට දැනට 3I# »යාමාaගය ෙගන ෙනොමැR 
බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) භා"තා කළ ෙනොහැ3 ෙසේ "නාශ � ඇR උත මාaගය ක(නB5 
පRසංසක්රණය 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද; 
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 (ii) එෙසේ න1, පRසංසක්රණ කට�� ආර1භ කරන =න වකවාK හා අවස5 
කරන =න වකවාK කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
464/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආaùක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ$ සංවaධන රාජ4 අමාත4වරයාෙ_ අමාත4 කාaයාලවල $�නය5 
කවෙaද; 

 (ii) එම කාaයාල ෙවKෙව5 k� ෙහෝ බ# ෙගව5ෙ5 න1, එම මාIක k�/බ# 
Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Iට 2017 වaෂය දවා ෙගවා ඇR O? k�/බ# Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) රාජ4 අමාත4වරයාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaයය ම�ඩලෙU Mලධාg5 සංඛ4ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ'ග$ක කාaයය ම�ඩලය සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 (iii) රාජ4 අමාත4වරයා සඳහා ෙව5කර ඇR වාහන සංඛ4ාව; 

 ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
470/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා ලංකාව �ළ »යා�මක වන ෙපෞ'ග$ක 
"#$බල ජනන සමාග1 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග1වල න1, $�නය5 හා අධ4ෂ ම�ඩල සාමා)කය5ෙ_ න1 
කවෙaද; 

 (iii) 2010 වaෂෙU Iට එම එ එ සමාගම "I5 ලංකා "#$බල ම�ඩලයට 
ලබා #5 "#$ ඒකක සංඛ4ාව සහ එම එ සමාගමකට ලංකා "#$බල 
ම�ඩලය "I5 ෙගවන ලද Oදල, එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) යහපාලන රජය යටෙ� ලංකා "#$බල ම�ඩලය ම�5 I# කරK ලබන "#$ 
ජනනය වැ( 3Vමට ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
540/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— මහාමාaග හා මාaග සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වැ+ල1�-ය, අ"සස්ාෙq+ල පාෙa, අංක 137 දරන $� නෙU ප=ං� ෙ. ¶. 
ෙපේමIg මහතාට මාaග සංවaධනය සඳහා ඉඩ1 අ�කර ගැ�ෙ1� I# � 
අසාධාරණය ෙවKෙව5 ඔ� "I5 එවකට උසස ්අධ4ාපන හා මහාමාaග 
අමාත4ාංශෙU ෙ+ක1වරයා ෙවත ඉ=gප� කළ අÑයාචනය භාර ෙනොෙගන 
ආප0 හරවා එවා ඇR බව ද5ෙ5ද; 
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 (ii) I# � ය1 අසාධාරණය ��බඳව ය1 m'ගලෙයk අÑයාචනය ඉ=gප� 
කළ"ට, එය භාරගැ�ම සාමාන4 ස1පදාය Hවද, එය පRෙෂේප කර ආප0 
එ�ම රාජ4 ෙසේවකෙයk "I5 ෙනොකළ ��ත බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම අÑයාචනය භාරෙගන ඒ සඳහා සාධාරණ »යාමාaගය ෙගන 
ඒ ��බඳව අÑයාචනාක	ට දැK1 ෙද5ෙ5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
565/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) m�තල1 =සb්කය �ළ අ^R5 සථ්ාපනය 3Vමට ෙයෝජනා කර ඇR පළා� 
පාලන ආයතන සථ්ාපනය 3Vෙ1� සලකා බලන ක	{ කවෙaද;  

 (ii) එම පළා� පාලන ආයතනවලට අය� වන පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස සහ 
ගාම Mලධාg වස1 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
585/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� ආ�aෙqද ෙකොමසාgසව්රයාෙ_ නම කවෙaද; 

 (ii) ඔ�ෙ_ අධ4ාපන හා වෘ�°ය 0#0ක1 කවෙaද; 

 (iii) වයඹ පළා� ආ�aෙqද ෙදපාaතෙ15�ව �ළ වෘ�°ය හා ෙවන� 0#0ක1 
ෙනොසලකB5 වැඩබැ�ෙ1 පදනම මත ලබා� ඇR තන�	 කවෙaද; 

 (iv) වයඹ පළා� ආ�aෙqද ෙදපාaතෙ15�ව �ළ 0#0ක1 අKව උසස ්�1 ලබා 
�මට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 සැ�තැ
බ� 19 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

18/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU ඇR @ ලංකා ගමනාගමන ම�ඩල (ෙපෝ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම (ෙපෝවල න1 කවෙaද; 

 (iii) එම එ එ (ෙපෝෙව5 දැනට ධාවනය කරK ලබන බසර්ථ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 



( 50 ) 

 

 (iv) ෙමම (ෙපෝ අතg5 ලාභ හා පා© ලබන (ෙපෝ ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (v) එම එ එ (ෙපෝෙq පවRන mර�පා© කවෙaද; 

 (vi) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 අන�	ව, ෙ1 දවා (ෙපෝවල ලබා � 
ඇR 23යා සංඛ4ාව සහ එම  23යා ලැ� m'ගලය5ෙ_ න1 කවෙaද; 

 (vii) මහKවර =සb්කෙU ලංගම (ෙපෝවල බස ් ඇ�ය වැ( =�{ 3Vමට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
60/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 211ට අKව, úප+ 0පa ෙපොසේ�� (T.S.P.) 
Mෂප්ාදනය සඳහා ෙපෞ'ග$ක අංශය =gගැ5�මට අKගමනය කරන ලද 
»යාමාaග කවෙaද; 

 (ii) @ ලංකාෙq ෙපොසේ�� M�ෙයX, ශක4තා අධ4යනය ��බඳ සකසා ඇR 
වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 (iv) 1990 Iට ෙ1 දවා රාජ4 අංශය "I5 ෙපොසේ�� Mෂප්ාදනය සඳහා ලබා#5 
දායක�වය වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (v) රාජ4 අංශය ම�5 ෙපොසේ�� Mෂප්ාදනය සඳහා ලබා #5 දායක�වය ම�5  
ෙපොෙහොර ආනයනයට යන "යදම (වාa`කව) කවර පමාණය35 අ©කර ගK 
ලැjෙqද;  

 (vi) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාෙව5 ෙ1 වන"ට අ�ප� කරෙගන ඇR පRලාභ 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
144/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) දl+ල =සා ෙරෝහෙ+ බාXර පRකාර අංශයට ෛවද4 පRකාර ලබාගැ�ම 
සඳහා =නපතා "ශාල ෙරෝÀ5 �gස පැBෙණන බව�; 

 (ii) එම ෙරෝÀ5ට පමාණව� වැI3� පහ0ක1 ෙමම ෙරෝහෙ+ ෙනොමැR බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න1, දl+ල ෙරෝහෙ+ පහ0ක1 ඉහළ නැං�ම සඳහා අමාත4ාංශය ගK ලබන 
�යවර කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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4. 
177/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත45තර 
ෙවළඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෂැංûලා ෙහෝට+ ව4ාපෘRය සඳහා üන රජය, @ ලංකා රජය සමඟ 
f"0ම අ�ස5 කර Rෙ�ද; 

 (ii) ඒ අKව üනය හා @ ලංකාව යන පාaශව්ව$5 f"0මට අ�ස5 කර ඇ�ෙ� 
කH	5ද;  

 (iii) f"0ම අ�ස5 කර ඇR =නය කවෙaද; 

 (iv) එම f"0ම සභාගත කර5ෙ5ද; 

 (v) එම ව4ාපෘRය සඳහා ලබා � ඇR ඉඩෙ1 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) එම ඉඩම ලබා� ඇR පදනම කවෙaද;  

 (vii) I5නකර පදනB5 ලබා � ඇ�න1, එම I5නකර ඔ�mෙq අංකය එX 
Oදා තබා ඇR =නය හා සථ්ානය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
211/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— අභ45තර කට�� හා වයඹ සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ය1 m'ගලෙයk රාජ4 තා5bක ගම5 බලපතයකට XBක1 ලබ5ෙ5 දැ� 
°රණය කරK ලබන ෙතොර�	 අඩංy චකෙ+ඛය, ෙරyලාIය ෙහෝ 
අමාත4 ම�ඩල °රණය Rෙ� න1, ඒ කවරද; 

 (ii) ජනා�පRවරයා, ව4වසථ්ාදායක සභාෙq සාමා)කය5, ව4වසථ්ාදායක සභාව 
"I5 ප� කරK ලබන ෙකොBෂ5 සභා සාමා)කය5, ආ�©කාරවරය5, 
පධාන අමාත4වරය5, "M0	වරය5, පාa$ෙ15� ම5�වරය5, පළා� 
අමාත4වරය5, අමාත4ාංශ ෙ+ක1වරය5 සහ එම තන�රට සමාන තන�	 
දර5න5 ෙහෝ රාජ4 තා5bක ෙසේවෙU ෙය� I-න Mලධාg5 හැර රාජ4 
තා5bක ගම5 බලපතය ලබා ගැ�මට XBක1 ඇR ෙවන� තන�	 
කවෙaද; 

 (iii) ඉහත තන�	වලට අය� ෙනොවන m'ගලය5ට රාජ4 තා5bක ගම5 බලපත 
Mk� කර Rෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න1, ඊට බලපෑ ෙහේ� කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
228/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— මහාමාaග හා මාaග සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ‘පාල1 දහස සංවaධනය 3Vෙ1 වැඩසටහන’ යටෙ� මාaග සංවaධන 
අ�කාgය "I5 3�ෙනො¼�ය =සb්කෙU �X- ඌ�	�mල1, 
ව+^වaප5ෙන� ග1මානය කරා =ෙවන පධාන මාaගෙU �Xටා Rෙබන 
පාලෙමX ඉ=3V1 කට��,  2016 අෙගෝස�් 25 =න ආර1භ කරන ලද බව�; 
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 (ii)  ෙමX ෙකො5තා� කාලය 2017 මැ� 21 =න අවස5 � බව�; 

 (iii) එෙහ�, ඉහත පාලෙමX ඉ=3V1 කට�� ෙ1 දවා ස1�aණ කර ෙනොමැR 
බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාලෙමX ඉ=3V1 කට�� ස1�aණ 3Vම සඳහා 3Iය1 
»යාමාaගය ෙගන Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම ඉ=3V1 කට�� ස1�aණ කරK ලබන =නය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
259/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ)    (i) k	"ට, X_ගසව්�ත පාථBක "ද4ාලය නB5 "ද4ාලය Rෙබන බව  
ද5ෙ5ද; 

 (ii) දැනට එම "ද4ාලෙU ඉෙගKම ලබන Õෂ4 සංඛ4ාව හා ෙසේවය කරන y	ව	 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම "ද4ාල ÛB ෙU මා�මක එ ෙකොටසක දැ( නායයෑෙ1 තaජනයකට ල 
� Rෙබන බව ද5ෙ5ද;  

 (iv) එෙසේ න1, ෙ1 ස1බ5ධෙය5 අමාත4ාංශය ගK  ලබන �යවර කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
473/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව �ළ I# � ඇR සහ I#ෙවB5 පවRන අකBකතා 
ස1බ5ධෙය5 "ගණකා�පRවරයා "I5 අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 =නැR "මaශන වාaතාව ඌව පළා� පධාන ෙ+ක1 ෙවත යවා 
ඇR අතර එම වාaතාෙq ෙපර පාසැ+ සඳහා බෑ_ ලබා�ම සඳහා Ôල4 
අKගහය ලබා ගැ�ම ස1බ5ධෙය5 අනාවරණය කර ඇR ෙ§ද අංක 5 (අ) (i) 
Iට (v) දවා ක	{ ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (ii) එම අනාවරණය5ට අදාළව (ආ) i Iට iii දවා I# කර ඇR MVෂණ 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
566/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන පළා� පාස+වල පවRන y	 
mර�පා© සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම y	 mර�පා© �ර�මට පළා� සභාව ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 
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 (iii) අද වන"ට වයඹ පළාෙ� y	ව	5 බඳවා ගැ�ම සඳහා "භාගය පැවැ��ම 
ස1බ5ධෙය5 පළා� අධ4ාපන අමාත4වරයා හා පළා� රාජ4 ෙසේවා 
ෙකොBෂ5 සභාව අතර මතෙþදය ම� � Rෙබන බව ද5ෙ5ද; 

 (iv) එම මතෙþදය "සඳා පළාෙ� y	 mර�පා© �ර�ම සඳහා අදාළ "භාගය 
පැවැ��මට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
586/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා "#$බල ම�ඩලය ස�ව ආපදා කළමනාකරණ සැලැසම් Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැR න1, එයට ෙහේ�ව කවෙaද; 

 (iii) ලංකා "#$බල ම�ඩලයට හ=I ත��වයක� කට�� අඛ�ඩව ෙගන යාම 
සඳහා � සැලැසම් (Business Continuity Plan) Rෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැR න1, එයට ෙහේ�ව කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
595/’18 

ග	 0ස5ත mං�Mලෙ1 මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 මැද, නැෙගනXර පළා�වල ව4ා�තව පවRන වkග© ෙරෝÀ ත��වය 
හªනාගැ�ම ස1බ5ධෙය5 ෙ1 වන"ට I#ෙකෙරB5 පවRන පaෙUෂණ 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පaෙUෂණ I# කරK ලබන ආයතන සහ පaෙUෂකය5ෙ_ න1 කවෙaද; 

 (iii) එම පaෙUෂණවල Mගමන ලැ�මට MයBතව ඇR =නය කවෙaද; 

 (iv) එම පaෙUෂණ සඳහා ෙව5 කර ඇR Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) වkග© ෙරෝගයට ෙගො#	�ව5ට ලබා ෙදන පRකාරවලට අමතරව එම ෙරෝÀ 
ත��වයට ප��ම වැළැ�ම සඳහා ෙගන ඇR  �යවර කවෙaද; 

 (ii) ආසැත ජලය Mෂප්ාදනය කරK ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව 
òතාන4ෙU  IOCN LIFE SAVER නමැR ආයතනෙU Mෂප්ාදනය බව 
3යන LIFE SAVER නමැR ජල ෙපරණය ෙමරටට හª5වා� Rෙ�ද; 

 (iii) එය වkග© ෙරෝග ව4ා�Rය පාලනය 3Vම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැෙ 
ම5ද ය5න පැහැ=$ කර5ෙ5ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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12. 
968/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මැ+Igmර ව� සමාගම යටෙ� පවRන අකර 1000 පමණ � කලාවැව, 
ධා�ෙසේන ව�ත ෙ1 වන"ට ව+ ~X� පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැ3 O© 
ඉඩම බවට ප�� ඇR බව�; 

 (ii) එය න�කරණය කර රජයට ආදායම ලබා ගත හැ3 අ�g5 පRසංසක්රණය 
කළ හැ3 බව�; 

  එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න1, එම කාaයය ආර1භ කරK ලබන =නය කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
993/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර 
සංවaධන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල 7M කaමා5තශාලාව ආර1භ කරන ලද වaෂය කවෙaද; 

 (ii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා ෙව5 කරන ලද ඉඩ1 අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා උ වැ�මට ෙව5 කළ ඉඩ1 අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ප0fය වaෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උ වගාව සඳහා ෙව5 කළ ඉඩ1 පමාණෙය5, උ වගා කරන ලද ඉඩ1 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද O? ඉඩ1 පමාණෙය5, ලබා ග� O? උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iv) Mෂප්ාදනය කළ O? 7M පමාණය; 

 (v) 7M අෙල"ෙය5 ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5   ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1108/’18 

ග	 ")ත ෙහේර� මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා සාමය 
��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 1998 වaෂෙU� @ ලංකා පgපාලන ෙසේවෙU, ෙදවන පංRෙU, II වැM 
ෙශේ�යට kසලතා පදනම මත උසස ් කර mර�පා© �ර�ෙ1� MලධාV5 
දසෙදෙනkට පමණ අසාධාරණය I#� ඇR බව�; 
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 (ii) ආයතන සංගහෙU "�"ධාන සහ රාජ4 පgපාලන චකෙ+ඛ ෙනොසලකා 
හgB5 ෙසේවා ව4වසථ්ාෙq උසස�්1 කමෙqදයට ස1�aණෙය5ම පgබාXරව 
'"�ව උසස�්1 ෙලස තන�	 mර�පා© ඇR�ෙම5 වසර හත පමණ පමාද 
කර "භාගය පව�වා උසස�්1 ලබා�ම ෙහේ�ෙව5 ඔH5ට අසාධාරණය 
I# � ඇR බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) 3Iය1 Mලධාgෙයkෙ_ ෙසේවෙU අවස5 කාලය වන"ට ෙහෝ "ශාම fය ප0 
ෙමම උසස�්ම ලබා ෙදන බැ"5 අදාළ Mලධාg5 ඒ සඳහා ෙයොO ෙනොකෙළේ 
ම5ද; 

 (ii) එෙසේ අසාධාරණයට ල � MලධාV5ට සාධාරණය ඉN 3Vම සඳහා ගK 
ලබන »යාමාaග කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1115/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාව වාa`කව අපනයන කරK ලබන ෙ� ෙමú ෙටො5 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii) @ ලංකාෙව5 ෙ� Bල� ග5නා රටව+ කවෙaද; 

  (iii) ෙ� අපනයනය 3Vෙ1� ෙ� ෙතොග @ ලංකා ෙ� ම�ඩලය "I5 "�ම� 
පVෂණය5ට යට� කර MI අ²ෂණය යටෙ� අපනයනය කරK 
ලබ5ෙ5ද; 

  (iv) ෙනොඑෙසේ න1, අපනයනය කරK ලබන ෙ�වල yණා�මකභාවය ��බඳව 
වග}ම දරK ලබ5ෙ5 කH	5 "I5ද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

 (ආ) (i) ෙ� ද? "ය�ෙ1� ෙහෝ ෙ� බවට ප� 3Vෙ1 »යාව$ෙU� කaමා5ත ශාලා 
�ළ � 7M ෙහෝ ෙවන� රසකාරක, වaණ කාරක එ 3V1 ප0fය            
කාල7මාෙq� I# කර Rෙ�ද; 

  (ii) ඒ ��බඳව පVෂණ ම�5 තහH	 කරෙගන Rෙ�ද; 

   (iii) ෙ�වල 7M සා5දණය මැ�ෙ1 BK1 ඒකකය පව°ද; 

   (iv) ෙ�වල yණා�මකභාවයට හාMකර අ5දB5 කට�� කර5න5ට එෙරXව 
ගK ලබන »යාමාaග කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 සැ�තැ
බ� 20 වැ� =හස්ප>�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

12/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq kඩා රබa ව� කaමා5තෙය5 ±ව�වන පH+ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii)  රබa කaමා5තය පහත වැ�ම ෙහේ�ෙව5 අද වන"ට ඔH5 ඉතාම අසරණ 
ත��වයට ප� � ඇR බව ��ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) 2015 වaෂයට ෙපර, වaෂයකට එ අෙයkට ෙකොපමණ රබa පමාණය 
සඳහා ආa�ක ෙසේවා ගාස�් ( ESC) බ# අය කරන ල'ෙ'ද; 

 (ii) එම බ# Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii)  අද වන"ට ෙමම  ESC බ'ද එ අෙයkට ෙකොපමණ රබa පමාණය සඳහා 
අය කරK ලබ5ෙ5ද;   

 (iv) ෙමම බ# කමය ම�5, kඩා රබa ව� කaමා5තෙU ෙය� I-න ජනතාව හා 
kඩා රබa ව� ව4ාපාgකය5 තව� Êඩනයට ප� කර5ෙ5ද;  

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
32/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU �Xටා Rෙබන ඉ5ධන �රH1හ+ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �රH1හ+වල $�නය5 කවෙaද; 

 (iii) එම �රH1හ+ අතg5 ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාව ස� �රH1හ+ හා 
IOC සමාගම ස� �රH1හ+ ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා මහKවර =සb්කය �ළ  ලබා � ඇR ඉ5ධන 
�රH1හ+ බලපත සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම බලප� ලබාග� m'ගලය5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද;  

 (vi) එෙසේ බලපත ලබා�ෙම5 ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත සංසථ්ාව උපයාග� Oදල 

ෙකොපමණද; 

 (vii) එෙසේ ඉ5ධන �රH1හ+ බලපත ලබා�ෙ1 � ලංකා ඛMජ ෙත+ �Rගත 
සංසථ්ාව සැල3+ලට ගK ලැ� Maණායක කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
61/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) 2016 වaෂෙU අයවැය ෙයෝජනා ම�5, වaෂ 2000 � 33.3% ව පැවR @ ලංකාෙq 
ෙවළඳ භා�ඩ අපනයනය, වaෂ 2014 � 14% දවා පහත වැNන බව ඉතා වග}ෙම5 
අවධාරණය ෙකොට ඇR බැ"5, වaෂ 2000 - 2016 දවා එ එ වaෂය අවසානෙU� 
වාaතා �,  

 (i) @ ලංකාෙq භා�ඩ අපනයන පමාණය හා ආදායම; 

 (ii) @ ලංකාෙq භා�ඩ ආනයන පමාණය හා "යදම; 

 (iii) ෙවළඳ ෙශේෂය;  

	�ය+ව$5 සහ ඇ.එ.ජ ෙඩොලaව$5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද ය5න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 
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(ආ) (i) ඉහත (අ) (i), (ii) සහ (iii) X අගය5 දළ ෙ'sය Mෂප්ා=තෙU පRශතය 
වශෙය5 කවෙaද;  

 (ii) වaෂ 2000 Iට 2017 දවා ෙගෝ�ය අපනයන ෙවෙළඳෙපොෙළX @ ලංකාෙq 
දායක�වය එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
178/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංස්කරණ 
අමාත4�Bයෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) “House of Justices” ව4ාපෘRය යටෙ� අ�කරණ හා බ5ධනාගාර 
පRසංසක්රණ අමාත4ාංශය සඳහා ෙගොඩනැf$ සං}aණය, 
"Mශච්යකාරව	5 m�{ 3Vෙ1 ආයතනය හා අ�කරණ කට�� සඳහා 
ෙගොඩනැf$ සං}aණය ඉ=3Vමට ෙයෝජනා � Rෙ�ද; 

 (ii) එම ව4ාපෘRෙයX ඇසත්ෙ15�ගත "යදම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ=3V1 සඳහා ෙට5ඩa කැඳවා Rෙ�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ඉ=gප� � සමාග1 හා ඔH5 ඉ=gප� කළ Bළ ගණ5 කවෙaද; 

 (v) එම ඉ=3V1 I# කරන ෙකො5තා� සමාගම කවෙaද; 

 (vi) එම ඉ=3V1 අවස5 3Vමට අෙ�`ත =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
212/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ =සb්කෙU, පහ� ~1 ෙගොඩ3Vම, නාගgක සංවaධන අ�කාgය 
"I5 තහන1 කර Rෙ� න1, එම තහනම I# කළ වaෂය කවෙaද; 

 (ii) ෙ1 වන"ට එම තහනම ඉව� කර Rෙ�න1, තහනම ඉව� කළ වaෂය සහ ඊට 
බලපෑ ෙහේ� කවෙaද; 

 (iii) 2015.01.10 =න Iට ෙ1 දවා නාගgක සංවaධන අ�කාgය ෙහෝ @ ලංකා 
ඉඩ1 ෙගොඩ3Vෙ1 සහ සංවaධනය 3Vෙ1 සංසථ්ාව "I5 ෙකොළඹ 
=සb්කෙU පහ� ~1 ෙකොපමණ සංඛ4ාව ෙගොඩ3Vම සඳහා අKමRය 
ලබා � Rෙ�ද; 

 (iv)  එම අKම°5 ලබා � ඇR m'ගලය5ෙ_ න1 කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
260/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— වැ"$ කaමා5ත අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ර�නmර =සb්කෙU I-න kඩා ෙ� ව� XBය5ෙ_ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔH5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද;  
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 (iii) ප0fයදා ඇR � ආපදා ත��වෙU බලපෑමට ල � kඩා ෙ� ව� XBය5 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) එම kඩා ෙ� ව� XBය5 ය� නඟා IN�මට අමාත4ාංශය "I5 ෙමෙත 
ෙගන ඇR සහ ඉ=gෙU� ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
402/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— මහාමාaග හා මාaග සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ද`ණ අ�ෙqÀ මාaගෙය5 ලැෙබන සාමාන4 මාIක ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම තැ5ප� 3Vම සඳහා, අ�ෙqÀ මාaගය සඳහාම � f{ම 
පව�වාෙගන ය5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම f{ෙ1 O? ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017 වaෂෙU අෙගෝස�් මස ෙහෝ ආස5න කාලෙU� එම f{ෙම5 ය1 Oද+ 
පමාණය රජය "I5 ලබා ෙගන Rෙ�ද;  

 (v) එෙසේ න1, එම Oද+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) තැ5ප� Oද$5 ෙමපමණ Oද+ පමාණය ලබා ගැ�මට ෙහේ�ව කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
503/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) බ#+ල =සb්කය �ළ »යා�මක ෙපර පාස+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ෙපර පාසෙ+ නම හා $�නය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කව ෙaද; 

 (iii) ව�ම5 ඌව පළා� පධාන අමාත4වරයා "I5 ෙපර පාස+ සඳහා පාස+ බෑ_ 
ලබා�ෙ1 ව4ාපෘRය යටෙ� ෙ1 දවා එම පRලාභය ලබාෙගන ඇR ෙපර 
පාස+ Õෂ4 සංඛ4ාව හා ඔH5ෙ_ න1 කවෙaද; 

 (iv)  ෙ1 සඳහා වැය � Oද+ පමාණය හා Oද+ සපයාග� Ôලාශ කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
542/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නා"ක කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) �îමැ5ඩ+ වරාය �"0ම ෙදපස ÛBය @ ලංකා වරාය අ�කාgයට පවරාෙගන 
බහා^1 පVෂා 3Vමට භා"තා කර5ෙ5 න1, දැනට බහා^1 පVෂා කරන 
අංශ �Xටා ඇR Kෙ_ පාර යන සථ්ානය ෙවත ගම5 3Vෙ1� ඇRවන      පැය 
6 - 10 අතර "ශාල පමාදය වළවා ගත හැ3 බව ��ග5ෙ5ද; 

 (ii) සමහර ආනයනක	ව5 ඔH5ෙ_ ගබඩා Xසව්න�	 ආනයනය කර ඇR 
භා�ඩ Mදහස ්කර ගැ�ම පමාද කරB5 පමාද ගාස�් ෙග�මට කට�� 3Vම 
ඔH5ට ලාභය බව ද5ෙ5ද; 
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 (iii) එෙසේ න1, ඉහත (i) සහ (ii) ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන ඉ=g »යාමාaග 
කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
567/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— ²වර හා ජලජ ස1ප� සංවaධන සහ ගා´ය ආa�කය 
��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq ඇR ²වර වරාය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙU න1 කවෙaද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 ප0ව, ෙමම එ එ ²වර වරාය 
සංවaධනය 3Vම සඳහා අමාත4ාංශය ගK ලැ� �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
969/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) කැ~Rෙගො+ලෑව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU, කැ~Rෙගො+ලෑව 
නගරෙU �Xටා ඇR �ඩාංගණය ඉතාම� අබල5 ත��වෙU පවRන බව 
ද5ෙ5ද; 

 (ii) පෙ'ශෙU පාස+වල ද	ව5ෙ_ �ඩා ෙකෞශල4ය5 වැ(=�{ කරගැ�මට 
අවශ4 ෙමම �ඩාංගණය න�කරණය 3Vමට අදහස ්කර5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම �ඩාංගණෙU න�කරණ කට�� ආර1භ කරK ලබන =නය 
කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
994/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර 
සංවaධන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) පැ+ව�ත 7M කaමා5තශාලාව ආර1භ කරන ලද වaෂය කවෙaද; 

 (ii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා ෙව5 කරන ලද ඉඩ1 අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා උ වැ�මට ෙව5 කළ ඉඩ1 අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ප0fය වaෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උ වගාව සඳහා ෙව5 කළ ඉඩ1 පමාණෙය5, උ වගා කරන ලද ඉඩ1 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද O? ඉඩ1 පමාණෙය5 ලබා ග� O? උ ෙටො5 පමාණය; 
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 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iv) Mෂප්ාදනය කළ O? 7M පමාණය; 

 (v) 7M අෙල"ෙය5 ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5   ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1109/’18 

ග	 ")ත ෙහේර� මහතා,— සව්ෙ'ශ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)  ව�තල පාෙ'sය ෙ+ක1වරයා "I5 ව�තල පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසෙU ඉ=කරන ලද ග+උ©�ට රජෙU ෙගොඩනැf+ල සඳහා වැය කළ 
Oදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැf+ල ඉ=කරන ල'ෙ' kමන කට��ත සඳහාද;  

 (iii) එම පෙ'ශෙU ද	ව5 �ඩා�-ය ෙලස භා"තා කරන ලද අදාළ ÛBෙයX 
ෙගොඩනැf+ල  ඉ=3Vම "ද4ා�මක පදනම මත  Mමකර Rෙ�ද; 

 (iv) ෙ1 වන"ට අදාළ ෙගොඩනැf+ල එ පැ�තකට ඇල�මට ල� ඇR බව�, 
ෙදොර ජෙන+ හා අෙනk� ව-නා දෑ ගලවා ෙගන ෙගොස ්ඇR බව�  ද5ෙ5ද; 

 (v) එ} ෙගොඩනැf+ෙ+ වැඩ කට��  ෙ1 වන"ට Mම කර ඇත�, 3I# 
පෙයෝජනය ෙනොගැ�ම ස1බ5ධෙය5 වග3ව �� m'ගලය5ට එෙරXව 
ගK ලබන »යාමාaග කවෙaද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැf+ල ෙ1 වන"ට ව+ ~X � ඇR ත��වයට ප��ම 
ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන »යාමාaග කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1116/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මධ4ම සංසක්ෘRක අරOදල ම�5 පාලනය වන mරා"ද4ා සථ්ාන සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම සථ්ානවල න1 එ එ =සb්කය අKව සඳහ5 කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) එම සථ්ාන සඳහා 2015 වaෂෙU Iට බඳවා ග�, 

 (i) සù්ර ෙසේවකය5 සංඛ4ාව; 

 (ii) අMය1 ෙසේවකය5 සංඛ4ාව; 

 (iii) ෙකො5තා� පදනමට අය� ෙසේවකය5 සංඛ4ාව; 

 (iv) අMය1 ෙසේවකය5ෙග5 සù්ර ෙසේවයට ඇ�ළ� කරග5නා ලද ෙසේවකය5 
සංඛ4ාව; 

 (v) ෙකො5තා� පදනමට අය� ෙසේවකය5ෙග5 සù්ර ෙසේවයට ඇ�ළ� කර 
ග5නා ලද  ෙසේවකය5 සංඛ4ාව; 

 එ එ =සb්කය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 
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(ඇ) (i) ෙමම බඳවාගැ�1 රජය "I5 ��ග� කමෙqදය5ට අKව  I#කර Rෙ�ද; 

 (ii) ෙ1 වන"ට පවRන ෙසේවක mර�පා© සංඛ4ාව එ එ =සb්කය අKව 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 ය5න තව#රට�  එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1179/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— ජාRක ඒකාබ'ධතා, සංX¾යා සහ රාජ4 භාෂා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) ජාRක ඒකාබ'ධතා, සංX¾යා සහ රාජ4 භාෂා අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය 
ම�ඩලයට අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, 
ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා 
අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 සැ�තැ
බ� 21 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

33/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— ²වර හා ජලජ ස1ප� සංවaධන සහ ගා´ය 
ආa�කය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU ඇR ලංකා ²වර සංසථ්ාෙq අෙල"සැ+ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා �X- සථ්ානවල $�නය5 කවෙaද; 

 (iii) 2010 වaෂෙU Iට අද දවා එම එ එ අෙල"සැෙල5 ඉපැ
 ආදායම හා 
නඩ�� "යද1 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv) මහKවර =සb්කය �ළ ලංකා ²වර සංසථ්ාෙq ශාඛා ජාලය තව#රට� 
වැ(=�{  3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
62/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා 
ආa�ක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 293ට අKව, ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළX 0? හා 
මධ4 පgමාණ ව4වසායකය5ට කH?ව �XNවK ලැjෙqද;  

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළX 0? හා මධ4 පgමාණ ව4වසායකය5ට 
වඩා වාIදායක ෙලස Ôල4 පහ0ක1 සැල7ෙ1 උදාර අරOණ ඉN කර�මට 
අදාළ වන ෙමම කH?ව ��බඳ කaමා5තක	ව5 පමාණව� අ�g5 දැKව� 
� ෙනොමැR බව ��ග5ෙ5ද; 
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 (iii) එෙසේ න1, ෙමම කH?ව �X- සථ්ානය හා කaමා5තක	ව5ට ලබාෙදන 
Ôල4 සහනය5 ��බඳ "සත්රය ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

   (iv) @ ලංකාෙq 0? හා මධ4 පgමාණ ව4ාපාර ඇර�මට අවශ4 “�ජ පා_ධනය” 
සහනදාÉ ෙකො5ෙ'I සහ සහන ෙපො� අKපාRකය5 යටෙ�, 
ව4වසායක�ව හැ3යාව5 ඇපයට තබාෙගන Ôල4 ස1ප� පදානය කරන 
ජාRක වැඩ��ෙවළ සැක7මට මැ=හ� ව5ෙ5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
145/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— Rරසර සංවaධන, වන±� සහ පාෙ'sය 
සංවaධන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) මාතෙ+ =සb්කෙU දl+ල, ගෙ+ෙවල, ල_ගල, ප+ෙ+ගම සහ "+ගOව 
ආ� පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස 2සක ජනතාව වන අ$ තaජනයට O�ණ පා 
I-න බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම ජනතාව වන අ$ තaජනෙය5 Oදා ගැ�ම සඳහා අමාත4ාංශය 
ස� දැම හා වැඩ��ෙවළ කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
179/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංස්කරණ 
අමාත4�Bයෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2012.11.10 වැM =න වැ$කඩ බ5ධනාගාරෙU I#� ඝාතන ස1බ5ධෙය5 
ෙස�මට එවකට "ෂයභාර අමාත4වරයා "I5 කBNව ප� කරK ලැjෙqද;  

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 (iii)     එම කBNෙq සාමා)කය5 කH	5ද; 

 (iv)    එම වාaතාව අමාත4වරයාට භාර #5 =නය කවෙaද; 

  (v)    එ} වාaතාෙq අඩංy Maෙ'ශ කවෙaද; 

  (vi)    එම Maෙ'ශ »යා�මක කර Rෙ�ද; 

 (vii)    එම ස1�aණ වාaතාව සභාගත කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5 ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
213/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30 =නට සංසථ්ා, ව4වසථ්ා�ත ම�ඩල ෙහෝ රාජ4 සමාග1වල 
අධ4ෂ �රය ෙහෝ කළමනාකරණ ම�ඩල සාමා)ක �රය දරන @ 
ලංකාෙq mරවැIය5 ෙනොවන m'ගලය5 කH	5ද; 

 



( 63 ) 

 

 (ii)  2017.09.30 =නට සංසථ්ා, ව4වසථ්ා�ත ම�ඩල ෙහෝ රාජ4 සමාග1වල 
අධ4ෂ �රය ෙහෝ කළමනාකරණ ම�ඩල සාමා)ක �රය දරන '"�ව 
mරවැIය5 වන m'ගලය5 කH	5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
229/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන 
සහ X5# ආගBක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) �'ධය ෙහේ�ෙව5 1985 වaෂෙU� අවතැ5 � වHMයාව උ�ර පාෙ'sය 
ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU, ෙව(ෛව�තක+ ග1මානෙU ජනතාවට, එම 
ග1මානෙU නැවත ප=ං� �මට අවසර ලැ� ඇත�, ඒ සඳහා 3I# Ô$ක 
පහ0ක1 සලසා ෙනොමැR �ම ෙහේ�ෙව5 තව#රට� ""ධ පෙ'ශවල, ""ධ 
Êඩාව5 මධ4ෙU ±ව�වන බව�; 

 (ii)  ඉහත ග1මානෙU Mවාස, පවාහනය ඇ�? Ô$ක පහ0ක1 ෙනොමැR �ම�, 
වන අ$5ෙ_ තaජන පැව°ම� ෙහේ�ෙව5 ජනතාවට එX නැවත ප=ං� �මට 
ෙනොහැ3 ත��වය ඇR � Rෙබන බව�; 

 (iii) ඉ5=යාK රජෙU Ôල4 ආධාර ඇRව පRසංසක්රණය කරන ලද පාසල ද 
පා^වට ෙගොස ්ඇR බව�; 

 (iv) ඉහත ග1මානයට යාබදව �X- ෙකෝ"+mලය5kල1 ග1මානෙUද Ô$ක 
පහ0ක1 ෙනොමැR�ම ෙහේ�ෙව5 ෙ1 වන"ට පH+ 09 පමණ ±ව� වන 
බව�, එX පාසල ද ගබඩාව වශෙය5 භා"තා කරන බව�;  

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත ග1මානවල Ô$ක පහ0ක1 සහ ය-තල පහ0ක1 සංවaධනය කර 
ජනතාව නැවත ප=ං� 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද; 

 (ii)  එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
304/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන හා �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) බලංෙගොඩ Iට 3ෙලෝ´ටa 43  #g5 න5ෙ�gය+ නැනැඩැØ නB5 ගම 
Rෙබන බව�;  

 (ii) එම ගෙ1 ±ව� වන පH+වලට ෙපො# පහ0ක1 ෙනොමැRව ඉතා #ෂක්ර ±"ත 
ගත කරන බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න1, එම ගම සංවaධනය 3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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8. 
448/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ'sය හා "ෙ'sය අධ4ාපන කට�� සඳහා @ ලාං3කය5ට ජනා�පR 
අරOදල ම�5 �aණ ෙහෝ අaධ Õෂ4�ව ලබා�ෙ1 වැඩ��ෙවළ Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම වැඩ��ෙවළ අKව ඒ සඳහා 0#සස්5 ෙතෝරා ගK ලබන පදනම 
හා කමෙqදය කවෙaද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ලk{ ලබාග5නා Õෂ4ය5ට Õෂ4�ව 
ලබා�ෙ1 කමෙqදය Rෙ�ද; 

 (iv) පශච්ා� උපා� අධ4ාපනය සඳහා උපා�ධාg5ට Õෂ4�ව ලබා�ෙ1 
කමෙqදය Rෙ�ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන� ෙ'sය ෙහෝ "ෙ'sය Õෂ4�ව ලබා�ෙ1 
කමෙqදය Rෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න1, එම කමෙqදය කවෙaද; 

 (vii) වaෂ 2005 Iට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) X සඳහ5 කමෙqදවලට 
පgබාXරව, ෙ'sය ෙහෝ "ෙ'sය Õෂ4�ව ලබාග� m'ගලය5ෙ_ න1, Oදල, 
ආයතන හා "ෙ'ශ රට න1, එම රෙටX නම එ එ වaෂය අKව ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
504/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 ප0, ෙ1 දවා පළා� සභා, පළා� පාලන 
සහ �ඩා අමාත4ාංශයට බඳවා ෙගන ඇR උපෙ'ශකය5 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උපෙ'ශකය5ෙ_ න1, $�නය5 හා අධ4ාපන 0#0ක1 කවෙaද; 

 (iii) එම උපෙ'ශකය5ට ෙගවK ලබන වැN�, �මනා සහ වරපසාද කවෙaද; 

 (iv) ඉහත (iii) X සඳහ5 කාරණය සඳහා ෙ1 දවා වැය කර ඇR O? Oදල 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4ාංශෙය5 ෙසේවා ලබා ග5නා 
 ෙපො# ජනතාවට ෙමම උපෙ'ශකය5 ම�5 අ�වන පRලාභ කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
543/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නා"ක කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010, 2012 හා 2016 වaෂවල� හ1බ5ෙතොට වරාය ÛBෙU කaමා5ත සඳහා 
ෙට5ඩa කැඳවා Rෙ�ද; 
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 (ii) එෙසේ න1, එම අවසථ්ාවල � ෙහටයාරය සඳහා රජෙU වාa`ක තෙසේ	 
බ# Oදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 හා 2012 වaෂවල� එය ෙහටයාරය සඳහා ඇ.ෙඩොලa 50,000 හා 
2016 � ෙහටයාරය සඳහා ඇ.ෙඩොලa 56,000 ෙලස තෙසේ	 කර Rෙ�ද;  

 (iv) වaතමානෙU එම තෙසේ	 Oදල ෙකොපමණද; 

 ය5න  එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  (i) හ1බ5ෙතොට වරාෙU ෙමම ඉඩ1 üන සමාගමට ලබා�ෙ1� ෙහටයාරය 
සඳහා තෙසේ	 කළ Bල ෙකොපමණද; 

 (ii) වසර ගණනාව @ ලංකා වරාය අ�කාgය (SLPA) සමඟ කට�� කර Mවැර= 
ෙට5ඩa ප-පා-ය යටෙ� අKමRය ලබා ග� ආෙයෝජන සමාග1වලට 0#0 
ෙවන� සථ්ානය ලබාෙද5ෙ5ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
568/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— ස්වෙ'ශ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) සව්ෙ'ශ කට�� අමාත4ාංශය "I5 Mයඟෙය5 Êඩාවට ප� � පෙ'ශ සඳහා 
බHසa ලබා�ෙ1 වැඩසටහන =ය�කර Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, ෙ1 දවා එෙසේ බHසa ලබා� ඇR පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැ( Mයඟයකට ල � m�තලම =සb්කයට ලබා#5 බHසa සංඛ4ාව හා 
ඒවා ලබා#5 පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv) ෙස0 පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස සඳහා බHසa ලබා�මට අමාත4ාංශය ගK 
ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
587/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා "#$බල ම�ඩලය ෙපෞ'ග�කරණය 3Vම සඳහා කට�� කර5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එයට ෙහේ�ව කවෙaද; 

 (iii) එෙලස ලංකා "#$බල ම�ඩලය පා© ලැ�ම වළවා ගැ�ම සඳහා 
අමාත4ාංශය "I5 ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

 (iv) "#$ පාgෙභෝfකය5 "I5 ෙග"ය �� "#$ ගාස�් ගණනය කරK ලබන 
වaතමාන කමය අසාධාරණ බව ��ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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13. 
970/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— නගර සැල01 හා ජල ස1පාදන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ඉපෙලෝගම පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU �X- කලාවැව ෙරෝහල ෙ1 
වන"ට උග පා�ය ජල ගැට^වකට O�ණ පා ඇR බව�;  

 (ii) දැනට »යා�මක කලාවැව පා�ය ජල ව4ාපෘRය, කලාවැව ෙරෝහලට ´ටa 
500 R~ය� නතර � ඇR බව�; 

 (iii) ෙමම ´ටa 500 �aඝ 3Vෙම5 කලාවැව ෙරෝහලට ෙම5ම, ෙරෝහෙල5 එ�ට 
ඇR බළ^වැව, =ඇ=යාය, කර"ලගල සහ නෑගම යන ග1මානවල ±ව�වන 
ජනතාවට� පා�ය ජලය සැප�ය හැ3 බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න1, ෙමම ජල ව4ාපෘRය �aඝ 3Vමට අවශ4 කට�� කරK ලබන =නය 
කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
995/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර 
සංවaධන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) Xðරාන 7M කaමා5තශාලාව ආර1භ කරන ලද වaෂය කවෙaද; 

 (ii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා ෙව5 කරන ලද ඉඩ1 අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා උ වැ�මට ෙව5 කළ ඉඩ1 අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ප0fය වaෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i) උ වගාව සඳහා ෙව5 කළ ඉඩ1 පමාණෙය5 උ වගා කරන ලද ඉඩ1 
පමාණය; 

 (ii) වගා කරන ලද O? ඉඩ1 පමාණෙය5 ලබා ග� O? උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iii) අඹරන ලද උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iv) Mෂප්ාදනය කළ O? 7M පමාණය; 

 (v) 7M අෙල"ෙය5 ලබන ලද ලාභය; 

එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5   ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1119/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා 7මාසXත ලංකා සෙතොස ආයතනය "I5 
ආනයනය කරන ලද සහ+ පමාණය එ එ වaෂය අKව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම සහ+ ආනයනය කරන ලද Bල ගණ5 සඳහ5 කර5ෙ5ද; 

 (iii) එම සහ+ ෙතොග ෙවළඳෙපොළට Mk� කළ ආකාරය කවෙaද; 

 (iv) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා වාa`කව ෙවෙළඳෙපොළට Mk� කළ 
පමාණය5 සහ Bල ගණ5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (v) 2017 සහ 2018 වaෂවල� ල සෙතොස ම�5 ෙපෞ'ග$ක අංශෙය5 Bල� 
ග5නා ලද සහ+ පමාණය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම සහ+ 3ෙලෝ එක සඳහා ෙගවන ලද Oදල ෙකොපමණද; 

 (vii) එම සහ+ Bල� ග5නා ලද ව4ාපාgක ආයතන කවෙaද;   

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 ඔBෙත0බ� 09 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

22/’18 

ග	 ආන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) මහKවර =සb්කෙU ඇR පළා� පාස+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස+වල න1 කවෙaද; 

 (iii) එම එ එ පාසෙ+ ෙසේවෙU M�� y	ව	5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස+වල පවRන y	 mර�පා© සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහKවර =සb්කෙU පවRන ඉහත (iv)X සඳහ5 y	 mර�පා© �ර�මට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
48/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අKව, රත5 ආනයනය සඳහා බලපත 50 
Mk� කරK ලැjෙqද; 

 (ii) එෙසේ න1, එ} බලපතලාï5ෙ_ න1, $�නය5 සහ ඔH5 "I5 ෙග� 
බලපත ගාස�් ��බඳ "සත්ර වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (iii) වaෂ 1977 Iට ෙ1 දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළX රත5 Bල හැIVම  ��බඳ 
වාaතාව ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 (iv) බ# රXතව @ ලංකාවට රත5 ආනයනය කරK ලබන තැනැ�ත5ෙ_ න1 
කවෙaද;  

 (v) @ ලංකාව රත5 ආනයනය කරK ලබන පධාන සැප�1ක	ව5 සහ  රටව+ 
කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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3. 
136/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) මධ4ම පළා� සභාවට අය� මාතෙ+ =සb්කෙU �X- වාgමාaග සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වාgමාaගවල න1 කවෙaද; 

 (iii) එම එ එ වාgමාaග කමෙය5 පRලාභ ලබන පH+ සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ එ වාgමාaග කම ම�5 වගා කරන ඉඩ1 අකර පමාණය ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා මධ4ම පළා� සභාව "I5 මාතෙ+ 
=සb්කෙU වාgමාaග සංවaධන කට�� සඳහා වැය කළ Oද+ පමාණය   
වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
165/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRසස් මහතා,— අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංස්කරණ 
අමාත4�Bයෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) වaෂ 2006 - 2015 කාල7මාව �ළ "ෙශේෂ ජනා�පR සමාව යටෙ� Mදහස ්
කළ Iරක	ව5 සංඛ4ාව, එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
කවෙaද; 

 (ii) ඔH5ෙ_ නාම ෙ+ඛනය හා Iරගත�මට අදාළ � ෙචෝදනා සඳහ5 
කර5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ Mදහස ලැ�ව5 අතර B�මැ	1 ෙචෝදනාවලට, ස�් Âෂණ ෙචෝදනාවලට 
හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ල�ව5 සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
202/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.09 =න Iට 2017.11.30 =න දවා ඇමgක5 එස� ජනපද 
ෙඩොලරයට සාෙ�ෂව, @ ලංකා 	�යල �g¹ ඇR අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ} කාල වකවාKව �ළ 	�යෙ+ �g¹ම ෙහේ�ෙව5 ආ�©ෙq "ෙ'ශ ණය  
ඉහළ ෙගොස ්ඇR පමාණය 	�ය+ ව$5 ෙකොපමණද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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6. 
236/’18 

ග	 එස්. එ1. මgකාa මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ´ෙතොටO+ලට අමතරව, පළා� පාලන ආයතන ම�5 බැහැර කර ෙ1 වන"ට 
Maමාණය � ඇR කසළ කª කවෙaද; 

 (ii)  ඒවා අය�වන පළා� පාලන ආයතන කවෙaද; 

 (iii) වaතමානෙU ෙමම කසළ කªවල ඇR කසල ප �මාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ1වා අතර දැනට අවදාන1 ත��වෙU පවRන කසළ කª Rෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) (i) ෙමවැM කසළ කªවලට තව#රට� කසළ බැහැර කරB5 ඒවා වaධනය �මට 
කට�� කර5ෙ5ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ සඳහා පළා� පාලන අමාත4ාංශය යටෙ� 3Iය1 
වැඩ��ෙවළ  ආර1භ කර Rෙ�ද; 

 (iii) ෙ1 සඳහා ෙ'Õය හා "ෙ'Õය වශෙය5 ආෙයෝජන ලබා ගැ�ෙ1 
වැඩසටහන Rෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න1,  ඒවා කවෙaද; 

 (v) ෙ1 වන"ට ය1 වැඩසටහන ආර1භ කර Rෙ� න1, එX ප �ගRය කවෙaද; 

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
385/’18 

ග	 මX5දාන5ද අ^�ගමෙ_ මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ග �ා´ය පාස+වල අධ4ාපනෙU සංවaධනය I#� ඇත�, ව�කරෙU ±ව�වන 
ක1ක	 ජනතාවෙ_ ද	ව5ෙ_ අධ4ාපනෙU කඩා වැ�ම I#� ඇR බව 
��ග5ෙ5ද; 

 (ii) 2010 වaෂෙU Iට 2014 දවා ව�කරෙU පාස+ නඟාIN�ම සඳහා ප0fය 
රජය "I5 ගK ලැ� �යවර කවෙaද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ Oදල වැයකර  Rෙ�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇR y	ව	5  සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 වaෂෙU ජනවාg Iට ෙ1 දවා ව�ක රෙU පාස+ සඳහා රජය "I5 
වැයකළ Oදල හා බඳවාග� y	ව	5 සංඛ4ාව මහKවර, Kවරඑ�ය, බ#+ල 
සහ ර�නmර =සb්ක අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද ; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
395/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) @ ලංකා ජනා�පRවරයාෙ_ කාaය ම�ඩලයට අKමත කර ඇR 
ස1බ5²කරණ ෙ+ක1ව	5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2016.01.02 =න Iට ව�ම5 ජනා�පRවරයා යටෙ� ප� කර ඇR 
ස1බ5²කරණ ෙ+ක1ව	5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස1බ5²කරණ ෙ+ක1ව	5 ප� කර ඇR ෙෂේත කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  (i) එම එ එ ස1බ5²කරණ ෙ+ක1වරයාෙ_ නම, අධ4ාපන 0#0ක1 හා 
ෙවන� 0#0ක1 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 (ii) එ ස1බ5²කරණ ෙ+ක1වරෙය සඳහා ෙගවන වැNප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අKව ප0fය වaෂ ෙදක �ළ එම ස1බ5²කරණ ෙ+ක1ව	5 සඳහා දරා 
ඇR සමසත් �gවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස1බ5²කරණ ෙ+ක1ව	5 "I5 එම �gවැයට සාෙ�ෂව 
පමාණව� කාaයභාරය  ඉNකර Rෙ�ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
456/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— "#$ සංෙ'ශ, ()ට+ ය-තල පහ0ක1 හා "ෙ'ශ 
23යා අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) "#$ සංෙ'ශ, ()ට+ ය-තල පහ0ක1 හා "ෙ'ශ 23යා අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක 
කාaය ම�ඩලයට අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, 
තන�ර, ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා 
අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
476/’18 

ග	 "මල�ර =සානායක මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (3) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන #1ෙකොළ හා මධ4සාර ��බඳ ජාRක අ�කාgය පනතට අKව 
ම�පැ5 හා #1පානය 3Vෙ1 දaශන ඇ�ළ� ෙට$නාට4, �තපට ෙහෝ දැ5�1 
පචාරය තහන1 බව එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න1, ජනමාධ4 අමාත4ාංශය "I5 පාලනය ෙකෙරන සව්ා²න 
�පවාX� නා$කාව 2017.02.11 වැM =න ප.ව. 7.30� 8.00 � අතර "කාශය 
කළ “සේqත ගංRර” ෙට$ නාට4ෙU ජවMකාවක, M�යක #1පානය කරන 
අ�	 ඉතා පැහැ=$ ෙලස පදaශනය කළ බව�; 

 (ii) "ෙශේෂෙය5 කා5තාව #1පානය කරන දaශන "කාශය 3Vම ෙහේ�ෙව5 
#1පානය සඳහා උ�ෙ�ජනය ඇR "යහැ3 බව�; 

 (iii)  පාa$ෙ15�ව "I5 ස1මත කරන ලද පනතක "�"ධාන රජෙU ජනමාධ4 
ආයතනය "I5ම කඩ කර ඇR බව�; 

 එ�මා ��ග5ෙනXද? 

(ඇ) එම "කාශය ��බඳව "�ම� පVෂණය I#කර B5 ඉ=gයට එවැM I#�1 
වැළැ�ම සඳහා �යවර ග5ෙ5ද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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11. 
494/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන ආ�aෙqද ෙරෝහ+ හා ආ�aෙqද 
ෛවද4 මධ4සථ්ාන සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ+ හා ෛවද4 මධ4සථ්ානවල න1 කවෙaද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ+ හා ෛවද4 මධ4සථ්ානවල ෙසේවෙU M�� O? ෙසේවක 
සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව�ම5 ඌව පළා� පධාන අමාත4වරයා එම �රයට ප��ෙම5 අන�	ව 
පළාෙ� ආ�aෙqද ෙරෝහ+ හා ෛවද4 මධ4සථ්ානවල 23යා ලබා� ඇR 
m'ගලය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ 23යා ලබා#5 m'ගලය5ෙ_ න1, $�නය5 සහ තන�	 කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
520/’18 

ග	 ඉ5=ක අK	'ධ ෙහේර� මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වaෂෙU 0රාබ# ආදායම, දළ ෙ'sය Mෂප්ා=තෙU පRශතය ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 වaෂෙU #1ෙකොළ හා Iගර� Mෂප්ාදනය මත පනවන ලද බ# ම�5 
උපයාග� ආදායම දළ ෙ'sය Mෂප්ා=තෙU පRශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) ප0fය වaෂයට සාෙ�ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) X ආදායම ��ෙව$5 	�ය+ 
B$යන ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ආ) (i)  2016 වaෂෙU ෙමෝ+� මධ4සාර Mෂප්ාදනය �ටa ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 වaෂය සඳහා ම�පැ5 Mෂප්ාදනය අ^R5 ආර1භ 3Vමට සමාග1වලට 
නව බලපත Mk� කර Rෙ�ද; 

 (iii)  එෙසේ න1, එම බලපත සංඛ4ාව සහ එම සමාග1වල න1 කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ඇ) (i) 0රාබ# �Rය යටෙ� වැට�1 I# 3Vමට බලය ඇR ආයතනය හා එX අ�කාg 
බලය ඇ�ෙ� කා හටද; 

 (ii)  අ�අඩංyවට ප� �ත4ාKoල ෙනොවන 0රා ස1බ5ධෙය5 �R කට�� 
3Vම සඳහා අ�කාV බලය ඇ�ෙ� කා හටද; 

 (iii)  ඔH5ෙ_ කාaයභාරය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
530/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) රෙ� සමසත් බ#ව$5 57 % අයකර ගK ලබ5ෙ5 @ ලංකා ෙayව "I5 
බව�; 
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 (ii) ඉ5 වැ( බ# පRශතය වාහන ආනයන බ# බව�; 
 (iii) බ# ෙනොෙග�මට වාහන ආනයනක	ව5 ""ධ උපකම භා"තා කරන බව�; 

 (iv) දැනට Mk� කර ඇR අR "ෙශේෂ ගැස� Mෙqදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
=නැR අංක 1901/3 ගැස� Mෙqදනය ම�5ද, ෙමම ත��වය මඟ හැර�මට 
Mෙයෝග පනවා ඇR බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත�, 2015.09.22 =නැR අංක 1933/6 ගැස� Mෙqදනෙය5 
ජාවාර1ක	ව5ට gI ෙලස කට�� 3Vමට අවසථ්ාව ලබා � ඇR බව�; 

 (ii) අ (iv)X සඳහ5 ගැස� Mෙqදනෙය5 ලබා #5 අ�කාg බලය මත ෙay 
Mලධාg5 අනාවරණය කරග� Bල අ©ෙව5 සඳහ5 වාහන 1000 
ස1බ5ධෙය5 පVෂණය I# කළෙහො�, 	�ය+ B$යන 8000කට අ�ක 
ආදායම අය කර ගත  හැ3 බව�; 

 (iii) ෙay අධ4ෂ ජනරා+වරයාෙ_ Mෙයෝගය අKව 2016.09.21 =න Iය^ ෙay 
පVෂණය5 තාවකා$කව අ�XN�ෙම5 රටට "ශාල ආදායම අXB � ඇR 
බව�; 

එ�මා ��ග5ෙනXද? 

(ඇ) එෙසේ න1, ආ(iii)X සඳහ5 Mෙයෝගය අවලංy 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද ය5න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
555/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) m�තලම =සb්කෙU �X- ෙදමළ මාධ4 පාස+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස+වල න1 කවෙaද; 

 (iii) දැනට එ එ පාසෙ+ ෙසේවෙU M�� y	ව	5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) m�තලම =සb්කෙU ෙදමළ මාධ4 පාස+වල උග y	 Xඟය පවRන බව  
��ග5ෙ5ද; 

 (v) එෙසේ න1, එම y	 Xඟය අවම 3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
578/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා, @ ලංකාවට 3g�- ආනයනය 3Vම සඳහා වැය 
� Oදල, එ එ වaෂය අKව, ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii) @ ලංකාවට 3g�- ආනයනය කරK ලබන සමාග1වල න1 සහ ඔH5ෙ_ 
Mෂප්ාදනවල න1 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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2018 ඔBෙත0බ� 10 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

49/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— "#$ සංෙ'ශ, ()ට+ ය-තල පහ0ක1 
හා "ෙ'ශ 23යා අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයX අංක 187 ෙයෝජනාෙව5 හª5වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
()ට+ හැªK1පෙතX දළ සැලැසම් ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (ii) එම හැªK1පත Mk� 3Vෙ1 බලධාgයා කH	5ද; 
 (iii) mරවැIය5ට හැªK1ප� ලබා�ම ෙවKෙව5 ඇසත්ෙ15�ගත �gවැය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) එම �gවැය දරK ලබ5ෙ5 කH	5 "I5ද; 
 (v) 2017 වaෂය �ළ� ()ට+ හැªK1ප� ෙයෝජනා කමය »යා�මක 3Vම සඳහා 

රාජ4 අයවැෙය5 ෙව5කළ පRපාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
137/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— සමාජ 0බසාධන හා පාථBක කaමා5ත 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ගෙ+වල පෙ'ශෙU ඉහළ $_ගල නB5 ගම Rෙබන බව�; 

 (ii) ෙමම ගෙ1 බ�තර පH+ සංඛ4ාව ග  ෙඩො+ කපා ±ව�වන බව�; 

 (iii) පවRන දැ( Mයඟය, අOදව4 Bල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව5 ෙ1 වන"ට එම ග1මානෙU ජනතාවම කaමා5තය කරෙගන 
යාෙ1� දැ( #ෂක්රතාව5ට ල� I-න බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න1, එම ග1මානෙU ±ව�වන ජනතාවෙ_ ගැට^ "සÁමට අමාත4ාංශය ගK 
ලබන �යවර කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
396/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— අ�කරණ හා බ5ධනාගාර පRසංස්කරණ 
අමාත4�Bයෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) බ5ධනාගාර Mයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැ�මට බ5ධනාගාර 
ෙදපාaතෙ15�ව "I5 2016 වaෂෙU ස1Oඛ පVෂණය පැවැ�� බව 
ද5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, 2016.10.19 Iට 2016.10.27දවා පැවැ�� ස1Oඛ පVෂණ සහ 
2016.11.03 Iට 2016.11.12 දවා පව�වන ලද වÓහගත ස1Oඛ 
පVෂණෙU පRඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග5නා ලද 
අය#1ක	ව5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැ�1 කර ඇR බව හා අදාළ f"01 2016.11.24 
=න අ�ස5 කරන ෙලස 0#0ක1ලාï5ට බ5ධනාගාර ෙදපාaතෙ15�ව 
ම�5 දැK1 � නැවත එය ක+ දැOෙq ම5ද; 
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 (iv) එෙසේ ක+ දැÔ ප��1 ෙ1 වන"ට� ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙaද; 

ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) ප��1 ලබා �ෙ1 ගැට^ සහගත ත��වය R~ය�, ප��1ලාï5 
අපහ0තාවයට ප�වන අ�g5 ඔH5ට f"01 $� ලබා #5ෙ5 ම5ද; 

  (ii) 0#0ක1 සmරන ලද අය#1ක	ව5ට ප��1 ලබා ෙනො�ෙම5 ඔH5 දැ( 
අපහ0තාවයකට ප�ව I-න බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, ප��1 නැවත ලබා�මට කට�� කර5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද;  

 ය5න� එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
495/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� මාaගසථ් මÀ පවාහන අ�කාgෙU පාලනය යටෙ� ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඌව පළා� මාaගසථ් මÀ පවාහන අ�කාgෙU ෙසේවෙU M�� ෙසේවක 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එX දැනට ෙසේවෙU M��  Mලධාg5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද; 

 (iv) ඌව පළා� ව�ම5 පධාන අමාත4වරයා එම �රයට ප��ෙම5 අන�	ව, 
ෙ1 දවා එම අ�කාgෙU ලබා= ඇR 23යා සංඛ4ාව හා එම 
23යාලාÑ5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද;  

 (v) ව�ම5 පධාන අමාත4වරයා එම �රයට ප��ෙම5 අන�	ව ලබා� ඇR 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප� ලබා#5 මාaග හා 
m'ගලය5ෙ_ න1 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 (vi) ඒ සඳහා අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

 5. 
521/’18 

ග	 ඉ5=ක අK	'ධ ෙහේර� මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 අයවැෙය5 වkග© ෙරෝÀ5 සඳහා 	�රය කා5# ෙපරන ය5ත 
ෙරෝහ+වලට ලබා �ම ෙවKෙව5 ෙව5 කළ Oදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 වaෂෙU මැද භාගය වන"ට රජෙU ෙරෝහ+ ෙවත ලබා #5 	�රය 
කා5# ෙපරන ය5ත සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉRg ය5ත ලබා ෙදK ලබන =නය කවෙaද; 

 (iv)  ඒ සඳහා "�ම� ෙට5ඩa කැඳ�ම I# කර Rෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න1, සැප�1ක	ව5 හා ඔH5ෙ_ Bල ගණ5 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) (i) අත4ාවශ4 ඖෂධ රට �ළ Mපදවා ගැ�ෙ1 ව4ාපෘR ආර1භ 3Vම සඳහා 2017 
වaෂෙU ෙව5 කළ Oදල ෙකොපමණද; 
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 (ii)  ඉහත වැඩ��ෙවළ =ය� 3Vම සඳහා ෙ1 වන"ට »යා�මක කර ඇR 
සැල01/ අධ4යනය5 කවෙaද;  

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
602/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා වයඹ  පළාත �ළ වාaතා � ඇR එ¼ අ� �   
ආසා=තය5  සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එ¼ අ� �   ආසා=තය5 සංඛ4ාව වැ( � Rෙ� න1, එයට බලපා ඇR ෙහේ�  
කවෙaද; 

  (iii) වයඹ පළාත �ළ එ¼ අ� �  ආසා=තය5  සංඛ4ාව වaධනය �ම වැළැ�ම 
සඳහා අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
608/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ ස"බලගැ5�1 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) අද වන"ට සමෘ'� බැංkව ස� ව�ක1 පමාණය ෙකොපමණද; 

   (ii) =ව�න mරා �X- සමෘ'� බැංk සංඛ4ාව සහ සමෘ'� මහා සංග1 සංඛ4ාව 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද;  

      (iii) Iය^ම සමෘ'� සංග1 ස�ව දැනට Rෙබන ව�ක1 පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) 2018 මැ� =න සැම	ෙ1� අගාමාත4වරයා සඳහ5 කළ පg= සමෘ'� 
(="නැyම) බැංkව, @ ලංකා මහ බැංkව යටතට පවරා ග5ෙ5ද; 

 (ii) 2013 අංක 1 දරන ="නැyම පනතට අKව @ ලංකා මහ බැංkෙව5 Mදහස ්
කර ඇR එම බැංkව ය� පවරා ගැ�මට හැ3යාව පව°ද; 

 (iii) එෙසේ පවරා ග5ෙ5 න1, එයට ෙහේ� කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
1129/’18 

ග	 (මහාචාaය) ආ� මාරIංහ මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකරවල�-ය පෙ'ශෙU ඉ=කර ඇR බර ඉ5ධන (HFO) ම�5 දැනට 
»යා�මක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ ද�කෘත සව්භා"ක වා� 
(LNG) ම�5 »යා�මක කර�ම සඳහා එකඟතාවය Rjෙ5ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ � Rෙ�ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩ�ම ෙහේ�ෙව5 ලංකා "#$බල ම�ඩලයට I#� ඇR 

අලාභය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එ} බලාගාරය ම�5 ලංකා "#$බල ම�ඩලයට ලබා ෙදන "#$ ඒකකයක 
Bල Mයම 3Vමට අදාළව ඇRකර ග5නා ලද එකඟතාවය5ට පටහැMව 
කට�� I#වන බව ද5ෙ5ද; 

 (v) f"01 පකාරව "#$ සැප�1කාර සමාගම »යා 3Vම තහH	  3Vම සඳහා 
ග5නා »යාමාaග කවෙaද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පg= කට�� ෙනො3Vම Mසා ලංකා "#$බල ම�ඩලයට I# 
� ඇR පා©ව ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 ඔBෙත0බ� 11 වැ� =හස්ප>�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

13/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැ� මාසෙU ඇR � අයහප� කාලy�ක ත��වය ෙහේ�ෙව5 
කෑග+ල =සb්කෙU I# � නාය යෑෙම5 අවතැ5 � ව� පH+ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ1 වන"ට අවතැ5 � ව� පH+ සඳහා Mවාස ලබා � Rෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න1, Mවාස ලබා � ඇR පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙත Mවාස ෙනොලැj{ ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම Mවාස ලබා �ම පමාද �මට ෙහේ� කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
181/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
�Rය හා සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) 2010 වaෂෙU  Iට ෙ1 දවා අ�අඩංyවට ග�,  

 (i) ෙරල ගංජා; 

  (ii)  ෙහෙරො�5; 

    (iii) ෙකොෙ5; 

ඇ�? ම�දව4 පමාණය, එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද 
ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) අ�අඩංyවට ග� එම ම�දව4 ස1බ5ධෙය5 ගK ලැj �යවර කවෙaද; 

 (ii) එම ම�දව4 සමඟ අ�අඩංyවට ග� m'ගලය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතර I-න "ෙ'Õකය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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3. 
214/’18 

ග	 උදය පභා� ග1ම5�ල මහතා,— "ෙ'ශ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30 =නට රාජ4තා5bක ප��1 ලබා I-න @ ලංකාෙq mරවැIය5 
 ෙනොවන m'ගලය5 කH	5ද; 

 (ii)  2017.09.30 =නට රාජ4තා5bක ප��1 ලබා I-න '"�ව mරවැIය5  වන 
m'ගලය5 කH	5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
222/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05 =නැR අංක 1130/22 දරන ගැස� Mෙqදනය ම�5 එස� 
ජා°5ෙ_ සං"ධානෙU, ෙකො5ෙ'I සXතව නක+ස ්කª වැ-ය සඳහා ෙලෝක 
උ	ම ත��වය ලැj{ බව�; 

 (ii) ඉහත ෙකො5ෙ'Iවල පධාන ෙකො5ෙ'Iය පකාරව, නක+ස ්කªවැ-යට ඉතා 
ආස5නව �X- BMෙ�, ප5"ල, පාත#1බර, ල_ගල, "+ගOව, ර�ෙතොට, 
උkෙවල හා මාතෙ+ යන පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස 8ට අය� අකර 
2000ක "ශාල�වෙය5 �� ÛB පමාණය උත කªවැ-ය සමඟ ඒකාබ'ධ 
කර ෙනොමැR බව�; 

 (iii) එබැ"5, නක+ස ් කªවැ-ය ෙලෝක උ	ම ත��වෙය5 ඉව�3Vෙ1 
අවදානමකට ල� ඇR බව�;  

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) නක+ස ් කªවැ-ය ෙලෝක උ	ම ත��වෙය5 ඉව�3Vම වළවා ගැ�ම 
සඳහා ඉහත සඳහ5 අකර 2000ක ÛB පමාණය නක+ස ්කª වැ-ය සමඟ 
ඒකාබ'ධ 3Vම සඳහා �යවර ග5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එX වaතමාන ත��වය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
261/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආaùක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) Û "ද4ා ස´ෂණ හා පත+ කාaයාංශය ම�5 බලපත Mk� කර ඇR 
ෙගොඩකෙවල, වැ$ෙගෙපොල සහ ඕපනායක යන පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසවල ""ධ � ව4ාපෘR හා අදාළ බලපතලාï5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
කවෙaද; 

 (ii) වංචMක ෙලස සැකÜ බලපත ෙයොදාගMB5 ""ධ � අනවසර වැ$ හැVම, ග+ 
කැ¶1 වැM »යාකාරක1 I#වන බව ද5ෙ5ද; 

 (iii) ෙමවැM ව4ාපෘR හා »යාකාරක1 නවතා�මට ගK ලබන  �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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6. 
496/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව "I5 ඉඩ1 ඔ�m ලබා�ෙ1 වැඩසටහන =ය� කර Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, ව�ම5 ඌව පළා� පධාන අමත4ාවරයා එම �රයට ප��ෙම5 
අන�	ව ෙ1 දවා ලබා � ඇR ඔ�m සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�m ලබා � ඇR m'ගලය5ෙ_ න1, $�නය5 සහ ඔH5 ප=ං� ගාම Mලධාg 
වස1 කවෙaද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ1 ඔ�m ලබා�මට පළා� සභාව අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද; 

  ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
544/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා "#$බල ම�ඩලෙU, මධ4ම, වයඹ, උ�	, උ�	 මැද හා නැෙගනXර 
ඇම�1 මධ4සථ්ාන �ළ BMසබ්ල ෙසේවකය5 83 ෙදෙනk ඇම�1 
Mලධාg5 ෙලස වසර 03කට අ�ක කාලය පැය 24 mරා ෙසේවා Oර 03 
යටෙ� මහජන ෙසේවෙU ෙය� I-න බව�; 

 (ii) BMස ්බල සමාග1 හරහා ෙකො5තා� පදනම මත ෙසේවය කළ 6700කට වැ( 
�gස ලංකා "#$බල ම�ඩලෙU ස�්ර හා අMය1 කාaය ම�ඩලයට 
2016.01.01 =න හා 2016.10.18 යන =නය5X�  බඳවා ග�තද, ඉහත 83 
ෙදනාෙ_ ෙසේවෙU  ස�්ර 3Vම ෙනොමැRව තවම� BMස ් බල සමාග1 
හරහා අඛ�ඩව ෙසේවය කරන බව�; 

 (iii) ලංකා "#$බල ම�ඩල පාලන අ�කාgය "I5 ඔH5 ෙසේවෙය5 ඉව� 
3Vමට කට�� කරන බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද?  

(ආ) ඔH5ෙ_ ෙසේවය ��බඳව සලකා බලා ඔH5 ලංකා "#$බල ම�ඩලෙU ස�්ර ෙහෝ 
තාවකා$ක ෙසේවයට අ5තaගහණය 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද ය5න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
569/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) වaෂ 2010 Iට අද දවා, 

 (i) වයඹ පළා� සභාවට ආදාය1 ලැj{  Ôලාශ කවෙaද; 

 (ii) වයඹ පළා� සභාෙq ආදායම හා "යදම එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 කවෙaද; 

 (iii) වයඹ පළා� සභාෙq වාa`ක mනරාවaතන හා පා_ධන "යදම ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 කවෙaද; 
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 (iv) mනරාවaතන "යදම හා පා_ධන "යදම යටෙ� Oද+ වැය කරK ලැ� ෙෂේත 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) යහපාලන රජෙU යහප� Ôල4 කළමණාකරණ පRප�R අKව වයඹ පළා� සභාව 
ෙමෙහය�මට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
588/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— "#$බල හා mනaජන�ය බලශR 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමගාෙවො� 1 (1 MW) බැf5 � Üaය බලාගාර 90  ඉ=3Vම සඳහා 
ෙට5ඩa කැඳ�මට �යවර ෙගන Rෙ�ද; 

 (ii) එම ව4ාපෘRය යටෙ� ජාRක ප'ධRයට එක� කර ඇR "#$ ධාgතාවය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) තරඟකාV Bල ගණ5 කැඳ�ම ෙහේ�ෙව5 ව4ාපෘR පමාද වන බවට නැෙගන 
  ෙචෝදනාව ��ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
609/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා, 

 (i) @ ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල ව-නාකම;  

 (ii) එම රතංව$5 ආභරණ Mපද�ම සඳහා ෙ'sය Mෂප්ාදකය5 ෙවත ලබා� ඇR 
පමාණය;    

      (iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;  

     (iv) වාa`ක අපනයන ව-නාකම; 

එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) (i) ෙ1 වන"ට හªනාෙගන ඇR රතං කaමා5තෙU ෙයදන ෙ'sය 
ව4වසායකය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා රතං මත පන වා ඇR බ# වaග කවෙaද;  

 (iii) එෙසේ පනවා ඇR ආනයන බ#වල වාa`ක පRශතය5 කවෙaද;  

 (iv) ෙ'sය ර5 කaමා5තය ආර¸ා 3Vම සඳහා රජය ෙගන ඇR »යාමාaග 
සඳහ5 කර5ෙ5ද;  

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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11. 
971/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන සහ 
X5# ආගBක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) �'ධය Mමාකර දැනට වසර ගණනාව ගත � ඇත�, �'ධෙය5 අවතැ5 
� අසරණ m'ගලය5 ෙ1 වන"ට� අKරාධmර =සb්කෙU I-න බව  
ද5ෙ5ද;  

 (ii) එෙසේ න1, ෙ1 ��බඳව ෙසොයා බලා Mවැර= සංඛ4ා  ෙ+ඛන මත ෙමම 
අවතැ5�ව5ට ස�්ර ප=ං� සථ්ාන ෙහෝ Mවාස ලබා ෙදK ලබන =නය 
කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
1107/’18 

ග	 ")ත ෙහේර� මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 වසර සඳහා 7/ස @ ල5ක5 එයාaල�5  yව5 සමාගෙ1 yව5 යානා 
ඉං)ෙ5	 තන�ර සඳහා ඉ+^1 ප� කැ ඳවK ලැjෙqද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම තන�ර සඳහා ලද ඉ+^1ප� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ තන�ර සඳහා ෙතෝරාග� m'ගලය5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) ඒ සඳහා ඉ=gප� � 35 ෙදනාෙග5 @ ලංකා yව5 හOදාෙව5 පැBණ දැනට  
@ ල5ක5 yව5 සමාගෙ1 ෙසේවය කරK ලබන අය#1ක	ව5 Rෙදනාම 
අසම� කරන ලද පදනම කවෙaද;  

 (ii) එම තන�ර ලබා #5 m'ගලය5ෙ_ ෙසේවා පළm	'ද ෙකොපමණද;  

 (iii) අH	# පහකට� වඩා අ© ෙසේවා කාලය ඇR Km�{ m'ගලය5ට එම 
තන�ර ලබා �ෙම5 අH	# 20 කට වැ( ෙසේවා කාලය හා පළm	'ද ඇR 
m'ගලය5 හට  ආසාධාරණය I# � ඇR බව ��ග5ෙ5ද;  

 (iv) ෙමම ආසාධාරණයට ල�ව5ට සාධාරණ පදනම මත උසස�්1 ලබා �මට 
කට�� කර5ෙ5ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1130/’18 

ග	 එස්. එ1. මgකාa මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ1 වන"ට වසර 106 සmරන @ ලංකා බාලදෂ ව4ාපාරයට 75000 කට 
අ�ක බාලදෂ ද	 දැgය5 අය� වන බව�; 

 (ii) බාලදෂය5  “වැඩ සRෙU” � වාa`කව උපයා බාලදෂ Ôලසථ්ානයට ලබා 
ෙදන 	�ය+ B$යන 8ක Oදල ප0fය පස ් වසරක කාලෙU� MI 
කමෙqදය35 ෙතොරව "යද1 කර ඇR බව�; 
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 (iii) Ôලසථ්ාන ෙගොඩනැf+ල ඉ=3Vෙ1� බාලදෂ කBN සාමා)ක�වෙU 
අවසරය35 ෙතොරව,  Xටm පධාන බාලදෂ  ෙකොමසාgස ්Mම+ ද I+වා 
මහතාෙ_ Xතව� සමාගමකට උපෙ'ශක ගාස�් ෙලස 	�ය+ B$යන 8ද, 
MI පg= ඉ=3V1 ෙනොකළ ෙගොඩනැf+ල ෙවKෙව5  	�ය+ B$යන 
14ද ෙගවා ඇR බව�; 

 (iv) බාලදෂ “වැඩ සRෙU” උපයන ලද Oද+ භා"තා කරB5 වන 
සංරෂණ ෙදපාaතෙ15�ෙq MI අවසර35 ෙතොරව Kවරඑ�ය පෙ'ශෙU 
බාලදෂ කඳHර සඳහා ඉ=කරන ලද Iෙම5R k- තහන1 3Vම 
ෙහේ�ෙව5 "ශාල Ôල4 පා©ව I#� ඇR බව�;  

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙ1 වන"ට ෙමම Oද+ අවභා"තාව ස1බ5ධෙය5 "�ම� "මaශනය 
ආර1භ කර Rෙ�ද; 

 (ii) එX පගRය කවෙaද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න1, ඉ=g කාලෙU�  ෙමම කාරණය ස1බ5ධෙය5 �aණ 
"මaශනය I# කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1143/’18 

 ග	 Oහ1ම# න7a මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක   
කට��   අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා මහවැ$ අ�කාgෙU, “7” කලාපෙU, සª5mර ෙකො�ඨාසයට අය� 
අංක 142-1 මාවනාගම ගාම Mලධාg වසෙ1, මා�1 ග+දOෙගොඩ නැමැR  
ඉඩෙ1 වසර ගණනාව Iට සù්ර ෙලස ප=ං� � I-න පH+වල 
ගෘහÔ$කය5 ��බඳ ස´ෂණය කර Rෙ�ද; 

 (ii)  එම ඉඩ1වල ±වෙනෝපාය මාaග ෙලස ෙගො"තැ5 කරB5 I-න 
ප=ං�ක	ව5 සඳහා @ ලංකා මහවැ$ අ�කාgෙය5 �ත4ාKoල ෙලස ඉඩ1 
බලපත පදානය 3Vමට අෙ�ෂා කරK ලබන Mශ�්ත =නය කවෙaද;   

 (iii) අංක 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275, 
366, 302, 390, 281, 292, 318 හා 289 යන ඉඩ1 ෙකොටස ්ඇ�?ව අMk� 
ඉඩ1 ෙකොටසව්ල �aඝ කාලය ප=ං� � ෙගො"තැ5 කරB5 I-න �gසට 
ඉඩ1 බලපත ක(නB5 Mk� 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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15. 
1181/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) ඛMජ ෙත+ ස1ප� සංවaධන අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලයට 
අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ එ අK�ත Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, 
ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා 
අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 ඔBෙත0බ� 12 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

63/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 292ට අKව, ෙඩොලa බැª1කරවලට අRෙaකව ඉ=g 
�යවර ෙලස, üන 
ආ5 සහ Ük බැª1කර Mk� 3Vමට දැ� පය�නය 
සාaථක �ෙUද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) (i) @ ලංකා රජය "I5 ෙ1 දවා Mk� කර ඇR ෙඩොලa බැª1කර Mk� කළ 
=නය, ලබාග�  ෙඩොලa පමාණය, ෙපො� අKපාRකය සහ ක+ �Vෙ1 =නය 
යනා= ද�ත දැෙවන වyව ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

   (ii) අ�ක ෙපො�යට ජාත45තර ෙවළඳෙපොෙළ5 ණය ලබා ගැ�ම ෙලස 
හª5වK ලැ�,   ෙඩොලa බැª1කර Mk�ව ම�5, ලංකා ඉRහාසෙU වැ(ම 
ණය පමාණය ලබාග� වaෂය සහ ෙපො� පමාණය කවෙaද; 

 (iii) üන 
ආ5 බැª1කර සහ Ük බැª1කර ��බඳ Oද+ අමාත4වරයාෙ_ 
පෙqශය ෙකබª ෙqද; 

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
182/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRසස් මහතා,— නගර සැල01 හා ජල ස1පාදන අමාත4�මා 
ෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ක? ගඟට කර=ය Bශ�ම ෙහේ�ෙව5 සෑම වසරකම ෙපබරවාg හා මාa� 
මාසවල එම ගෙඟX ජලය පgෙභෝජනය කරන ජනතාව Êඩාවට ප�වන බව 
��ග5ෙ5ද; 

 (ii) එම ගැට^ව "සÁම  සඳහා »යා�මක කරK ලබන "සªම කවෙaද; 

 (iii) ෙයෝ)ත ලවණ බාධකය ඉ=3Vෙ1 පගRය කවෙaද; 

 (iv) kඩා ග ෙ� නව ජල ප"තාගාරය ඉ= 3Vෙ1 ෙයෝජනාෙq පගRය        
කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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3. 
230/’18 

ග	 ඩ_ලස් ෙ'වාන5ද මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා අධ4ාපන පgපාලන ෙසේවෙU ෙජ4ෂඨ් Mලධාg5ට @ ලංකා 
අධ4ාපන පgපාලන ෙසේවෙU පළO ප5Rය සඳහා උසස�්1 ලබා#5 අවස5  
=නය කවෙaද; 

 (ii) පළO ප5Rයට උසස�්1 ලබා�ම සඳහා ෙමම ෙසේවෙU ෙදවන ප5RෙU 
ෙජ4ෂඨ් Mලධාg5ෙග5 අධ4ාපන අමාත4ාංශය "I5 2016 වaෂෙU� Ô$ක 
ෙතොර�	 ඉ+ලා I-K ලැjෙqද; 

 (iii) ඉහත උසස�්1 ෙමම ෙසේවෙU Mලධාg5 "ශාම ලැ� ප0 ලබාෙදන 
කමෙqදය Rෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම කමෙqදය කවෙaද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න1, ඉහත උසස�්1 ලබා ෙදන =නය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
262/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංවaධන අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ර�නmර =සb්කය �ළ Mර5තරෙය5 ගංව�ර ත��වය5 ඇRෙවන 
බව�; 

 (ii) ෙමම ත��වය ෙහේ�ෙකොට ෙගන ර�නmර නගරය "ශාල වශෙය5 
"නාශයට ප�වන බව�; 

 (iii) ෙ1 සඳහා ක? ගඟ ආÙත ෙයෝජනා කමය »යා�මක 3Vමට සැල01 කර 
R� අතර ""ධ ෙහේ�5 Mසා එය ෙ1 වන"ට අතහැර දමා ඇR බව�; 

 (iv) ෙ1 ස1බ5ධෙය5 "ක+ප කමෙqදය සඳහා ෙයෝජනා ෙනොමැR බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) රජය "I5 ෙ1 සඳහා ස�්ර "සªම ෙයෝජනා කර Rෙ� න1, එම "සªම කවෙaද 
ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
403/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා  මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq වාa`ක 7M පgෙභෝජනය ෙම�ú ෙටො5 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වන O? Oදල ෙකොපමණද;    

 (iii) 7M Mෂප්ාදනය 3Vම සඳහා ආර1භ කරන ලද Xðරාන කaමා5තශාලාෙq 
වාa`ක 7M Mෂප්ාදනය ෙකොපමණද;     

 (iv) එම කaමා5ත ශාලාව ආÙතව පාgසgක හාMය I# ව5ෙ5ද; 
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 (v) එෙසේ න1, ඒ ස1බ5ධෙය5 ෙගන ඇR »යාමාaග කවෙaද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
497/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 වaෂවලට අදාළව, ඌව පළා� අධ4ාපන ෙදපාaතෙ15�ව 
සඳහා 2016.10.18 =නැR "ගණන "ම0ම Mk� � Rෙබන බව එ�මා 
ද5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම "ගණන "ම0ෙ1 පාස+ පාදක කළමනාකරණ හා පාස+ 
පාදක y	 සංවaධනය ��බඳව තා�ල5තෙU හා �$ÊනෙU පැවR y	 
m�{ වැඩO?වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග5Rවල 
දැෙවන ක	{ සහ අංක 3 ෙ§දෙU දැෙවන ක	{ ඉ=gප�  කර5ෙ5ද; 

 (iii) එX� I# � ඇR ය1 අකBකතා, Âෂණ හා �R"ෙරෝ² »යාව5ට ස1බ5ධ 
Mලධාg5ට එෙරXව �යවර ග5ෙ5ද; 

 (iv)  එෙසේ න1, එම �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
545/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙ'sය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ගා+ල, යාපනය, Kවර, බ#+ල, අKරාධmර සහ අ1පාර ආ� පධාන 
රජෙU ෙරෝහ+වල ශල4කaම උෙදසා ෙපොෙරො�� ෙ+ඛණෙU I-න 
ෙරෝÀ5 සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5  කවෙaද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝÀ5 සංඛ4ාව ප0fය වසර 3 �ළ ෙකතර1 පමාණය35 වැ(� ෙහෝ 
අ©� Rෙ�ද; 

 (iii) 2017.11.30 =නැR ෙසෞඛ4 හා මානව 0බසාධනය, සමාජ ස"බලගැ5�ම 
��බඳ ආංÕක අ²ෂණ කාරක සභා වාaතාෙq Maෙ'ශය ��බඳව ද5ෙ5ද;  

 (iv) එෙසේ න1,  ඒ ස1බ5ධෙය5 ගK ලබන »යාමාaග සහ කාලරාO කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ‘$�+ හා�’ ව4ාපෘRයට අවශ4ව ඇR Ôල4 පRපාදන 2018 අයවැෙය5 
ලබාෙද5ෙ5ද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
952/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වාgමාaග සහ ජලස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) k	ණෑගල =සb්කෙU ඇR වැq සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැqවල න1 එ එ මැRවරණ ෙකො�ඨාසය අKව කවෙaද; 
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 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 ප0ව ෙ1 දවා =සb්කෙU =�{ කරන 
ලද වැq හා ඒ සඳහා වැය කළ Oදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙa�ය අමාත4ාංශය ම�5 වයඹ පළා� වාgමාaග සංවaධනය 3Vමට ෙමම 
වaෂය සඳහා 	�ය+ B$යන 400 Oදා හැර ඇත�, අදාළ සංවaධන කට�� 
ෙ1 වනෙත ආර1භ කර ෙනොR�ම ෙහේ�ෙව5, එම Oද+ ය� 
භා�ඩාගාරයට යෑෙ1 අවදානම ම� � ඇR බව ද5ෙ5ද; 

 (v) එෙසේ න1, එම Oද+ =සb්කෙU වැq සංවaධනය සඳහා ෙයොදා ගැ�මට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
960/’18 

ග	 මය5ත =සානායක මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) උඩරට පෙ'ශ සංවaධනය 3Vම සඳහා ආර1භ කරන ලද උඩරට ගැB mන	�ථාපන 
ෙදපාaතෙ15�ව ප0fය රජය "I5 අෙහෝI 3Vම ෙහේ�ෙව5 උඩරට පෙ'ශෙU 
ජනතාවට අසාධාරණය I# � බව එ�මා ��ග5ෙනXද? 

(ආ) (i) උඩරට සංවaධන අ�කාgෙය5 උඩරට පෙ'ශයට XB � සංවaධන පRලාභ 
කවෙaද; 

 (ii)  එම අ�කාgයට ෙව5 කළ Oදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ�කාgෙය5 I# කළ කාaයය5 සහ »යා�මක කළ ව4ාපෘR කවෙaද;  

 (iv) උඩරට සංවaධන අ�කාgෙU සභාප°�වය සහ ආයතMක වග}1 දරන ලද 
m'ගලය5 කH	5ද; 

 (v) උඩරට සංවaධන අ�කාgය ම�5 උඩරට පෙ'ශෙU =�ª ග1මානවල 
ජනතාවට ලබා#5 23යා සහ 23යා සංඛ4ාව කවෙaද; 

 (vi) උඩරට සංවaධන අ�කාgය ම�5 =�ª ග1මානවල ජනතාවෙ_ ±වන 
ත��වය නඟා IN�ම සඳහා ආර1භ කළ ව4ාපෘRවල න1 සහ ව4ාපෘR 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැB mන	�ථාපන ෙදපාaතෙ15�ව නැවත ආර1භ 3Vමට අදහස ්
කර5ෙ5ද;  

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
972/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අKරාධmර =සb්කෙU �X- රාජාංගනය වැව, උ�	 මැද පළාෙ� �Xටා 
ඇR "ශාල වැqව$5 එක බව�;  

 (ii) දැනට ෙමම වැෙq, වැq ඉHර සහ ඇළ ෙq$ ඇ�^ වාgමාaග ප'ධR 
Iය+ලම �aඝ කාලය පRසංසක්රණය ෙනො3Vම ෙහේ�ෙව5 අබල5 � 
ඇR බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 
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(ආ) ෙමම වැව ක(නB5 පRසංසක්රණය කර ෙගො" ජනතාවෙ_ 0භ I'�ය සඳහා පවරා 
ෙදK ලබන =නය කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
996/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර 
සංවaධන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ක5තෙ+ 7M කaමා5තශාලාව ආර1භ කරන ලද වaෂය කවෙaද; 

 (ii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා ෙව5 කරන ලද ඉඩ1 අකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කaමා5තශාලාව සඳහා උ වැ�මට ෙව5 කළ ඉඩ1 අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ප0fය වaෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i)  උ වගාව සඳහා ෙව5 කළ ඉඩ1 පමාණෙය5 උ වගා කරන ලද ඉඩ1 
පමාණය; 

 (ii)  වගා කරන ලද O? ඉඩ1 පමාණෙය5 ලබා ග� O? උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iii)  අඹරන ලද උ ෙටො5 පමාණය; 

 (iv) Mෂප්ාදනය කළ O? 7M පමාණය; 

 (v) 7M අෙල"ෙය5 ලබන ලද ලාභය; 

 එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5   ෙකොපමණද ය5න� එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
1117/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ5ධන Bල උ¼ඡාවචනය වන"ට ෙපො# මÀ පවාහන ෙසේවාව5වල ගම5 
ගාස�්ද උ¼ඡාවචනය වන ෙලස Bල Üතය හ#5වා � Rෙ�ද; 

  (ii)  එෙසේ න1, එම Bල Üතය හª5වා #5 වaෂය කවෙaද; 
  (iii)  එම Bල Üතය ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 
  (iv)  ෙපො# මÀ ෙසේවාව5ට ස1බ5ධ සංග1/ම�ඩල ෙවත එම Bල Üතය ��බද 

පැහැ=$ දැKව� 3V1 I#කර Rෙ�ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)  (i)  ඉ5ධන Bල උ¼ඡාවචනය වන අවසථ්ාවල � එම Bල Üතයට අKව ෙපො# 
පවාහන ගාස�් අ© වැ( කර Rෙ�ද; 

   (ii)  එෙසේ න1, එම අවසථ්ා ��බඳ ෙතොර�	 ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

   (iii)  Bල Üතය හª5වා � ෙනොමැR න1, ඉ=gෙU� ඒ සඳහා කට�� කර5ෙ5ද; 

  (iv)  Bල Üතය හª5වා �මට අෙ�`ත =නය කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 



( 87 ) 

 

13. 
1144/’18 

ග	 Oහ1ම# න7a මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක කට��  
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ආඥාපනත අKව ය1 ÛBය සංර`ත වනා5තරය ෙලස 
ගැස� Mෙqදනය ම�5 පකාශයට ප� 3Vම සඳහා ස1�aණ "ය �� O$ක 
අවශ4තා කවෙaද; 

 (ii) වන සංරෂණ ආඥාපනත යටෙ� ෙ1 දවා පකාශයට ප� කර ඇR    
සංර`ත වනා5තර සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ සංර`ත වනා5තරය පකාශයට ප� කළ =නය, එයට අය� ÛB 
පමාණය හා අදාළ IRය1 ඇ�? Iය^ "සත්ර සභාගත කර5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1182/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— තැපැ+, තැපැ+ ෙසේවා හා Oස්$1 ආගBක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) තැපැ+, තැපැ+ ෙසේවා හා Oස$්1 ආගBක කට�� අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක 
කාaය ම�ඩලයට අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, 
තන�ර, ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා 
අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

2018 ඔBෙත0බ� 23 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

14/’18 

ග	 කනක ෙහේර� මහතා,— කªරට නව ග1මාන, ය-තල පහ0ක1 හා පජා සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i)  පැර� ව� Mවාස (ලැ�5 කාමර) ෙවKවට නව Mවාස ලබා�ෙ1          
වැඩ��ෙවළ යටෙ� Mවාස ලබා � ඇR ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙත Mවාස ලබා � ෙනොමැR ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) Mවාස ලබා�ෙ1 වැඩසටහනට අKව කෑග+ල =සb්කෙU Mවාස ලබා =ය 
��  ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙත Mවාස ලබා � ඇR  ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Mවාස ලබා ෙනො#5 ව� පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද? 

(ඇ) (i) එ ව� Mවසක (ලැ�5 කාමරයක) ෙ1 වන"ට පH+  3Xපය එකට ප=ං� 
� I-න බව ද5ෙ5ද;  
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 (ii) එෙසේ න1, නව Mවාස ලබා�ෙ1 වැඩ��ෙවළ ක(න1 කර5ෙ5ද;  

 (iii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද; 

ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද ? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
64/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 290 ට අKව, ලැ�ස�්ගත ෙ'පළ ෙවළඳා1 
භාරය (Real Estate Trusts) �XNවK ලැjෙqද;  

 (ii) එවැM භාරය �XN�මට අදාළ පාර1භක කාaයය5 ��බඳ වග}ම පවරා 
#5 පාaශව් කවෙaද; 

 (iii) ලැ�ස�්ගත ඒකක භාරය �XN�ම35 ෙතොරව, රජෙU ඉඩ1 මහා පgමාණ 
Mවාස ව4ාපෘR සඳහා ෙපෞ'ග$ක ව4ාපාgකය5ට පවරා � Rෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ න1, ඒ සඳහා වන ෙකො5ෙ'I හා ෙග�1 කවෙaද; 

   (v) රජෙU ඉඩ1, මහා පgමාණ Mවාස සංවaධන ව4ාපෘR ෙවKෙව5 ෙපෞ'ග$ක 
ව4ාපාgකය5ට පවරා�ෙ1� ඒ සඳහා MI පg= අමාත4 ම�ඩල අKමRය 
ලබා � Rෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න1, ෙපෞ'ග$ක ව4වසායකය5 ෙතෝරාගැ�ෙ1� අKගමනය කරK 
ලබන කමෙqදය කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
183/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා 
ආa�ක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 2017 ගංව�ර අවසථ්ාෙq� ක? ග ඟ ෙමෝය නව සථ්ානය35 අ"�ම� 
ෙලස කපා හැVම ෙහේ�ෙව5  O�# ඛාදනය "ශාල ෙලස I#ෙවB5 පවRන 
බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව5 ක?තර උ�ර #1gයෙපොළ පමණ ෙනොව ක?තර නගරය පවා 
අවදානමට ල� ඇR බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iii) ෙමම ගැට^ව "සÁමට »යා�මක කරන "ස#1 කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
263/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) oරගල mරා"ද4ා�මක සථ්ානය සංරෂණය 3Vම සඳහා ෙ1 වන"ට රජය ෙගන 
ඇR »යාමාaග කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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5. 
404/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— කා5තා හා ළමා කට�� අමාත4�Bයෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකාෙq වaෂයකට සාමාන4ෙය5 වාaතා වන ළමා අපෙයෝජන හා ළමා 
Xංසන I#�1 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  වaෂ 2015, 2016 සහ 2017 �ළ I# � ඇR ළමා අපෙයෝජන හා ළමා Xංසන  
I#�1 සංඛ4ාව එ එ වaෂය අKව  ෙකොපමණද;    

 (iii) ෙමම I#�1 ��බඳ පVෂණ කට�� ෙqගව� 3Vමට හා අපරාධක	ව5ට 
දÃව1 3Vමට �යවර ෙගන Rෙ�ද; 

 (iv)  ෙ1 සඳහා රජය ෙගන ඇR »යාමාaග ස1බ5ධෙය5 සෑ¹මකට ප�"ය 
හැ3ද; 

 ය5න එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
505/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන පාස+ කවෙaද; 

 (ii) ඌව පළා� පධාන අමාත4වරයා එම �රයට ප��ෙම5 අන�	ව, එම 
පාස+වලට පළා� සභා පRපාදන මත ලබා#5 ෙගොඩනැf$ සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙගොඩනැf$ ලබා#5 පාස+වල න1 හා $�නය5 කවෙaද;  

 (iv) එම ඉ=3V1 ලබා#5 m'ගලය5ෙ_ හා සමාග1වල න1 හා $�නය5 
කවෙaද; 

 (v) එම ඉ=3V1 ෙවKෙව5 පළා� සභාව වැය කරK ලැ� Oද+ පමාණය ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
546/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) දk{ පළා� පධාන අමාත4වරයාෙ_ අKදැKම මත අ1බල5ෙගොඩ ධ1ම 
kසල "#හෙ+ R� 	�ය+ ෙකෝ-යක පමණ ව-නා න�නතම 
ෙගොඩනැf+ල අනවසරෙය5 කඩා ඉව� කර ඇR බව ද5ෙ5ද; 

 (ii) එම I'�ය වස5 3Vම සඳහා එවකට එම "#හෙ+ වැඩ බැî "#හ+පR, 
ෙසේවෙය5 පහකර ඇR බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iii) ෙසේවෙය5 පහ3Vම ස1බ5ධෙය5 අප¸පා° පV¸ණය I# කරන ෙම5 
ඉ+�ම කර ඇත�, ෙමෙත එවැM පV¸ණය I# කර ෙනොමැR බව 
ද5ෙ5ද; 
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 (iv) එෙසේ ෙසේවෙය5 පහ3Vමට "	'ධව හා නැවත ෙසේවෙU �XNවන ෙලස 
ඉ+ලා අදාළ "#හ+පRවරයා "I5 දk{ පළා� රාජ4 ෙසේවා ෙකොBෂ5 
සභාවට ඉ=gප� කර ඇR පැB�+ල ��බඳව ෙසොයා බලා ඔ� නැවත 
ෙසේවෙU �XN�මට �යවර ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
570/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ)  (i) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 අන�	ව ෙ1 දවා " ෙ'ශ ගත � වයඹ 
පළා� සභාෙq Mලධාg5 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ "ෙ'ශ ගත� Mලධාg5ෙ_ න1 සහ තන�	 නාම කවෙaද; 

 (iii) ඔH5 "ෙ'ශගත � රටව+ කවෙaද; 

 (iv) ඒ සඳහා වැයකරන ලද Oද+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) "ෙ'ශ  සංචාර සඳහා Mලධාg5 ෙතෝරා ගැ�ෙ1�, වයඹ පළා� සභාව අKගමනය 
කරන ලද කමෙqදය කවෙaද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
593/’18 

ග	 0ස5ත mං�Mලෙ1 මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) ජනා�පR කාaය ම�ඩලෙU  Xටm පධා� ආචාaය අ�. එ¼. ෙ. මහානාම සහ රාජ4 
දැව සංසථ්ාෙq Xටm සභාපR Ê. =සානායක යන මහ�ව	5 ඔH5ෙ_ රාජ4 හා 
ව4වසථ්ා�ත ආයතන ෙසේවෙU ආර1භෙU Iට ෙ1 දවා, 

 (i) දරා ඇR තන�	; 
 (ii) එ} තන�	 දරන ලද කාලවකවාK; 
 (iii) එම තන�	 දරB5 ෙසේවය කර ඇR ආයතන; 
 (iv) එ} ෙසේවා කාලවල� ඔH5ට එෙරXව "නය ෙහෝ ෙවනය1 ෙචෝදනා ඉ=gප�ව 

Rjෙ� න1, එම ෙචෝදනා සහ ඒවාට එෙරXව ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ආචාaය අ�. එ¼. ෙ. මහානාම මහතාට ජනා�පR කාaය ම�ඩල පධාM තන�රට 
ප��මට�, Ê. =සානායක මහතාට රාජ4 දැව සංසථ්ාෙq සභාපR තන�ර ලබා 
ගැ�මට� Maෙ'ශ ලබා � ඇ�ෙ� කH	5ද ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
953/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) Mකවැර-ය, මාග+ෙ+ වැව යටෙ� වගා කරන O? kl	 ඉඩ1 පමාණය 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) ෙමම වැෙq, වැq ර`තෙU අනවසර ප=ං�ක	ව5 ප=ං�� I-න බව  
ද5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එම පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙසේ අනවසර ප=ං�ක	ව5 2Á I�ම Mසා වැවට ද	{ හාM I#වන බව 
ද5ෙ5ද; 

 (v) එෙසේ න1, එම අනවසර ප=ං�ක	ව5 ඉව� කර ෙමම වැව සංවaධනය 
3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
973/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— රාජ4 පgපාලන හා කළමනාකරණ සහ �Rය හා සාමය 
��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) "ශාල පෙ'ශය ආවරණය  කරK ලබන මැදව¼�ය ෙපො$ස ් ස්ථානය 
ඉතාම� පැර� ෙගොඩනැf+ලක සථ්ා�ත කර ඇR බව ද5ෙ5ද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැf+ල න�කරණය 3Vම ෙහෝ අ^�  ෙගොඩනැf+ල ඉ=3Vම 
ස1බ5ධෙය5 3Iය1 �යවර ෙගන Rෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එය »යා�මක කරK ලබන =නය කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
997/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 වaෂවල� ෙමොණරාගල =සb්කෙU පRසංසක්රණය 
කරන ලද 0?, මධ4ම හා මහා පgමාණ වාgමාaග කවෙaද; 

 (ii)  එ එ පRසංසක්රණ කට��ත සඳහා ඇසත්ෙ15�ගත Oදල ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පRසංසක්රණ කට��  සඳහා ෙට5ඩa කැඳවK ලැjෙqද; 

 (iv)  එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v) ඉහත එ එ වaෂවලට අදාළ පRසංසක්රණ කට��වල ෙභෞRක හා Ôල4 
පගRය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 (vi) එම පRසංසක්රණ කට��වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාgසgක සහ 
ඉං)ෙ5	 වාaතා ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 (vii) එම පRසංසක්රණ කට��වල� ඉව� කරන ලද ෙරො5මඩ, පස ් ෙහෝ වැ$ 
සඳහා ෙට5ඩa කරK ලැjෙqද; 

 (viii) එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද;   

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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13. 
1120/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වaෂෙU Iට අද දවා @ ලංකාෙq වලංy Oද+ ෙනෝ�N හා කාI Oදණය 
කළ අවසථ්ා සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම Oදණය5ට ෙහේ� ක වෙaද; 

  (iii) එ එ අවසථ්ාෙq� Oදණ කළ Oද+වල ව-නාකම ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
සඳහ5 කර5ෙ5ද; 

  (iv) එම�5 රෙ� ආa�කයට I#� යහපත ෙහෝ අයහපත ��බඳව පැහැ=$ 
කර5ෙ5ද; 

  (v) එම Oදණය5 හරහා 	�යෙ+ අගය ඇමgක5 ෙඩොලරයට සාෙ�ෂව ඉහළ 
ෙහෝ පහළ යාම I#�ෙUද; 

  (vi) 2018  වසෙa අෙපේ+ සහ මැ� මාසවල� 	�යෙ+ අගය පහත වැ�මට අ^R5 
Oද+ Oදණය 3Vම ෙහේ�ව � Rෙ�ද; 

  (vii) එෙසේ ෙනොෙq න1, එයට ෙහේ� කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1145/’18 

ග	 Oහ1ම# න7a මහතා,— ස්වෙ'ශ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ)     උප� හා මරණ $යාප=ං� 3Vෙ1 "�"ධාන පනත යටෙ� අ�	දහ5 � තැනැ�ත5 
සඳහා Mk� කර ඇR මරණ සහRක සංඛ4ාව එ එ =සb්කය අKව ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1183/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන 
සහ X5# ආගBක කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) නැවත ප=ං� 3Vම, mන	�ථාපන, උ�	 සංවaධන සහ X5# ආගBක කට��  
අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලයට අK�ත Mල වාහන සපයා ඇR එ 
එ Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, $යාප=ං� අංකය 
සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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2018 ඔBෙත0බ� 25 වැ� =හස්ප>�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

147/’18 

ග	 ෙරෝX� kමාg "ෙ�ර�න මහ�Bය,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා #1gය ෙදපාaතෙ15�ව ස� #1gය එ5)5 හා #1gය මැ=g 
ෙපෞ'ග$ක ආයතන ෙවත ලබා � Rෙ�ද;  

(ii)  එෙසේ න1, එෙසේ ලබා � ඇR ආයතනවල න1 කවෙaද; 
(iii)   #1gය එ5)5 හා මැ=g ලබා � ෙ1� අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද; 
(iv) #1gය එ5)5 හා මැ=g ෙපෞ'ග$ක ආයතන ෙවත ලබා #5 =න Iට අද 

දවා    එම�5 #1gය ෙදපාaතෙ15�වට ලැj{ වාa`ක ආදායම ෙව5 
ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

(v) ෙමම f"01ව$5 #1gය ෙදපාaතෙ15�වට "ශාල Oල4මය හාMය 
I#වන බවට ""ධ පාaශව්ව$5 නැ  ෙඟන ෙචෝදනා Mවැර= 3Vමට 
අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
184/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� මස @ ලංකාවට බලපෑ ගංව�ර ෙහේ�ෙව5 ආපදාවට ප� ජනතාවට 
සහන සැල7ම සඳහා ෙමරටට ලැj{ "ෙ'ශ ආධාරවල ව-නාකම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ @ ලංකාවට ලැj{ " ෙ'ශ ආධාර සහ භා�ඩ ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
වaÀකරණය කර දව5ෙ5ද; 

 (iii) එම "ෙ'ශ ආධාර ෙබදා හgන ලද =සb්ක කවෙaද; 

 (iv) එම එ එ =සb්කයට ලබා#5 භා�ඩ පමාණය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
264/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගO පළා� සභාෙq මහාමාaග අමාත4ාංශය "I5 2017 වaෂෙU 
»යා�මක කරන ලද මාaග ව4ාපෘR සංඛ4ාව, එ එ පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (ii) ෙමම ව4ාපෘR »යා�මක 3Vෙ1� ෙ'ශපාලන  අවශ4තා මත අනවශ4 ෙලස 
Oද+ "යද1 කරන ලද සමහර ෙයෝජනා ඇR බව�, ඒ ස1බ5ධෙය5 "ගණන 
පVෂණය5 I#වන බව� ��ග5ෙ5ද; 
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 (iii) ෙ'ශපාලනඥය5ෙ_ අවශ4තා මත »යා�මක කරන අකමව� ව4ාපෘR 
��5 I#වන හාMය වළවා ගැ�ම සඳහා ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

4. 
506/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— j'ධශාසන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) දඹ=ව ව5දනා ගම5 සං"ධානය 3Vමට අවසර ල� ආයතන හා m'ගලය5 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනවල න1 හා m'ගලය5ෙ_ න1, $�නය5 හා #රකථන අංක 
කවෙaද; 

 (iii) 2010 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා දඹ=ව ව5දනා ගම5වල� Bයfය m'ගලය5 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Bයfය m'ගලය5ෙ_ න1 හා $�නය5 කවෙaද; 

 (v) එම m'ගලය5 දඹ=ව 2ෙගන fය ආයතන කවෙaද; 

 (vi) එෙසේ Bයfය m'ගලය5ෙ_ පH+වල 0බසාධනය ෙවKෙව5 අමාත4ාංශය 
ෙගන ඇR �යවර කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
575/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) k	ණෑගල =සb්කෙU Mයඟෙය5 Êඩාවට ප� පH+ සංඛ4ාව එ එ 
පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය අKව  ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii) බHසa ම�5 ජලය සපයා #5 හා Mයං ආධාර ලබා#5 පH+ සංඛ4ාව එ එ 
පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) k	ණෑගල =සb්කෙU පවRන දැ( Mයඟය ෙහේ�ෙව5 Êඩාවට ප� 
ජනතාවට තව#රට� සහන ලබා�මට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
596/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ'sය    කaමා5තක	ව5 O�ණපාන ගැට^ හා ඒවාට ලබා=ය හැ3 "සª1 
��බඳව 2018.03.05 =න ජනා�පRවරයාෙ_ පධාන�වෙය5  2ස�්ම 
පැවැ�� බව�; 

 (ii) එX� උත "ෂය හා ස1බ5�ත ක	{ අධ4යනය කර "සª1 ඉ=gප� 3Vම 
��ස  කBNව ප� කළ බව�; 

 එ�මා ��ග5ෙනXද?   
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(ආ) (i) ෙ1 වන"ට ඉහත කBNව 2ස ්� ඇR වාර ගණන සහ ගK ලැ� පධාන °රණ 
කවෙaද; 

 (ii) "ෙ'Õකය5ට @ ලංකාව �ළ I+ලර ෙවළඳාෙමX  ෙය�මට ඇR ඉඩ පසථ්ාව 
ඇXVම ෙවKෙව5 ජනා�පRවරයා "I5 කරK ලැ� Maෙ'ශය 
ස1බ5ධෙය5 ෙ1 වන"ට ෙගන ඇR පRප�Rමය °රණ කවෙaද; 

 (iv) ෙ'sය කaමා5ත, ෙසේවා හා ෙවන� ව4ාපාර සඳහා තaජනය "ය හැ3 
එ�කා f"0ම පමා 3Vමට ෙහෝ අ�XN�මට උත 2ස�්ෙ1� උපෙදස ්ලබා 
#5ෙ5ද; 

 (iv) උත 2ස�්ෙම5 ප0 ඇR� කාaයසාධනය ��බඳ සං��ත "සත්රය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
599/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) m�තලම =සb්කෙU  �X- වැq සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැqවල න1 කවෙaද; 

 (iii) එම එ එ වැවට අය� ÛBවල දැනට අනවසරෙය5 2� I-න හා වගා 
කට�� වල Mරත වන පH+ සංඛ4ාව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv) ෙමම වැq ස� ÛBවල අනවසරෙය5 2� I-න හා වගා කට��වල Mරත 
පH+ ඉව� 3Vමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)    ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
974/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— ස්වෙ'ශ කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 3Xපයක Iට පලාගල පාෙ'sය ෙ+ක1 කාaයාලෙU, පාෙ'sය ෙ+ක1  
තන�ර mර�පා© � පවRන බව�; 

 (ii) කැ3රාව පාෙ'sය ෙ+ක1වරයා  පලාගල පාෙ'sය ෙ+ක1 කාaයාලෙU 
රාජකාgද ආවරණය 3Vම ෙහේ�ෙව5 පාෙ'sය ෙ+ක1 කාaයාල ෙදෙම 
ජනතාව තම ෙසේවාව5 ඉNකර ගැ�ෙ1� අපහ0තාවය5ට ප�වන බව�; 

 එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) ෙමම පාෙ'sය ෙ+ක1 තන�ෙරX mර�පා©ව mරවා ජනතාවෙ_ අවශ4තාවය5 
සmරා ගැ�ම සඳහා කට�� කරK ලබන =නය කවෙaද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද5ව5ෙනXද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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9. 
998/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 වaෂවල� බ#+ල =සb්කෙU පRසංසක්රණය කරන 
ලද 0?, මධ4ම හා මහා පgමාණ වාgමාaග කවෙaද; 

 (ii) එ එ පRසංසක්රණ කට��ත සඳහා ඇසත්ෙ15�ගත Oදල ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පRසංසක්රණ කට��  සඳහා ෙට5ඩa කැඳවන ලැjෙqද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v) ඉහත එ එ වaෂවලට අදාළ පRසංසක්රණ කට��වල ෙභෞRක හා Ôල4 
පගRය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 (vi) එම පRසංසක්රණ කට��වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාgසgක සහ 
ඉං)ෙ5	 වාaතා ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 (vii) එම පRසංසක්රණ කට��වල� ඉව� කරන ලද ෙරො5මඩ, පස ් ෙහෝ වැ$ 
සඳහා ෙට5ඩa කරK ලැjෙqද; 

 (viii) එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද;   

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

10. 
1131/’18 

ග	 එස්. එ1. මgකාa මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජාRක පRප�R හා ආa�ක 
කට�� අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා බාලදෂ සංගමෙU ව�ම5 පධාන ෙකොමසාgස ්ෙමg+ yණRලක 
මහතාෙ_ ප��ෙම5 1957 අංක 13 දරන බාලදෂ සංග1 පනෙ� 2 
ෙකොටෙසේ 8  වග5Rය උ+ලංඝනය � ඇR බව�; 

 (ii) නව ප��ම Xටm පධාන ෙකොමසාgස ්Mම+ ද I+වා මහතාෙ_ Xතව�කම 
මත පමණ I# කර ඇR බව�; 

 (iii) නව පධාන ෙකොමසාgසව්රයා 2010 වaෂෙU මාa� මස බාලදෂ Ôලස්ථාන 
ෙකොමසාgසව්රෙයk වශෙය5 I-ය� MI පg= ෙසේවය ඉN ෙනො3Vෙ1 
ෙහේ�ව මත ෙසේවෙය5 ඉව�වන ෙලසට සංගමෙU "ධායක කBNව $�තව 
ද5වා  ඇR බව�; 

 (iv) ෙ1 ස1බ5ධෙය5 "ධායක කBNව සහ සංගමෙU සභාපR  "I5 අවසථ්ා 
3Xපයක�ම ජනා�පR ෙ+ක1 කාaයාලයට පැB�$ කර ඇR බව�; 

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ප��ම �aවාදaශයට ගMB5 ඉ=gෙU� K0#0 m'ගලය5 ෙමම තන�ර 
සඳහා ප��මට ඉඩකඩ ඇR බව�; 

 (ii) ෙලෝක බාලදෂ පRප�Rයට අKව �Rය »යා�මක ෙනො3Vෙම5 එම 
සාමා)ක�වයද f$¹ යාමට ඉඩකඩ ඇR බව�; 

එ�මා ��ග5ෙනXද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (i) අKව ෙමම ප��ම වලංy ව5ෙ5ද; 
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 (ii) ෙ1 ස1බ5ධෙය5 "මaශනය I# කර5ෙ5ද; 

 (iii) එෙසේ න1, එX පගRය කවෙaද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ  න1, ඉ=gෙU� "මaශනය I# කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම  සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
1133/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— Oද+ හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වaෂෙU Iට ෙ1 දවා �යවා ෙනොමැR රාජ4 ණය පමාණය එ එ 
වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතg5 ෙ'sය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම පමාණය පRශතය ෙලස දව5ෙ5ද;  

 (iv) "ෙ'sය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   
 (v) එම පමාණය පRශතය ෙලස දව5ෙ5ද; 

 (vi) ණය පමාණය වසg5 වසර වැ(�ම I#� Rෙ� න1, එයට ෙහේ� සඳහ5 
කර5ෙ5ද; 

 (vii) ෙමම ත��වය පාලනය 3Vම සඳහා රජය ගK ලබන �යවර සඳහ5 
කර5ෙ5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
1146/’18 

ග	 Oහ1ම# න7a මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ)        (i)  1940 අංක 9 දරන mරා"ද4ා ආඥාපනත (සංෙශෝ�ත) යටෙ� අ1පාර, 
bkණාමලය සහ මඩකලmව යන =සb්කවල �X- ෙපෞරා�ක සම්ාරක, 
ආර`ත සම්ාරක සහ mරා"ද4ා ර`ත ÛB පෙ'ශ ෙලස පකාශයට ප�කරන 
ලද සථ්ාන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සම්ාරක හා ර`ත ÛB �X ටා ඇR පාෙ'Õය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාස සහ  ගාම 
Mලධාg වස1 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iii) එෙසේ පකාශයට ප� කරන ලද එ එ  ගැස� MෙqදනෙU අංකය හා =නය 
ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද; 

 (iv) එම එ එ සම්ාරකයට අය� ÛB පමාණය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 ය5න එ�මා සඳහ5 කර5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1148/’18 

ග	 එස.් 7. O�kමාරණ මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) I"+ ආරෂක බලකාය "I5 ක5නෙය5 ක5නයට එළව? වගා කරK 
ලබන ÛB පමාණය ෙකොපමණද;  
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 (ii) එෙසේ වගා කරK ලබන එළව? අෙළ"ය සඳහා ෙවෙළදෙපොළට ෙයොO 3Vම 
ෙහේ�ෙව5 ෙවෙළදෙපොළ සැප�ම අවශ4 පමාණයට වඩා ඉහළ යන බව 
ද5ෙ5ද;   

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව5 එළව? ෙගො"යාෙ_ ආa�කය පහළ වැNK බව ��ග5ෙ5ද;     

 (iv) එබැ"5 I"+ ආරෂක බලකාය සමඟ සාක¼ඡා කර ෙමම ත��වය 
පාලනය 3Vමට �යවර ග5ෙ5ද; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1152/’18 

ග	 බ5#ල ලා+ බ�ඩාgෙගොඩ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වැ$"-ය පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU Iට බ'ෙ'ගම පාෙ'sය ෙ+ක1 
ෙකො�ඨාසය ස1බ5ධ වන අග$ය O+කඩ යා 3Vම සඳහා "ශාල Oදල වැය 
කර පාලම ඉ=කර ඇR බව ද5ෙ5ද;  

(ii) ෙමම පාලෙ1 Iට නාෙගොඩ බ'ෙ'ගම පධාන මාaගය ෙත =ෙවන පාර සකස ්
ෙනො3Vෙම5 මÀ ජනතාව #ෂක්රතාවයට ප�� ඇR බව ��ග5ෙ5ද;  

 (iii) ෙමම මාaගය සකස ් කරන ෙම5 ඉ+ලා මා "I5 2016 හා 2017 වaෂවල 
ඇසත්ෙ15� සXතව ඉ+�1 ඉ=gප� කළ නO�, ෙ1 දවා පRපාදන 
ෙනොලැj{ බව ද5ෙ5ද;    

 (iv) 2018 වaෂෙU� ෙමම මාaගය ඉ=3Vම සඳහා ඔබ අමාත4ාංශය යටෙ� Oද+ 
ෙව5 කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

15. 
1184/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) අධ4ාපන අමාත4�මාෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලයට අK�ත Mල වාහන 
සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, ෙව5කර ඇR වාහනෙU වaගය, 
$යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා අKමැRය ලබා #5ෙ5 කH	5 "I5ද 
ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

 

2018 ඔBෙත0බ� 26 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

185/’18 

ග	 (ෛවද4) න$5ද ජයRස්ස මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘRක කට�� 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 - 2014 සහ 2016 - 2017 වaෂවල� ම5නාරම, 3$ෙනො¼�ය, OලRq හා 
ව5M යන =සb්කව$5 ±ව "ද4ා "ෂය ධාරාෙව5 ෙප� I- Õෂ4 
සංඛ4ාව; 
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 (ii) එම සංඛ4ාෙව5 "ශව්"ද4ාල පෙqශය සඳහා 0#0ක1 ලැj Õෂ4ය5  සංඛ4ාව 
හා පRශතය; 

 (iii) ෛවද4 Êඨ සඳහා 0#0ක1 ලැj Õෂ4ය5 සංඛ4ාව හා පRශතය; 

 (iv)    ෛවද4 Êඨ සඳහා 0#0ක1 ලැ�  Õෂ4යා / Õෂ4ාවෙ_ අවම පRඵලය, Z අගය, 
ඉෙගKම ලැj පාසල හා ෙතෝරා ගK ලැj ෛවද4 Êඨය;  

 එ එ =සb්කය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද ය5න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද5ව5ෙනXද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

2. 
250/’18 

ග	 ෙහේෂා "තානෙ_ මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහKවර නගර සංවaධන 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසවනගල 7M කaමා5ත ශාලාව ප0fය වසර 10 �ළ ලබා ඇR ලාභය ෙහෝ 
අලාභය වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම කaමා5ත ශාලාෙq ෙසේවෙU M�� ස�්ර හා අMය1 කාaය 
ම�ඩලය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) ප0fය වසර 3Xපය �ළ ෙමම කaමා5ත ශාලාෙq Mෂප්ාදනය ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ෙගන ඇR �යවර කවෙaද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම කaමා5තශාලාෙව5 ´ට වඩා Mෂප්ාදනය ලඟා කර ගැ�ම සඳහා 
0#0ක1ල� MI කළමනාකාg�වයක අවශ4තාවය ��ග5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ න1, ඒ ෙවKෙව5 ඉ=gෙU� ගැ�මට අෙ�`ත »යාමාaග කවෙaද; 

 ය5න� එ�මා ෙ1 සභාවට ද5ව5ෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

3. 
405/’18 

ග	 �. රං)� ද ෙසො�සා මහතා,— කaමා5ත හා වා�ජ කට�� අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ගෑස ්සමාග1 හා පාgෙභෝfක කට�� ��බඳ අ�කාgය "I5 Bල 0තයකට 
අKව ගෑස ්Bල පාලනය 3Vමට �යවර ෙගන Rෙ�ද;  

 (ii)  වaෂ 2015, 2016 සහ 2017 �ළ� $�ෙරෝ ගෑස ් සමාගෙ1 සහ ලාෆ ් ගෑස ්
සමාගෙ1 Bල උ¼චාවචනය �ම ��බඳ   ෙතොර�	 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (iii) වාa`ක ගෑස ් පgෙභෝජනෙය5 රට �ළ  Mෂප්ාදනය කරK ලබන සහ 
ආනයනය කරK ලබන ගෑස ්පමාණය5 ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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4. 
507/’18 

ග	 චB5ද " ෙ�Ig මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා අමාත4�මාෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන ඌව පළා� මාaගසථ් මÀ පවාහන 
අ�කාgෙU 2010 වaෂෙU Iට අද දවා ෙසේවෙU M�� O? ෙසේවක සංඛ4ාව 
එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (ii) යහපාලන රජය බලයට ප��ෙම5 අන�	ව එම අ�කාgෙU ෙ1 දවා ලබා� 
ඇR 23යා සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ 23යා ලබා#5 අයෙ_ න1, $�නය5 හා තන�	 නාම කවෙaද; 

 (iv) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැ�ෙ1� අKගමනය කළ කමෙqදය කවෙaද; 

 (v) ඌව පළා� මාaගසථ් මÀ පවාහන අ�කාgෙU ෙසේවකය5ෙ_ 0බසාධනය 
සඳහා ඌව පළා� සභාව ෙගන ඇR �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

5. 
547/’18 

ග	 වා0ෙ'ව නානායකාර මහතා,— Mවාස හා ඉ=3V1 අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 වaෂෙU� 	�ය+ ලෂ ෙදක බැf5 Mවාස ණය ලබා�ම සඳහා 
ඇහැ�යෙගොඩ පාෙ'sය ෙ+ක1 කාaයාලය ෙවත නාම ෙ+ඛනය යවා 
Rෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න1, පාෙ'sය ෙ+ක1 කාaයාලය "I5 එවැM ෙ+ඛනය සකස් 
කර Rෙ�ද; 

 (iii) එ} ෙ+ඛනයට ඇ�ල� m'ගලය5 Iය^ෙදනාම පාෙහේ එස� ජාRක 
පෂයට Xතව� m'ගලය5 �ම I#� ෙU ෙක ෙසේද ; 

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) (i) එ} m'ගලය5ෙ_ ෙ'ශපාලන පෂපා°භාවය දැනගැ�ම සඳහා පාෙ'sය 
ෙ+ක1 කාaයාලයට ස1බ5ධ ෙෂත් Mලධාg5 මාaගෙය5 "ම7ම I# 
කළ හැ3 බව ��ග5ෙ5ද; 

 (ii) එෙසේ "මaශනය I# 3Vමට එකඟ ව5ෙ5ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න1, ෙ'ශපාලන පෂපා°�වය අKව Mවාස ණය�ම අKමත 
කර5ෙ5ද; 

 ය5න� එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

6. 
576/’18 

ග	 �ෂාර ඉªM+ අමරෙසේන මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වගා හාM ෙහේ�ෙව5 k	ණෑගල =සb්කෙU Êඩාවට ප�� I-න පH+ 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව5= ලබා ගැ�ම සඳහා ෙ1 වන"ට කෘ`කාaBක හා ෙගො"ජන ර¸ණ 
ම�ඩලයට ඉ+^1 කර ඇR පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පH+ අතg5 දැනට ව5=  ලබා� ඇR පH+ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 
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 (iv) එම පH+ සංඛ4ාව පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
කවෙaද; 

 (v) එම ෙගො" පH+  සඳහා ක(නB5 ව5= ලබා�මට අමාත4ාංශය ගK ලබන 
�යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

7. 
597/’18 

ග	 (ආචාaය) බ5#ල yණවaධන මහතා,— පවාහන හා I"+ yව5 ෙසේවා 
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) @ ලංකා #1gය   ෙදපාaතෙ15�වට �ත4ාKoලව උ	ම � අ�Rය පව�නා 
O? ඉඩ1 පමාණය එ එ =සb්කය අKව ෙකොපමණද; 

  (ii) වaෂ 19775 ප0 ෙ1 දවා උත ඉඩ1ව$5 රාජ4 අංශයට ෙහෝ ෙපෞ'ග$ක 
අංශයට අෙල" කර ඇR ඉඩ1 පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii)  එම ඉඩ1 Bල� ග� ගැ{1ක	ව5ෙ_ නාමෙ+ඛනය ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 (iv) #1gය ෙදපාaතෙ15�වට අය� ඉඩ1ව$5 =yකා�න ෙහෝ ෙක-කා�න බ# 
පදනම යටෙ� ෙවන� පාaශවය5ට බ# � ඇR ඉඩ1 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එ එ =සb්කය අKව, එම බ#/k�ක	ව5ෙ_ න1 සහ ඔH5 "I5 
ෙග�මට එකඟ � බ# k$ය දැෙවන ෙ+ඛනය ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

8. 
600/’18 

ග	 අෙශෝක «ය5ත මහතා,— කෘ`කaම අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ� ඇR ෙගො"ජන ෙසේවා කලාප සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙU න1 කවෙaද; 

 (iii) පළාෙ� පවRන දැ( ෙපොෙහොර Xඟය ෙහේ�ෙව5  ෙමවර යල ක5නෙU වගා 
කට�� 3Vමට ෙනොහැ3 � ඇR බව ��ග5ෙ5ද; 

 (iv) එෙසේ න1, එම ගැට^ව "සÁමට අමාත4ාංශය ගK ලබන �යවර කවෙaද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

9. 
975/’18 

ග	 ඉෂා ර�මා5 මහතා,— j'ධශාසන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අKරාධmර =සb්කෙU, ඉපෙලෝගම පාෙ'sය ෙ+ක1 ෙකො�ඨාසෙU �X- 
ඉහලකාගම mරාණ "හාරසථ්ානය සංවaධනය 3Vමට අවශ4 �යවර 
ග5ෙ5ද ; 

 (ii) එෙසේ න1, එම =නය කවෙaද;  

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
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10. 
999/’18 

ග	 ප'ම උදයශා5ත yණෙසේකර මහතා,— වාgමාaග සහ ජල ස1ප� හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 වaෂවල� අ1පාර =සb්කෙU පRසංසක්රණය කරන 
ලද 0?, මධ4ම හා මහා පgමාණ වාgමාaග කවෙaද; 

 (ii)  එ එ පRසංසක්රණ කට��ත සඳහා ඇසත්ෙ15�ගත Oදල ෙව5 ෙව5 
වශෙය5 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පRසංසක්රණ කට��  සඳහා ෙට5ඩa කැඳවK ලැjෙqද; 

 (iv)  එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද; 

 (v) ඉහත එ එ වaෂවලට අදාළ පRසංසක්රණ කට��වල ෙභෞRක හා Ôල4 
පගRය ෙව5 ෙව5 වශෙය5 කවෙaද;  

 (vi) එම පRසංසක්රණ කට��වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාgසgක සහ 
ඉං)ෙ5	 වාaතා ඉ=gප� කර5ෙ5ද;  

 (vii) එම පRසංසක්රණ කට��වල� ඉව� කරන ලද ෙරො5මඩ, පස ් ෙහෝ වැ$ 
සඳහා ෙට5ඩa කරK ලැjෙqද; 

 (viii) එෙසේ න1, එම ෙට5ඩa ලබාග� ෙකො5තා�ක	ව5ෙ_ ෙ+ඛනය 
ඉ=gප� කර5ෙ5ද;   

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

11. 
1135/’18 

ග	 දයාIg ජයෙසේකර මහතා,— j'ධශාසන අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) අKරාධmර ඓRහාIක ජය @ මහා ෙබෝ�ය ෙනොෙරො¼ෙචෝල තාප 
බලාගාරෙය5 �ටවන අ?වල බලපෑමට ල� Rෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න1, එම�5 ජය @ මහා ෙබෝ�යට ඇR "ය හැ3 බලපෑ1 ��බඳ 
 පgෂණ I# කර Rෙ�ද;   

 (iii) එෙසේ න1, එම වාaතාව සභාගත කර5ෙ5ද;  

 (iv) ෙ1 වන"ට අවදානම ෙනොමැR Hවද ඉ=gෙU � අවදාන1 සXත 
 ත��වය පැන නැÀෙ1 හැ3යාව පව°ද;  

 (v) ෙමවැM ත��වය  ඇR Hවෙහො�, ඒ සඳහා ගK ලබන �යවර සඳහ5 
 කර5ෙ5ද; 

ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

12. 
1149/’18 

ග	 එස්. 7. O�kමාරණ මහතා,— පළා� සභා, පළා� පාලන සහ �ඩා  
අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) වaෂ 2010 Iට 2017 දවා උ�	 මැද පළාෙ�  කාප� අ�රා ඇR ගා´ය 
මාaග 3ෙලෝ´ටa සංඛ4ාව එ එ වaෂය අKව ෙව5 ෙව5 වශෙය5 
ෙකොපමණද;  
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 (ii) එම මාaග නඩ�� කරK ලබ5ෙ5 මධ4ම රජෙය5ද, ෙනොඑෙසේ න1, පළා� 
සභාෙව5ද;  

 (iii) සමහර කාප� අ�රන ලද මාaගවල ෙකොලරය (ෙකළවර) ප^# �1 ෙහේ�ෙව5 
එම මාaග ඉතා ඉමM5 අබල5 ත��වයට ප�වන බව ��ග5ෙ5ද;  

 (iv) නඩ�� කට�� සඳහා අදාළ ආයතනවලට වාa`කව Oද+ ෙව5 කරK 
ලබ5ෙ5ද; 

 (v) එම Oද+ව$5 ෙමම මාaග නඩ�� කර5ෙ5ද ය5න ෙසොයා බල5ෙ5ද;  

 ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

13. 
1174/’18 

ග	 "#ර "කමනායක මහතා,— ²වර හා ජලජ ස1ප� සංවaධන සහ ගා´ය ආa�කය 
��බඳ අමාත4�මාෙග5 ඇ7මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ මැRවරණ ෙකො�ඨාසෙU 3g ෙගො�5 "I5 සපයK ලබන =යර 3g 
සඳහා B+ෙකෝ ආයතනය "I5 සෑම මාසයකම 01 =න Iට 15 =න දවා 
=නය5 සඳහා ඊළඟ =න 06 �ළ�ද,  16 වන =න Iට අවසාන =නය දවා � 
=නය5 සඳහා ඊළඟ මාසෙU O+ =න 06 �ළ�ද Oද+ ෙග�ම I# කළ බව�; 

 (ii) නO� ප0fය මාස 3Xපයක Iට ෙග�1 පමාද � අතර 2018.05.01 Iට 
2018.05.15 =න දවා කාලයට මැ� 31 දවාම ෙග�1 කර ෙනොමැR බව�;  

 (iii) ෙමම ත��වය ෙහේ�ෙව5 3g ෙගො�5ට ෙදK5ට අවශ4 ආහාර සැපÉම, 
ෙදK5 Bල� ගැ�මට ලබාග� ණය Oද+වල වාgක ෙග�ම සහ තම එ=ෙනදා 
"යද1 I#3Vමට හැ3යාව ලැ� ෙනොමැR බව�; 

 (iv) 3g Mෂප්ාදනය අ©�ම ෙහේ�ෙව5 රෙ� Mෂප්ාදනයටද බලපෑ1 එ+ල �ෙම5 
ගැට^ සහගත ත��වය ම�� ඇR බව�;   

එ�මා ද5ෙනXද? 

(ආ) ෙමම ත��වය 3g ෙගො�5ෙ_ ±"තවලට ෙම5ම, ෙ'sය 3g Mෂප්ාදන »යාව$ය 
අඩපන �මටද පබල ෙහේ�ව "ය හැ3 බැ"5 ෙපර පg= කමාKoලව ෙග�1 I# 
3Vම සඳහා �යවර ග5ෙ5ද ය5න එ�මා ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 

14. 
1186/’18 

ග	 ~ම+ ර�නායක මහතා,— කා5තා හා ළමා කට�� අමාත4�Bයෙග5 
ඇ7මට,— (1) 

(අ) කා5තා හා ළමා කට�� අමාත4�Bයෙ_ ෙපෞ'ග$ක කාaය ම�ඩලයට අK�ත 
Mල වාහන සපයා ඇR එ එ Mලධාgයාෙ_ නම, තන�ර, ෙව5කර ඇR වාහනෙU 
වaගය, $යාප=ං� අංකය සහ එම ෙව5 3Vම සඳහා අKමRය ලබා #5ෙ5 කH	5 
"I5ද ය5න ෙව5 ෙව5 වශෙය5 එ�Bය ෙමම සභාවට ද5ව5ෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න1, ඒ ම5ද? 
 

 

 
 


