
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 8(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 ෙපබරවා  මස 23 වැ" .#රාදා 

2018 මා� මස 06 වැ" අඟහ1වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
ස(ය බැරක� කළමනාකරණය *+ෙ� පන, ෙක-�පත — ෙදවැ�වර *ය/ම.  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
ෙකොළඹ ව2ාපාර වස්� =�මය ස්ථානය අසා�?කරණය *+ෙ� පන, ෙක-�පත — 

ෙදවැ�වර *ය/ම.  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 
 

* 

අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක කට&� අමාත2�මා,— =ෙEශ =�මය 
පනත යටෙ, �ෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන =ෙEශ =�මය පනෙ, 7 වග7ය සමඟ *ය=ය 
&� 29 වග7ය යටෙ, ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක කට&� අමාත2වරයා =O සාදන ලPව, 
2017 ෙනොවැ�බ	 17 "නැ7 අංක 2045/56 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 
2018.02.19 "න ඉ"[ප, කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක කට&� අමාත2�මා,— 

අග =�ශ්චයකාරවරයාෙ] සහ උප[මා_කරණ =�ශ්චයකාරවරයෙ] වැ-` හා 
�මනා ප7ෙශෝධනය *+ම සඳහා ආ3bක ම ව2වස්ථාව යටෙ, dරණය,— දහනව 
වැ� ආ3bක ම ව2වස්ථා සංෙශෝධනෙය සංෙශෝ_ත e ලංකා ප ජාතාfක සමාජවා� 
ජනරජෙ6 ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg 108 (1) ව2වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා_කරණෙ6 
=�ශ්චයකාරවරයෙ] ද අjයාචනා_කරණෙ6 =�ශ්චයකාරවරයෙ] ද වැ-` 
පා	
ෙ��ව =O dරණය කර� ලබන ෙහkද;  

ජනා_ප7වරයා =O 2018.02.17 වැ� "න ඉ"[ප, කරන ලද අමාත2 ම3ඩල 
සංෙEශයට අදාළව 2018.02.20 "නැ7 අමාත2 ම3ඩලෙ6 dරණය අ�ව 
අග =�ශ්චයකාරවරයාෙ] සහ උප[මා_කරණ =�ශ්චයකාරවරයෙ] වැ-` හා 
�මනා 2018.01.01 "න Oට පහත ප[" ප7ෙශෝධනය *+මට අ�ම7ය ලබා � ඇ7 
ෙහkද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙoඛ අංක 3/2017? දrවා ඇ7 අග =�ශ්චයකාරවරයාෙ], 
ෙශේෂඨ්ා_කරණ =�ශච්යකාරවරයෙ], අjයාචනා_කරණෙ6 සභාප7වරයාෙ] 
සහ අjයාචනා_කරණෙ6 =�ශච්යකාරවරයෙ] වැ-`, ජා7ක වැ-` හා ෙසේවක 
සංඛ2ා ෙකො#ෂ  සභාව =O ��ෙයළ කර ඇ�s� අංක I ෙලස ඉ"[ප, කර ඇ7 
ෙoඛනෙ6 සඳහ ප[" 2018.01.01 "න Oට uයා,මක වන ප[" ප7ෙශෝධනය 
*+ම සහ වැ-` ප[ව	තනය �යවෙර �යවර පදනම මත OP *+ම; 



( 2 ) 

 

(ආ) ෙමෙතr වැ-ෙප 25% r වශෙය ෙගව� ලැw =ශාම වැ-` ස?ත �මනාව 
2018.01.01 "න Oට uයා,මක වන ප[" 50% දrවා වැx *+ම,, එම �මනාව නව 
වැ-ප අ�ව ලබන වැ-` �යවර පදන� කර ගණනය *+ම; සහ  

(ඇ) මසකට z.15,000/- r වශෙය ෙගව� ලැw =ශාම වැ-` ර?ත =ෙශේෂ �මනාව 
ෙව�වට, මසකට z. 150,000/- ක =ශාම වැ-පට ගණ ගැෙනන වෘ,dය �මනාවr 
ෙග/ම.  

ඊට  අ�}ලව, e ලංකා ප ජාතාfක සමාජවා� ජනරජෙ6 ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg 
108 (1) ව2වස්ථාව පකාරව අග =�ශ්චයකාරවරයාෙ] සහ උප[මා_කරණ 
=�ශ්චයකාරවරයෙ] වැ-` හා �මනා ඉහත සඳහ ප[" ප7ෙශෝධනය කර� 
ලැ~ය &� යැk ෙමම පා	
ෙ��ව dරණය කරk.   

 

 

 

 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

* 
අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක කට&� අමාත2�මා,— 

හkෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ (Hydroflurocarbons – HFC) අ"යර ගතව �මා *+ම 
��බඳ ෙමො�යo සධානය OP කළ *ගා
 සංෙශෝධනය සඳහා e ලංකාව අ�ගත 
/ම සඳහා ෙයෝජනා ස�මතය,— ෙගෝ�ය උs�ම අවම *+ම ��ස ෙමො�යo 
සධානය =O 1990 � ලඩ සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝපෙහේග සංෙශෝධනය, 
1997 ෙමො�යo සංෙශෝධනය, 1999 ��ං සංෙශෝධනය ෙලස ==ධ ඉලrක ස�රා 
ගැ�මට සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක � හ�වා � ඇ7 අතර e ලංකාව �ය#ත කාල 
වකවා�වල එම සංෙශෝධනයට අ�}ලතාවය දrවා ඇ7 ෙහkද; 

2016 ව	ෂෙ6 සංෙශෝධනය ෙලස *ගා
 සංෙශෝධනය හ�වා � ඇ7 අතර එම� 
2050 වන=ට කාබඩෙයොrසk� ෙටො ~
යන 100 කට සමාන ෙගෝ�ය උs�මට 
දායක වන �තකාරක ප මාණයr භා=තෙය ඉව, *+මට හැ*යාවr ලැෙබන බැ= 
ෙගෝ�ය උs�ම ෙස�ෙගේ� අංශක 0.5 * වැx /ම වළrවා�මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහkද;  

ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg 33(2)(ඌ) යටෙ, ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg ෙහෝ ෙවන, 
ය� 
 ත �7යකට ෙහෝ =_=ධාන වලට පටහැ� ෙනොවනා ¡ද ජාත2තර �7ය, 
චා[ත  වා[ත  ෙහෝ භා=තය අ�ව ඉ- *+මට ජනා_ප7වරයාට බලය ලැ� ඇ7 බැ= 
*ගා
 සංෙශෝධනය සඳහා අ�ගත /මට එකඟතාවය පළ *+ම ද ජනා_ප7වරයාෙ] 
පරමා_කාරය වන ෙහkද; 

ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg 33(අ) ව2වස්ථාව යටෙ, මහජන ආරrෂාව 
ස�බධෙය ත, කාලෙ6 බල පව,නා �7ය ඇ�¢ ය� 
 ත �7යr යටෙ, ද 
ස්ව£ය බලතල, කා	ය සහ ක	තව2 යථා ප[" uයා,මක *+ම සහ ඉ- *+ම 
ස�බධෙය ද ජනා_ප7වරයා පා	
ෙ��වට වග *ව &� ෙහkද;  

2017 සැ`තැ�බ	 29 වැ� "න ජනා_ප7වරයා, මහවැ
 සංව	ධන හා ප[සර 
අමාත2වරයා ෙලස ඉ"[ප, කළ අමාත2 ම3ඩල සංෙEශයට අදාළව ග� ලැw 2017 
ඔrෙතෝබ	 මස 10 "නැ7 අමාත2 ම3ඩල dරණය අ�ව, ෙමො�යo සධානෙ6 
නවතම සංෙශෝධනය වන *ගා
 සංෙශෝධනයට අ�ගත /මට අ�ම7ය ලැ� ඇ7 
ෙහkද;  

ඊට අ�}ලව, ආ3bක ම ව2වස්ථාෙg 33(අ) ව2වස්ථාව පකාරව 
ජනා_ප7වරයාෙ] ෙයෝජනාවr ෙලස හkෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ අ"යර ගතව �මා 
*+ම ��බඳ ෙමො�යo සධානය OP කළ *ගා
 සංෙශෝධනය සඳහා e ලංකාව 
අ�ගත /මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරk. 

* 

�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �රාබP ආඥාපනත යටෙ, �ෙgදනය,— �රාබP 
ආඥාපනෙ, (52 අ_කාරය ¡) 32 වග7ය සමඟ *ය=ය &� 2, 12, 22 සහ 25 වග7 
යටෙ, පා�ය ෙනොවන ස¦්� ආනයනය සඳහා ¡ �රාබEද ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 
අමාත2වරයා =O පනවන ලPව, 2017 ෙදසැ�බ	 19 "නැ7 අංක 2050/11 දරන අ7 =ෙශේෂ 
ගැසW පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.02.19 "න ඉ"[ප, කරන ලද �ෙgදනය අ�මත කළ 
&� ය. 

(අංක 1005 දරන �රාබP �ෙgදනය)  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනත යටෙ, 

�යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනෙ,            
3 වග7ය යටෙ, �ෂ්පාදන බP ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා =O 
සාදන ලPව, 2017 ෙනොවැ�බ	 09 "නැ7 අංක 2044/32 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW පතෙ6 
පළ කර� ලැබ, 2018.02.22 "න ඉ"[ප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 
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* 
�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනත යටෙ, 

�යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනෙ,       
3 වග7ය යටෙ, �ෂ්පාදන බP ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා 
=O සාදන ලPව, 2017 ෙනොවැ�බ	 15 "නැ7 අංක 2045/32 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW 
පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.02.22 "න ඉ"[ප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනත යටෙ, 

�යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනෙ, 3 
වග7ය යටෙ, �ෂ්පාදන බP ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා =O 
සාදන ලPව, 2017 ෙනොවැ�බ	 15 "නැ7 අංක 2045/33 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW පතෙ6 
පළ කර� ලැබ, 2018.02.22 "න ඉ"[ප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනත යටෙ, 

�යමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනෙ, 3 
වග7ය යටෙ, �ෂ්පාදන බP ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා =O 
සාදන ලPව, 2017 ෙනොවැ�බ	 22 "නැ7 අංක 2046/14 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW පතෙ6 
පළ කර� ලැබ, 2018.02.22 "න ඉ"[ප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනත යටෙ, 

�යමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බP (=ෙශේෂ =_=ධාන) පනෙ, 3 
වග7ය යටෙ, �ෂ්පාදන බP ස�බධෙය �දo හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා =O 
සාදන ලPව, 2017 ෙනොවැ�බ	 28 "නැ7 අංක 2047/25 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW පතෙ6 
පළ කර� ලැබ, 2018.02.22 "න ඉ"[ප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 

=ෙEශ §*යා අමාත2�#ය සහ අ_කරණ අමාත2�#ය,— �7 අධ2ාපන සභා 
ආඥාපනත යටෙ, +7,— (276 වැ� අ_කාරය ¡) �7 අධ2ාපන සභා ආඥාපනෙ,                   
7  වග7ය ය ටෙ,, අ_කරණ අමාත2වරයාෙ] එකඟ,වය ඇ7ව සංසථ්ාගත �7 අධ2ාපන 
සභාව =O සාදන ලPව 2017 ෙනොවැ�බ	 28 "නැ7 අංක 2047/27 දරන අ7 =ෙශේෂ ගැසW 
පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.02.20 "න ඉ"[ප, කරන ලද +7 අ�මත කළ &� ය.  

* 

=ෙEශ §*යා අමාත2�#ය සහ අ_කරණ අමාත2�#ය,— අ_කරණ සං=ධාන පනත 
යටෙ, �ෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ_කරණ සං=ධාන පනෙ, 60 වග7ය සමඟ *ය=ය 
&� එ£ පනෙ, 61 වග7ය යටෙ,, අග=�ශච්යකාරවරයාෙ] එකඟ,වය ඇ7ව, අ_කරණ 
අමාත2වරයා =O සාදන ලPව 2017 ෙදසැ�බ	 21 "නැ7 අංක 2050/34  දරන අ7 =ෙශේෂ 
ගැසW පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.02.20 "න ඉ"[ප, කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

 
 

* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 
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2018 මා� මස 07 වැ" බදාදා 

වා¨ක ���z අෙ`rෂා කරන පශ්න 
1639/’17 

ගz න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— =P
බල හා �න	ජන�ය බලශr7 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) ෙනෝබo [ෙසෝසස ්
#ට� නමැ7 සමාගම =O ලංකා =P
බල ම3ඩලය 
ෙවත ව[ වර සපයා ඇ7 �¢ ගo අ«z පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගo අ«z ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ7 ස�¬	ණ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම =O �O ෙවලාවට ගo අ«z සැපමට අසම, /ම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරො®ෙචෝෙo ගo අ«z බලාගාරෙ6 uයාකා[,වය අ,?-/මට OP ¡ 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ =P
 ජනක යත අ,?-/ම �සා ලංකා =P
බල ම3ඩලයට OP/ ඇ7 
පාbව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) (i) ෙනෝබo [ෙසෝසස ් 
#ට� ආයතනය =O ලබාෙගන ඇ7                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
e ලංකාෙg ෙE�ය �ෙයෝ�තය ෙව ෙව වශෙය  ක³zද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත £ ගo අ«z සැප� එ£ 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1669/’17 

ගz අෙශෝක µයත මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා, සභාව යටෙ, �,තලම "සf්rකය �ළ uයා,මක වන පළා, 
පාලන ආයතන =O අපදව2 සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව2 කළමනාකරණය සඳහා ව2ාපෘ7යr ෙමම පළා, පාලන 
ආයතන සඳහා හ�වා � 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙ6 Oට ෙ� දrවා එම ව2ාපෘ7ය සඳහා එr එr පළා, 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ7 පහ�ක� හා �දo පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1690/’17 

ගz ඩ]ලස් ෙEවානද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05 "නැ7 අංක 1130/22 දරන ගැසW �ෙgදනය ම� එrස, 
ජාdෙ] සං=ධානෙ6, ෙකොෙEO ස?තව නකoස ් ක� වැ�ය සඳහා 
ෙලෝක උzම ත,,වය ලැ¸s බව,; 
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 (ii) ඉහත ෙකොෙEOවල පධාන ෙකොෙEOය පකාරව, නකoස ්ක�වැ�යට ඉතා 
ආසනව �?� #�ෙ`, ප=ල, පාතP�බර, ල]ගල, =oග�ව, ර,ෙතොට, 
උ¹ෙවල හා මාතෙo යන පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාස 8ට අය, අrකර 
2000ක =ශාල,වෙය &, º# පමාණයr උrත ක�වැ�ය සමඟ ඒකාබEධ 
කර ෙනොමැ7 බව,; 

 (iii) එබැ=, නකoස ් ක�වැ�ය ෙලෝක උzම ත,,වෙය ඉව,*+ෙ� 
අවදානමකට ලrව ඇ7 බව,;  

එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) (i) නකoස ්ක�වැ�ය ෙලෝක උzම ත,,වෙය ඉව,*+ම වළrවා ගැ�ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අrකර 2000ක º# පමාණය නකoස ්ක� වැ�ය සමඟ 
ඒකාබEධ *+ම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ? ව	තමාන ත,,වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1695/’17 

ගz ෙමොෙහොම� නව= මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ6� �,තලම "සf්rකෙ6, කo��ය පාෙE�ය සභාව, 
ෙනොෙරො®ෙචෝෙලk ග�මානය �ළ ළමා උද2ානයr �?-/මට අ�ම7ය 
ලබා � 7ෙ8ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ� ළමා උද2ානයr �?-වා 7ෙ8ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන?ද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ �දලr ලැ� 7ෙ8ද;  

 (ii) එම �දo ලැ� ඇ,ෙ, කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1697/’17 

ගz ~මo ර,නායක මහතා,— =P
 සංෙEශ හා x�ටo ය�තල පහ�ක� 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) e ලංකාව �ළ uයා,මක *+මට ෙයෝ�තව 7w “¼ගo ½” ව2ාපෘ7ය 
ස�බධෙය ¼ගo සමාගම හා e ලංකා රජය අතර ඇ7කර ග, ¿=�මr 
ෙහෝ එකඟතා 
ය=oලr 7ෙ8ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ¼ගo සමාගම ෙතෝරා ගැ�මට රජය dරණය කළ පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව2ාපෘ7ය සඳහා e ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ ¡ හා ලබාP පහ�ක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව2ාපෘ7ය සඳහා e ලංකා රජයට වැය ¡ �දල ෙකොපමණද; 

 (v) ¼ගo සමාගම Àවගත කළ බැ½නය කඩා වැÁමට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ ප+rෂණයr OPකර වා	තාවr �¹, කර 7ෙ8ද; 

 (vii) ¼ගo සමාගම ෙමම ව2ාපෘ7ය අතහැර ඇ7 බවට පකාශ කර 7ෙ8ද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ ¿=�ම හා එකඟතා කඩ/ම ෙහේ�ෙව ඇ7 ¡ Ãල2මය හා 
අ�¹, හා� කවෙ	ද; 

 



( 7 ) 

 

 (ix) එම හා�වල වග£ම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1732/’17 

ගz ෙස6k� අ� සාÅ	 ම³ලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) උ�z හා නැෙගන?ර පළා, �ළ �?� එr එr අධ2ාපන කලාපයට අය, 
�ස
්� පාසo සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉසල්ා�, ඉසල්ා� අධ2යනය සහ අරා~ ඉගැ/� කට&� අÆrෂණය OP 
කරන සහකාර අධ2ාපන අධ2rෂවzෙ] (ඉසල්ා�) න� කවෙ	ද; 

 (iii) සහකාර අධ2ාපන අධ2rෂවz (ඉසල්ා�) ෙනොමැ7 අධ2ාපන කලාපවල 
න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත £ =ෂයය ඉගැ/ම අÆrෂණය *+ෙ� කා	යය 
පවර� ලැබ ඇ7 අÆrෂකවz ක³zද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) (i) e ලංකා අධ2ාපන ප[පාලන ෙසේවය (=ෙශේෂ කා3ඩය - ඉසල්ා�) සඳහා 
�ර`පාb ෙදකr පමණr ගැසW �ෙgදනය �ළ පළ කරන ලද බව,; 

 (ii)  =ෂයමාලාව �ළ ආග#ක අධ2ාපනය අ�වා	ය බව,; 

 (iii) ඉසල්ා� ඉගැ/� කට&� අÆrෂණය ෙනො*+ම, �ස
්� Çෂ2යෙ] 
ආග#ක අධ2ාපනය ෙකෙර? අ?තකර බලපෑමr ඇ7 කරන බව,;  

එ�මා දෙන?ද? 

(ඇ) (i) e ලංකා අධ2ාපන ප[පාලන ෙසේවෙය? (=ෙශේෂ කා3ඩය - ඉසල්ා�) ෙසේවක 
සංඛ2ාව වැx *+මට �යවර ග� ලබෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ2ාපන අධ2rෂවz 
(ඉසල්ා�) ප, *+මට �යවර ග� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය OP කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1743/’17 

ගz Á. රං�, ද ෙසොkසා මහතා,— බධනාගාර ප7සංස්කරණ, �නz,ථාපන, 
නැවත ප"ං¨ *+ම හා ?P ආග#ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�z සඳහා බඳවා ගැ�මට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව =O 2016 ව	ෂෙ6 ස��ඛ ප+rෂණයr පැවැ,¡ බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Oට 2016.10.27දrවා පැවැ,¡ ස��ඛ ප+rෂණ සහ 
2016.11.03 Oට 2016.11.12 දrවා පව,වන ලද වÉහගත ස��ඛ 
ප+rෂණෙ6 ප7ඵල මත අදාළ තන�z සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයP�කzව සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�z සඳහා බඳවා ගැ�� කර ඇ7 බව හා අදාළ ¿=�� 2016.11.24 
"න අ,ස කරන ෙලස �P�ක�ලාËට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
ම� දැ�� � නැවත එය කo දැ�ෙg මද; 

 (iv) එෙසේ කo දැÃ ප,/� ෙ� වන=ට, ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

 



( 8 ) 

 

(ආ) (i) ප,/� ලබා �ෙ� ගැටÌ සහගත ත,,වයr 7~ය�, ප,/�ලාË 
අපහ�තාවයට ප,වන අ&[ ඔ³ට ¿=�� 
� ලබා Pෙ මද; 

  (ii) �P�ක� ස�රන ලද ප,/�ලාËට ප,/� ලබා ෙනො�ෙම ඔ³ දැx 
අපහ�තාවයකට ප,ව O�න බව ��ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, ප,/� නැවත ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මැ= මස 08 වැ" අඟහ1වාදා 

වා¨ක ���z අෙ`rෂා කරන පශ්න 
1246/’16 

ගz පEම උදයශාත Àණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන=ට f¹ණාමලය "සf්rකය �ළ ජා7ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම3ඩලය ම� �[OP පා�ය ජලය සපය� ලැබ 7w �වාස 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන=ට �[OP පා�ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව &දමය ත,,වය �මවන �z පා�ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එr එr  ව	ෂය සඳහා රජය =O ෙව කරන ලද �¢ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) &දමය ත,,වය �ම /ෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතr පා�ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7 ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �¢ �දල එr එr ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Oයoෙල?ම පග7 වා	තාවr ඉ"[ප, කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන?ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1330/’16 

ගz ¸E_ක ප7රණ මහතා,— =P
බල හා �න	ජන�ය බලශr7 අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) �මාස?ත ලංකා  ටාසේෆෝම	ස ්  (LTL)  සමාගෙම? උප සමාගමr ෙලස 
LTL ෙපොෙජrWස ්සමාගම �?ට¡ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එ? 100% ක අk7ය 7ෙ8ද; 

 (iii)  එ? ව	තමාන අk7කzව ක³zද; 

 (iv) ෙ� වන=ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජrWස ් සමාගෙ� ෙකොටස් ?#/ 
7ෙ8ද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජrWස ්සමාගෙම? ෙකොටස ්  අස� *+මට 
ෙහෝ පැව+මට අk7යr ලබා Pෙ ක³zද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අය, �/ස LTL ෙපොෙජrWස ්(�Eග
ක) නමැ7 උප සමාගම 
2006  ප� =ගණන වා	තාවට ඇ�ළ, / ෙනොමැ7 බව,; ඒ ෙහේ�ෙව 
ෙමම සමාගෙ� ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බව,;  
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 (ii)  ෙ� ��බඳව ප+rෂණයr OP කර 2006 වසෙ	 Oට ෙ� දrවා රජයට අ?# ¡ 
ලාභාංශ �දo ලබා ගැ�මට කට&� කරෙද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1408/’16 

ගz බPල Àණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත  අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය? අංක 182 ෙයෝජනාවට අ�ව, පාථ#ක ක	මාත 
ක³Oලයr (Primary Industry Council) �?-ව� ලැ¸ෙgද; 

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

 (iii) උrත අයවැය ෙයෝජනාෙව?, පාථ#ක ක	මාත ක³Oලයr �?-/ෙ� 
අර�s හා ඒ සඳහා ¡ වැඩ��ෙවළ සැෙක= පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ක³Oලයට ස�බධවන =ෙශේෂඥයෙ] නාම ෙoඛනයr ඉ"[ප, 
කරෙද; 

 (v) උrත ෙයෝජනාෙව? සඳහ වන e ලංකාෙg දැනට ස(යව පව,නා පාථ#ක 
ක	මාත ��බඳ ලැkස�්වr ඉ"[ප, කරෙද;  

 (vi) 2009 &ද ගැ-� �ම/ෙම ප�, උ�z නැෙගන?ර ඇ�¢ව e ලංකාව �ළ 
අ¢7 ඇරඹ ූපාථ#ක ක	මාතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1742/’17 

ගz ච#ද = ෙÒO[ මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) බPoල "සf්rකය �ළ �?� අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාrෂ�ක =ෂය ධාරාෙව 
පං7 පැවැ,ෙවන පාසo සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසoවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට බPoල "සf්rකය �ළ O�න තාrෂ�ක =ෂය උගවන Àzවරය 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ³ෙ] න� හා දැනට ෙසේවෙ6 �රතව O�න පාසo කවෙ	ද; 

 (v) ඉ"[ෙ6� බPoල "සf්rකෙ6 O� අතර තාrෂ�ක =ෂය පච
ත *+මට 
අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2142/’17 

ගz අෙශෝක µයත මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා, සභාෙg අමාත2 Óර දරන අමාත2වරයෙ] න� කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ³ දරන අමාත2ාංශ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එr එr අමාත2වරයා යටෙ, ඇ7 ආයතන හා ෙවන, ව2වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙ	ද; 

 (iv) ව,ම යහපාලන රජය බලයට ප,/ෙම ප�ව එr එr අමාත2වරයා 
=O ලබා � ඇ7 ප,/� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ප,/� ලබා ග, �Eගලයෙ] න�, 
�නය, අධ2ාපන �P�ක� හා 
තන�z කවෙ	ද; 
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 (vi) එම ප,/� ලබා�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙgදය කවෙ	ද; 

 (vii) ප,/� ලබා�ෙ�� ය� අක#කතාවr OP/ ඇ,න�, අමාත2ාංශය ඒ 
ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2206/’17 

ගz ඩ]ලස ්ෙEවානද මහතා,— Æවර හා ජලජ ස�ප, සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) *�ෙනො®¨ "සf්rකෙ6, �න+ පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාසෙ6,  
වලkපාb ග�මානෙ6 Æවර ප³o 300කට අ_ක සංඛ2ාවr Ôව,වන බව,; 

 (ii)  ෙමම ප³o අත[ ප³o 100r පමණ සෘÕවම Æවර ක	මාතෙ6ද, 
අෙන¹, ප³o ෙවන, §*යාවලද �රත ³වද, පමාණව, ආදායමr 
ෙනොමැ7ව Ôව, වන බව,; 

 (iii) ඉහත සඳහ Æවර කා	#කය "නපතා *ෙලෝගෑ� 1000 කට අ_ක 
ක¹¢ව සහ �ÖP ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන, සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා,වලට යවන බව,;  

එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙ] Ôවෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙEශෙ6 �ÖP 
ආහාර සකස ්කරන ක	මාත ශාලාවr ඉ"*+මට අවශ2 �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2225/’17 

ගz ඉ. චාoස ් �	මලනාද මහතා,— තැපැo, තැපැo ෙසේවා හා �ස
්� ආග#ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �ල7g "සf්rකෙ6 uයා,මක ¡ "සf්r තැපැo අ_කා[ කා	යාලය &ද 
සමෙ6� වසා දැÃ බව,; 

 (ii) නැවත ප"ං¨ *+� කට&� ආර�භ /ෙම ප� අෙන¹, OයÌ කා	යාල 
නැවත ආර�භ කළද ෙමම කා	යාලය පමණr ෙ� දrවා ආර�භ කර 
ෙනොමැ7 බව,; 

 (iii)  එබැ=, *ෙලෝ ×ට	 100r පමණ ඈ7 �?� ව³�යාව "සf්r තැපැo 
කා	යාලයට  ෙගොස ් තමෙ] තැපෑලට අදාළ ගැටÌ ඉ"[ප, *+ෙ� ඉතා 
අ�z ත,,වයට �ල7g "සf්r ජනතාව �Öණ � O�න බව,; 

 (iv) ෙමම කා	යාලය නැවත ආර�භ *+ම ස�බධෙය මා =O  2017.07.07 
"නැ7ව 
 ත ඉo�මr ෙයො�කළ බව,; 

 එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) එෙසේ න�, �ල7g "සf්r තැපැo අ_කා[ කා	යාලය ඉතා කxන# නැවත =වෘත 
*+මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2236/’17 

ගz ~මo ර,නායක මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත2�මාෙ] ෙපෞEග
ක කා	ය ම3ඩලයට 
අ�&rත �ල වාහන සපයා ඇ7 එr එr �ලධා[යාෙ] නම, තන�ර, ෙවකර ඇ7 
වාහනෙ6 ව	ගය, 
යාප"ං¨ අංකය සහ එම ෙව *+ම සඳහා අ�ම7ය ලබා Pෙ 
ක³z =Oද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2297/’17 

ගz ෙහේෂා =තානෙ] මහතා,— කෘÙක	ම අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ර,න�ර "සf්rකය සඳහා අ�මත කෘÙක	ම ප	ෙ6ෂණ �ෂප්ාදන සහයක  
�ලධා[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ6 �&� �ලධා[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ³ ෙසේවෙ6 �&� ගාම �ලධා[ වස� කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට එම තන�ෙර? පව7න �ර`පාb සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම �ර`පාb �ර/මට අමාත2ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2302/’17 

ගz (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා 
ආ	Cක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) Ûෂණ ම	දන ක#- ෙoක� කා	යාලය �?-වන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එය පව,වාෙගන ¿ය කාල වකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iii) එම කා	යාලයට අ�&rතව ෙසේවය කළ කා	ය ම3ඩලය  ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ කාල�මාව �ළ එම කා	යාලයට ලැ¸s පැ#�
 සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) වැxPර =ම	ශනය සඳහා එr එr ආයතනයට එම පැ#�
 ෙයො� කළ 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) අදාළ කාල �මාව �ළ එම කා	යාලෙ6 නඩ,� සඳහා දරන ලද =යදම 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2347/’17 

ගz ෙරෝ?Ü ¹මා[ =ෙÒර,න මහ,#ය,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙo "සf්rකෙ6, මධ2ම පළා, සභාව යටෙ, පාලනයවන පාසo 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසoවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම පාසo අත[, වැඩබලන =Pහoප7වz O�න පාසo සංඛ2ාව 
හා ඒවාෙ6 න� කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට "සf්rකෙ6 පව7න Àz �ර`පාb සංඛ2ාව, එr එr අධ2ාපන 
ෙකොWඨාසය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 



( 12 ) 

 

 (v) මාතෙo "සf්rකෙ6 =Pහoප7 �ර`පාb හා Àz �ර`පාb �ර/මට 
අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2415/’17 

ගz �ෂාර ඉ��o අමරෙසේන මහතා,— වා[මා	ග හා ජලස�ප, කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ¹zණෑගල "සf්rකෙ6 ඇ7 වැg සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැgවල න� එr එr මැ7වරණ ෙකොWඨාසය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ව,ම යහපාලන රජය බලයට ප,/ෙම ප�ව ෙ� දrවා "සf්rකෙ6 
"&s කරන ලද වැg හා ඒ සඳහා වැය කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ	Ýය අමාත2ාංශය ම� වයඹ පළා, වා[මා	ග සංව	ධනය *+මට ෙමම 
ව	ෂය සඳහා z�යo #
යන 400r �දා හැර ඇත,, අදාළ සංව	ධන කට&� 
ෙ� වනෙතr ආර�භ කර ෙනො7�ම ෙහේ�ෙව, එම �දo ය� 
භා3ඩාගාරයට යෑෙ� අවදානමr ම� / ඇ7 බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �දo "සf්rකෙ6 වැg සංව	ධනය සඳහා ෙයොදා ගැ�මට 
අමාත2ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2439/’17 

ගz Á. රං�, ද ෙසොkසා මහතා,— සමාජ ස=බලගැ/�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උzමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන=ට රට �ළ සමෘE_ සහනාධාරය ලබන ප7ලාË සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය ෙව කර ඇ7 �¢ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප7ලාË ස�බධෙය �ප ව2ා`ත ස×rෂණයr OP කර� ලැ¸ෙgද; 

 (iv) එම ස×rෂණය සඳහා සහභාÞ ¡ �ලධා[ට ය� �මනාවr ලබා Pෙ 
න�, ඒ කවර පදනමr මතද;  

 (v) එම ස×rෂණෙ6 අර�ණ කවෙ	ද; 

 (vi) එම ස×rෂණය සඳහා වැය කළ �¢ �දල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2446/’17 

ගz වා�ෙEව නානායrකාර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව,ත, හැඳල, ව,තල 
�නෙය? ප"ං¨ ආ	. ජයබාo 
මහතා, e ලංකා මහ බැං¹ෙg 
යාප"ං¨ �මාස?ත ෙස
ෙකෝ [යැo�  
ඇ� ෙකොෙසො
 ෙ�ට� සමාගෙ� z�යo #
යනයr, වසර �නකට 
තැප, කර එk ලැෙබන ෙපො� ආදායෙම Ôව, ¡ බව,; 

 (ii)  ෙමම �දල සඳහා ෙග=ය &�  ෙපො
ය ව[ වර අකමව,ව ෙගවා ඇ7 බව,; 

 

 



( 13 ) 

 

 (iii) Ã
ක තැප� �ද
 ඉ7[ව ඇ7 z. 525,000/- ක �දල කo �+ම මත 
ආප� ෙග/මට �ය#ත ³වද, ෙකොපමණ ඉo�� කළද සමාගම =O එම 
�දල ආප� ලබා ෙනොෙදන බව,; 

එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) ඉහත £ සමාගම ඇ�¢ ෙමබ� තව, සමාග� රාÇයr ෙ� අ&[ තැප,කzවට 
වංචා *+ම ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	දැk එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2466/’17 

ගz ඉෂාr රÖමා මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාසෙ6, කලාවැව ග�මානෙ6 ප³o 
2500 r පමණ Ôව, වන බව,; 

 (ii) ෙමම ග�මානය, "සf්rකෙ6 ජනා£	ණ සහ ඉතා �ගෙය නාග+කරණය 
ෙව# පව7න ග�මානයr /ම ෙහේ�ෙව ෙම? අ�z මා	ග හා කා� 
පEධ7 ��ෙවළට සකස ්*+ම අත2වශ2 / ඇ7 බව,; 

 එ�මා දෙන?ද? 

 (ආ) (i) ෙමම අbපාb ස�¬	ණ කර ගැ�ම සඳහා අවශ2 ප7පාදන ලබා ෙදෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?      
  

  

2018 මැ= මස 09 වැ" බදාදා 

වා¨ක ���z අෙ`rෂා කරන පශ්න 
 

1332/’16 

ගz ¸E_ක ප7රණ මහතා,— =P
බල හා �න	ජන�ය බලශr7 අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා =P
බල ම3ඩලය යටෙ, ලංකා ටාසේෆෝම	ස ්න# ආයතනයr 
7¸ෙද; 

 (ii)  එම ආයතනෙ6 නම ෙවනස ්කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එ? ව	තමාන නම කවෙ	ද; 

 (iv) �/ස එoÁඑo ෙහෝox]ස ්(ෙපෞE.) සමාගමට අය, ෙකොටස ්ෙබ� ෙගොස ්
ඇ,ෙ, ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්zව ස�ව ඇ7 ෙකොටස ්පාලනය කර� ලබෙ 
ක³z =Oද; 

 (vi) එ? ෙකොටසක්zවෙ] න� හා ඔ³ ස�ව ඇ7 ෙකොටස ්සංඛ2ාව ��බඳ 
ෙoඛනයr ඉ"[ප, කරෙද; 

 (vii) ෙසේවකභාර ¿=�� අ�ව, එය �?-වා ෙකොපමණ කාලයr ඇ�ළත ඔ³ෙ] 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ³ ෙකොටසක්zව බව දවා 7ෙ8ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන?ද? 



( 14 ) 

 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙම? ආර�භක ෙකො ටසක්zව ක³zද, ඔ³ ස�ව 7w 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්zව අතර ලංකා =P
බල ම3ඩලෙ6 ෙසේවකය 
O�ෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඔ³ට ළබැâයාව ��බඳව ��ගැ-ම 7ෙබන බව එ�මා 
��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) (i) COPE වා	තාෙg සඳහ ප[" �/ස එoÁඑo ෙහෝox]ස ් (ෙපෞE.)   
සමාගෙම z�යo දස ලrෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණයr ලංකා  =P
බල 
ම3ඩලයට ෙනොෙගවා 7ෙබන බව දෙද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය ෙගන ඇ7 uයාමා	ග කවෙ	ද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1619/’17 

ගz ෙහේෂා =තානෙ] මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ර,න�ර "සf්rකෙ6 �ගෙය "&s වන ඇã
��ය නගරය �ළ ව2ාපා[ක 
ඉඩ� සඳහා ?#ක� ලබා�ෙ� ගැටÌවr පව7න බව  ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, �වැර" අ&[ ඉඩ� ?#ක� ලබා�මට ෙගන ඇ7 �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙ6 ඉඩ� ස�බධෙය =හාරසථ්ානයr අk7වාOක� පකාශ 
කරන බැ=, ව2ාපා[කය තමෙ] ව2ාපා[ක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැ¿
 
ඉ"*+ම OP ෙනොකරන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම =හාරසථ්ානයට ෙම£ ඉඩ� ස�බධෙය සත2 වශෙයම ඇ7 
?#කම කවෙ	ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Oට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව2ාපා[ක සථ්ාන är7 =â# 
O�න ව2ාපා[කයට ඒවාෙ6 ?#ක� ලබා�මට,,  තම ව2ාපාර කට&� 
කරෙගන යාම සඳහා ව2ාපා[ක පජාවට පහ�ක� සැපමට,  �යවර 
ගෙද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1651/’17 

ගz ච#ද = ෙÒO[ මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන=ට e ලංකා අධ2ාපන ප[පාලන ෙසේවෙ6 �&rතව O�න �¢ 
�ලධා[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ලධා[ෙ] න�, තන�z නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට අධ2ාපන ප[පාලන ෙසේවෙ6 පව7න �ර`පාb සංඛ2ාව හා �ර`පාb 
පව7න ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv)  එම �ර`පාb �ර/මට අමාත2ාංශය =O තරඟ =භාග පව,වා 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම =භාගෙය සම, ¡ අයෙ] න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 

 



( 15 ) 

 

 (vi) එම �[සට ප,/� ලබා�මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1729/’17 

ගz ~මo ර,නායක මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ෙE�ය හා =ෙE�ය අධ2ාපන කට&� සඳහා e ලාං*කයට ජනා_ප7 
අර�දල ම� ¬	ණ ෙහෝ අ	ධ Çෂ2,ව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළr 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ අ�ව ඒ සඳහා �Pසස් ෙතෝරා ග� ලබන 
පදනම හා කමෙgදය කවෙ	ද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල¹s ලබාගනා Çෂ2යට Çෂ2,ව 
ලබා�ෙ� කමෙgදයr 7ෙ8ද; 

 (iv) පශච්ා, උපා_ අධ2ාපනය සඳහා උපා_ධා[ට Çෂ2,ව ලබා�ෙ� 
කමෙgදයr 7ෙ8ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන, ෙE�ය ෙහෝ =ෙE�ය Çෂ2,ව ලබා�ෙ� 
කමෙgදයr 7ෙ8ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම කමෙgදය කවෙ	ද; 

 (vii) ව	ෂ 2005 Oට 2017 දrවා ඉහත (iii) සහ (iv) ? සඳහ කමෙgදවලට 
ප[බා?රව, ෙE�ය ෙහෝ =ෙE�ය Çෂ2,ව ලබාග, �Eගලයෙ] න�, �දල, 
ආයතන හා =ෙEශ රටr න�, එම රෙට? නම එr එr ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1735/’17 

ගz වා�ෙEව නානායrකාර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා 
ආ	Cක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) =ෙE�ය =ශව්=ද2ාලය? අධ2ාපනය සඳහා යන e ලාං*ක Çෂ2ය 
ෙව�ෙව වසරකට වැයෙවන �දල සඳහා e ලංකාෙg =ෙEශ �දo 
සං¨තයට දැ+මට OPවන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞEග
ක =ෙEශ සංචාරය සඳහා =ෙEශගතවන �Eගලය ෙව�ෙව e 
ලංකාෙg �දo සං¨තයට වසරකට දැ+මට OP වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) e ලංකාෙව යැෙවන ෙවළඳ භා3ඩ ෙහෝ ෙසේවාව ෙව�ෙව  ලංකාවට 
  අය=ය &� =ෙEශ �ද
 ෙකොපමණ �දලr ෙනොලැෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1755/’17 

ගz ල£ ජයව	ධන මහතා,— කෘÙක	ම අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩ� ෙනොමැ7 �Eගලයට තම ¹åz ඉඩෙම ප	චස ් 10ක 
ෙකොටසr ෙගොඩකර �වසr ඉ"කර ගැ�මට අවසර ලබා�ම �	ඝ කාලයක 
Oට පැව7 බව දෙද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩ� අ?# �Eගලයට තම ¹åz ඉඩෙම ප	චස ්10 ක පමණ 
ෙකොටසr ෙගොඩකර �වසr ඉ"*+ම සඳහා ලබා � 7w අවසථ්ා අ?# කර 
ඇ7 බව ��ගෙද; 



( 16 ) 

 

 (iii) එම�සා "වkෙ ==ධ පෙEශවල ඉඩ� ෙනොමැ7 =ශාල �[සr අසරණ 
ත,,වයකට ප,ව O�න බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද?  

(ආ) (i) ¹åz ඉඩෙම ප	චස ්10ක පමාණයr ෙගොඩකර ගැ�ම සඳහා ෙ� වන=ට  
ෙගො=ජන ෙසේවා ෙදපා	තෙ��වට අයP� කර ඇ7 �Eගලය සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම �Eගලයට ඉතා කxන# එම ප	චස ්10ක ¹åz ඉඩ� ෙගොඩකර 
ගැ�මට අවසථ්ා සලසා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Oටද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1866/’17 

ගz එස්. එ�. ම[rකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා?ර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ"[ ව	ෂ 03 ඇ�ලත ආර�භ *+මට �ය#ත ෙකොළඹ  "සත් ærිකෙ6 නාග[ක 
�වාස ව2ාපෘ7 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �වාස ව2ාපෘd? ඉ"*+මට අෙ`rÙත �වාස ඒකක සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �වාස ව2ාපෘ7 සඳහා �ශ්̈ ත ඉඩ� හ�නාෙගන 7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ඉඩ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද?  

(ආ) (i) ෙමම ව2ාපෘ7 සඳහා වැය *+මට අෙ`rÙත �¢ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ෙපෞEග
ක අංශෙ6 ආෙයෝජන පව7ෙ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) රාජ2 හා ෙපෞEග
ක ආෙයෝජනව
 ඉ"කර� ලබන �වාස සංඛ2ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව2ාපෘ7 අවස *[මට බලාෙපොෙරො,� වන "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (v)  ෙමම �වාස ව2ාපෘ7වල �වසක �¢ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

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

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2590/’17 

ගz �හාo ගල`ප,7 මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ6� පහ වසර Çෂ2,ව =භාගය සම, ¡ OයÌම Çෂ2යට 
Çෂ2ාධාර �දo ලබාෙදෙද; 

 (ii) එr Çෂ2ෙය¹ට මසකට ලබාෙදන Çෂ2ාධාර �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) Çෂ2ාධාර ලබා �ම සඳහා මසකට වැයවන �¢ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 ව	ෂයට අදාළ Çෂ2ාධාර �දo ෙගවා 7ෙ8ද; 

 (v) 2017 ව	ෂෙ6 කවර මාසය දrවා Çෂ2ාධාර �දo ෙගවා 7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) (i) Çෂ2ාධාර �දo ලබාගැ�ම සඳහා පහ වසර Çෂ2,ව =භාගය සම,/මට 
අමතරව ෙවන, �P�ක� අවශ2 වෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම �P�ක� කවෙ	ද; 

 (iii) එම �P�ක�වලට අදාළ �	ණායක සකස ්කර ඇ7 ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (iv) අ7ෙ	ක �P�ක� ෙනොසලකා පහ වසර Çෂ2,ව =භාගය සම, Çෂ2ය 
OයÌ ෙදනාට Çෂ2ාධාර �දo ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මැ= මස 10 වැ" ?හස්ප@�දා 

වා¨ක ���z අෙ`rෂා කරන පශ්න 
837/’16 

ගz ¸E_ක ප7රණ මහතා,— පවාහන හා O=o Àව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙ6 මධ2ම බසන්ැව�ම, ÀණOංහ�ර ෙපෞEග
ක බස ්නැව�ම 
හා බැස�්ය මාවෙ, �?� ෙපෞEග
ක බස ් නැව�ම යන සථ්ානය?  
බසර්ථව
 ක`ප� ලබා ගනා බව,; 

 (ii) ම,දව2 හා ෙවන, අයථා uයාවට ස�බධ �Eගලය තම ව2ාපාර 
කට&� සඳහා ෙමම සථ්ාන ෙයොදා ගනා බව,; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය? ෙE�ය හා =ෙE�ය මÞ සඳහා ප æමාණව, පහ�ක� 
ෙනොමැ7 බව,; 

එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) (i) උrත අයථා ක æයිාව? ෙයෙදන �Eගලය මැඬ�මට ක æයිාමා	ග ෙගන 
7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016 ව	ෂය �ළ අ,අඩංÀවට ග, සහ �7 ම� කට&� කළ 
�Eගලය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය? ආරéාවට ෙපො�Oය ෙයොදවා 7ෙ8ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බස ්නැව��වල වැO*� ඇ�¢ ය�තල පහ�ක� වැx "&s *+මට  
�යවරෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

  යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1247/’16 

ගz පEම උදයශාත Àණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන=ට �,තලම "සf්rකය �ළ ජා7ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම3ඩලය ම� �[OP පා�ය ජලය සපය� ලැබ 7w �වාස 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන=ට �[OP පා�ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව &දමය ත,,වය �මවන �z පා�ය ජලය ලබා �ම 
ෙව�ෙව එr එr  ව	ෂය සඳහා රජය =O ෙව කරන ලද �¢ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) &දමය ත,,වය �ම /ෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතr පා�ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7 ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �¢ �දල එr එr ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Oයoෙල?ම පග7 වා	තාවr ඉ"[ප, කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1550/’17 

ගz බPල Àණව	ධන මහතා,— �දo හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 205ට අ�ව, යත සඳහා ආෙයෝජනය කර# 
දැනට පව,නා ව2ාපාර �¢o *+ම සඳහා න/කරණ "[ගැ/මට බP සහන 
ලබාP ව2ාපාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) උrත ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙEÇය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ව ම� බP 
සා�බලය ලබාP ව2වසායකයෙ] න� සහ 
�නය ඉ"[ප, 
කරෙද;  

 (iii) උrත බP සහනය ලබාග, ව2ාපාර =O ආෙයෝජනය කරන ලද යත êත 
කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම න/කරණ ව2ාපෘ7ය ම� බP ගණනය *+ෙ�� සැළ*oලට ග, ඇ7 
කරන ලද නව §*යා සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1759/’17 

ගz ච#ද = ෙÒO[ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) කැ�කසළ පශන්ය =ශාල ගැටÌවr / 7ෙබන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම කැ�කසළ ගැටÌව =සëමට පළා, පාලන ආයතන ෙවත අමාත2ාංශය 
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙ	ද; 

 (iii) පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත2ාංශෙ6 Ãල2 ප7පාදන මත ව2ාපෘ7 
uයා,මක කර� ලබන පළා, පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv)  කැ�කසළ පශන්ය =සëමට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2207/’17 

ගz ඩ]ලස ්ෙEවානද මහතා,— Æවර හා ජලජ ස�ප, සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) *�ෙනො®¨ය "සf්rකෙ6 �?ටා 7ෙබන වැg 11r ආìතව ප³o 750r 
පමණ #["ය ම,ස2 ක	මාතෙ6 �යැෙලන බව,; 

 (ii)  මෑතක Oට පව7න දැx �යඟය ෙහේ�ෙව ෙමම ප³oවල Ôවෙනෝපාය 
�¢ම�ම පාෙහේ අ?# / ඇ7 බව,;  

එ�මා දෙන?ද? 
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(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙ] Ôවෙනෝපාය ��බඳ අවධානය ෙයො� කර, ය� ව"යr 
ලබා �මට හැ*යාවr 7ෙ8ද; 

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

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2231/’17 

ගz අෙශෝක µයත මහතා,— කාතා හා ළමා කට&� අමාත2�#යෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ6 Oට වයඹ පළාෙ,, �,තලම හා ¹zණෑගල "ස්frකව
 
වා	තා ¡ ළමා අපෙයෝජන OE_ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම OP/� වා	තා ¡ පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාසවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම OP/� ස�බධව ජා7ක ළමාරrෂක අ_කා[ය ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ"[ෙ6� වයඹ පළාත �ළ OPවන ළමා අපෙයෝජන අවම *+ම සඳහා 
අමාත2ාංශය ගැ�මට බලාෙපොෙරො,� වන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2237/’17 

ගz ~මo ර,නායක මහතා,— පාෙE�ය සංව	ධන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) පාෙE�ය සංව	ධන අමාත2�මාෙ] ෙපෞEග
ක කා	ය ම3ඩලයට අ�&rත �ල 
වාහන සපයා ඇ7 එr එr �ලධා[යාෙ] නම, තන�ර, ෙවකර ඇ7 වාහනෙ6 
ව	ගය, 
යාප"ං¨ අංකය සහ එම ෙව *+ම සඳහා අ�ම7ය ලබා Pෙ ක³z 
=Oද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2298/’17 

ගz ෙහේෂා =තානෙ] මහතා,— සමාජ ස=බලගැ/�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උzමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ර,න�ර "සf්rකෙ6 Ôව,වන ප³o අත[ ද[දතා ෙ	ඛාෙව පහළ Ôව, 
වන ප³o සංඛ2ාව, එr එr පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ප³oවල Ôවන මWටම උසස ්*+මට අමාත2ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2303/’17 

ගz (ෛවද2) න
ද ජය7සස් මහතා,— අ_කරණ අමාත2�#යෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.08.01 වැ� "න වන=ට Ãල2 අපරාධ =ම	ශන ෙකොWඨාශය (FCID) 
ම� =ම	ශන අවස කර �7ප7 ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො� කරන ලද 
එr එr =ම	ශන වා	තා �7ප7 ෙදපා	තෙ��වට ලැ¸s "න ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ අත[ ෙ� වන=ට නb ෙගො� කර ඇ7 පැ#�
 සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 



( 20 ) 

 

 (iii) ඒ එr එr නbව ෙගො� කළ "නය හා නbව =භාග වන අ_කරණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2404/’17 

ගz ෙරෝ?Ü ¹මා[ =ෙÒර,න මහ,#ය,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i)  මාතෙo "සf්rකෙ6 ඇ7 පාසo සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසoවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) මාතෙo "සf්rකෙ6 පාසoවල උග =ද2ා, ග�ත සහ ඉංîO Àz ?ඟයr 
පව7න බව දෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම =ෂයය සඳහා Àz �ර`පාb පව7න පාසo සංඛ2ාව සහ එම 
පාසoවල න� කවෙ	ද; 

 (v) මාතෙo "සf්rකෙ6 පව7න =ද2ා, ග�ත සහ ඉංîO Àz �ර`පාb �ර/මට 
අමාත2ංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2416/’17 

ගz �ෂාර ඉ��o අමරෙසේන මහතා,— වා[මා	ග හා ජලස�ප, කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �කවැර�ය, මාගoෙo වැව යටෙ, වගා කරන �¢ ¹åz ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වැෙg, වැg රrÙතෙ6 අනවසර ප"ං¨කzව ප"ං¨ව O�න බව  
දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ප³o සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙසේ අනවසර ප"ං¨කzව §ë OÁම �සා වැවට දzs හා� OPවන බව 
දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම අනවසර ප"ං¨කzව ඉව, කර ෙමම වැව සංව	ධනය 
*+මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2440/’17 

ගz Á. රං�, ද ෙසොkසා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ර,න�ර "සf්rකෙ6 7ෙබන ෙදමළ මාධ2 පාසo සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසo අත[ පාථ#ක හා E=dක පාසo සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසoව
 මධ2ම රජයට අය, පාසo සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසoවල න� කවෙ	ද; 

 (v) ෙදමළ මාධ2ෙය අධ2ාපනය හදාරන �¢ Çෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 
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(ආ) ර,න�ර "සf්rකෙ6, 

 (i) 2010 ව	ෂෙ6 Oට ෙ� දrවා 5 වසර Çෂ2,ව =භාගය සම, හා අසම, Çෂ2 
සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2010 ව	ෂෙ6 Oට ෙ� දrවා අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) 
=භාගය සම, හා අසම, Çෂ2 සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ6 Oට ෙ� දrවා ඉං�ෙz හා ෛවද2 =ද2ාව හැදෑ+ම සඳහා 
=ශව්=ද2ාල �P�ක� ලැw Çෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) Oංහල මාධ2 හා ෙදමළ මාධ2 Çෂ2ය අතර ඉහත =භාග සම, සහ අසම, 
Çෂ2 සංඛ2ාව ප7ශතයr ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2467/’17 

ගz ඉෂාr රÖමා මහතා,— 7රසර සංව	ධන හා වනÔ= අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙ6� පලාගල පාෙE�ය ෙoක� ෙකොWඨාසෙ6, පලාගල - නෑග�පහ 
මා	ගෙ6 ආර�භ කළ “=ජයගම” රණ=z ග�මානය 2013 ව	ෂෙ6  � 
ජා7ක �වාස සංව	ධන අ_කා[ය ම� ජනතා අk7යට ප, කර ඇ7 බව,; 

 (ii) ෙමම ග�මමානෙ6 වන අ
 �තර ගැව�ම ෙහේ�ෙව ග�මානෙ6 
ප"ං¨කzවෙ] එ"ෙනදා කට&� OP කර ගැ�ම පවා ඉතාම, 
අන�zදායක ත,,වයක පව7න බව,;  

 (iii) ෙමම ග�මානය වටා අ
වැටr ඉ" *+මට ෙයෝජනා කර ඇත,, ෙමෙතr එය 
OP කර ෙනොමැ7 බව,;  

 එ�මා දෙන?ද? 

(ආ) (i) ග�වා�ෙ] ආරrෂාව සඳහා කxන# අ
වැටr ඉ"*+මට �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2474/’17 

ගz වා�ෙEව නානායrකාර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	Cක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2015 ව	ෂෙ6 Oට ෙ� දrවා ෙපොï අ�පාත වැx /ම, z�යල අවපමාණ /ම සහ 
=ෙEශ =�මය පාලනය 
?o *+ම ෙහේ�ෙව e ලංකාෙව බැහැර ¡  ෙඩොල	 
පමාණෙ6 ව�නාකම ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2501/’17 

ගz ඉ"ක අ�zEධ ෙහේර, මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා 
ආ	Cක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) e ලංකා ආ	Cකෙ6 පධාන සංරචක වන කෘÙක	මාතය, ක	මාත අංශය 
හා ෙසේවා සැපම 2016 ව	ෂෙ6 දළ ෙE�ය �ෂප්ාදනයට දායක/ෙ� 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණ ප7ශතයr ෙලස ෙකොපමණද; 



( 22 ) 

 

 (iii) 2016 ව	ෂෙ6 දළ ෙE�ය �ෂප්ාදනයට ෙසේවා අංශෙ6 දායක,වය z�යo 
 #
යන ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවා ගණයට අය, / ඇ7 නව සංරචක කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන?ද? 

(ආ) (i) 2013 Oට 2016 ව	ෂය දrවා ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ #ල ද	ශකය  ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත ද	ශකය තවPරට, පහළ යෑම වළrවා ගැ�ම සඳහා 2017 ව	ෂෙ6 � 
කරඇ7 ෙයෝජනා කවෙ	ද;  

 (iii) 2016 ජනවා[, ð� සහ සැ`තැ�බ	 යන මාසවල ජා7ක පා[ෙභෝ¿ක #ල 
ද	ශකෙය? අගය කවෙ	ද; 

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

 (v) කෘÙකා	#ක අංශෙ6 ෙසේවා �&r7ය ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල රාජ2 අංශෙ6 හා සව්යං §*යාවල �&rත¡ව 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන?ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 

 

 


