
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 8(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 ජනවා  මස 25 වැ" .හස්ප/�දා 

2018 ෙපබරවා  මස 19 වැ" ස1දා 

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

()*මය ෙ)පළ (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

භාර (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
*  

අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක කට&� අමාත6�මා,— මාධ6 උපමාන,— 
C ලංකා පජාතාDක සමාජවා� ජනරජෙ: ආ7Eකම ව6වසථ්ාෙI 104ආ (5) (අ) ව6වසථ්ාව 
පකාරව මැ;වරණ ෙකො#ෂ සභාව QR සාදන ලSව, 2017 ෙදසැ�බ	 04 "නැ; අංක 
2048/1 දරන අ; Qෙශේෂ ගැසZ පතෙ: පළ කරන ලSව, 2018.01.23 "න ඉ"^ප0 කරන ලද 
මාධ6 උපමාන අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
*  

�ද_ හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— �ද_ පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 2006 අංක 11 දරන 
�ද_ පනෙ0 8 වග;ය සමඟ 3යQය &�, එc පනෙ0 6 (2) වග;ය යටෙ0 ෙට
නාට6, 
dතපට සහ වාeජ වැඩසටහ බ)ද ස�බධෙය �ද_ හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා QR  
පනවන ලSව, 2017 ෙනොවැ�බ	 07 "නැ; 2044/21 දරන අ; Qෙශේෂ ගැසZ පතෙ: පළ කර� 
ලැබ, 2018.01.23 "න ඉ"^ප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 

*  
ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ)hය ෛවද6 අමාත6�මා,— ජා;ක ඖෂධ �යාමන අ*කා^ය 

පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා;ක ඖෂධ �යාමන අ*කා^ය පනෙ0         
118 වග;ය සමඟ 3යQය &�, 142 වග;ය යටෙ0 2016 අංක 2 දරන ජා;ක ඖෂධ 
�යාමන අ*කා^ (#ල ඉහළ kමා) �ෙයෝග ස�බධෙය ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ)hය 
ෛවද6 අමාත6වරයා QR සාදන ලSව, 2017 ෙදසැ�බ	 14 "නැ; අංක 2049/31 දරන අ; 
Qෙශේෂ ගැසZ පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.01.23 "න ඉ"^ප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ 
&� ය. 

*  
වරාය හා නාQක කට&� අමාත6�මා,— ෙවළඳ නැI පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 1971  

අංක 52 දරන ෙවළඳ නැI පනෙ0 44 වග;ය සමඟ 3යQය &� එc පනෙ0 321 
වග;ය යටෙ0 2017 ෙවළඳ නැI (mඩා වාeජ යාතා) �ෙයෝග ස�බධෙය වරාය හා 
නාQක කට&� අමාත6වරයා QR සාදන ලSව, 2017 මැn 04 "නැ; 2017/31 දරන අ; 
Qෙශේෂ ගැසZ පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.01.23 "න ඉ"^ප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත 
කළ &� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 



( 2 ) 

 

*  
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මා,— C ලංකා අපනයන සංව	ධන 

පනත යටෙ0 �ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන C ලංකා අපනයන සංව	ධන පනෙ0                
14 වග;ය යටෙ0 ෙසස ්බS ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6වරයා QR සාදන ලSව, 2017 ෙනොවැ�බ	 27 "නැ; අංක 2047/2 දරන අ; Qෙශේෂ 
ගැසZ පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.01.23 "න ඉ"^ප0 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ     
&� ය. 

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
 

* සල#ෙණ� හ1�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 

 

2018 ෙපබරවා  මස 20 වැ" අඟහ<වාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
2677/’17 

ගo ජනක බ7ඩාර ෙතනෙකෝ මහතා,— වරාය හා නාQක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය නාQක qෙෂේතය, Qෙ)hය සමාග�වලට 100%q Qවෘත 
3wමට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ වෙද; 

 (ii) ලංකා නැI ඒජතවoෙz සංගමය (CASA) QR රජෙ: වග3ව&� 
�ලධා^ට 
�ය3 දවා ඇ; ප^", ෙමම Qවෘත 3wම නැවැ04මට 
කට&� කරෙද; 

 (iii) නැI සමාග� ඒකා*කාw 4ම වැළැq4මට ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 09 වැ" =#රාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
685/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ගා�ය ආ	@ක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) C ලංකාව �ළ ආහාරය සඳහා ගනා �0තර ව	ග ෙමොනවාද; 

 (ii) එම �0තරවල වා	�ක අවශ6තාවය ෙව ෙවව දළ වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) (i) C ලංකාව �0තර ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �0තර ව	ග කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ ආනයනය කළ �0තර පමාණය, ෙව ෙව  වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) �0තර ආනයනය සඳහා 2016 ව	ෂෙ:� වැය � �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) C ලංකාව �0තර අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �0තර ව	ග කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ අපනයනය කළ �0තර පමාණය ෙව ෙව  වශෙය 
ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (iv) 2016 ව	ෂෙ:� �0තර අපනයනෙය C ලංකාව ලද ආදායම ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1222/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ)ශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) �ල;I "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR ව	ෂ 1983 ප�ව Qනාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Qනාශ � එම ෙ)පළ ��බඳව රජෙ: ��ග0 තqෙසේoවq කර ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ)පළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Qනාශ කරන ලද එq එq ෙ)පළවලට අදාළ වග3ව &� තසත්වා�ට 
Qo)ධව �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දqවා Qමසා ඇ; ෙතොර�o ස�බධෙය �	ණ වා	තාවq 
ඉ"^ප0 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1405/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 176ට අ�ව, QR�o ම0ස6 ක	මාත ව6ාපාර 
ඇර�ම සඳහා සහනදා� පදන# ණය පහ�ක� ලබාS �)ගලයෙz ෙහෝ 
ආයතනවල ලැnස�්වq ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (ii) ව	ෂ 1977 Rට ෙ� දqවා QR�o ම0ස6 අපනයන ම� ඉප� Qෙ)ශ 
Q�මය පමාණය එq එq ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) C ලංකාෙI QR�o ම� අපනයනකoවෙz ලැnස�්වq ඉ"^ප0 
කරෙද; 

 (iv) අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, QR�o ම0ස6 අපනයනකoවට ණය පහ�ක� 
ලබා �ෙ�� Qෙශේෂෙය ලබාS සහන කවෙ	ද; 

 (v) 2017 ව	ෂය ෙව�ෙව එc සහන තවSරට0 වලං� වෙද; 

 (vi) QR�o ම� අපනයන ක	මාතය පව	ධනය 3wෙ� වගcම දරන රාජ6 
ආයතනය~ �යාකා^0වය ��බඳව සෑ�මට ප0 වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1575/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— ඛ�ජ ෙත_ ස�ප0 සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛeජ ෙත_ �;ගත සංසථ්ාෙI සභාප;වරයාෙz නම හා 
�නය 
කවෙ	ද;  

 (ii) ඔ�ට ~# වැ1p හා �මනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙI කළමනාකාර අධ6qෂවරයා ෙz නම හා 
�නය කවෙ	ද;  



( 4 ) 

 

 (iv) ඔ�ට ~# වැ1p හා �මනා කවෙ	ද; 

 (v) උqත තන�o ෙදකම එq �)ගලයm QR දැwමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) තන�o ෙදකq එq �)ගලයm QR දැwම �S� ෙනොවන බව �ද_ 
අමාත6ාංශය QR දැ�� � ;ෙ<ද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1738/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවලට අදාළව, ඌව පළා0 අධ6ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
සඳහා 2016.10.18 "නැ; Qගණන Qම�මq �m0 4 ;ෙබන බව එ�මා 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Qගණන Qම�ෙ� පාස_ පාදක කළමනාකරණ හා පාස_ 
පාදක �o සංව	ධනය ��බඳව තාnලතෙ: හා �
�නෙ: පැව; �o 
��� වැඩ��වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග;වල 
දැqෙවන කo� සහ අංක 3 ෙ�දෙ: දැqෙවන කo� ෙමම සභාවට 
ඉ"^ප0  කරෙද; 

 (iii) එ~� RS 4 ඇ; ය� අක#කතා, �ෂණ හා �;Qෙරෝ� �යාවට ස�බධ 
�ලධා^ට එෙර~ව �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1997/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— �;ය හා සාමය සහ දq�ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  ල6 අපරාධ Qම	ශන ෙකොZඨාසයට 2015 Rට 2017 ව	ෂෙ: ¢� මස 30 දqවා 
ලැ(� පැ#e
 සංඛ6ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) 2015 Rට 2017 ¢� මස 30 දqවා, 

 (i) Qභාග කර අවස කර ඇ;, Qභාග කර# පව;න සහ Qභාග 3wම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ#e
 සංඛ6ාව;   

 (ii) අ*කරණය~ නE පවරා ඇ; පැ#e
 සංඛ6ාව;  

 (iii) නE පැවwමට ෙහෝ �;ප; උපෙදස ්සඳහා ෙයො�කර ඇ; පැ#e
 සංඛ6ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙතq �;ප; උපෙදස ්ෙනොලැ(� පැ#e
 සංඛ6ාව; 

 (v) පවරා ඇ; නEව
 ෙ)ශපාලනඥය හා ස�බධ නE සංඛ6ාව; 

 එq එq ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන0 එ�මා සඳහ 
කරෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2109/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ක¤තර "සD්qකෙ:, ම�ගම අධ6ාපන කලාපෙ: �~� කෛලමග_ ෙදමළ 
Qද6ාලෙ: ¥ෂ6ය හාරRයයකට අ*ක �^සq අධ6ාපන ෙපොS සහ;ක පත 
(සාමාන6 ෙපළ) දqවා අධ6ාපනය ලබ# R�න බව0; 



( 5 ) 

 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ0 සංව	ධනය 
3wම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර �_ග_ තැ¨ බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

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

 (ii) ඉහත පාසෙල~ අධ6යන ෙපොS සහ;ක පත (උසස ් ෙපළ) ප; ආර�භ 
3wමට සැල�� කර ;ෙ<ද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2175/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ)  2014 ව	ෂෙ:� බS_ල "සD්qකෙ:, �^යබැ)ද නායයෑෙම, 

 (i) #ය©ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා*ත � සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Qපතට ප0 �)ගලයට රජය QR ෙගවන ලද �� ව" �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) #ය©ය �)ගලෙයm ෙව�ෙව රජය QR ෙගවන ලද ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප0 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උප^ම සහ අවම ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ � Rය¤ම ෙදනාට ස@්ර �වාස ලබා � ;ෙ<ද; 

 (vii) අවතැ � පªලකට ස@්ර �වාසයq ලබා S ආසනතම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2203/’17 

ගo ම~දානද අ¤0ගමෙz මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ)hය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර "සD්qකෙ:, පසබ්ාෙz ෙකෝරෙළේ පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, 
ෙවසZ්ෙහෝ_ ව0ෙ0 �~� ෛවද6 මධ6සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගා�ය 
ෙරෝහලq බවට ප0 කරන ලද බව0; 

 (ii) ෙමම ගා�ය ෙරෝහල ම� එම පෙ)ශෙ: පª_ 3500 - 4000 q අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැල« බව0; 

 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද6වo හා උපකරණ ~ඟය ෙහේ�ෙව ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ; බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම ෙරෝහල නැවත Qවෘත කර ව�කරෙ: ජනතාවෙz ෙසෞඛ6  
 අවශ6තාවය Qස¬මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 
 
 



( 6 ) 

 

2204/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) DQධ හ�දාව සඳහා �)ගලය බඳවාගැ�ෙ��, ආ�ක අෙpqෂකයාෙz 
ක_�යාව, ච^තය හා අධ6ාපන �S�ක� ඉතා උසස ්ත00වෙය ;(නද, �යාට 
අනවසර ම0පැ ෙචෝදනා ;®ම ෙහෝ දඩ ගැk� RS කර ;®ම ෙහේ�ෙව, ආ�ක 
අෙpqෂකයාෙz බඳවාගැ�ම අෙහෝR4 යන බව එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) ෙ� �;ය ඉව0 කර¯මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

22 15/’17 

ගo එස.් එ�. ම^qකා	 මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ6ාපන ෙකොZඨාසෙ: �~� එකම #ශ ජා;ක පාසල mඩා 
(0ග�ව රාජRංහ Qද6ාලය බව0; 

 (ii) ෙ� වනQට එම Qද6ාලය ෙභෞ;ක හා මානව ස�ප0 ~ඟ 4ෙම "ෙන "න 
අභාවයට ය# පව;න බව0; 

 (iii) ෙමම ජා;ක පාසෙ_ අධ6යන කා	ය ම7ඩලෙ: �රpපාE 26q සහ 
අනධ6යන කා	ය ම7ඩලෙ: �රpපාE 10q පව;න බව0; 

 (iv) ෙ� ෙහේ�ෙව ෙමම Qද6ාලෙ: R� R�Qය අ.ෙපො.ස. (සාමාන6 ෙපළ) 
Qභාගෙය ප�ව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑwමට ෙවන0 පාස_ කරා 
ෙයො� වන බව0; 

එ�මා දෙන~ද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ �රpපාE �ර4ම සඳහා ඇ; සැල�� කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ග� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙ:� ෙමම Qද6ාලෙ: ෙභෞ;ක හා මානව ස�ප0 සංව	ධනය 
සඳහා ලබා � ඇ; ප;පාදන ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

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

 (v) 2018 ව	ෂෙ:� ෙමම Qද6ාලෙ: ෙභෞ;ක හා මානව ස�ප0 සංව	ධනය 
සඳහා ප;පාදන ලබා�මට සැල��කර ;ෙ<ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම ප;පාදන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2221/’17 

ගo ඉ. චා_ස ් �	මලනාද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, �නo0ථාපන, 
නැවත ප"ංd 3wම හා ~S ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) අංක WPGD 4998 දරන වාහනය ~S ආග#ක කට&� අමාත6ාංශයට අය0 
බව0; 

 (ii) 2000 ව	ෂෙ:� #ල�ෙගන 
යාප"ංd කර ඇ; එම වාහනය ෙ� වනQට කවර 
�)ගලයmෙz භාරෙ: පව;ෙද යන0; 

 (iii) උqත වාහනය කලකට ෙපර චාවකµෙµ^ය පෙ)ශෙ: ෙ)ශපාලන 
බලවෙතmෙz භාQතෙ: පැව; බව0; 

එ�මා දෙන~ද?  



( 7 ) 

 

(ආ) එෙසේ න�, උqත වාහනය ය� ඔබ අමාත6ාංශෙ: පෙයෝජනය සඳහා ලබා ගැ�මට 
�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2284/’17 

ගo ��_ හ¶ෙන0; මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) C ලංකා �o ෙසේවෙ: 3(1) ෙශේeයට උපා*ධා^ බඳවා ගැ�ම සඳහා   2017 
ව	ෂෙ: Qභාගය පැව; "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ජා;ක පාස_වල පව;න �o �රpපාE �ර4ම සඳහා "සD්q මZට# පැව; 
ෙමම Qභාගය Rංහල, ෙදමළ සහ ඉං·R මාධ6ෙය පැව; බව ��ගෙද; 

 (iii) එම �සා, Qභාග අෙpqෂකයට ඉහත  ඕනෑම භාෂාව3 ���o සැපnය 
හැ3 � බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉං·R මාධ6 �o �රpපාE සඳහා Rංහල භාෂාෙව ���o සැප� 
අෙpqෂකයට ෙ0w ප04මට අවසථ්ාවq ලබා ෙනො� ;ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, Rංහල මාධ6 පශන් පතයටද ඉං·R මාධ6ෙය ���o සැපnය 
&�යැn අදාළ Qභාගය සඳහා අයS�ප0 කැඳ� ගැසZ පතෙ: ෙහෝ ෙවන0 
ආකාරය3 �	ව දැ���මq කර ;(ෙද; 

 (vi) ඉං·R �o �රpපාE සඳහා Rංහල මාධ6ෙය ���o සැප�ම ��S�කමq 
වෙ යැn �	ව දැ���මq කර ෙනො;�ය�, Rංහල මාධ6ෙය ���o 
සැප� අෙpqෂකය ෙතෝරා ෙනොගැ�ෙම අසාධාරණයq RS4 ඇ; බව 
��ගෙද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2433/’17 

ගo ¹. 4. චානක මහතා,— වරාය හා නාQක කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞ)ග
කරණය 3wෙ� ©Q�ම ම� ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ©Q�ම ම� ෙමෙහ&� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බS 
m
යq අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙ: ෙතවැ� සහ RIවැ� අ"යර ඉ"3wෙ� අn;ය ©Q��ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

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

 (v) හ�බෙතොට වරාෙ: ෙදවැ� අ"යෙ	�, ඉ"කරන ලද අqකර 110ක Qශාල 
�පත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 

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

 (vii) ෙ� සඳහා ෙ)hය ෙහෝ ජාත6තර සමාගමq ම� තqෙසේoවq ලබාෙගන 
;ෙ<ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 



( 8 ) 

 

2018 මා� මස 20 වැ" අඟහ<වාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
689/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාeජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) උණ ¯ ආºත �ෂප්ාදන ක	මාතය »Qකාව කරග0 �^ස ෙ� වනQට එම 
ක	මාතෙය ඉව0 ෙව# R�න බව0; 

 (ii)  අ�දව6 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැට¤ පව;න බව0; 

 (iii) ෙමම ක	මාතය ම� රටට Qශාල Qෙ)ශ Q�මයq ෙගන ආ හැ3 බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) උණ ¯ �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම� 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග0 ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එc �ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 3wම සඳහා 
කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) රට �ළ උණ ¯ ක	මාතයට අවශ6 ෙවළඳෙපොළ ��_ 3wමට රජය �යවර 
ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1224/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ)ශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) Dmණාමල "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR ව	ෂ 1983 ප�ව Qනාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Qනාශ � එම ෙ)පළ ��බඳව රජෙ: ��ග0 තqෙසේoවq කර ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ)පළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Qනාශ කරන ලද එq එq ෙ)පළවලට අදාළව වග3ව &� තසත්වා�ට 
Qo)ධව �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දqවා Qමසා ඇ; ෙතොර�o ස�බධෙය �	ණ වා	තාවq 
ඉ"^ප0 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1420/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— QS
 සංෙ)ශ හා ½¾ට_ ය�තල පහ�ක� 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 187 ෙයෝජනාෙව හ¶වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
½¾ට_ හැ¶��පෙත~ දළ සැලැසම් ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (ii) එම හැ¶��පත �m0 3wෙ� බලධා^යා කªoද; 



( 9 ) 

 

 (iii) �රවැRයට හැ¶��ප0 ලබා�ම ෙව�ෙව ඇසත්ෙ�� �^වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �^වැය දර� ලබෙ කªo QRද; 

 (v) 2017 ව	ෂය �ළ� ½¾ට_ හැ¶��ප0 ෙයෝජනා කමය �යා0මක 3wම 
සඳහා රාජ6 අයවැෙය ෙවකළ ප;පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1898/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) ඌව පළා0 සභාව �ළ RS 4 ඇ; සහ RSෙව# පව;න අක#කතා ස�බධෙය 
Qගණකා*ප;වරයා QR අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 "නැ; 
Qම	ශන වා	තාවq ඌව පළා0 පධාන ෙ_ක� ෙවත යවා ඇ; බව එ�මා 
දෙන~ද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙI ඌව පළා0 සභාෙI මහජන �ෙයෝ¾තය හා මා7ඩ
ක 
ෙශේeෙ: �ලධා^ සඳහා � Qෙ)ශ අධ6යන චා^කා ස�බධෙය  
අනාවරණය කර ඇ; ෙ�ද අංක 3 (අ) (i) Rට (x) දqවා කo� ෙමම සභාවට 
ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළ වා	තාෙI (ආ) (i) Rට (iii) දqවා RS කර ඇ; 
�wqෂණ ඉ"^ප0 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1998/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) මහා ප^මාණ වංචා �ෂණ ��බඳව ෙසොයා බැ¯ෙ� ජනා*ප; Qම	ශන ෙකො#සමට 
2015 Rට 2017 ව	ෂෙ: ¢� මස 30 "න දqවා ලැ(� පැ#e
 සංඛ6ාව, ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) 2015 Rට 2017 ¢� මස 30 දqවා, 

 (i) Qභාග කර අවස කර ඇ;, Qභාග කර# පව;න සහ Qභාග 3wම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ#e
 සංඛ6ාව;   

 (ii) අ*කරණය~ නE පවරා ඇ; පැ#e
 සංඛ6ාව;  

 (iii) නE පැවwමට ෙහෝ �;ප; උපෙදස ්සඳහා ෙයො�කර ඇ; පැ#e
 සංඛ6ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙතq �;ප; උපෙදස ්ෙනොලැ(� පැ#e
 සංඛ6ාව; 

 (v) පවරා ඇ; නEව
 ෙ)ශපාලනඥය හා ස�බධ නE සංඛ6ාව; 

 එq එq  ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2070/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, �නo0ථාපන, නැවත 
ප"ංd 3wම හා ~S ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ:� Dmණාමලය, �Ä	 පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසයට අය0 
මනµෙµනn ඉoදය�ර� ග�මානෙ: පª_ 125කට අ*ක සංඛ6ාවq නැවත 
ප"ංd කරන ලද බව0; 

 (ii)  එම ජනතාව එම ග�මානවල නැවත ප"ංd කළ කාලෙ: Rට  
ක පහ�ක� 
හා ස@්ර �වාස ලබා ෙනො�ම ෙහේ�ෙව දැ½ �ඩාවට ප04 ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) එම ග�මානවලට  
ක පහ�ක� සහ ස@්ර �වාස පහ�ක� ලබා�මට  �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2133/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව ගා_ල, මාතර සහ හ�බෙතොට "සD්qකව
 ෙප� R� 
¥ෂ6ය සංඛ6ාව;  

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග�ම ලැ¨ පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

  එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2143/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) C ලංකාෙI #^"ය ජලජ වගාව සඳහා �S� සථ්ාන හ¶නාගැ�ෙ� 
ස�qෂණයq ඔබ අමාත6ාංශය QR �යා0මක කෙළේද; 

 (ii) එෙසේ න�, වයඹ පළාත �ළ #^"ය �වර ක	මාතයට �S� සථ්ාන ෙලස 
හ¶නාෙගන ඇ; සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම සථ්ාන අත^, #^"ය �වර ක	මාතය දැනටම0 ආර�භ කර ඇ; 
සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv) ෙස� සථ්ානවල #^"ය �වර ක	මාතය ආර�භ 3wම සඳහා අමාත6ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2180/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.07.31 "නට ආ7EෙI É3යා දස ලqෂෙ: ව6ාපෘ;ය යටෙ0 ලබා � 
ඇ; É3යා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ6ාව, එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2223/’17 

ගo ඉ. චා_ස ්�	මලනාද මහතා,— සව්ෙ)ශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "සD්qකෙ:, නානාZටා පාෙ)hය ෙ_ක� කා	යාලය �	ඝ 
කාලයq ��_ෙ_ පැරe ෙගොඩනැ©_ලක �යා0මක4ම 
ෙහේ�ෙව, ෙසේවාව ලබා ගැ�මට පැ#ෙණන ජනතාව ෙමම, එ~ ෙසේවය 
කරන �ලධාwද QQධ Sෂක්රතාවට ��ණ ෙදන බව0; 

 (ii)  නානාZටා පාෙ)hය ෙ_ක� කා	යාලය සඳහා නව ෙගොඩනැ©_ලq 
ඉ"3wම ස�බධෙය ම’QR ෙයො� කරන ලද 2017.07.06 "නැ; 
�ය 
��බඳව0; 

එ�මා දෙන~ද?   

(ආ) එෙසේ න�, ඉ"^ෙ:� නානාZටා පාෙ)hය ෙ_ක� කා	යාලය සඳහා නව 
ෙගොඩනැ©_ලq ඉ"3wම ෙව�ෙව ප;පාදන ෙව 3wමට කට&� කරෙද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2232/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— පවාහන හා RQ_ �ව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞ)ග
ක බසර්ථව
 ගම ගනා මË අතර ජනÇය හා ලාභදා� � 
ෙපර ෙගª� කාÌප0 ම� ගාස�් ෙග4ෙ� කමයq ප�©ය කාලෙ:� 
�යා0මක � බව0; 

 (ii) මා	ග අංක 122, 138, 177 සහ 03 දරන ෙපෞ)ග
ක බසර්ථ �ළ �යා0මක � 
ෙමම කමය මË අතර kඝෙය ජනÇය 4ෙම ගම ගාස�්ෙව 20%ක 
වZටමqද මËට ලැ(� බව0; 

 (iii) ෙමම කමය ෙහේ�ෙව කලට ෙIලාවට බස ්ධාවනය � අතර මËට රාජකා^ 
කට&� සඳහා �ය#ත ෙIලාවට වා	තා කළ හැ3 � බව0; 

 (iv) බස~්#යටද තම ආදායම ක½න# හා �වැර"ව ලැ(� අතර 
ෙකොෙදොසත්ර හා ^යSoටද ෙමම� 3RS අසාධාරණයq RS ෙනො� බව0; 

 (v) න�0 දැනට මාස 3~පයක Rට ඉහත (ii) ~ සඳහ මා	ග අංකවලට අය0 
බසර්ථය~ එම කාÌප0 භාර ෙනොගනා අතර එම කාÌ යත කැ¹ ඇ; 
බව ඇතැ� ෙකොෙදොසත්රවo පවසන බව0; 

 එ�මා ��ගෙන~ද? 

(ආ) වහාම �යා0මක වන ප^" එම ෙපර ෙගª� කාÌප0 කමය ඉහත c මා	ගය~ හා 
අෙනm0 මා	ගවලද �යා0මක 3wමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2290/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) සබරග�ව පළා0 ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම Îරයට ප0� "නය 
කවෙ	ද; 

 (ii)  Îරයට ප0 � "නෙ: Rට අද දqවා ඔ� �රත 4 ඇ; Qෙ)ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (iii) එම එq එq Qෙ)ශ සංචාරෙ: අර�� කවෙ	ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා වැය � �ද_ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එම සංචාර �� සබරග�ව පළාෙ0 ජනතාවට අ0� ප;ලාභ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2315/’17 

ගo ජයත සමර4ර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වා)Sව හ"ෙ: Rට, ෙමොෙරො�Eව හ"ය දqවා "ෙවන වා)Sව 
ෙමොෙරො�Eව මා	ගය ��_ කර සංව	ධනය 3wෙ� ව6ාපෘ;ය ආර�භ 
3wමට සහ අවස 3wමට ෙයෝ¾ත "න කවෙ	ද; 

 (ii) එම මා	ගෙ: "ග, දැනට තාර ෙයොදා ඇ; පමාණෙ: පළල හා �� පළල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) කාපZ ඇ;wමට බලාෙපොෙරො0� වන පළල සහ සංව	ධනෙය අන�oව, 
පාෙ	 �� පළල ෙකොපමණද; 

 (iv) සංව	ධනය කර� ලබන පාල� සංඛ6ාව සහ  ෙබෝqm සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  (i) එම මා	ග ව6ාපෘ;ය සඳහා ඇසත්ෙ�� කර ඇ; �� �දල ෙකොපමණද; 

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

  (iii)  ඉ"3w� කා	යය සඳහා ෙවකර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

  (iv)  ඉ"3w� කා	ය RSකරෙ කªo QRද;   

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ, න� ඒ මද? 

2322/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ:�, කෘ�ක	ම අමාත6ාංශෙ:, මාතෙ_ ෙගොQජන සංව	ධන 
ෙකොමසා^ස ් කා	යාලය ම� ආර�භ කළ ව6ාපෘ;ය යටෙ0 ගෙ_ෙවල 
පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසය �ළ  ප;සංසක්රණය කළ එq එq වැවට 
ෙව කළ ප;පාදන �දල සහ ෙපෝ�ත mÐo අqකර පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii)  ප;සංසක්රණය සඳහා ෙකොතා0�ව ලබා ග0 එq එq ෙගොQ සංQධානය, 
ගාම �ලධා^ වසම අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එq එq ෙකොතා0�ෙව එම ෙගොQ සංQධානවලට ලැ(� ලාභය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගොQ සංQධානෙ: ©�මට ලාභය බැර 4 ;ෙ< න�, එම ෙතොර�o සභාගත 
කරෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 
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(ආ) (i) ෙගොQ සංQධාන QR ලබාග0 ව6ාපෘ; ෙකොතා0� උප 
ෙකොතා0කoවට ලබා � ;ෙ< න�, එම උප ෙකොතා0 ©Q�� සභාගත 
කරෙද; 

 (ii) ©Q��ගත ෙනො4 වාdක එකඟතාවෙය උප ෙකොතා0 ලබා�මට 
ෙගොQජන සංව	ධන �ලධා^ එකඟ0වය ලබා � ;ෙ<ද; 

 (iii) එq එq ව6ාපෘ;ෙය ෙගොQ සංQධානවලට ලැ® ඇ; ප;ලාභ, ෙකො#ස ්
�දල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙගොQ සංQධානවලට උප ෙකොතා0 ලබා�ෙම ලැ(� ප;ලාභ, ෙකො#ස් 
�ද_ හා එය ෙකොතා0�ෙI ප;ශතයq ව ශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 21 වැ" බදාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
690/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාeජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ෙIවැ_ ආºත �ෂප්ාදන ක	මාතය »Qකාව කරග0 �^ස ෙ� වනQට එම 
ක	මාතෙය ඉව0 ෙව# R�න බව0; 

 (ii)  අ�දව6 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැට¤ පව;න බව0; 

 (iii) ෙමම ක	මාතය ම� රටට Qශාල Qෙ)ශ Q�මයq ෙගන ආ හැ3 බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙIවැ_ �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග0 ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එc �ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 3wම සඳහා 
කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ෙIවැ_ ක	මාතයට අවශ6 ෙවළඳෙපොළ ��_ 3wමට රජය �යවර 
ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1227/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) �0තලම "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 



( 14 ) 

 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1421/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— QS
 සංෙ)ශ හා ½¾ට_ ය�තල පහ�ක� 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 189 ෙයෝජනාවට අ�ව, Qෙශේෂ අර�� සඳහා වන 
සමාගමq (Special Purpose Company) �~ටව� ලැ(ෙIද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සමාගම කවෙ	ද;  

 (iii) උqත සමාගෙම~ සාංග#ක සංසථ්ා පතෙය~ සඳහ වන අර�� කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙම~ සාංග#ක ව6වසථ්ාව
ෙය~ පධාන �යමය කවෙ	ද; 

 (v) උqත සමාගෙම~ අධ6qෂවoෙz න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1662/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) බS_ල "සD්qකය �ළ �යා0මක ෙපර පාස_ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එq එq ෙපර පාසෙ_ නම හා 
�නය ෙව ෙව වශෙය කව ෙ	ද; 

 (iii) ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා QR ෙපර පාස_ සඳහා පාස_ 
බෑz ලබා�ෙ� ව6ාපෘ;ය යටෙ0 ෙ� දqවා එම ප;ලාභය ලබාෙගන ඇ; 
ෙපර පාස_ ¥ෂ6 සංඛ6ාව හා ඔªෙz න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා වැය � �ද_ පමාණය හා ඒ සඳහා �ද_ සපයාග0  ලාශ කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2003/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අභ6තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ;ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) අභ6තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංසක්ෘ;ක කට&� අමාත6වරයාෙz 
අමාත6 කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව m¯ ෙහෝ බS ෙගවෙ න�, එම මාRක m¯/බS 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Rට 2017 ව	ෂය දqවා ෙගවා ඇ; �� m¯/බS �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) අමාත6වරයාෙz ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලෙ: �ලධා^ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 



( 15 ) 

 

 (iii) අමාත6වරයා සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 එq එq අමාත6ාංශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2071/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 3�ෙනොµdය "සD්qකෙ:, �නහ^ ෙගොQජන ෙසේවා මධ6සථ්ානෙ: 
ෙදපා	තෙ��වට අය0 ටැqට	 23q හා අ0 ටැqට	 8q 3Rම 
නඩ0�වq ෙහෝ පෙයෝජනයq ෙනොෙගන අතහැර දමා ; ෙබන බව0; 

 (ii) ෙමම ටැqට	 අනාරq�තව ව	ෂ 4ක කාලයq �රා එ�මහෙ ;ෙබන බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ ටැqට	 අ¤0වැ½යා කර භාQතයට ෙයොදාගැ�ම 
ස�බධෙය 3Rය� �යවරq ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා අ¤0වැ½යා කර� ලබන කාලය සහ අ¤0වැ½යාෙව ප�  
භාQතයට ග� ලබන ආකාරය කවෙ	ද; 

    (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එම ටැqට	 අ¤0වැ½යා කර සාධාරණ #ළ ගණ යටෙ0 
ෙගොQ සංQධානවලට බS�ෙ� හැ3යාවq ;ෙ<ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2134/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව ර0න�ර සහ කෑග_ල "සD්qකව
 ෙප� R� ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග�ම ලැ¨ පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

  එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2144/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ0 ෙසේවය කරන �oවo සංඛ6ාව, එq එq අධ6ාපන 
ෙකොZඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) 2015 ව	ෂෙ: Rට ෙ�  දqවා �oවoට ආපදා ණය ෙග4ම සඳහා �දහස ්
කර ඇ; �ද_ පමාණය එq එq ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Rට ෙ� දqවා ආපදා ණය ඉ_¤� කළ �oවo සංඛ6ාව, එq එq 
අධ6ාපන ෙකොZඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වනQට ආපදා ණය ෙගවා ඇ; �oවo සංඛ6ාව, එq එq අධ6ාපන 
ෙකොZඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 



( 16 ) 

 

 (v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැ; �oවoට එම ණය ෙග4මට 
අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2181/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නා~ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  2015.08.18 "න Rට 2017.07.31 "න දqවා කාලය �ළ නාග^ක සංව	ධන 
අ*කා^යට බඳවා ග0 උපෙ)ශකයෙz, ස�බ*කාරකවරයෙz සහ ව6ාපෘ; 
අධ6qෂවරයෙz,  

 (i) න�; 

 (ii) අධ6ාපන �S�ක�; 

 (iii) වෘ0Þය �S�ක�; 

 (iv) වැ1p සහ �මනා; 

 (v) කා	ය ම7ඩල පහ�ක�; 

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන0 පහ�ක�; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2226/’17 

ගo ඉ. චා_ස ්�	මලනාද මහතා,— උසස ්අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග සංව	ධන අ*කා^යට අය0 3
ෙනොµd - �ල;I A-50 පධාන 
මා	ගෙ: �~ටා ඇ; පධාන පාලම වන �ට	 402q "ගැ; වZ1වාක_ පාලම 
එq වාහනයq පමණq ගම කළ හැ3 තර� ප1 4ම සහ 3RS 
ප;සංසක්රණයq ෙනො3wම ෙහේ�ෙව ගමනාගමනයට අව~රයq 4 ඇ; 
බව0; 

 (ii) ෙමම වZ1වාක_ පාලම ප;සංසක්රණය 3wමට අදාළව, මQR 2017.07.31 
"නැ; 
ßත ඉ_¯මq ඉ"^ප0 කර ඇ; බව0; 

  එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) එෙසේ න�, වZ1වාක_ පාලම, �ශd්ත කාලයq �ළ වාහන ෙදකq ගම කළ හැ3 
වන ප^" ��_ කර ප;සංසක්රණය 3wමට �යවර ගෙද යන  එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2291/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර0න�ර "සD්qකෙ: �~� �රා Qද6ා0මක ව�නාක# &� ස්ථාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම අන�oව, එම සථ්ාන 
සංරqෂණය 3wම සඳහා ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 17 ) 

 

2316/’17 

ගo ජයත සමර4ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැn 27 වැ� "න ඇ;� ගංව�ර හා නායයෑෙ� ආපදාෙව ක�තර 
"සD්qකෙ: �	ණ, අ	ධ  හා �� හා� RS � ව6ාපාර සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව6ාපා^ක සථ්ාන සංඛ6ාව, පාෙ)hය ෙ_ක�  ෙකොZඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව6ාපාර �� හා මධ6 ප^මාණ ව6ාපාර සහ  සව්යං É3යා වශෙය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව6ාපාර ස0ව පාලන, කා	#ක, ෙවළඳ හා ෙවන0 ෙලස ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර හා නායයෑෙම Qනාශ � ව6ාපාර අn; �)ගලයාෙz නම, 

�නය, හා�ෙ: තqෙසේoගත ව�නාකම, එම ව6ාපාරය �~� ගාම �ලධා^ 
ෙකොZඨාසය හා පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසය ෙව ෙව වශෙය 
ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (ii) ක�තර "සD්qකෙ: එෙසේ හා�� ව6ාපාර සඳහා ෙ� වනQට රජෙය ව" 
ෙගවා ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව" ~#� ව6ාපා^කයාෙz නම, 
�නය, ව6ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව" �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ක�තර "සD්qකෙ: ෙ� වනQට ව" ෙගවා ඇ; ව6ාපාර සංඛ6ාව සහ �� 
ව" �දල ෙකොපමණද;    

 යන0 එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2323/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— àඩා අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) දÐ_ල ජාත6තර �කZ àඩාංගණය Qවෘත කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම àඩාංගණය ඉ"3wම සඳහා වැයකළ ස��	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ද_ සපයාග0  ලාශ කවෙ	ද; 

 (iv) àඩාංගණය Qවෘත කළ "නෙ: Rට අද දqවා එම àඩාංගණෙ: පැව; ෙටසZ් 
තරඟ, එq"න තරඟ සහ 20 - 20 තරඟ සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම තරඟව
 ඉපැ� ආදායම ෙකොපමණද; 

 (vi) එ~ ෙසේවෙ: �&� ෙසේවක සංඛ6ාව හා එම ෙසේවකය අත^, C ලංකා 
�කZ ආයතනයට සෘáව අය0 ෙසේවකය හා "සD්qක �කZ සංගමයට 
අය0 ෙසේවකය සංඛ6ාව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vii) එම Rය¤ ෙසේවකය C ලංකා �කZ ආයතනයට අ�&qත 3wම සඳහා ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2327/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වැ_ල���ය, අQසස්ාෙI_ල පාෙ	, අංක 137 දරන 
� නෙ: ප"ංd ෙq. ¹. 
ෙපේමR^ යන අයට මා	ග සංව	ධනය සඳහා ඉඩ� අ0කර ගැ�ෙ�� RS � 
අසාධාරණයq ෙව�ෙව ඔ� QR උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6ාංශෙ: ෙ_ක�වරයා ෙවත ඉ"^ප0 කළ අâයාචනය භාර ෙනොෙගන 
ආප� හරවා එවා ඇ; බව දෙද; 

 (ii) RS � ය� අසාධාරණයq ��බඳව ය� �)ගලෙයm අâයාචනයq ඉ"^ප0 
කළQට, එය භාරගැ�ම සාමාන6 ස�පදායq ªවද, එය ප;qෙෂේප කර ආප� 
එ4ම රාජ6 ෙසේවකෙයm QR ෙනොකළ &0තq බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම අâයාචනය භාරෙගන ඒ සඳහා සාධාරණ �යාමා	ගයq ෙගන 
ඒ ��බඳව අâයාචනාකoට දැ�� ෙදෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 22 වැ" .හස්ප/�දා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
691/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාeජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ප ආºත �ෂප්ාදන ක	මාතය »Qකාව කරග0 �^ස ෙ� වන Qට එම 
ක	මාතෙය ඉව0 ෙව# R�න බව0; 

 (ii)  අ�දව6 හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැට¤ පව;න බව0; 

 (iii) ෙමය රටට Qශාල Qෙ)ශ Q�මයq ෙගන ආ හැ3 ක	මාතයq බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ප �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 වසර �ළ ලබාග0 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 3wමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ප ක	මාතයට අවශ6 ෙවෙළඳෙපොළ ��_ 3wමට රජය �යවර 
ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1228/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) මනාරම "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 



( 19 ) 

 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1423/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— QS
 සංෙ)ශ හා ½¾ට_ ය�තල පහ�ක� 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) උසස ් ½¾ට_කරණ වැඩසටහ �යා0මක 3wම සඳහා 2016 අයවැෙය~ 
අංක 193 ෙයෝජනාවට අ�ව ෙවකළ o�ය_ #
යන 10,000ක  ල6 
ප;පාදනය 2016 ව	ෂය �ළ� උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉ"^ප0 
කරෙද; 

 (ii) උqත අයවැය ෙයෝජනාෙව ප;ලාභ ~#කරග0 තැනැ0ත ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙ_ඛනයq හා ලබාග0  ල6 ප;පාදන පමාණය ��බඳ 
Qසත්ර වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (iii) 2016 අයවැය ෙව3wම � o�ය_ #
යන 10,000 ක �ද
 වැය කළ 
ෙනොහැ3� �ද_ පමාණය, 2017 ව	ෂෙ:� උපෙයෝජනය කර ග� 
ලබෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1663/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම ප�, ෙ� දqවා පළා0 සභා හා 
පළා0 පාලන අමාත6ාංශයට බඳවා ෙගන ඇ; උපෙ)ශකය සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උපෙ)ශකයෙz න�, 
�නය හා අධ6ාපන �S�ක� කවෙ	ද; 

 (iii) එම උපෙ)ශකයට ෙගව� ලබන වැ1p, �මනා සහ වරපසාද කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (iii) ~ සඳහ කාරණය සඳහා ෙ� දqවා වැය කර ඇ; �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6ාංශෙය ෙසේවා ලබා ගනා  ෙපොS 
ජනතාවට ෙමම උපෙ)ශකය ම� අ0වන ප;ලාභ කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2004/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— �;ය හා සාමය සහ දq�ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) �;ය හා සාමය සහ දq�ණ සංව	ධන අමාත6වරයාෙz අමාත6 කා	යාලවල 

�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව m¯ ෙහෝ බS ෙගවෙ න�, එම මාRක m¯/බS 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Rට 2017 ව	ෂය දqවා ෙගවා ඇ; �� m¯/බS �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) අමාත6වරයාෙz ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලෙ: �ලධා^ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 (iii) අමාත6වරයා සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 එq එq අමාත6ාංශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2072/’17 

ගo ඩzලස ් ෙ)වානද මහතා,— QS
බල හා �න	ජන�ය බලශq; 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) උ�o පළාෙ0 ජනතාව  නැවත ප"ංd කරන ලද පෙ)ශය~ �~� �වාස 
සඳහා ප�©ය කාලෙ:� “උ�o වසතය” වැඩසටහන යටෙ0 ෙනො#ෙ_ 
QS
බල ස�බධතාව ලබාෙදන ලද බව0; 

 (ii)  ඉ ප�ව මාRකව QS
 ගාස�් අය කර ඇ; බව0; 

 (iii) ඒ අ�ව, 3�ෙනොµdය "සD්qකෙ: ජනතාව නැවත ප"ංd කරන ලද 
පෙ)ශය~ද QS
 ගාස�් මාRකව අය කර ඇ; බව0; 

 (iv)  එෙසේ ªවද, ප�©ය මාස 6ක කාලkමාව �ළ 3�ෙනොµdය "සD්qකෙය~ 
ෙමම ගාස�් අයකර ෙනොමැ; බව0; 

 (v) මාRකව QS
 ගාස�් අය ෙනොකර එකවර මාස 3~පයq සඳහා ගාස�් අය 
3wෙම, Qශාල �දලq එකවර ෙග4මට තර� ආ	@ක ශq;යq ෙනොමැ; 
එම ජනතාව �ඩාවට ප0 4 ඇ; බව0;  

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) QS
 ගාස�් මාRකව අයකර ෙනොගැ�මට ෙහේ�ව 3�ෙනොµdය QS
බල 
ම7ඩල කා	යාලෙය~ ෙසේවක �රpපාE පැවÞමද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �රpපාE �ර4ම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (iii) ~ඟ �ද_ වා^ක පදන# අය කර ගැ�මට �යවර ගෙද; 

 (iv) ඉ"^ෙ:�, මාRක පදන# අඛ7ඩව QS
 ගාස�් අය 3wම සඳහා �යවර 
ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2135/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව ෙමොණරාගල සහ බS_ල "සD්qකව
 ෙප� R� ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව;  

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග�ම ලැ¨ පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

  එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2145/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— පවාහන හා RQ_ �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) �0තලම "සD්qකෙ: �~� ලංගම ½ෙපෝ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ½ෙපෝවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එq එq ½ෙපෝව ස� ධාවනයට �S� ත00වෙ: පව;න බසර්ථ 
සංඛ6ාව, එq එq ½ෙපෝව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) 2010 ව	ෂෙ: Rට ෙ� දqවා ලංගම ½ෙපෝවල බසර්ථ ඇeය වැ½"&� 3wම 
සඳහා අ¤; ලබාS බස ්රථ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉ"^ෙ:� �0තලම "සD්qකෙ: ලංගම ½ෙපෝවල බසර්ථ ඇeය වැ½"&� 
3wමට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2182/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  (i) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� රාජ6 ණය පමාණය, දළ ෙ)hය 
�ෂප්ාදනෙ: ප;ශතයq ෙලස ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� ඒක �)ගල රාජ6 ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2292/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ප�©යදා ඇ; � අයහප0 කාල�eක බලපෑම ෙහේ�ෙව �ඩාවට ප0 � 
ර0න�ර "සD්qකෙ: ගාම �ලධා^ වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වස�වල න� කවෙ	ද; 
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 (iii) එම එq එq වසෙ� �ඩාවට ලq � පª_ සංඛ6ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔªනට සහන සැලkම සඳහා අමාත6ාංශය ග0 �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2317/’17 

ගo ජයත සමර4ර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 "න ඇ;� ගංව�ර හා නායයෑෙම, (ල0Rංහල පාෙ)hය 
 ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, ෙපොෙ_ෙගොඩ Rට ඉහළ ෙව_ගම දqවා "ෙවන 
මා	ගෙ: 1 ක�ව නමැ; පෙ)ශය නායයෑෙම ෙ� වනQට එම මා	ගය 
භාQතා කළ ෙනොහැ3 ත00වයට ප04 ඇ; බව0; 

 (ii) ෙමම ත00වය ෙහේ�ෙව එc මා	ගය ප^හරණය කළ අංක 819G �Sන, 
819H ගමෙz ව0ත, 824 තැනෙහේන සහ 825 ඉහල ෙව_ගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකොZඨාසවල �~� ඕම0ත ජනපදය, ඕම0ත ෙකොළeය, 
ග�පලකද, වªලාකද, �Sන, බෙZග_ල, තැෙහේන, සම��ර, ඉහල 
ෙව_ගම, ග_ලන�_ල, ෙහේයාය සහ අටහª_ෙහේන යන පෙ)ශවල  
10,000 - 15,000 q අතර ජනතාවq බරපතල �ඩාවකට ප04 ඇ; බව0; 

 (iii) ෙමම මා	ගය යථාව0 3wමට දැනට 3RS �යාමා	ගයq ෙගන ෙනොමැ; 
බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) භාQතා කළ ෙනොහැ3 ෙසේ Qනාශ 4 ඇ; උqත මා	ගය ක½න# 
ප;සංසක්රණය 3wමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ප;සංසක්රණ කට&� ආර�භ කරන "න වකවා� හා අවස 
කරන "න වකවා� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2324/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i)  දÐ_ල, "ග�පතන පෙ)ශෙ: රq�ත වනාතරයq �~ටා ;ෙබන බව0; 

 (ii) පෙ)ශෙ: පළා0 පාලන ආයතන QR එම සථ්ානයට m� බැහැර කරන 
බව0; 

 (iii) m� බැහැර 3wම ෙහේ�ෙව පෙ)ශෙ: වන අ
 ෙමම සථ්ානෙ: �තර 
ගැවෙසන බව0;  

 (iv) එ~ ආහාර ෙනොමැ; අවසථ්ාවල එම අ
 අවට ග�මානවලට කඩා ව"න 
බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) එෙසේ න�, #��ෙz හා අ
ෙz ආරqෂාව සඳහා ෙමම සථ්ානයට m� බැහැර 
3wම නැවැ04මට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2328/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— මහානගර හා බස්නා~ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) �ෙතොට�_ල, m� කද කඩාවැ�ම ෙහේ�ෙව එම සථ්ානෙය ඉව0 කළ 
පª_ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පª_වලට ෙග� ව" �දල ෙව ෙව වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (iii) පª_ ඉව0 කර ඇ; ä#ෙ: ව	තමාන ව�නාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ඉඩ� ව	තමානෙ:� අය0 වෙ කා හටද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2339/’17 

ගo ඉ�රා මහåෆ් මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ප�©ය රජය කාලෙ: Dmණාමලය - මඩකල�ව, A15 මා	ගය 
ප;සංසක්රණය කරන ලද බව0; 

 (ii) ෙමම මා	ගය ප;සංසක්රණය 3wෙ�� උpපාo පෙ)ශයට යාබදව �~� 
�^ජාo පෙ)ශෙ: ඉ"කළ &�ව ;¨ ෙබෝqmව ඉ" ෙනොකළ බව0; 

 (iii) එම �සා ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැ3ව 3�යා පෙ)ශය ගංව�ෙර 
යටවන බව0;  

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙ: ෙබෝqmවq ඉ"3wමට  �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙබෝqmව ඉ"3wමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 23 වැ" =#රාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
692/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාeජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) �0තල ආºත �ෂප්ාදන ක	මාතය »Qකාව කරග0 �^ස ෙ� වනQට එම 
ක	මාතෙය ඉව0 ෙව# R�න බව0; 

 (ii)  අ�දව6 හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැට¤ පව;න බව0; 

 (iii) ෙමය රටට Qශාල Qෙ)ශ Q�මයq ෙගන ආ හැ3 ක	මාතයq බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) �0තල �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග0 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 3wමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 



( 24 ) 

 

(ඇ) (i) රට �ළ �0තල ක	මාතයට අවශ6 ෙවෙළඳෙපොළ ��_ 3wමට රජය 
�යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1229/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) යාපනය "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1425/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපායමා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 200 ෙයෝජනාවට අ�ව අපනයන සැක�� කලාප 
න4කරණය සඳහා අ�ගමනය කළ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) අප රෙට~ දැනට �යා0මක අපනයන සැක�� කලාපය~ පග;ය කවෙ	ද; 

 (iii) නව අපනයන සැක�� කලාප ඇර�ම  සඳහා C ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලය 
මැ"හ0 4 R�ෙද; 

 (iv) ව	ෂ 2000 Rට 2016 දqවා C ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලෙය~ කා	ය සාධනය 
කවෙ	ද; 

 (v) C ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලෙය~ අධ6qෂවo කªoද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1665/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන පාස_ කවෙ	ද; 

 (ii) ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා එම Îරයට ප04ෙම අන�oව, 
එම පාස_වලට පළා0 සභා ප;පාදන මත ලබාS ෙගොඩනැ©
 සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙගොඩනැ©
 ලබාS පාස_වල න� හා 
�නය කවෙ	ද;  



( 25 ) 

 

 (iv) එම ඉ"3w� ලබාS �)ගලයෙz හා සමාග�වල න� හා 
�නය 
කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉ"3w� ෙව�ෙව පළා0 සභාව වැය කර� ලැ¨ �ද_ පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2005/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අ*කරණ අමාත6�#යෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) අ*කරණ අමාත6ව^යෙz අමාත6 කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව m¯ ෙහෝ බS ෙගවෙ න�, එම මාRක m¯/බS 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ: Rට 2017 ව	ෂය දqවා ෙගවා ඇ; �� m¯/බS �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) අමාත6ව^යෙz ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලෙ: �ලධා^ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 (iii) අමාත6ව^ය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 එq එq අමාත6ාංශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�#ය ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2112/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ‘පාල� දහසq සංව	ධනය 3wෙ� වැඩසටහන’ යටෙ0 මා	ග සංව	ධන 
අ*කා^ය QR 3�ෙනොµdය "සD්qකෙ: �~� ඌZop�ල�, 
ව_¤ව	පෙනn ග�මානය කරා "ෙවන පධාන මා	ගෙ: �~ටා ;ෙබන 
පාලෙම~ ඉ"3w� කට&�,  2016 අෙගෝස�් මස 25 "න ආර�භ කරන ලද 
බව0; 

 (ii)  ෙම~ ෙකොතා0 කාලය 2017 මැn මස 21 "න අවස � බව0; 

 (iii) එෙහ0, ඉහත පාලෙම~ ඉ"3w� කට&� ෙ� දqවා ස��	ණ කර ෙනොමැ; 
බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i)  ඉහත පාලෙම~ ඉ"3w� කට&� ස��	ණ 3wම සඳහා 3Rය� 
�යාමා	ගයq ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉ"3w� කට&� ස��	ණ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2136/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව අ�රාධ�ර සහ ෙපොෙලොනoව "සD්qකව
 ෙප� R� 
¥ෂ6ය සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග�ම ලැ¨ පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

  එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2152/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා0 මා	ග සංව	ධන අ*කා^යට අය0 මා	ග 3ෙලෝ�ට	 සංඛ6ාව 
එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම සංඛ6ාව, පළා0 මා	ග සංව	ධන අ*කා^ෙ: ෙශේeගත 3w�වලට අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන ව	ෂය~ වයඹ පළා0 මා	ග 
සංව	ධන අ*කා^යට අය0 �0තලම "සD්qකෙ: කාපZ අ�රන ලද මා	ග 
සංඛ6ාව, එq එq ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) වයඹ පළා0 සභාවට අය0 මා	ග සංව	ධනය 3wමට හා නඩ0� 3wමට 
ප;පාදන සපය� ලබන පභවය කවෙ	ද; 

 (v) 2013, 2014, 2015, 2016 සහ 2017 යන ව	ෂය~ ඉහත පභවය යටෙ0 
�0තලම "සD්qකෙ:, පළා0 මා	ග සංව	ධනය සඳහා වැය කර� ලැ¨ �ද_ 
පමාණය එq එq පභවය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2183/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ  
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  2015.09.01 "න Rට 2017.07.31 "න දqවා ජනා*ප;වරයා, අගාමාත6වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත6වo සමඟ ෙයS� Qෙ)ශ සංචාර ද ඇ��ව එq එq 
පා	
ෙ�� මèවරයා ෙයS� �ල Qෙ)ශ සංචාර සංඛ6ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කරෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2293/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) සබරග�ව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ර0න�ර "සD්qකෙ: පාස_ 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම පාස_වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) සබරග�ව පළා0 සභාෙI ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම Îරයට ප04ෙම 
අන�oව අ�; ආර�භ කර� ලැ¨ පාස_ ;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පාස_වල න� හා දැනට ෙසේවෙ: �&� �oවo සහ 
ඉෙග�ම ලබන ¥ෂ6ය සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ව0ම සබරග�ව පළා0 සභාෙI පධාන අමාත6වරයා එම Îරයට ප04ෙම 
ප�ව "සD්qකය �ළ වැk©ය පාස_ ;ෙ<ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම පාස_වල න� කවෙ	ද; 

 (vii) එෙසේ වසා දම� ලැ¨ පාස_වල ස�ප0ව
 පෙයෝජන ගැ�ම සඳහා 
අමාත6ාංශය ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2325/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,—පළා0 සභා සහ පළා0 පාලන 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මධ6ම පළා0 සභාවට අය0 මාතෙ_ "සD්qකෙ: �~� වා^මා	ග සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වා^මා	ගවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එq එq වා^මා	ග කමෙය ප;ලාභ ලබන පª_ සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එq එq වා^මා	ග කම ම� වගා කරන ඉඩ� අqකර පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව	ෂෙ: Rට ෙ� දqවා මධ6ම පළා0 සභාව QR මාතෙ_ 
"සD්qකෙ: වා^මා	ග සංව	ධන කට&� සඳහා වැය කළ �ද_ පමාණය   
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2340/’17 

ගo �. රං¾0 ද ෙසොnසා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) kමාස~ත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ� ව	තමාන සභාප;වරයාෙz නම 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම තන�රට අදාළ අධ6ාපන �S�ක� කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමාන සභාප;වරයා QR, එම තන�රට අදාළ අධ6ාපන �S�ක�වලට 
අමතරව, ෙවන0 වෘ0Þය �S�ක� ස�රා ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවෙ	ද; 

 (v) kමාස~ත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ� අධ6qෂ ම7ඩල සාමා¾කය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) අධ6qෂ ම7ඩල සාමා¾කයෙz න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (vii) සභාප;වරයා සහ අධ6qෂ ම7ඩලය ලබන වැ1p සහ �මනා ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2369/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) අමාත6 සර0 ෙෆොෙසේකා é_Ì මා	ෂ_වරෙයm ෙලස ෙ� වනQට0 C 
ලංකා &ද හ�දාවට අ�&qතව R�ෙද; 

 (ii) ඔ�ට ස�බධ Qය හැ3 හ�දා �යාකා^0වෙ: කට&� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට හ�දා �ළ ඇ¶# සහභාË Qය හැ3 කට&� කවෙ	ද; 

 (iv) හ�දා කට&�වල� ඔ�ට ලැෙබන ෙහෝ ලැ�ය හැ3 බලතල කවෙ	ද; 

 (v) හ�දාෙI �ලධරෙයm ෙලස ඔ�ට පා	
ෙ��ෙI මèÎරයq ඉR
ය 
හැ3ද; 

 (vi) හ�දාෙI �ලධරෙයm ෙලස R�# ඔ�ට අමාත6Îරයq දැ^ය හැ3ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2397/’17 

ගo �ෂාර ඉ¶�_ අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ)hය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Rට අද දqවා moණෑගල "සD්qකෙය වා	තා � තැලk#යා 
ෙරෝË සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙරෝË වා	තා � පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) වයඹ පළාත �ළ තැලk#යා ෙරෝËට අවශ6 ප;කාර RS කර� ලබන 
ෙරෝහ_ කවෙ	ද; 

  (iv) එම ෙරෝගයට අවශ6 ප;කාර පහ�ක� අෙනm0 ෙරෝහ_ සඳහාද ලබා�මට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (v) එම ෙරෝË සඳහා ශල6ාගාරයq සහ ජාන බැංmවq moණෑගල "සD්qකය 
�ළ ;ෙ<ද; 

 (vi) ෙමම ෙරෝË සඳහා අවශ6 ප;කාර හා ෛවද6 පහ�ක� ලබා �මට 
අමාත6ාංශය ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ?&@ මස 03 වැ" අඟහ<වාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
839/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— පවාහන හා RQ_ �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ඇතැ� නගරාතර Sරගම ෙසේවා kඝ êගා� S�^යවල �දන මැ"^ ජරා»	ණ 
4 ඇ; බව0; 

 (ii) ඇතැ� S�^යවල ආපනශාලා පහ�ක� ෙනොමැ; බව0; 

 (iii) පව;න ආපනශාලා Q*ම0 ෙනොවන බව0; 

 (iv) S�^ය ආපනශාලාවල ප ê#;ෙය බාල ආහාරපාන අ*ක #ල ගණවලට  
Qmණ� ලබන බව0; 



( 29 ) 

 

 (v) ඉහත සඳහ කo� ෙහේ�ෙකොට ෙගන S�^ය මË අපහ�තාවයට ප0වන 
බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) උqත S�^යවල පහ�ක� ඉහළ නැං4මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවන �දල ඇසත්ෙ��ගත කර ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1230/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 3
ෙනොµdය "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1419/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 195 ෙයෝජනාවට අ�ව, සෘá Qෙ)ශ ආෙයෝජන "^ 
ගැ4ෙ� අර�e “සංව	ධනය සඳහා � �ෙයෝ¾තායතනය” න� � 
සංQධානයq �~ටව� ලැ(ෙIද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ~ සං&;ය හා වගc� වëහය කවෙ	ද; 

 (iii) 1977 Rට ෙ� දqවා C ලංකාවට ලැ(� �� Qෙ)ශ ආෙයෝජන, 
ආෙයෝජකය ලබාග0 ණය ද ඇ�ළ0 සෘá Qෙ)ශ ආෙයෝජන සහ ණය 
ර~තව ලැ(� සෘá Qෙ)ශ ආෙයෝජන එq එq ව	ෂය අ�ව දැqෙවන 
ෙ_ඛනයq  ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (iv) 2009 &ධ ගැ1� �ම4ෙම ප� C ලංකාෙI සෘá Qෙ)ශ ආෙයෝජන ව	ධනය 
� අ&o දැqෙවන ද0ත හා පසථ්ාර සටහනq සහ ප�ඛතා අ���ෙවළට 
අ�ව සෘá Qෙ)ශ ආෙයෝජන රටට ගලා ආ පධාන රටව_ පහ කවෙ	ද;  

 (v) 2015 සහ 2016 ව	ෂය~� සාෙpqෂව සෘá Qෙ)ශ අෙයෝජන පහත වැ�මට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1666/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ෙරෝහ_ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ_වල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා එම Îරයට ප04ෙම අන�oව 
ෙ� දqවා ලබා� ඇ; ෙරෝහ_ �� ෙසේවක É3යා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ É3යා ලබාS අයෙz න�, 
�නය හා É3යා ලබාS ෙරෝහ_ 
කවෙ	ද;  

 (v) එම É3යා ලබා�මට අ�ගමනය කළ කමෙIදය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2006/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— ()ධශාසන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ()ධශාසන අමාත6වරයාෙz අමාත6 කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව m¯ ෙහෝ බS ෙගවෙ න�, එම මාRක m¯/බS 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ: Rට 2017 ව	ෂය ෙ� දqවා ෙගවා ඇ; �� m¯/බS �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) අමාත6වරයාෙz ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලෙ: �ලධා^ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 (iii) අමාත6වරයා සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 එq එq අමාත6ාංශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2115/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, �නo0ථාපන, නැවත 
ප"ංd 3wම හා ~S ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 3�ෙනොµdය "සD්qකෙ:, ක7ඩාමෙලn පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසයට 
අය0 ක_ලාo ග�මානෙ: �නා# ව6සනය ෙහේ�ෙව �ඩාවට ප0 ජනතාව 
සඳහා � �වාස ෙයෝජනා කමය යටෙ0 ස@්ර �වාස 143q ද, නැවත ප"ංd 
කරන ලද ජනතාව ෙව�ෙව QQධ �වාස ෙයෝජනා කම යටෙ0 ලද �වාස 
100q ද වශෙය �වාස 243 q ඉ"කර ඇ; බව0; 

 (ii)  උqත �වාස 243 ෙ� වනQට �වාස 186ක පමණq ජනතාව ප"ංd 4 ඇ; 
අතර ඉ;^ �වාස 57~ 3Rවm ප"ංd 4 ෙනොමැ; 4ෙම ඒවා ~සව් පව;න 
බව0; 

 (iii) පා�ය ජලය, �R පවාහන ෙසේවාව සැප�ම හා මා	ග ප;සංසක්රණ කට&� 
RS ෙනො4ෙම ඉහත ග�මානෙය~ දැනට ප"ංd 4 R�න ජනතාව දැ½ 
අපහ�තාවයට ප04 ඇ; බව0;  

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම ග�මානෙ: ය�තල පහ�ක� සංව	ධනය 3wමට �යවර  ගෙද; 
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 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii)  දැනට ~සව් පව;න �වාස, �වාස ෙනොමැ; පª_ සඳහා ලබා�මට �යවර 
ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2137/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව Dmණාමලය, මඩකල�ව සහ අ�පාර "සD්qකව
 ෙප� R� 
¥ෂ6ය සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6යාවෙz අවම ප;ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග0 පාසල හා ෙතෝරා ග� ගැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

 එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2184/’17 

ගo උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ)  2017 ව	ෂෙ:� �ෙතොට�_ල m� කද කඩා වැ�ෙම; 

 (i) #ය©ය සංඛ6ාව;  

 (ii) ආබා*ත � සංඛ6ාව; 

 (iii) Qපතට ප0�වට රජය QR ෙග� �� ව" �දල; 

 (iv) #ය©ය �)ගලෙයmට ෙග� ව" �දල; 

 (v) හා�යට ප0 �වාස ෙව�ෙව ෙග� උප^ම සහ අවම ව" �දල; 

ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) අවතැ � Rය¤ ෙදනාට ස@්ර �වාස ලබා �  ;ෙ<ද; 

 (ii) අවතැ � පªලකට ස@්ර �වාසයq ලබා S ආසනතම "නය කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2228/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප0� "න Rට ෙ� දqවා Qෙ)ශ රටවල  
අ0අඩං�ෙI ප�වන C ලාං3ක �වරය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වරය දැනට අ0අඩං�ෙI ප�වන රටව_ කවෙ	ද; 

 (iii) එම �වරයෙz න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �වරය �දා ගැ�ම සඳහා අමාත6ාංශය ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 
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 ( v) Qෙ)ශ රටවල අ0අඩං�ෙI ප�වන �වරයෙz පª_වල �භසාධනය 
ෙව�ෙව අමාත6ාංශය ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2294/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— පවාහන හා RQ_ �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර0න�ර "සD්qකෙ: �යා0මක ලංගම ½ෙපෝ අත^ දැනට ලාභ ෙහෝ පාE 
ලබන ½ෙපෝ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) 2010 ව	ෂෙ: Rට ෙ� දqවා ර0න�ර "සD්qකෙ: එq එq ½ෙපෝවට 
අ¤; ලබා S බසර්ථ සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එq එq ½ෙපෝෙI පව;න ෙසේවක �රpපාE සංඛ6ාව හා එම �රpපාE 
�ර4මට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2326/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— පාථ#ක ක	මාත අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ගෙ_වල පෙ)ශෙ: ඉහළ 
zගල න# ගමq ;ෙබන බව0; 

 (ii) ෙමම ගෙ� බ�තර පª_ සංඛ6ාවq ග  ෙඩො_ කපා »ව0වන බව0; 

 (iii) පව;න දැ½ �යඟය, අ�දව6 #ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව ෙ� වනQට එම ග�මානෙ: ජනතාව එම ක	මාතය කරෙගන 
යාෙ�� දැ½ Sෂක්රතාවට ලq4 R�න බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම ග�මානෙ: »ව0වන ජනතාවෙz ගැට¤ Qස¬මට අමාත6ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2342/’17 

ගo �. රං¾0 ද ෙසොnසා මහතා,— සමාජ සQබලගැ4�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උoමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනQට රට �ළ සමෘ)* සහනාධාරය ලබන ප;ලාì සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සහනාධාරවල ව�නාකම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට සමෘ)* සහනාධාර ලබන ප;ලාì සංඛ6ාව අE 3wමට රජය 
ප;ප0;මය Þරණයq ෙගන ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙ� වනQට පාෙ)hය ෙ_ක� කා	යාලය හරහා ගාම �ලධා^ ෙකොZඨාස 
මZට# නව සමෘ)* සහනාධාර ලබා�ම හා අ0~14ම ස�බධෙය අදාළ 
නාමෙ_ඛන පR)ධ කර ඇ; බව0; 

 (ii)  සමෘ)* සහනාධාර අ0~14මට අදාළ නාමෙ_ඛනය~ ඉතා "�¶ හා 
ආබා*ත �)ගලය R�න බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 



( 33 ) 

 

(ඇ) ඔª ෙව�ෙව ෙවන0 කවර ෙහෝ සහනයq සලසෙද; ෙනොඑෙසේ න�, ඒ 
ස�බධෙය ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන~ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2370/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— වරාය හා නාQක කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) <íමැඩ_ වරාය �Q�ම ෙදපස ä#ය C ලංකා වරාය අ*කා^යට පවරාෙගන 
බහා¤� පwqෂා 3wමට භාQතා කරෙ න�, දැනට බහා¤� පwqෂා කරන 
අංශ �~ටා ඇ; �ෙz පාර යන සථ්ානය ෙවත ගම 3wෙ�� ඇ;වන      
පැය 6 - 10 අතර Qශාල පමාදය වළqවා ගත හැ3 බව ��ගෙද; 

 (ii) සමහර ආනයනකoව ඔªෙz ගබඩා ~සව්න�o ආනයනය කර ඇ; 
භා7ඩ �දහස ්කර ගැ�ම පමාද කර# පමාද ගාස�් ෙග4මට කට&� 3wම 
ඔªට ලාභයq බව දෙද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2399/’17 

ගo �ෂාර ඉ¶�_ අමරෙසේන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) පව;න �යඟය ෙහේ�ෙව කෘ�කා	#ක හා ෙගොQජන ෙසේවා රqෂණ 
ම7ඩලෙය ව" ලබාS ෙගො4 සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) moණෑගල "සD්qකෙ: එෙලස ව" ලබාS ෙගොQ මහ�ෙz නාම 
ෙ_ඛනය එq එq පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසය අ�ව ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (iii) moණෑගල "සD්qකෙ: එq එq ෙගොQ මහතාට ලබාS ව" �දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව" ලබා �ෙ�� සලකා බලන ලද �	ණායක කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ?&@ මස 04 වැ" බදාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
892/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ස්වෙ)ශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (4) 

(අ) (i) මැදවµdය ප êාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, �ලා ෙව_
ය ග êාමය ආශ êතිව "Q 
ෙගවන “ව� Rංහල” න�, ජන ව	ගය ��බඳව ස�ïණයq කර ;ෙ<ද; 

 (ii) උqත ග êාමයට අමතරව ෙමම ජන ව	ගය »ව0වන ෙවන0 ග êාම �ලධා^ 
වස� කවෙ	ද; 

 (iii) &ද සමෙ:� QQධ �ඩාවට ලq� ෙමම ජනතාව "Qෙගවන ග�මානය~ 
 
ක අවශ6තා අවම මZටමක පව;න බව ��ගෙද; 

 (iv) එම පහ�ක� ක½න# ලබා �මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 



( 34 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) උqත ජනතාවෙz ආ	@ක ත00වය ඉහළ නැං4මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙz සා�ප êදාnක උoමය ආරïා 3wමට රජය �යවර ෙගන 
;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1231/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) වª�යාව "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_.�.�.ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1424/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාeජ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 201 ම� �0තලම, හ�බෙතොට සහ 
3
ෙනොµdය වැ� Qෙශේෂෙය හ¶නාග0 පෙ)ශවල Qශාල වශෙය ප^සර 
සංෙI� ක	මාත �~1වන බවට කර ඇ; ෙයෝජනාවට අ�ව 2016 ව	ෂෙ:� 
එම පෙ)ශවල අ¤; �~ටව� ලැ¨ ක	මාත කවෙ	ද; 

 (ii) ප^සර සංෙI� ක	මාත හ¶නාගැ�ම සඳහා භාQතා කරන ද	ශකය 
කවෙ	ද; 

 (iii) C ලංකාෙI අපනයන සැක�� කලාප �ළ සහ ඉ �ටත සථ්ානගත කර ඇ; 
ප^සර සංෙI� ක	මාත කවෙ	ද; 

 (iv) උqත ක	මාත ම� ප^සරයට ඇ;වන අ~තකර බලපෑ� වැළැq4ම 
සඳහා රජය QR �	ෙ)¥ත �යාමා	ග කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 35 ) 

 

1739/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— ()ධශාසන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) දඹ"ව වදනා ගම සංQධානය 3wමට අවසර ල0 ආයතන හා �)ගලය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනවල න� හා �)ගලයෙz න�, 
�නය හා Sරකථන අංක 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Rට ෙ� දqවා දඹ"ව වදනා ගමවල� #ය©ය �)ගලය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම #ය©ය �)ගලයෙz න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) එම �)ගලය දඹ"ව Éෙගන ©ය ආයතන කවෙ	ද; 

 (vi) එෙසේ #ය©ය �)ගලයෙz පª_වල �බසාධනය ෙව�ෙව අමාත6ාංශය 
ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2007/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මධ6ම සංසක්ෘ;ක අර�දල සහ Qෂයභාර අමාත6වරයා අතර 
ස�බ�කරණය සඳහා ආයතනෙ: දැනට පව;න තන�oවලට අමතරව 
ෙවන0 �ලධා^ ප0කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ප0කර ඇ; �ලධා^ සංඛ6ාව සහ තන�o කවෙ	ද;  

 (iii) එම ප04� ලබා�ෙ�� අ�ගමනය කරන ලද කමෙIදය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප04� සඳහා සළකා බලන ලද අවම අධ6ාපන �S�ක� කවෙ	ද; 

 (v) ඔªෙz වැ1p හා �මනා කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2116/’17 

ගo ඩzලස ් ෙ)වානද මහතා,— වා^මා	ග හා ජලස�ප0 කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) �ල;I "සD්qකෙ:, ඔÌ½�Zටා පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, 
ගාමෙසේවා වස� 27කට අය0 ග�මාන 114ක mඩා කෘ�කා	#ක වැI 45q 
පමණ ;ෙබන බව0; 

 (ii)  ඉහත වැI අªoS ගණනාවක Rට ප;සංසක්රණය කර ෙනොමැ; බැQ යල 
කනෙ:� 4 ෙගො4 හා අ�m0 ෙගො4ට අදාළ කාලය �ළ වගා 
කට&�වල ෙය�මට ෙනොහැ3 4ෙම ඔª ෙබොෙහෝ �ඩාවට ප04 ඇ; 
බව0;  

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ වැIවලට ප�ඛ0වය ලබා �, ඒවා ප;සංසක්රණය 3wමට  
අමාත6ාංශය ස�ව 3Rය� වැඩ��ෙවළq ;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙමම වැI ප;සංසක්රණය 3wමට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2138/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව යාපනය, 3
ෙනොµdය, මනාරම, �ල;I සහ වª�යාව 
"සD්qකව
 ෙප� R� ¥ෂ6ය සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය,      
Z අගය, ඉෙගනග0 පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

 එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2018 අෙ?&@ මස 05 වැ" .හස්ප/�දා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
1049/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— �ද_ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ)ශය �ළ �~� ෙපෞ)ග
ක ෙගොඩනැ©
වල 
පව0වාෙගන යන අමාත6ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත6ාංශ පව0වාෙගන ය� ලබන ෙගොඩනැ©
 කවෙ	ද; 

 (iii)  එම ෙගොඩනැ©
වල ව	ග අ½යq සඳහා ෙගව� ලබන බS �දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එq එq ෙගොඩනැ©_ල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ©
වල රථගා_ සඳහා  ෙග4මq RS කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා kමාව �ළ �~� අමාත6ාංශ, C ජයව	ධන�ර 
ෙකෝZෙZ ෙවත ෙගන යෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා අවශ6 ෙගොඩනැ©
 ඉ"කරෙද; 

 (iii) ෙකොළඹ මහනගර සභා kමාෙව C ජයව	ධන�ර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන 
ෙනොයන අමාත6ාංශ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1233/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) �ල;I "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 
ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1426/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— �ද_ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 202ට අ�ව ඇම^කා� ෙඩොල	 #
යන 10 q 
ආෙයෝජනය කරන ෙහෝ නව É3යා අවසථ්ා 500 q ජ�ත කරන ප�ගා� 
පෙ)ශවල ආර�භ කර� ලබන ව6වසාය සඳහා �Qශාල බS සා�බලය  
�	ෙ)ශ කර� ලැ¨ ප^", 2016 ව	ෂය �ළ� ආර�භ කරන ලද ව6වසාය 
��බඳ ලැnස�්වq ඉ"^ප0 කරෙද; 

 (ii) උqත ෙයෝජනාව ඉ"^ප0 3wෙ�� හ¶නාග0 ප�ගා� පෙ)ශ කවෙ	ද; 

 (iii) එc ප�ගා� පෙ)ශවල ය�තල පහ�ක� වැ½"&� 3wම සඳහා 2000 
ව	ෂෙ: Rට ෙ� දqවා රජය ම� අ�ගමනය කළ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv) ය�තල පහ�ක� Qශාල වශෙය සංව	ධනය ෙනොකර, ප�ගා�                 
පෙ)ශවලට ක	මාත ව6ාpත කළ ෙනොහැ3 බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1740/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— ;රසර සංව	ධන හා වන»Q අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Rට 2014 දqවා අ
 - #�ස ්ගැ1ම ෙහේ�ෙව #ය©ය අ
 ඇ� 
සංඛ6ාව, එq එq ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ #ය©ය අ
 ඇ� #ය©ය සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම කාල kමාව �ළ බරපතල �වාල ලැ¨ හා අසාධ6 ත00වයට ප0 � අ
 
ඇ� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0 අ
 ඇ�ෙz මරණ සංඛ6ාව හා අ
 #�ස ්
ගැ1ම අවම 3wමට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2043/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	ðක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 සංව	ධන රාජ6 අමාත6වරයාෙz අමාත6 කා	යාලවල 
�නය 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව m¯ ෙහෝ බS ෙගවෙ න�, එම මාRක m¯/බS 
�දල ෙකොපමණද; 

 



( 38 ) 

 

 (iii) 2015 Rට 2017 ව	ෂය දqවා ෙගවා ඇ; �� m¯/බS �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) රාජ6 අමාත6වරයාෙz ෙපෞ)ග
ක කා	යය ම7ඩලෙ: �ලධා^ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ)ග
ක කා	යය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 (iii) රාජ6 අමාත6වරයා සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 ෙකොපමණද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2117/’17 

ගo ඩzලස් ෙ)වානද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, �නo0ථාපන, නැවත 
ප"ංd 3wම හා ~S ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) &)ධය ෙහේ�ෙව 1985 ව	ෂෙ:� අවතැ � වª�යාව උ�ර පාෙ)hය 
ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, ෙව½ෛව0තක_ ග�මානෙ: ජනතාවට, එම 
ග�මානෙ: නැවත ප"ංd 4මට අවසර ලැ® ඇත0, ඒ සඳහා 3RS  
ක 
පහ�ක� සලසා ෙනොමැ; 4ම ෙහේ�ෙව තවSරට0 QQධ පෙ)ශවල, QQධ 
�ඩාව මධ6ෙ: »ව0වන බව0; 

 (ii)  ඉහත ග�මානෙ: �වාස, පවාහනය ඇ��  
ක පහ�ක� ෙනොමැ; 4ම0, 
වන අ
ෙz ත	ජන පැවÞම0 ෙහේ�ෙව ජනතාවට එ~ නැවත ප"ංd 4මට 
ෙනොහැ3 ත00වයq ඇ; 4 ;ෙබන බව0; 

 (iii) ඉ"යා� රජෙ:  ල6 ආධාර ඇ;ව ප;සංසක්රණය කරන ලද පාසල ද 
පා¤වට ෙගොස ්ඇ; බව0; 

 (iv) ඉහත ග�මානයට යාබදව �~� ෙකෝQ_ �ලයmල� ග�මානෙ:ද  
ක 
පහ�ක� ෙනොමැ;4ම ෙහේ�ෙව ෙ� වනQට පª_ 09q පමණq »ව0 වන 
බව0, එ~ පාසල ද ගබඩාවq වශෙය භාQතා කරන බව0;  

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවල  
ක පහ�ක� සහ ය�තල පහ�ක� සංව	ධනය කර 
ජනතාව නැවත ප"ංd 3wමට �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2139/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව මාතෙ_, �වරඑ�ය සහ මහ�වර "සD්qකව
 ෙප� R� 
¥ෂ6ය සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6යාවෙz අවම ප;ඵලය,   
Z අගය, ඉෙගනග0 පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

 එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2229/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා0 ව0ම පධාන අමාත6වරයා යටෙ0 පව;න අමාත6ාංශ සහ 
ෙදපා	තෙ��, ෙවන0 ව6වසථ්ා�ත ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එq එq ආයතනවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම අන�oව, වයඹ පළා0 සභාෙI 
පධාන අමාත6වරයා යටෙ0 පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන  ඇ; 
ෙසේවකය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ග� ලැ¨ ෙසේවකයෙz න� හා බඳවාග0 තන�o ෙව ෙව 
වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය බඳවා ගැ�මට පළා0 සභාව අ�ගමනය කර ඇ; කමෙIදය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2343/’17 

ගo  �. රං¾0 ද ෙසොnසා මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) දq�ණ අ*ෙIË මා	ගෙ: �� Sර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) මා	ගය ඉ"3wම සඳහා ඇසත්ෙ��ගත �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මා	ගය ඉ"3wෙ�� ඉඩ� හා අෙනm0 ෙ)පළ අ~#�වෙz සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔª ෙව�ෙව ලබා�මට �ය#ත ව" �ද_ ෙ� වනQට0 ලබා� ;ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, ෙගවා ඇ; �� ව" �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) ව	ෂ 2015, 2016 සහ 2017 දqවා, දq�ණ අ*ෙIË මා	ගෙය රජය 
උපයාග0 �� ආදායම ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ව	ෂවල� මා	ගෙ: අ¤0වැ½යා සඳහා ෙව කළ �� �දල 
ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2344/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— Qෙ)ශ කට&� අමාත6�මාෙග  
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ Qශව්Qද6ාලය හා කැළeය Qශව්Qද6ාලය QR පව0ව� ලබන 
ජාත6තර සබඳතා Qෂය ��බඳ පථම උපා*ය හා පශච්ා0 උපා* පාඨමාලාව 
සා	ථකව හදාරා �මකළ ¥ෂ6ය එම Qෂයය ��බඳව වසර �න හතරක 
පමණ කාලයq �ළ ��_ හැදෑwමq කර ඇ; බැQ, ඔªෙz දැ�ම හා 
හැ3යාව Qෙ)ශ කට&� අමාත6ාංශය ෙවත ලබා ගැ�මට දැනට ය� 
කමෙIදයq ;ෙ<ද; 

 (ii) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම ප� එම පාඨමාලාව සා	ථකව 
�ම කළ ¥ෂ6ය ඔබ අමාත6ාංශයට බඳවාෙගන ඇ0න�, ඔª ��බඳ 
ෙතොර�o ලබා ෙදෙද; 



( 40 ) 

 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ"^ෙ:� එම උපා*ධා^ ඔබ අමාත6ාංශයට බඳවා ගැ�ම 
සඳහා �S�  කමෙIදයq සකස ්3wමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2402/’17 

ගo �ෂාර ඉ¶�_ අමරෙසේන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Rට අද දqවා වගාෙI� කෘ� රසාය�ක දව6 ෙනොසැල3
ම0 
ක# භාQතා 3wම ෙහේ�ෙව moණෑගල "සD්qකෙ: #ය©ය �)ගලය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ #ය©ය �)ගලය වා	තා � පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) කෘ� රසායන දව6 භාQතය ස�බධෙය ජනතාව දැ�ව0 3wමට 
අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 2434/’17 

ගo ජයත සමර4ර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර "සD්qකෙ:, වා)Sව හ"ෙ: Rට, ෙමොෙරො�Eව හ"ය දqවා 
"ෙවන වා)Sව - ෙමොෙරො�Eව මා	ගය සංව	ධනය 3wෙ�� ඉඩ� හා 
ෙ)පළ අ~#වන පª_ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔªෙz නම, 
�නය, අ~# වන ඉඩ� පමාණය හා ෙ)පළවල සව්භාවය 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඉඩ� අ~#වන පª_ සඳහා ව" ෙග4මට එc ෙ)පළ හා ඉඩ� ෙ� වනQට 
තqෙසේoකර ;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ව" ෙග4මට ෙයෝ¾ත පª_ සංඛ6ාව,  පª_වල නම, 
�නය සහ 
ෙග4මට �ය#ත ව" �දල කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ, න� ඒ මද? 

2436/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  (i)  ප�©ය "නවල ඇ;� ගංව�^ Qපතට ප0 පෙ)ශය~ ප"ංd ¥ෂ6 
¥ෂ6ාවට අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) Qභාගය සඳහා 04 වරq ෙප� R�ය හැ3 
බවට අගාමාත6�මා QR පකාශයq කළ බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ ªව0, ෙ� දqවා එයට අදාළ උපෙදස ්C ලංකා Qභාග ෙදපා	තෙ��ව 
ෙවත  ලැ® ෙනොමැ; බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම උපෙදස ් C ලංකා Qභාග ෙදපා	තෙ��ව ෙවත යැ4මට 
කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2461/’17 

ගo ඉෂාq ර�මා මහතා,— පවාහන හා RQ_ �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) කැ3රාව නගරෙ: �~ටා ඇ; බස ් නැව��ෙපොළ 1977 ව	ෂෙ: Rට ෙ� 
දqවා කමා�ñලව අ¤0වැ½යා කර ෙනොමැ; බැQ, ඉතාම0 අබල 
ත00වෙ: පව;න බව0; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව මË මහ0 ~^හැරයට ලq වන අතර බස ්නැව��ෙපොෙළ~ 
බස ්හැRර4මද ඉතාම0 අko 4 ඇ; බව0;  

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ)  (i) ෙමම බස ්නැව��ෙපොළ ඉ"^ෙ:� ප;සංසක්රණය 3wමට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න� එම "නය කවෙ	ද;     

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ?&@ මස 06 වැ" =#රාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
1232/’16 

ගo ප)ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) Dmණාමලය "සD්qකෙ: �~ටා ඇ; �රාQද6ා0මක ව�නාකම3 &0 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත^ දැනට සංරqෂණ කට&� RSකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 
 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 

වශෙය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ_. �. �. ඊ. තසත්වා� QR Qනාශ කරන ලද �රාQද6ා0මක 

ව�නාකම3 &0 සථ්ාන කවෙ	ද; 
 (v) එම Qනාශය ��බඳව තqෙසේoවq කර ඇ0න�, තqෙසේo ව�නාකම 

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  
 (vi) එම Qනාශය ස�බධෙය �;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 
 (vii) ඉහත Rය_ෙල~ම �	ණ වා	තාවq ඉ"^ප0 කරෙද;  
 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1429/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— වැQ
 ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක158 ට අ�ව, ෙ0 #ශ 3wම සඳහා ආනයන kමා 

~_ 3wමට ග� ලැ¨ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) උqත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� #ශ 3wම සඳහා C 
ලංකාවට ආනයන කළ ෙ0 පමාණය, #ල සහ ආනයනකoවෙz න� 
ලැnස�්වq ඉ"^ප0 කරෙද; 
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 (iii) ව	ෂ 1977 Rට 2016 දqවා C ලංකාවට ෙ0 ආනයන කරන ලද පධාන ෙ0 
ආනයනකoව දස ෙදනාෙz න� එq එq ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1440/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර#eතැන ෙට
 Rනමා ග�මානය �	මාණය 3wමට වැය� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා �ද_ සපයා ග0  ලාශ කවෙ	ද; 

 (iii) 2015.01.01 Rට 2016.12.31 "න දqවා ෙට
 Rනමා ග�මානය ලබා ඇ; 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම~ පාලන කට&� RS කරෙ කවර ආයතනයq QRද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම ග�මානෙ: සංව	ධන කට&� සඳහා තවSරට0 �ද_ ෙයද4මට රජය 
කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�,  ඒ කවර ආකාරෙයද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1741/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ඌව පළා0 මා	ගසථ් මË පවාහන 
අ*කා^ෙ: 2010 ව	ෂෙ: Rට අද දqවා ෙසේවෙ: �&� �� ෙසේවක සංඛ6ාව 
එq එq ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ව0ම යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම අන�oව එම අ*කා^ෙ: ෙ� 
දqවා ලබා� ඇ; É3යා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ É3යා ලබාS අයෙz න�, 
�නය හා තන�o නාම කවෙ	ද; 

 (iv)  එම තන�o සඳහා බඳවා ගැ�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙIදය කවෙ	ද; 

 (v)  ඌව පළා0 මා	ගසථ් මË පවාහන අ*කා^ෙ: ෙසේවකයෙz �භසාධනය 
සඳහා ඌව පළා0 සභාව ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2140/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) Qභාගය සඳහා »ව Qද6ා Qෂය 
ධාරාෙව �0තලම සහ moණෑගල "සD්qකව
 ෙප� R� ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව; 
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 (ii) එම සංඛ6ාෙව, Qශව්Qද6ාල පෙIශය සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය 
සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6ය සංඛ6ාව සහ ප;ශතය; 

 (iv) ෛවද6 �ඨ සඳහා �S�ක� ලැ¨ ¥ෂ6යා ෙහෝ ¥ෂ6ාවෙz අවම ප;ඵලය,   Z 
අගය, ඉෙගනග0 පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ¨ ෛවද6 �ඨය; 

 එq එq "සD්qකය අ�ව ෙව ෙව  වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2205/’17 

ගo ඩzලස ්ෙ)වානද මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) �ල;I "සD්qකෙ: �දහස ් හාරkයකට අ*ක පª_ සංඛ6ාවq �වර 
ක	මාතෙ: ෙය� R�න බව0; 

 (ii) ෙමම �වරය 3ෙලෝ�ට	 73q පමණ "ග ෙවරළ Þරය සහ ගැÐo ��ද 
භාQතා කර# ෙමම ක	මාතෙ: ෙය� R�න බව0; 

 (iii) ෙමම පෙ)ශෙ: ප�පාගාරයq ෙනොමැ;4ම ෙහේ�ෙව, �වර යාතා වැර" 
"ශාවලට  ගම 3^ම ඇ��ව ෙනොෙයm0 ගැට¤වලට �වර ජනතාවට 
��ණ �මට RS4 ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම පෙ)ශෙ: ප�පාගාරයq ඉ"3wමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2230/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ)hය ෛවද6 අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ වmගE ෙරෝගය ඉතා ෙIගෙය පැ;ර යන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, දැනට වmගE ෙරෝË හ�4 ඇ; පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාස හා 
එම එq එq පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙය වා	තා 4 ඇ; ෙරෝË 
සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Rට �0තලම හා moණෑගල "සD්qකව
 වා	තා �  වmගE 
ෙරෝË සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වයඹ පළාෙ0 වmගE ෙරෝËට ප;කාර ලබා ගැ�ම සඳහා රජය QR 
සලසා ඇ; ෙසෞඛ6 පහ�ක� කවෙ	ද; 

 (v) වmගE ෙරෝË R�න පª_වල �භසාධනය සඳහා අමාත6ාංශය ෙගන ඇ; 
�යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2234/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,—�වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙz ෙපෞ)ග
ක කා	ය ම7ඩලයට 
අ�&qත එq එq �ලධා^යාෙz නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 

යාප"ංd අංකය සහ එම ෙව 3wම සඳහා අ�ම;ය ලබා Sෙ කªo QRද 
යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2295/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර0න�ර "සD්qකෙ: සබරග�ව පළා0 සභාවට අය0 මා	ග 3ෙලෝ�ට	 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මා	ග අත^ ව	ෂ 2010 Rට ෙ� දqවා පළා0 සභාව ම� 
ප;සංසක්රණය කරන ලද මා	ග සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එq එq මා	ගය සඳහා වැය කරන ලද �ද_ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ර0න�ර "සD්qකෙ: �~� පළා0 සභාවට අය0 මා	ග ෙබොෙහෝ පමාණයq 
ෙ� වනQට ඉතා අබල 4 ඇ; බැQ, එම මා	ග ක½න# ප;සංසක්රණය 
3wම සඳහා අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2345/’17 

ගo ෙරෝ~Ï mමා^ Qෙ�ර0න මහ0#ය,— සමාජ සQබලගැ4�, �භසාධන හා 
කද උඩරට උoමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනQට මාතෙ_ "සD්qකෙ: ස@්ර සමෘ)* �ලධා^ ෙසේවෙ: ෙය� 
R�න ගාම �ලධා^ ෙකොZඨාසවල න� කවෙ	ද; 

 (ii) සමෘ)* �ලධා^ �රpපාE පව;න ගාම �ලධා^ වස� සංඛ6ාව හා ඒවාෙ: 
න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම �රpපාE �ර4මට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2412/’17 

ගo �ෂාර ඉ¶�_ අමරෙසේන මහතා,— �වාස හා ඉ"3w� අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) moණෑගල, අ�රාධ�ර පධාන මා	ගයට ��ණ ලා “^�බැò ඇ_ල” න# 
ඉඩමq ;ෙබන බව0; 

 (ii)  එම ඉඩෙ� “ගජ�� �යස” න# �වාස ෙයෝජනා කමයq ඉ"3wම සඳහා 
ෙ� වනQට �ද_ එක� කර ඇ; බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) එවැ� �වාස ෙයෝජනා කමයq එම සථ්ානෙ: ඉ"3wම සඳහා �වාස හා 
ඉ"3w� අමාත6ාංශෙ: සහ ජා;ක �වාස සංව	ධන අ*කා^ෙ: අ�ම;ය 
ලබා ෙගන ;ෙ< න�, ඒ ��බඳ Qසත්ර කවෙ	ද; 
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 (ii) ෙමම ඉඩෙම~ �වාස ෙයෝජනා කමයq ඉ"3wම සඳහා �ද_ එක� 3wම ද  
කර ඇ; බැQ 3Rය� �;Qෙරෝ� කට&0තq RS4 ඇ0න�, ඒ 
ස�බධෙය අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2437/’17 

ගo �. රං¾0 ද ෙසොnසා මහතා,— වැQ
 ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) C ලංකාෙI, 

 (i)  රබ	 වගා කර� ලබන පධාන "සD්qක කවෙ	ද; 

 (ii)  රබ	 වගා කර ඇ; �� ෙහqටයා	 පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iii) වා	�ක රබ	 �ෂප්ාදනය ෙමóq ෙටො ෙකොපමණද;  
 (iv) වැQ
 සමාග� හා mඩා වගාකoව QR වා	�කව �ෂප්ාදනය කරන රබ	 

3ෙලෝගෑ� පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2462/’17 

ගo ඉෂාq ර�මා මහතා,— වා^මා	ග හා ජලස�ප0 කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: කැ3රාව පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසෙ:, ෙකො_ලංmZ�ගම 
ගාම �ලධා^ වසෙ�, මා#eයාව වැව “වා^ �(S” ව6ාපෘ;ය යටෙ0 
ප;සංසක්රණය කරන ලද බව0; 

 (ii) එ~� mÐo අqකර 60 ක පමණ පමාණයq ජලයට යට4ෙම එම ෙගො4 
අත අසරණ ත00වයට ප04 ඇ; බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) ෙමම ගැට¤ව �රාකරණය 3wම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා 
 ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?     

2473/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— �ද_ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ	� අපනයන භා7ඩ පැය 24 3 ද, ආනයන භා7ඩ පැය 48 3 ද, 
�ෂක්ාශනය කරන බව පචාරය කළ ෙවළඳ දැ4� සඳහා ෙ	� 
කළමනාකරණ අර�ද
 o�ය_ #
යන 40 q Qයද� කර ඇ; බව 
��ගෙද; 

 (ii)  ෙ	� අපනයන හා ආනයන අංශ ෙවත භාරෙදන 
යQ
 �වැර"ව ස��	ණ 
කර භාරෙදෙ න�, එම භා7ඩ පැය 06කට අE කාලයq �ළ �දහස ්කළ 
හැ3 බව සත6යqද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 අෙ?&@ මස 17 වැ" අඟහ<වාදා 

වාdක ���o අෙpqෂා කරන පශ්න 
 

1331/’16 

ගo ()*ක ප;රණ මහතා,— QS
බල හා �න	ජන�ය බලශq; අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (3) 

(අ) (i) එ_�එ_ ෙහෝ_½zස ් (�)ග
ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අය0 උප සමාග� සංඛ6ාව සහ ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම උප සමාග� �~1 4ෙ� කමෙIදය කවෙ	ද; 

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

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) (i) උqත සමාග�වල ආදායෙම ලංකා QS
බල ම7ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප;ශතය, එq එq සමාගම අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

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

 (iii) එෙසේ න�, එය �වැර" 3wමට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1407/’16 

ගo බSල �ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 183 ෙයෝජනාවට අ�ව, අගාමාත6�මාෙz ප;ප0; 
පකාශනෙ: සඳහ කර ඇ; ප^", �~14මට ෙයෝජනා කරන ලද Qෙශේ�ත 
කෘ�කා	#ක හා �වර අපනයන කලාපව
, 2016 ව	ෂය �ළ �~ටව� ලැ¨ 
කලාප සංඛ6ාව සහ ඒවා �~ට� සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) උqත ෙයෝජනාවට අ�ව �~ට� එq එq කලාපයq ෙව�ෙව රජය QR 
දර� ලැ¨ �� Qයදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කා	#ක හා �වර අපනයන කලාපය~ වගcම දරෙ කවර 
රාජ6 ආයතනයq QRද;  

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ එවැ� කලාප �~ටව� ලැ¨ෙI න�, එම එq එq 
කලාපයක අපනයන ඉප&� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1542/’17 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (3) 

(අ) (i) බ7ඩාරෙවල ඇ�� කෘ�කා	#ක කට&�වල �රත වන බS_ල "ස්Dqකෙ: 
ජනතාවට උමා ඔය සංව	ධන ව6ාපෘ;ය මo පහරq 4 ඇ; බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව වගා හා� � ජනතාවට ව" ෙග4මට 
අමාත6ාංශය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1618/’17 

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) සබරග�ව පළාෙ0 පාස_ �ළ �o ~ඟයq පව;න බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, �o �රpපාE සංඛ6ාව එq එq Qෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම �o ~ඟය �ය4ම සඳහා ග� ලබන ඉqම ඉ"^ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv)  පළා0 සභා පාස_ සඳහා �oවo මාo 3wෙ� කමෙIදය සබරග�ව පළාත 
�ළ �R ප^" RS ෙනොවන බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1702/’17 

ගo වා�ෙ)ව නානායqකාර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2016 C ලංකා අධ6ාපන ප^පාලන ෙසේවා Qභාගෙ: ප;ඵල �m0 � බව 
සඳහ කර# �රpපාE 980q සඳහා බඳවාෙගන ඇ; බව0; 

 (ii) න�0, ෙ� වනෙතq Qභාගයට ෙප� R� ෙස� අෙpqෂකයට ප;ඵල 
ෙ_ඛනය පවා යවා ෙනොමැ; බව0; අත	ජාලෙයද ලබාගැ�මට ඉඩq 
ෙනොමැ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) ෙ� ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ;^ ප;ඵල �m0 3wමට �යවර ෙගන, ඒ අ�ව �S�ක� 
ලබන �රpපාE අ�ව බඳවා ගැ�මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1704/’17 

ගo (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) ෙ� වනQට C ලංකාව �ළ �යා0මක වන උපා* පදානය කර� ලබන ආයතන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) එම එq එq ආයතනෙ:, 

 (i) 
�නය; 

 (ii) උපා* පදානය 3wම සඳහා Qශව්Qද6ාල ප;පාදන ෙකො#ෂ සභාෙI 
අ�ම;ය ලබාෙගන ඇ; "නය; 

 (iii) �^නම� ලබන උපා*; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන R� සංඛ6ාව; 

 (v) එq එq උපා* පාඨමාලාව සඳහා අයකර� ලබන �දල;  

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1713/’17 

ගo �ම_ ර0නායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	@ක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2004.12.26 "න ඇ; � �නා# Qපතට ��ණ S හ�බෙතොට නගර සභා 
�වාස පාෙ	 අංක 3/19 දරන �වෙසේ ප"ංdව R� �. එ. අ�	 මහතා ඇ�� 
68 ෙදෙනmෙz ඉඩ� 2010.03.17 "න ෙවරළ උද6ානයq ඉ"3wම සඳහා 
පවරාග0 බව0; 

 (ii) පවරා ග0 ඉඩ� සඳහා ඉහත සඳහ �^සට ෙමෙතq ව" ෙගවා ෙනොමැ; 
බව0;  

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම �^සට ව" ෙග4මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1751/’17 

ගo ලc ජයව	ධන මහතා,— රාජ6 ප^පාලන හා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) "වnන �රා ෙ� වනQට පව0වාෙගන ය� ලබන Rනමාශාලා කවෙ	ද; 

 (ii) ඒවා �~ටා ඇ; සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම Rනමාශාලාවල ~#කoව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ; "නය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) "වnන �රා �~� Rනමාශාලා ව	Ëකරණයq කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම Rනමාශාලා �යාමනය කර� ලබෙ කªoද; 

 (iv) ඉතා අE පහ�ක� ස~තව හා S	වල �යාකා^0වෙය &�ව පව0වාෙගන 
ය� ලබන Rනමාශාලා ;ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, Rනමාශාලා Q*ම0ව පව0වාෙගන යාම සඳහා, Rනමාශාලා 
�යාමනය 3wමට Q*ම0 ක මෙIදයq ක½න# සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1776/’17 

ගo ජයත සමර4ර මහතා,— Qෙ)ශ É3යා අමාත6�#යෙග ඇkමට,— (2) 

(අ)  (i) 2017.03.31 "නට Qෙ)ශය~ ෙසේවෙ: �&�ව R�න C ලාං3ක ��� හා 
���� ශ#කය සංඛ6ාව, ඔª ෙසේවෙ: ෙය� R�න රට අ�ව, É3යා 
ව	Ëකරණය අ�ව සහ සè්/�oෂ සමාජභාවය අ�ව; 

 (ii) එම ��� හා ���� ශ#කය සංඛ6ාව, එq එq "සD්qකය අ�ව සහ 
Rංහල, ෙදමළ, �ස
්� හා ෙවන0 ජාÞට අ�ව;    

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1780/’17 

ගo අෙශෝක Çයත මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා0 සභාව යටෙ0 �යා0මක වන, �0තලම "සD්qකෙ: �~� 
ෙරෝහ_,  මධ6ම ෙබෙහ0ශාලා සහ ආ&	ෙIද ෙරෝහ_ සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එq එq සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එq එq ෙසෞඛ6 මධ6සථ්ානවල ෙසේවෙ: �&� �� ෙසේවක සංඛ6ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ6 මධ6සථ්ානවල ෙසේවක �රpපාE පවÞද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Qසත්ර කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ6 මධ6සථ්ාන "&� 3wමට සහ ෙසේවක �රpපාE �ර4මට ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1798/’17 

ගo �. රං¾0 ද ෙසොnසා මහතා,— අ*කරණ අමාත6�#යෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) C ලංකාෙI සාමාන6ෙය වා	�කව RSවන අපරාධ ගණයට අය0 වන  
R)� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ නEවල� අ*කරණ �යාමා	ගව
 වරදකoව වන �)ගලයෙz 
ප;ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආRයාෙI අ�m0 රටව_ සමඟ සසඳන Qට ඉහළ අගයq ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1865/’17 

ගo එස.් එ�. ම^qකා	 මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) �ෙතොට�_ලට අමතරව, පළා0 පාලන ආයතන ම� කසළ බැහැර කර ෙ� 
වනQට �	මාණය 4 ඇ; කසළ ක¶ කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒවා අය0වන පළා0 පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමානෙ: ෙමම කසළ ක¶වල ඇ; කසළ ප êමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv)  ෙ�වා අතර දැනට අවදාන� ත00වෙ: පව;න කසළ ක¶ ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) (i) ෙමවැ� කසළ ක¶වලට තවSරට0 කසළ බැහැර කර# ඒවා ව	ධනය 4මට 
කට&� කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා පළා0 සභා සහ පළා0 පාලන අමාත6ාංශය යටෙ0 
3Rය� වැඩ��ෙවළq  ආර�භ කර ;ෙ<ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ෙ)¥ය හා Qෙ)¥ය වශෙය ආෙයෝජන ලබා ගැ�ෙ� 
වැඩසටහනq ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�,  ඒවා කවෙ	ද; 
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 (v) ෙ� වනQට ය� වැඩසටහනq ආර�භ කර ;ෙ< න�, එ~ ප êග;ය කවෙ	ද; 
යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1949/’17 

ගo මයත "සානායක මහතා,— සමාජ සQබලගැ4�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උoමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) උඩරට පෙ)ශ සංව	ධනය 3wම සඳහා ආර�භ කරන ලද උඩරට ගැ# �නo0ථාපන 
ෙදපා	තෙ��ව ප�©ය රජය QR අෙහෝR 3wම ෙහේ�ෙව උඩරට පෙ)ශෙ: 
ජනතාවට අසාධාරණයq RS � බව එ�මා ��ගෙන~ද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව	ධන අ*කා^ෙය උඩරට පෙ)ශයට ~# � සංව	ධන ප;ලාභ 
කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අ*කා^යට ෙව කළ �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ*කා^ෙය RS කළ කා	යය සහ �යා0මක කළ ව6ාපෘ; කවෙ	ද;  

 (iv) උඩරට සංව	ධන අ*කා^ෙ: සභාපÞ0වය සහ ආයත�ක වගc� දරන ලද 
�)ගලය කªoද; 

 (v)  උඩරට සංව	ධන අ*කා^ය ම� උඩරට පෙ)ශෙ: "�¶ ග�මානවල 
ජනතාවට ලබාS É3යා සහ É3යා සංඛ6ාව කවෙ	ද; 

 (vi) උඩරට සංව	ධන අ*කා^ය ම� "�¶ ග�මානවල ජනතාවෙz »වන 
ත00වය නඟා R14ම සඳහා ආර�භ කළ ව6ාපෘ; සංඛ6ාව හා ව6ාපෘ;වල 
න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැ# �නo0ථාපන ෙදපා	තෙ��ව නැවත ආර�භ 3wමට අදහස ්
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2457/’17 

ගo ඉෂාq ර�මා මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොෙරොIෙපොතාන පාෙ)hය ෙ_ක� ෙකොZඨාසයට අය0 ඇ�3Ðලාවල, 
;ù^අ0තාවල සහ මාවතවැව යන ග�මානවලට පෙIශ වන ගා�ය මා	ග 
ඉතාම0 අබල ත00වෙ: පව;න බව0; 

 (ii)  එම මා	ග ක½න# ප;සංසක්රණය කර ෙදන ෙලස එම ග�වාk 
�රතරෙය ඉ_¯� කරන බව0; 

එ�මා දෙන~ද?  

(ආ) (i) ෙමම මා	ග ප;සංසක්රණය ෙනො3wමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම මා	ග ප;සංසක්රණය කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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"න �යමයq ෙනොමැ; ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම 

පා. 215/’18 

ගo (මහාචා	ය) ආú මාරRංහ මහතා    

ගo ඉ�රා මහåෆ් මහතා    

ගo �¾(	 ර�මා මහතා 

ගo ච#ද Q ෙ�R^ මහතා   

ගo ෙහේෂා Qතානෙz මහතා  

ගo ස"0 සමරRංහ මහතා 

ගo ඉෂාq ර�මා මහතා 

ගo ච"ම ගමෙz මහතා  

ගo අෙශෝක Çයත මහතා   

ගo ෙI¤ mමා	 මහතා   

ගo (ආචා	ය) ජය�ප; Qකමර0න මහතා,— Cලක සහ #~ ලංකා යන �ව 
සමාග�වලට අ; Qශාල අලාභ ලැ®මට ෙහේ�පාදක �, රජය අ�මත පස�පාදන 
�යාප�පා� ~තාමතාම උ_ලංඝනය 3wමට අදාළ ගැට¤ ��බඳව සහ එම 
අප�යාවට වග3ව &� �)ගලය ��බඳව ෙසොයා බලා වා	තා 3wම සඳහා වන 
පා	
ෙ�� Qෙශේෂ කාරක සභාව,— 

අමාත6 ම7ඩලය QR 2011 ¢
 මස 27 වැ� "න අ�මත කරන ලද Þරණය 
සහ අෙනm0 කo� ඇ��ව —  

(අ)  2012 වසෙ	 Rට ආර�භ වන පස ්වසරක කාල kමාවq සඳහා Cලක සහ #~ 
ලංකා යන �ව ෙසේවා සමාග�වලට ~#ක� පාzධනය වශෙය ඇම^කා� ෙඩොල	 
#
යන 520.0q ආෙයෝජනය 3wම; 

(ආ) ඉහත c අර�ද_ 2012 වසෙ	 Rට ඉ"^යට වා	�ක ජා;ක අයවැය 
ඇසත්ෙ��ව
 ෙව3wම; සහ 

(ඇ)  ෙ)hය/ Qෙ)hය බැංm ෙහෝ  ල6 ආයතනව
 ෙක�කා¯න හ"R ණය පහ�ක� 
ලබාගැ�ම �eස ඇම^කා� ෙඩොල	 #
යන 270ක සෛ්වw ඇපකර ෙනොපමාව 
�m0 3wමට භා7ඩාගාරයට බලය ලබා�ම  

යනා� කo� සඳහා ද අ�ම;ය ලබාS ෙහn ද; 

ඉහත සඳහ අ�ම;ය ලබා�ෙම අන�oව, ඔª QR සකසන ලද 
ව6ාපාර සැල�ම පකාරව තම �වයානා සංdතය අ¤0 3wෙ� �යාව
ය සඳහා 
�ල �wමට Cලක �ව සමාගම  QR 2012 වසෙ	� කට&� කරන ලද 
ෙහn ද; 

එයා	 බස්, ෙබෝnං, ෙරෝ_ස් ෙරොnස් සහ ෙජනර_ ඉෙලqóq යන සමාග� 
සම� සාකµඡා ස��; පැවැ0� Cලක �ව සමාගම එc �ෂ්පාදකය 
සම� පැව; සාකµඡා, ස��; �මා3wෙම අන�oව ෙටZ700 එ¾ම ස~ත 
ඒ330-300 �ව යානා හයq (06) ද, ෙටZXWB එ¾ම ස~ත ඒ350-900 
�ව යානා හතරq (04) ද සෘáවම එයා	බස් සමාගෙම #ල� ගැ�මට Þරණයq 
ග� ලැ¨ ෙහn ද;  

තවද, 2017� භාර�මට �ය#ත අමතර ඒ350-900 �වයානා �නq (03) ද, 
ක_බS පදන# ලබාගැ�මට ද Þරණයq ෙගන ;¨ ෙහn ද; 
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පැරe �වයානා ෙව�වට නව �වයානා ෙයද4ෙ� කට&0ත සඳහා 
අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය ලබාගැ�ෙ� පදනම මත Þරණයකට එළඹ ;¨ 
ෙහn ද; 

ප�ව, 2020�, ඒ350-900 �වයානාවq භාර�ම සඳහා ඉඩq ෙවකරන බව 
සහ;ක කරගැ�ම සඳහා 2013 මා	� 31 වැ� "නට ෙපරා�ව එයා	බස් සහ ෙරෝ_ස් 
ෙරොnස් සමාග� සම� අවෙබෝධතා ©Q�මකට එළ�මට Cලක �ව සමාගම 
QR කට&� කර ;¨ ෙහn ද;  

2013 අෙපේ_ මාසෙ:� භා7ඩාගාර ෙ_ක�, RQ_ �වෙසේවා අමාත6ාංශෙ: 
ෙ_ක�, Cලක �ව සමාගෙ� සභාප; හා පධාන Qධායක �ලධාw සහ 
භා7ඩාගාරෙ: �ලධාw අතර පැව; Éස්4මක� රජෙ: k#ත වගc� ස~ත සමාගමq 
වශෙය Cලක �ව සමාගම, එ~ අධ6qෂ ම7ඩලය QR අ�මත කළ ව6ාපාර 
සැල�� පකාරව තම ව6ාපාර කට&� කරෙගන යාම අවශ6 වන බව ඉහත c Éස්4ෙ� 
�ල�න ෙහබ�  භා7ඩාගාර ෙ_ක�වරයා QR පකාශ කර ;¨ ෙහn ද; 

ප�ව, 2013 ¢� මාසෙ:� ඒ350-900 �ව යානයට අදාළ #ල� ගැ�ෙ� ©Q�ම 
අ0ස 3wෙම අන�oව ඒ350 �ව යානයq #ල� ගැ�ම සඳහා එයා	 බස් සමාගම 
සම� අවෙබෝධතා ©Q�මq අ0ස 3wමට Cලක �ව සමාගම QR කට&� 
කර ;¨ ෙහn ද; 

2015 ප�ව එළෙඹන සමෙ: �වයානා අවශ6තාවය සලකා බැí Cලක 
�ව සමාගම නව �ව ගම මා	ග සැල�� කර තව0 ඒ350-900 �වයානාවq 
2014 සැpතැ�බ	 මාසෙ:� ලබාගැ�ම සඳහා Cලක �ව සමාගම QR ග0 
Þරණය ද සම� Cලක �ව සමාගෙ� �වයානා සංdතෙ: ඒ350-900 
�වයානා සංඛ6ාව අට (08) දqවා ඉහළ ෙගොස් ;¨ ෙහn ද; 

ෙමම �ව යානය ක_බS පදනම මත ලබාගැ�මට ෙයෝජනා ඉ"^ප0 3wම 
සඳහා �ව යානා ක_බS පදන# ලබාෙදන සමාග� ෙවත ආරාධනා කර ඒ 
ස�බධෙය ෙ0w� �යාව
යq "ය0 කළ   Cලක �ව සමාගම ෙමම �ව 
යානය ක_බS පදනම මත ලබාගැ�ම සඳහා අවසානෙ:� AetCap නමැ; සමාගම 
ෙතෝරා ෙගන ;¨ ෙහn ද; 

ඒ350-900 ව	ගෙ: �ව යානාවලට පැය 17q දqවා කාලයq එක"ගට �යාසර 
3wෙ� හැ3යාව ඇ; ෙහn එම �ව යානා ව	ගය ෙලෝකෙ: �	ඝතම �යාසර කාල 
පරාසයq ස~ත �වයානා ව	ගය වන ෙහn ද; 

C ලංකාව ෙමම �ව යානය #ල� ග0 � දල හා ෙග4මට එකඟව ඇ; ක_බS 
වා^කය ෙවෙළඳ ෙපොළ ව�නාකමට වඩා සැල3ය &� මZටම3 ඉහළ අගය වන 
ෙහn ද; 

ෙමම �ව යානා අත^ 3Rවq C ලංකාවට ලාභදා� අද#  ෙමෙහ&ෙම~ 
ෙයද4මට ෙනොහැ3 බවq ෙප� ෙගොස් ඇ; ෙහn ද; 

Cලක �ව සමාගෙ� එවකට R� කළමනාකාw0වය QR ග� ලැ¨ Þරණ 
එම �ව සමාගමට ෙමම ෙමම රටට ද දැවැත අලාභයq ෙගන �මට ෙහේ� � 
ෙහnද; 

පහත සඳහ කo� ��බඳව Qම	ශනය කර වා	තා 3wම �eස පා	
ෙ�� 
Qෙශේෂ කාරක සභාවq ප0 කළ &� යැn ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරn:—   

(අ) එවකට R� කළමනාකාw0වය රජය QR අ�මත කර ඇ; පස�පාදන 
�යාප�පා� ස��	ණෙයම ෙනොසලකා හැර කට&� කර ;ෙ<ද යන0; 

(ආ) පව;න ෙවෙළඳ ෙපොළ ත00වය සලකා බැ¯ෙ��, ඉහත සඳහ කර ඇ; ප^" 
�ව යානා #ල� ගැ�ම වැර" Q�ශච්ය පදන� කරෙගන ග� ලැ¨ Þරණයqද 
යන0; 
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(ඇ) එවකට R� කළමනාකාw0වය QR ග� ලැ¨ �යාමා	ග �සා Cලක �ව 
සමාගමට අලාභයq RS�ෙ: ද යන සහ, එෙසේ න�, ඒ කවර �දලqද යන; 

(ඈ) එම අලාභ සඳහා 3Rය� �)ගලෙයq ෙහෝ �)ගලය වග3ව&0ත වෙද 
යන0; 

(ඉ) 3Rය� �)ගලෙයq ෙහෝ �)ගලය ෙහෝ ආයතන ෙමම ග�ෙද� ම� 3Rය� 
අ&� �දලq උපයාෙගන ;ෙ<ද යන සහ එෙසේ න�, ඒ කªoද යන0; 

(ඊ) රජය QR අ�මත කර ඇ; පස�පාදන �යාප�පා� ~තාමතාම උ_ලංඝනය 
3wමට සහ අ&� �ද_ ලාභ ලැ®මට වරදකoව වන 3Rය� �)ගලෙයmට ෙහෝ 
�)ගලයට Qo)ධව ගත &� �යාමා	ග කවෙ	ද යන; සහ  

(උ) කාරක සභාව QR Rය Qම	ශනයට අදාළ යැn සලක� ලබන ෙවන0 ඕනෑම 
කාරණයq ��බඳව.  

2. (අ)  එම  කාරක  සභාව සහ එ~ සභාප;වරයා කථානායකවරයා QR න� කර� 
ලැ�ය &0ෙ0 ය.  

(ආ)   පා	
ෙ��ෙI සථ්ාවර �ෙයෝග අංක 95~ Q*Qධානවල mමq සඳහව ;(ණද, 
ෙමම කාරක සභාව සාමා¾කය QR එq ෙදෙනmට (21) ෙනොවැ½ සංඛ6ාව3 
සමQත Qය &0ෙ0 ය. 

3. එc කාරක සභාවට— 
 (අ) Rය ගණ�රණය �යම කර ගැ�මටද; 

(ආ)  �)ගලය, 
�ෙ_ඛන හා වා	තා කැඳ4මට ද, පා	
ෙ��ව ඉ"^ෙ: ෙහෝ එc 
කාරක සභාව ඉ"^ෙ: ෙප� R�න ෙලස සහ තම සතකෙ: ෙහෝ තම පාලනය 
යටෙ0 ;ෙබන 3Rය� ෙ_ඛනයq, ෙපොතq, වා	තාවq ෙහෝ 
යQ_ලq ඉ"^ප0 
කරන ෙලස 3Rය� �)ගලෙයmට �යම 3wමට ද; 

(ඇ) කාරක සභාෙI සභාප;වරයා ෙහෝ අදාළ කා	යය සඳහා �ශd්ත වශෙය බලය 
පවරන ලද �)ගලයm QR සාq�කoව  වාdකව පwqෂා  ෙකොට  සෙත6qෂණය  
3wමට  ෙහෝ  අ අ&ර3  Qමසා බැ¯මට හා "ªoමq ෙහෝ ප;ඥාවq මත 
සාqෂකoවෙග පශන් 3wමට ද; 

(ඈ)  කාරක සභාව ෙවත සහාය ලබා ගැ�ම �eස අදාළ qෙෂේතය~ Qෙශේෂඥයෙz 
සහ ප4ණයෙz ෙසේවාව ලබා ගැ�මට; සහ 

(ඉ)   ක
 කලට අත	වාර වා	තා ඉ"^ප0 3wමට සහ පා	
ෙ��ව ක_ තබන 
ල)ෙ) ªව ද, Éස4්� පව0වා ෙගන යෑමට ද;  

බලය ;�ය &0ෙ0 ය. 
 

4.   කාරක සභාව Rය පළ� Éස4්� පැවැ04ෙ� Rට මාස හයq (06) ඇ�ළත ෙහෝ 
පා	
ෙ��ව QR ලබාෙද� ලබන ෙවන0 ෙහෝ වැ½Sර කාලයq ඇ�ළත Rය වා	තාව 
සකස ්කළ &0ෙ0ය. 

 
 

 


