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අංක 1(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 *" 08 වැ" -#රාදා 

2018 *" 19 වැ" අඟහ0වාදා 

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

* 

ෙජනරා& 'ම( ෙජෝ ෙකොතලාවල ආර,ෂක .ශ්ව.ද1ාලය (.ෙශේෂ .4.ධාන) 
පන( ෙක7�පත — ෙදවැ�වර 9ය:ම.  

(අමාත1 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

 

* 

සාපරාA කාරණාවල � අෙන1ෝන1 සහෙයෝCතාව දැ,:ෙ� (සංෙශෝධන) පන( 
ෙක7�පත — ෙදවැ�වර 9ය:ම.  

(අමාත1 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

 

* 

Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— GරාබH ආඥාපනත යටෙ( �ෙJදනය (අංක 1),— 
GරාබH ආඥාපනෙ( (52 අ4කාරය N)  32 වග?ය සමඟ 9ය.ය $� 25 වග?ය යටෙ( 
GරාබH ස�බධෙය Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා .R පනවන ලHව, 2018 අෙපේ& 09 
 නැ? අංක 2066/2 දරන අ? .ෙශේෂ ගැසY පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2018.06.05  න ඉ ]ප( 
කරන ලද �ෙJදනය අ�මත කළ $� ය. 

(අංක 08/2018 දරන GරාබH �ෙJදනය)  

(අමාත1 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

 

* 

Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— GරාබH ආඥාපනත යටෙ( �ෙJදනය (අංක 2),— 
GරාබH ආඥාපනෙ( (52 අ4කාරය N) 32 වග?ය සමඟ 9ය.ය $� 25 වග?ය යටෙ( 
GරාබH ස�බධෙය Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා .R පනවන ලHව, 2018 අෙපේ& 06 
 නැ? අංක 2065/57 දරන අ? .ෙශේෂ ගැසY පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2018.06.05  න ඉ ]ප( 
කරන ලද �ෙJදනය අ�මත කළ $� ය. 

(අංක 09/2018 දරන GරාබH �ෙJදනය)  

(අමාත1 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 
 
 
 
 



( 2 ) 

 

* 

Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— වරාය හා _ව ෙතො7පළ සංව	ධන බH පනත යටෙ( 
�යමය,— 2011 අංක 18 දරන වරාය හා _ව ෙතො7පළ සංව	ධන බH පනෙ( 3(3) වග?ය 
යටෙ( වරාය හා _ව ෙතො7පළ සංව	ධන බH ස�බධෙය Eද& හා ජනමාධ1 
අමාත1වරයා .R පනවන ලHව, 2017 ෙදසැ�බ	 13  නැ? අංක 2049/16 දරන අ? .ෙශේෂ 
ගැසY පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2018.06.05  න ඉ ]ප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත1 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 
 

* සල#ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 
 

 

2018 *� 06 වැ" -#රාදා 

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

පා. 1/’18 
ගb ෙරෝcd eමා] .ෙfර(න මහ(!ය, — පාස& gෂ1 .නය ක!7 පh,ෂණ .4ම( 

ප]  RH9hම සඳහා වැඩ ��ෙවළ, සකස ් කර iයා(මක 9hම,— ඇතැ� පාස&වල 
gෂ1යෙk .නය ගැටlවල� .4ම( .නය පh,ෂණ RH ෙනොෙකොට gෂ1ය පාසෙල 
ඉව( 9hමට කට$� කරන අතර එමn එම gෂ1යෙk අධ1ාපන කට$� අඩාල : .ශාල 
අසාධාරණයකට ල,:ම(, ෙබොෙහෝ දbව දැo මානRක pඩනයකට ප( :, මානRක 
ෙරෝC :ම(, ඇතැ� දbව සමසත් _b පජාවට ෙමම, සමාජයටම ෛවර කර! සමාජ 
.ෙරෝA අපරාධකbව N අවසථ්ා ද ද,නට ඇ? ෙහs, පාස& gෂ1යෙk .නය .ෙරෝA 
iයාවල� වඩා( .4ම( ප]  හා අප,ෂපාt .නය පh,ෂණ පැවැ(:මට කට$� 9hම සඳහා 
උvත වැඩ ��ෙවළ, සකස ් කර iයා(මක කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරs.  

 
පා. 2/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?සස් මහතා,— බH&ල මහ ෙරෝහල g,ෂණ ෙරෝහල, ෙලස 
භා.තා කර! ඌව ෙව&ලසස් .ශව්.ද1ාලයට අ�බxධව රජෙ> ෛවද1 pඨය, ආර�භ 
9hම,— අප රට �ළ පශසත් ෙසෞඛ1 ෙසේවාව, පව(වාෙගන යාම සඳහා අවශ1 ෛවද1වb 
පමාණෙය දැනට R|ෙ 50% , පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) ~ව .ද1ා .ෂය 
ධාරාෙව ඉහළම සාමා	ථ ලබා ගනා gෂ1කය �සකට රජෙ> ෛවද1 pඨවලට 
පෙJශ:ෙ� අවසථ්ාව අc! : ඇ? අතර රජෙ> අධ1ාපන හා ෙසෞඛ1 ෙසේවාව ශ,?ම( 
9hම සඳහා බH&ල මහ ෙරෝහල g,ෂණ ෙරෝහල, ෙලස භා.තා කර! ඌව ෙව&ලසස් 
.ශව්.ද1ාලයට අ�බxධව රජෙ> ෛවද1 pඨය, ආර�භ කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරs.   
 

පා. 3/’18 
ගb (ෛවද1) න
ද ජය?සස් මහතා,— ෙමොර7ව .ශව්.ද1ාලය සඳහා ෙයෝ�ත ෛවද1 

pඨය සඳහා g,ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 9hම,— 2018 අයවැය 
මn ෙමොර7ව .ශව්.ද1ාලයට අ�බxධව ෛවද1 pඨය, ඉ 9hමට ෙයෝජනා කර ඇ? අතර 
එම ෙයෝ�ත ෛවද1 pඨය සඳහා g,ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 
කළ  $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.   

 
 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

 පා.  4/’18 
  ගb එස.් එ�. ම],කා	 මහතා,— දහ� පාස& අධ1ාපනය අ�වා	ය 9hම,— gෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ$] රට �ළ ව1ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	දනය 9hම හා ස්වයං .නය, ඇ? 9hම උෙදසා Rයlම  දbවට, 9 ෙශේ�ය ද,වා 
ඔ�ෙk ආගමට අ��ල  දහ� පාස& අධ1ාපනය අ�වා	ය 9hම GHG යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

 පා.  5/’18 
  ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තsෙk ගb නාම අ(හැhම,— 
ජනා4ප?�මා, අගමැ?�මා ඇ�� පා	
ෙ��, පළා( සභා, පාෙx�ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Rයlම ජනතා �ෙයෝ�තය මාRකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ7� හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 9RH �රය, �ස්සරණධ1ාසෙය RH කර� ලබන 
ගb ෙසේවය ෙනොවන බැ. ද, එම �ර දරනෙk නමට ඉ ]ෙය ෙහෝ �රයට 
ඉ ]ෙය අ?ගb, 'ම( ෙහෝ ගb යන නාම සහ නමට පGව උ�මාණ, මැ?�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල,:මට ෙහේ�ව, : ඇ? බැ. ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙk ගb 
නාම භා.තය නතර 9hමට අවශ1 �යවර ගත $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරs. 

 

පා. 6/’18 
ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— Rයl මැ?වරණ එකම  නක පැවැ(:ම,— ' ලංකාව �ළ 

1988 Rට 2010 ද,වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  සහ2007    
වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 9Rය� මැ?වරණය, පව(වා ඇ? අතර,  එෙසේ මැ?වරණ 
පැවැ(:ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා ව|නා �	ණායකය, �වද,  ෙ� �� රෙY 
ආ	�කය,  ප]පාලනය ආ  සෑම ,ෙෂේතයකටම දැo බලපෑම, ඇ? කරන බැ. පළා( පාලන 
මැ?වරණ,  මහා මැ?වරණ සහ ජනා4ප?වරණය එකම  නයක� පැවැ(:මට හැ9 වන ප]  
එ� ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 9hමට(,  ගැලෙපන මැ?වරණ කම ෙJදය, 
�	මාණය 9hමට( GHG ප]  ආ<�කම ව1වසථ්ා සංෙශෝධනය, කළ $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 

 
පා. 7/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ,?ම( 9hමට 
කට$� 9hම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා( ශ,?ම( 9hෙ� අරEණ ඇ?ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා( සභා අතර(, පළා( සභා හා පළා( පාලන ආයතන අතර( මනා 
ස�බAකරණය, පව(වා ෙගන යාම අත1ාවශ1 වන අතර ඒ සඳහා පළා( පාලන 
ආයතන පධා�, පළා( සභා �ළ �ෙයෝජනය:ම සහ?කව� ��ස ද, පළා( සභා 
පධා� පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය :ම සහ?කව� ��සද කමෙJදය, සකස් 
9hමට අවශ1 ආ<�කම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය, කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරs. 

 
පා. 8/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ' ලාං9ක ජනතාවෙk පාර�ප]ක දැ�ම ආර,ෂා කර 
ගැ�ම සඳහා N ජා?ක වැඩ ��ෙවළ, ආර�භ 9hම,— ' ලාං9ක ජනතාවෙk 
පාර�ප]ක දැ�ම භා.තා වන ෛවද1 කම, කෘ�ක	මාතය, ආහාර සංර,ෂණය, හසත් 
ක	මාත අංශය ඇ�� ..ධ ,ෙෂේතයc පාර�ප]ක දැ�ම ආර,ෂා 9hම සඳහා අදාළ 
,ෙෂේතය �ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�b ලබාෙගන, ෛජව ..ධ(ව 
ඒකකය, �x4මය ෙxපළ කා	යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබxධව ජා?ක වැඩ ��ෙවළ, 
ආර�භ කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරs. 

 

 



( 4 ) 

 

පා. 9/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,—  ෙබෞxධ �,� අධ1ාපනය පව	ධනය 9hම,—  
ෙබෞxධ �,�වහෙසේලාෙk ධ	ම ඥානය පව	ධනය 9hෙ� අරEණ ඇ?ව 
උවහෙසේලාෙk කථන හැ9යා, ශවණ හැ9යා, ප]ගණක, මෙනෝ.ද1ා(මක සහ 
උපෙxශනය ��බඳ දැ�ම වැo  $� 9hම උෙදසා දැනට පව(නා �,� අධ1ාපන 
ආයතනවලට ප]බාcරව ෙමම කට$� සඳහාම ෙව N �,� අධ1ාපන ආයතන ඇ? 
9hම සඳහා කමෙJදය, සකස් කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා. 10/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ?]� �| ෙව�වට සහ& �| ජනතාව අතර ජන�ය 
කර:ම සඳහා නව තා,ෂණය හ�වා �ම,— ?]� �| සඳහා .ෙxශ රටවලට ඇ� යන 
.ශාල ධනස්කධය නවතා�ෙ� අරEණ ඇ?ව ආෙxශකය, ෙලස භා.තා කළ හැ9 
සහ& �|ව
 සැක� ආහාර පච
ත 9hම සඳහා(, ෙක� සcත ධාන1 ව	ගය, වන 
සහ& වඩා( R$� ෙලස ?]� �| ෙම අඹරා ගැ�ම සඳහා(, ?]� �| ඇඹhමට භා.තා 
කරන ආකාරෙ> යත �ත සහ නව තා,ෂණය හ�වා  ය $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරs. 
 

පා. 11/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ' ලාං�ය/ෙx�ය �පෙJදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආක&ප  �& 9hම,— ' ලාං�ය/ෙx�ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙx�ය හා .ෙx�ය 
ජනතාව �ළ වැo නැ¡bව, ඇ? 9hෙ� අරEණ ඇ?ව, රට �ළ ජනතා ආක&ප ඒ ෙවත 
ෙයොE 9hම සඳහා පාස&, .ශ්ව.ද1ාල, තෘtsක අධ1ාපන ආයතනවල .ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙJදය .ෂයය, ෙලස ඇ�ළ( 9hමට(, රාජ1 හා ෙපෞxග
ක අංශවල මැ හ(:ම මත 
ප	ෙ>ෂණ අංශ  ]ගැ:ම මn නව ෙසොයාගැ�� RH 9hමට(, ඒ හා බැ�� ආයතන 
පxධ?ය ස�බධ කර ග�! සහ?ක පත, o�ෙලෝමා, උපා4, පශ්චා( උපා4 පාඨමාලා 
ඇ? 9hම �� ෙමම ,ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ  �& ආක&පමය ෙවනස, ඇ? 
කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා.12/’18 
ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— පාස& .ෂය �	ෙxශයට මෙනෝ .ද1ාව .ෂයය ඇ�ළ( 

9hම,— පාස& gෂ1 පජාව �ෙරෝC මනස9 $( �x4ම( tරණ ගැ�මට හැ9 �]ස, 
ෙලස හැඩගැස:්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ> Rට iයා(මක වන ප]  ෙබෞxධ මෙනෝ 
.ද1ාව සහ බටcර මෙනෝ .ද1ාව යන .ෂයය ඒකාබxධ ෙකොට කමව(ව සැලG� කරන 
ලද “මෙනෝ .ද1ාව සහ භාවනාව” න! .ෂයය, පාස& .ෂය �	ෙxශයට ඇ�ළ( කළ 
$�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා.13/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,—  වsන �ළ දැනට iයා(මක වන ය& පැන ¤ය �? 
අණපන( යාව(කා�න 9hම,— ' ලංකාෙJ ෙ� වන.ට( අ4රාජ1වා� $ගෙ>� 
හ�වාෙදන ලද �? අණපන( iයා(මකවන බැ. එම �? අණපන( ය� අධ1යනය 
9hෙ� ක!7 ප(කර, ය& පැන¤ය ද¥ව�, දඩ Eද& ආ ය යාව(කා�න 9hෙ� ජා?ක 
වැඩ ��ෙවළ, iයාවට නැං.ය $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා. 14/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ජා?ක ඒකාගතාව ඇ? 9hමට �යවර ගැ�ම,— ජා?ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය 9hෙ� අරE� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ~ව( වන 
පෙxශවල Rංහල භාෂා  §� වැඩසටහ ද, Rංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ~ව( වන 
පෙxශවල ෙදමළ භාෂා  §� වැඩසටහ ද,  රාජ1,  රාජ1 ෙනොවන හා ෙපෞxග
ක 
ආයතනයc සහෙය iයා(මක .ය $� අතර රාජ1 හා ෙපෞxග
ක .ද¨( ෙමම 
E©ත මාධ1 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�! ෙමම  §� වැඩසටහ ආර�භ 9hම 
සඳහා ජා?ක වැඩ ��ෙවළ, iයාවට නැං.ය $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරs. 



( 5 ) 

 

පා. 15/’18 
ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පාස& හා ªඩා සමාජ iකY තරඟාව
වල ත((වය 

ඉහළ නැං:ම සඳහා වැඩසටහන, සකස් 9hම,— පG¤ය වසර 9cපයක Rටම ' 
ලංකාෙJ iකY ªඩාව දැo කඩාවැ«මකට ල, : ඇ? බැ., ජා?ක ක<ඩායමට ද,ෂ 
ªඩකය ෙසොයා ගැ�ම සඳහා පාස& හා ªඩා සමාජ මYට! iකY තරඟාව
වල 
ත((වය ඉහළ නැං:ම සඳහා වැඩසටහන, සකස් කළ  $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරs.   

 

පා. 16/’18 
ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— ගා¬ය පළා(වල ෙබෞxධ පස&වල වැඩR|න 

වෙයෝවෘxධ �,�වහෙසේලා ආර,ෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහන, සකස් 9hම,— 
' ලංකාෙJ ෙබොෙහෝ ගා¬ය පළා(වල ෙබෞxධ පස& ඉතා අ� ආ	�ක මYටමක පව?න 
බැ., එවැ� පස&වල වැඩR|න වෙයෝවෘxධ �,�වහෙසේලා ආර,ෂා කර ගැ�ම 
සඳහා වැඩසටහන, සකස් කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 

 

පා. 17/’18 
ගb ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �c| ජන�ය පාස& සඳහා පළE 

ෙශේ�ෙ> දbව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ¤
 ඉ 9hම,— මහ�වර නගරය ආතව 
ජන�ය පාස& සඳහා පළEවැ� ෙශේ�යට ළE ඇ�ළ( 9hමට .ශාල �]ස, ඉ&l� 
කළ(, එම පාස&වල ඉඩකඩ ®!ත ෙහs, දbව ඇ�ළ( 9hම ඉතා අ®b : ඇ? 
බැ. මහ�වර නගරය ආත පධාන පාස&වලට පළEවැ� ෙශේ�ෙ> ප? පැවැ(:ම 
සඳහා නව ෙගොඩනැ¤
 ඉතා කoන! ඉ කර  ය $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරs. 

 

පා.18/’18 
ගb ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප&ෙ&කැෙ& �දහස් ෙවළඳ උද1ාන 

කමව(ව  �& 9hම,— මහ�වර  ස්¯,කය �ළ .�9යාෙව ෙපෙළන තbණ 
තb�ය .ශාල �]ස, R|න බැ., එම අයට �9යා අවස්ථා කoන! සපයා �ම 
සඳහා මහ�වර ප&ෙ&කැෙ& පෙxශෙ> �cටා ඇ? �දහස ්ෙවළඳ උද1ාන ෙදක කමව( 
ෙලස සකසා වැo �]සකට �9යා අවස්ථා ලබා ගැ�මට අවස්ථාව සැල®මට කoන! 
කට$� කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 

 

පා.19/’18 
ගb ල� ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ!  නb(ථාපන ෙකො!ෂ සභාව ය� 

ස්ථාපනය 9hම,— අ4රාජ1වා� පාලන කාලෙ>� අසරණ N උඩරට පෙxශවා® ජනතාවට 
සහන සැල®ම උෙදසා ස්ථා�ත කර ?° උඩරට ගැ!  නb(ථාපන ෙකො!ෂ සභාව 
පG¤ය පාලන කාලය �ළ අªය ත((වයට ප( 9hම �සා උඩරට ජනතාවට RH: ඇ? 
අසාධාරණය සාධාරණය 9hම සඳහා උඩරට ගැ!  නb(ථාපන ෙකො!ෂ සභාව 
නැවත කමව(ව ස්ථා�ත කර�මට අවශ1 කට$� කoන! සැලRය $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා.20/’18 
ගb cb�කා ෙපේමචද මහ(!ය,— Rයlම .ශ්ව.ද1ාලවල දැනට පව?න නවක 

වදය ස�²	ණෙය නැවැ(:ම සඳහා පව?න �? iයා(මක 9hම,— .ශ්ව.ද1ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක RGට E§ණ �මට RHවන නවක වදය ස�²	ණෙයම වැළැ,:ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ1ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන( සව්³පෙ> සාහRක 
iයා තහන� 9hෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය iයා(මක කරන Rයlම 
පා	ශ්වයට �?ය iයා(මක කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
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පා.21/’18 
ගb cb�කා ෙපේමචද මහ(!ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ1 :oෙයෝ පට 

සංසරණය :ම වැළැ,:ෙමcලා .ෙශේෂ ඒකකය, �c7:ම,— ව	තමානෙ> බ§ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයe( අසභ1 :oෙයෝ ද	ශන සංසරණය :ම මn 
 xගලයෙk  xග
ක(වය .නාශවන අතර .ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමn 
.ශාල අපහGතාවයකට ප(වන බැ., ෙමව :oෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන R|න, 
ෙබදා හ]න හා �	මාණය කරන  xගලය ��බඳව .ම	ශනය 9hමට ප?ඵලදාµ 
.ෙශේෂ ඒකකය, අපරාධ පh,ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ �c7.ය  $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 

 

පා.22/’18 

ගb cb�කා ෙපේමචද මහ(!ය,— .ශ්ව.ද1ාල හා අෙනe( Rයlම උසස ්
අධ1ාපන ආයතනවලට .ෙශේෂ  §�වල( මානRක උපෙxශකවb ෙහෝ අ�ශාසකවb 
ප(9hම,— ව	තමානෙ> බ§ල වශෙය ද,නට ලැෙබන තbණ තb�ය, RG 
RG.ය Rය . හා�කර ගැ�ෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ(:ම සඳහා Rයlම රජෙ> 
අධ1ාපන ආයතන සඳහා  §�වල( මානRක උපෙxශකවb, අ�ශාසකවb ෙහෝ එම 
අධ1ාපන ආයතනවල දැනට R|න _bවර _bව]යට මානRක උපෙxශනය ��බඳ 
.ෙශේෂ  §�ව, ලබා ය  $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.   
 

 

 පා.23/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,—  (තලම  ස්¯,කෙ> ෙවරළ tරය ආර,ෂා කර 
ගැ�ම සඳහා කoන� වැඩසටහන,  ය( 9hම,—  (තලම  ස්¯,කය අ?ශය Gදර 
ෙවරළ tරයකට c!ක� �වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන .නාශ :ම, අනවසර ඉ 9h� 
වැ� ෙහේ� �සා ෙවරළ tරය ¶ෂණයට ල,: ඇ? බැ.,  (තලම  ස්¯,කෙ> ෙවරළ 
tරය ආර,ෂා කර ගැ�ම සඳහා කoන� වැඩසටහන,  ය( කළ $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.   

 

පා.24/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,—  (තලම  ස්¯,කය ස�ව ?° ෙවො
ෙබෝ& ªඩාෙJ 
අ�මානය නැවත ෙගොඩනැCමට වැඩසටහන,  ය( 9hම,— ¬ට දශකයකට පමණ ෙපර 
 (තලම  ස්¯,කෙ> පාස& ව
 ·cN ද,ෂ ෙවො
ෙබෝ& ªඩක ªoකාව ජා?ක හා 
ජාත1තර තරඟ වල� දැ,N ද,ෂතා �සා  (තලම  ස්¯,කයට ෙවො
ෙබෝ& 
ªඩාෙව ඉතා අ�මානව( ස්ථානය, c! �වද, අද වන.ට එම ත((වෙ> ය� ·ඳ 
වැ«ම, ඇ? බැ., නැවත එම අ�මානය  (තලම  ස්¯,කයට  ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන,  ය( කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.   

 

පා.25/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,—  (තලම  ස්¯,කය �ළ | මා� 
ක	මාතශාලාව, ස්ථා�ත 9hම,— ජනතාවෙk ෙපෝෂණ අවශ1තා ස රා�ම සඳහා 
අවශ1 ෙපෝ« ලබා�මට(, වා	�කව | මා� ආනයනය ෙව�ෙව .ෙxශ රටව& කරා 
ඇ� යන .ෙxශ .�මය ආර,ෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙමම, | මා� ක	මාතශාලාව, 
ස්ථා�ත 9hමට අවශ1 Rයlම ස�ප(  (තලම  ස්¯,කය �ළ පව?න බැ. ද, එම 
 ස්¯,කය �ළ | මා� ක	මාතශාලාව, ස්ථා�ත 9hමට කට$� කළ $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.   



( 7 ) 

 

පා.26/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක7නායක අ4ෙJC මා	ගය හලාවත ද,වා 
�	ඝ 9hම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අ4ෙJC මා	ග ඉතා වැදග( වන බැ. ද, ව(ම 
යහපාලන රජය යටෙ(  (තලම  ස්¯,කය ඉතා ෙJගෙය සංව	ධනය වන බැ. ද, 
එම සංව	ධන ෙJගය තවHරට( ඉහළ නැං:ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Rට ක7නායක ද,වා 
N අ4ෙJC මා	ගය හලාවත ද,වා �	ඝ  කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරs.   

 

පා.27/’18 
ගb අෙශෝක �යත මහතා, — වයඹ පළාෙ( වැJ, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආතව 

e¡, ශාඛ R7:ෙ� ව1ාපෘ?ය, ආර�භ 9hම,— පෙසේ පව?න ජලය ආර,ෂා 9hෙ� 
හැ9යාව ෙමම, පාං¹ ඛාදනය අවම 9hෙ� _ණාංග සcත N  _ ආ$ කාලය, ඇ? 
e¡, ශාඛ,  වයඹ පළාෙ( වැJ, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආතව R7:ෙ� ව1ාපෘ?ය, 
ආර�භ කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs. 
 

පා.28/’18 
ගb අෙශෝක �යත මහතා,— බ(තලං_<�ව ¶ප(වා® Aවර ජනතාවෙk º
ක 

අවශ1තා ස රා�ම සඳහා කoන� �යවර ගැ�ම,— වයඹ පළාෙ(,  (තලම 
 ස්¯,කෙ>, ක&�|ය අ	ධx:පය අසල ඇ? පධාන ¶පත, වන බ(තලං_<�ව ¶පෙ( 
Aවර පජාවෙk º
ක අවශ1තා ��බඳව ෙමෙත, �R අවධානයට ල, ෙනො: ඇ? 
බැ., ව(ම යහපාලන රජය යටෙ(  එම ජනතාවෙk º
ක අවශ1තා ස රා � 
ඔ�ෙk ~වන ත((වය උසස් කර�ම සඳහා කoන� �යවර ගත $�යැs ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.  

 
  පා.29/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— ee� ෙගො.පළ c!ය භා.තා කරන බැට] 
ෙ,f කමය නව(වා�ම,— ' ලංකාව අtතෙ> පටම ස(ව කbණාව ප�bවාලන 
ෙබෞxධ රට, �වද,  අද වන.ට සමහර ee� ෙගො.පළ c!ය භා.තා කරන බැට] ෙ,f 
කමය �සා ස� දැo cංසාවකට ල,:ම(, අ4ක ·(තර �ෂ්පාදනය �� G� ප]මාණ 
ee� ෙගො.පළ c!යෙk �9යා අන�bදායක ත((වයකට ප(ව ඇ? බැ., ෙමම 
අ? අමා�»ය කමය නව(වා�ම සඳහා අවශ1 �යවර ගත $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරs.   

 

  පා.30/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— 9] ක	මාතෙ> �$,ත ෙx�ය 9] 
ෙගො:ෙk ගැටl .ස¼මට කoන� වැඩසටහන,  ය( 9hම,— වා	�කව අෙ� රටට 
9] �| ආනයනය සඳහා .ශාල Eදල, වැයවන අතර එම Eද& අප රට �ළම ඉ?] 
කරගත හැ9න�, එය රෙY ආ	�කයට .ශාල �7බලය, වන බැ., 9] ක	මාතෙ> 
�$,ත ෙx�ය 9] ෙගො:ෙk ගැටl .ස¼මට කoන� වැඩසටහන,  ය( කළ $�යැs 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs 
 

    පා.31/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �cටා ඇ?  රා.ද1ා 
ව|නාකම, සcත සථ්ාන සංර,ෂණය 9hම සඳහා කoන� වැඩසටහන,  ය( 9hම,—  
වයඹ පළාෙ( ebණෑගල  ස්̄ ,කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ?හාසයකට c!ක� 9යන  රා.ද1ා 
ව|නාකම, ඇ? ස්ථාන �ස, සcත  ස්̄ ,කය, වන අතර අtතෙ>� ebණෑගල, 



( 8 ) 

 

දඹෙද�ය සහ යාප§ව වැ� රාජධා� �cටා ?�ෙද ebණෑගල  ස්¯,කය �ළ �ව(, 
අද වන.ට එම ෙපෞරා�ක සථ්ානවල ආර,ෂාව ස�බධෙය බලව( ගැටl ම�: ඇ? 
බැ., එම  රා.ද1ා ස්ථාන සංර,ෂණය 9hම සඳහා කoන� වැඩසටහන,  ය( කළ 
$�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.  

 

පා.32/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— Rයl ,ෙෂේත ආවරණය වන ප]   �& සමාජ 
ආර,ෂණ ජාලය, iයා(මක 9hම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආර,ෂණ ජාලය, 
පැවtම එම රෙY ~ව( වන  රවැRයට වැදග( වන අතර ' ලංකාෙJ රාජ1 අංශෙ> හා 
ෙපෞxග
ක අංශෙ> ෙසේවකය සඳහා .ශාම වැ7� කමය, ෙහෝ අ	ථ සාධක කමය, 
iයා(මක �වද, රෙY අ.4ම( අංශෙ> ෙසේවකය සඳහා 9RH සමාජ ආර,ෂණ කමය, 
iයා(මක ෙනොවන බැ., Rයl ,ෙෂේත ආවරණය වන ප]   �& සමාජ ආර,ෂණ 
ජාලය, iයා(මක කළ $�යැs ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරs.  

 

 
2018 *� 17 වැ" අඟහ0වාදා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
48/’18 

ගb (ආචා	ය) බHල _ණව	ධන මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ�ව, රත ආනයනය සඳහා බලපත 
50, �e( කර� ලැ�ෙJද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ� බලපතලාÁෙk න�, 
�නය සහ ඔ� .R ෙගN 
බලපත ගාස�් ��බඳ .සත්ර වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Rට ෙ� ද,වා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළc රත !ල හැRhම  ��බඳ 
වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද;  

 (iv) බH රcතව ' ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන තැනැ(තෙk න� 
කවෙ	ද;  

 (v) ' ලංකාව රත ආනයනය කර� ලබන පධාන සැප$�කbව සහ  රටව& 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

164/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 ව	ෂෙ> Rට ෙ� ද,වා ෛවද1 උපා4ය හැදෑhම සඳහා .ෙxශගත N ' 
ලාං9ක gෂ1ය සංඛ1ාව;  

 (ii) ඔ� ඇ�ල( N .ෙxශ ෛවද1 pඨ සහ ඒවාට ඇ�ල( N gෂ1ය සංඛ1ාව;  

 (iii) එම .ෙxශ ෛවද1 අධ1ාපනය �සා රටට අc! N .ෙxශ .�මය පමාණය; 

  එ, එ, ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 9 ) 

 

201/’18 

ගb උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— වා]මා	ග සහ ජල ස�ප( හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ)  2014 ව	ෂෙ>� බH&ල  ස්̄ ,කෙ>, ¬]යබැxද නායයෑෙම, 

 (i) !ය¤ය සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා4ත N සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) .පතට ප(  xගලයට රජය .R ෙගවන ලද E� ව  Eදල ෙකොපමණද; 

 (iv) !ය¤ය  xගලෙයe ෙව�ෙව රජය .R ෙගවන ලද ව  Eදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප( �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උප]ම සහ අවම ව  Eදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ N Rයlම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා � ?ෙ@ද; 

 (vii) අවතැ N ප�ලකට ස�්ර �වාසය, ලබා H ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
221/’18 

ගb ඩkලස ් ෙxවානද මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ව��යාව, මාම�, අ,ෙබෝ.& පෙxශෙ>  රාණ Gසාන Ä!ය, �cටා 
?ෙබන බව(; 

 (ii) එම Gසාන Ä!ය  රා.ද1ා ෙදපා	තෙ��ව .R සලe� කර ඇ? බව(; 

 (iii) මෑතක� එම පෙxශෙ> ෙ(,ක ගස ්කපා දැ¬ෙ� Rx4ය, ෙහේ�ෙව එම 
Gසාන Ä!යට සහ එc �cටා ?ෙබන  රාවස�්වලට හා� RH: .නාශ : ඇ? 
බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) ඉහත Gසාන Ä!ෙයc  රාවස�් .නාශ 9hම ස�බධෙය වග9ව $� 
 xගලයට එෙරcව �?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii) අනාගතෙ>� එම  රාවස�් ආර,ෂා 9hම සඳහා  ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

246/’18 

ගb ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ර(න ර  ස්̄ ,කෙ> �c|  රා .ද1ා(මක ව|නාක! $� ස්ථාන 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ව(ම යහපාලන රජය බලයට ප(:ෙම අන�bව, එම සථ්ාන 
සංර,ෂණය 9hම සඳහා ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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320/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ස්වෙxශ කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ' ලංකාෙJ ෙවෙසන ගාo ජනතාව ��බඳ ස¬,ෂණය, RH කර ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ජනතාව ~ව( වන ගාම �ලධා] වස� සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ප�& සංඛ1ාව හා  xගලය සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙk �වාස හා ඉඩ� ගැටl ��බඳ රජය මැ හ(:ම, RH කර 
?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) උ,ත ජනතාවෙk සංසක්ෘ?ක අනන1තාවය හා පාර�ප]ක උbමය 
�කෙගන ~ව(:ම සඳහා රජය අ�ගහය ලබා� ?ෙ@ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) ගාo ජනතාවෙk ආ	�ක මYටම ඉහළ නැං:මට සහ ඔ�ෙk ~වෙනෝපාය 
මා	ග වැo $� 9hමට රජය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

396/’18 

ගb «. රං�( ද ෙසොsසා මහතා,— අ4කරණ හා බධනාගාර ප?සංස්කරණ 
අමාත1�!යෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�b සඳහා බඳවා ගැ�මට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව .R 2016 ව	ෂෙ> ස�Eඛ පh,ෂණය, පැවැ(N බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Rට 2016.10.27ද,වා පැවැ(N ස�Eඛ පh,ෂණ සහ 
2016.11.03 Rට 2016.11.12 ද,වා පව(වන ලද ව¨හගත ස�Eඛ 
පh,ෂණෙ> ප?ඵල මත අදාළ තන�b සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයH�කbව සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�b සඳහා බඳවා ගැ�� කර ඇ? බව හා අදාළ ¤.G� 2016.11.24 
 න අ(ස කරන ෙලස GHGක�ලාÁට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
මn දැ�� � නැවත එය ක& දැEෙJ මද; 

 (iv) එෙසේ ක& දැº ප(:� ෙ� වන.ට( ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) ප(:� ලබා �ෙ� ගැටl සහගත ත((වය, ?·ය�, ප(:�ලාÁ 
අපහGතාවයට ප(වන අ$] ඔ�ට ¤.G� 
� ලබා Hෙ මද; 

  (ii) GHGක� ස රන ලද අයH�කbවට ප(:� ලබා ෙනො�ෙම ඔ� දැo 
අපහGතාවයකට ප(ව R|න බව ��ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, ප(:� නැවත ලබා�මට කට$� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;  

 යන( එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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418/’18 

ගb පxම උදයශාත _ණෙසේකර මහතා,— රාජ1 ප]පාලන හා කළමනාකරණ සහ 
�?ය හා සාමය ��බඳ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ)  (i)  පළE එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� පහාරය RH කරන ලද  නය කවෙ	ද;  

 (ii) එම පහාරය RH N සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පහාරය එ&ල කරන ලxෙx කා හටද; 

 (iv) එs අc! N !�ස ්~.ත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� .R පළEෙවම R.& වැRය ඉල,කකර  
එ&ල කරන ලද පහාරය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පහාරය එ&ල කරන ලද  නය කවෙ	ද; 

 (iii) පහාරය RH N සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv) එs අc! N !�ස ්~.ත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i)  එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� .R පළEව ආග!ක සථ්ානයකට එ&ල කළ 
පහාරය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පහාරය එ&ල කරන ලද  නය කවෙ	ද; 

 (iii) පහාරය RH N සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv)  එs .නාශ N ~.ත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ඈ) ඉහත Rය&ෙලcම ස�²	ණ වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද යන( එ�මා සඳහ 
කරෙනcද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
428/’18 

ගb ඉෂා, ර§මා මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ ර  ස්̄ ,කෙ>, ජායා මහා .Hහල, “පාස& දහස, සංව	ධනය 
9hෙ� ව1ාපෘ?යට” අය( පාසල, බව(;  

 (ii) ව1ාපෘ?යට අදාළ තා,ෂණ ෙගොඩනැ¤&ල පමණ, දැනට ඉ කර ඇ? බව(;  

 (iii) එම ව1ාපෘ?යට අදාළ අෙන, ෙගොඩනැ¤
 ෙමෙත, ඉ කර ෙනොමැ? බව(;  

 එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) ෙමම ව1ාපෘ?යට අදාළ අෙන, ෙගොඩනැ¤
 ඉ   ෙනො9hමට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැ¤
 ඉ කර �මට අවශ1 කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

454/’18 

ගb ·ම& ර(නායක මහතා,— .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� හා .ෙxශ 
�9යා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ' ලංකාව �ළ iයා(මක 9hමට ෙයෝ�තව ?° “Çග& È” ව1ාපෘ?ය 
ස�බධෙය Çග& සමාගම හා ' ලංකා රජය අතර ඇ?කර ග( ¤.Gම, 
ෙහෝ එකඟතා 
ය.&ල, ?ෙ@ද; 
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 (ii) ෙ� සඳහා Çග& සමාගම ෙතෝරා ගැ�මට රජය tරණය කළ පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව1ාපෘ?ය සඳහා ' ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ N හා ලබාH පහGක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව1ාපෘ?ය සඳහා ' ලංකා රජයට වැය N Eදල ෙකොපමණද; 

 (v) Çග& සමාගම _වගත කළ බැÈනය කඩා වැ«මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පh,ෂණය, RHකර වා	තාව, �e( කර ?ෙ@ද; 

 (vii) Çග& සමාගම ෙමම ව1ාපෘ?ය අතහැර ඇ? බවට පකාශ කර ?ෙ@ද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ ¤.Gම හා එකඟතා කඩ:ම ෙහේ�ෙව ඇ? N ºල1මය හා 
අ�e( හා� කවෙ	ද; 

 (ix) එම හා�වල වග�ම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

494/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන ආ$	ෙJද ෙරෝහ& හා ආ$	ෙJද 
ෛවද1 මධ1සථ්ාන සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ& හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ& හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල ෙසේවෙ> �$� E� ෙසේවක 
සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව(ම ඌව පළා( පධාන අමාත1වරයා එම �රයට ප(:ෙම අන�bව 
පළාෙ( ආ$	ෙJද ෙරෝහ& හා ෛවද1 මධ1සථ්ානවල �9යා ලබා� ඇ? 
 xගලය සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ �9යා ලබාH  xගලයෙk න�, 
�නය සහ තන�b කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
520/’18 

ගb ඉ ක අ�bxධ ෙහේර( මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ> GරාබH ආදායම, දළ ෙx�ය �ෂප්ා තෙ> ප?ශතය, ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව	ෂෙ> H�ෙකොළ හා RගරY �ෂප්ාදනය මත පනවන ලද බH මn 
උපයාග( ආදායම දළ ෙx�ය �ෂප්ා තෙ> ප?ශතය, ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) පG¤ය ව	ෂයට සාෙ�,ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) c ආදායම ��ෙව
 b�ය& 
!
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ආ) (i)  2016 ව	ෂෙ> ෙමෝ&Y මධ1සාර �ෂප්ාදනය �ට	 ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව	ෂය සඳහා ම(පැ �ෂප්ාදනය අl? ආර�භ 9hමට සමාග�වලට 
නව බලපත �e( කර ?ෙ@ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම බලපත සංඛ1ාව සහ එම සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 යන( එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ඇ) (i) GරාබH �?ය යටෙ( වැට�� RH 9hමට බලය ඇ? ආයතනය හා එc 
අ4කා] බලය ඇ(ෙ( කා හටද; 



( 13 ) 

 

 (ii)  අ(අඩං_වට ප( �ත1ා��ල ෙනොවන Gරා ස�බධෙය �? කට$� 
9hම සඳහා අ4කාh බලය ඇ(ෙ( කා හටද; 

 (iii)  ඔ�ෙk කා	යභාරය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

530/’18 

ගb වාGෙxව නානාය,කාර මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) රෙY සමසත් බHව
 57 %, අයකර ග� ලබෙ ' ලංකා ෙ	_ව .R 
බව(; 

 (ii) ඉ වැo බH ප?ශතය, වාහන ආනයන බH බව(; 
 (iii) බH ෙනොෙග:මට වාහන ආනයනකbව ..ධ උපකම භා.තා කරන බව(; 

 (iv) දැනට �e( කර ඇ? අ? .ෙශේෂ ගැසY �ෙJදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
 නැ? අංක 1901/3 ගැසY �ෙJදනය මnද, ෙමම ත((වය මඟ හැර:මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ? බව(; 

එ�මා දෙනcද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත(, 2015.09.22  නැ? අංක 1933/6 ගැසY �ෙJදනෙය 
ජාවාර�කbවට ]R ෙලස කට$� 9hමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ? බව(; 

 (ii) අ (iv)c සඳහ ගැසY �ෙJදනෙය ලබා H අ4කා] බලය මත ෙ	_ 
�ලධා] අනාවරණය කරග( !ල අ�ෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය පh,ෂණය, RH කළෙහො(, b�ය& !
යන 8000කට අ4ක 
ආදායම, අය කර ගත  හැ9 බව(; 

 (iii) ෙ	_ අධ1,ෂ ජනරා&වරයාෙk �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21  න Rයl ෙ	_ 
පh,ෂණය තාවකා
කව අ(c7:ෙම රටට .ශාල ආදායම, අc! : 
ඇ? බව(; 

එ�මා ��ගෙනcද? 

(ඇ) එෙසේ න�, අ (iv)c සඳහ �ෙයෝගය අවලං_ 9hමට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

961/’18 

ගb පසන රණ�ංග මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) _bවb නව දැ�ෙම ෙපෝෂණය 9hමට _b  §� වැඩසටහ ඉවහ& 
වන බව ��ගෙද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අධ1ාපන අමාත1ාංශය .R කලාප හා .ෂය 
මYට! _b  §� වැඩසටහ සං.ධානය කර� ලැ�ෙJද; 

 (iii) එෙසේ සං.ධානය කළ _b  §� වැඩසටහ සංඛ1ාව, .ෂයය හා ඊට වැය 
N Eදල, එ, එ, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනcද?  

(ආ) (i) 2016.06.06  නට බසන්ාcර පළාෙ(, !�වෙගොඩ අධ1ාපන කලාපෙ> 
_bවb සංඛ1ාව එ, එ, පාසල අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඔ�  §� 9hමට පව(වා ඇ? 
වැඩසටහ සංඛ1ාව සහ ඊට වැය N Eදල, එ, එ, .ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 



( 14 ) 

 

 (iii)  ෙ� සඳහා ෙවකළ Eදල හා iයා(මක කළ _b  §� වැඩසටහ 
සංඛ1ාව පමාණව( වෙද; 

 (iv)  _b  §� වැඩසටහවලට පා	
ෙ�� මÊවරයෙk .මධ1ගත 
අරEද
 ප?පාදන ෙව 9hමට ෙනොහැ9 බව දෙද; 

 (v) ජා?ක අවශ1තාවය, ෙසේ සලකා පා	
ෙ�� මÊවරයෙk .මධ1ගත 
අරEද
 _b  §� වැඩසටහවලට ප?පාදන ෙව 9hමට හැ9වන ප]  
ප?ප(?මය tHව, ගෙද; 

 යන( එ�මා සඳහ කරෙනcද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
962/’18 

ගb ජනක බ<ඩාර ෙතනෙකෝ මහතා,— වරාය හා නා.ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය නා.ක ,ෙෂේතය, .ෙx�ය සමාග�වලට 100%, .වෘත 
9hමට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ වෙද; 

 (ii) ලංකා නැJ ඒජතවbෙk සංගමය (CASA) .R රජෙ> වග9ව$� 
�ලධා]ට 
�ය9 දවා ඇ? ප] , ෙමම .වෘත 9hම නැවැ(:මට 
කට$� කරෙද; 

 (iii) නැJ සමාග� ඒකා4කාh :ම වැළැ,:මට ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 *� 18 වැ" බදාදා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
5/’18 

ගb න
 බ<ඩාර ජයමහ මහතා,— .H
බල හා  න	ජන�ය බලශ,? 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) G�ත1 බලශ,? අ4කා]ය .R ගබඩා 9hෙ� පහGක� සcතව (Storage) , 
�	ය බලය උ(පාදනය 9hම සඳහා පළEව බලපත ලබා �, ෙදව�ව එම 
බලපත Solar PV තා,ෂණය සඳහා ෙවනස ්කරන ලද අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එවැ� අවසථ්ාවල� අධ1,ෂ ම<ඩලෙ> අ�ම?ය ලබා ගෙද; 

 (iii) එම එ, එ, අවසථ්ාවල � අ�ම?ය ලබා H අධ1,ෂ ම<ඩල සාමා�කය 
ෙව ෙව වශෙය ක�bද; 

 (iv) එම iයාව
ය වංච�ක ෙහෝ ¶�ත iයාව
ය, බව ��ගෙද; 

 (v) ෙමම iයාව
ය ෙහේ�ෙව අෙනe( �	ය බලශ,? �ෂප්ාදන 
අයH�කbවට RHවන අසාධාරණය වැළැ,:ම සඳහා ගනා N �යවර 
කවෙ	ද;  

 (vi) �	ය .H
බලය ඉතා අ� !ලකට �ෂප්ාදනය 9hෙ� හැ9යාව ?·ය�, 
ඒකකය, b�ය& 23.10 , බැ¤ !ල� ගැ�ම සඳහා ¤.G�ගත :ම වරද, 
බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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22/’18 

ගb ආනද අl(ගමෙk මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස්̄ ,කෙ> ඇ? පළා( පාස& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස&වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ, එ, පාසෙ& ෙසේවෙ> �$� _bවb සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස&වල පව?න _b  ර�පා� සංඛ1ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ�වර  ස්̄ ,කෙ> පව?න ඉහත (iv)c සඳහ _b  ර�පා� �ර:මට 
අමාත1ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

136/’18 

ගb ෙරෝcd eමා] .ෙfර(න මහ(!ය,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) මධ1ම පළා( සභාවට අය( මාතෙ&  ස්̄ ,කෙ> �c| වා]මා	ග සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වා]මා	ගවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ, එ, වා]මා	ග කමෙය ප?ලාභ ලබන ප�& සංඛ1ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ, එ, වා]මා	ග කම මn වගා කරන ඉඩ� අ,කර පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව	ෂෙ> Rට ෙ� ද,වා මධ1ම පළා( සභාව .R මාතෙ& 
 ස්̄ ,කෙ> වා]මා	ග සංව	ධන කට$� සඳහා වැය කළ Eද& පමාණය   
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

236/’18 

ගb එස්. එ�. ම],කා	 මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ¬ෙතොටE&ලට අමතරව, පළා( පාලන ආයතන මn බැහැර කර ෙ� 
වන.ට �	මාණය : ඇ? කසළ ක� කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒවා අය(වන පළා( පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමානෙ> ෙමම කසළ ක�වල ඇ? කසල ප ×මාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ�වා අතර දැනට අවදාන� ත((වෙ> පව?න කසළ ක� ?ෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ආ) (i) ෙමවැ� කසළ ක�වලට තවHරට( කසළ බැහැර කර! ඒවා ව	ධනය :මට 
කට$� කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා පළා( පාලන අමාත1ාංශය යටෙ( 9Rය� 
වැඩ��ෙවළ,  ආර�භ කර ?ෙ@ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ෙxgය හා .ෙxgය වශෙය ආෙයෝජන ලබා ගැ�ෙ� 
වැඩසටහන, ?ෙ@ද; 

 (iv)  එෙසේ න�,  ඒවා කවෙ	ද; 



( 16 ) 

 

 (v) ෙ� වන.ට ය� වැඩසටහන, ආර�භ කර ?ෙ@ න�, එc ප ×ග?ය කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

321/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප?සංස්කරණ 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 1997 මැs 02  න එවකට ජනා4ප?�!යෙk අ(ස� $�ව ර�ගල ආ වා® 
ජනතාව ෙවත අ,කර ෙදක බැn ජයÄ! ඔ�  ලබාH බව(; 

 (ii) ෙමෙත, ඔ�ට එම ඉඩ�වල අs?ය ලබා � ෙනොමැ? බව(; 

 (iii) එම ඔ�  මn ෙව කළ ®මා ෙනොතකා �ලධා] .R වනාතරෙ> 
මැ�� කට$� RHකර ®මා ලe� කර ඇ? බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවට ජයÄ! ඔ�  මn ලබාH ඉඩ�වල අs?ය ලබා �මට 
�යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) උ,ත ආ වා® ජනතාවට වනාතරය ආශ ×තිව දඩය� 9hම හා ෙවන( ආහාර 
ෙසොයා ගැ�මට අවසර ලබා � ?ෙ@ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ®මාව, පනවා ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ®මාව කවෙ	ද; 

 (iv) එම ®මා 
c& 9hමට කට$� කරෙද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) (i) ෙමම ආ වා® ජනතාවෙk, ~වන ත((වය ඉහළ නැං:මට ක ×යිාමා	ග ෙගන 
?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක ×යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

385/’18 

ගb මcදානද අl(ගමෙk මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ග ×ා¬ය පාස&වල අධ1ාපනෙ> සංව	ධනය, RH: ඇත(, ව�කරෙ> 
~ව(වන ක�කb ජනතාවෙk දbවෙk අධ1ාපනෙ> කඩා වැ«ම, RH: 
ඇ? බව ��ගෙද; 

 (ii) 2010 ව	ෂෙ> Rට 2014 ද,වා ව�කරෙ> පාස& නඟාR7:ම සඳහා පG¤ය 
රජය .R ග� ලැ° �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ Eදල, වැයකර  ?ෙ@ද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ? _bවb  සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 ව	ෂෙ> ජනවා] Rට ෙ� ද,වා ව�ක රෙ> පාස& සඳහා රජය .R 
වැයකළ Eදල හා බඳවාග( _bවb සංඛ1ාව මහ�වර, �වරඑ�ය, බH&ල 
සහ ර(න ර  ස්̄ ,ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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419/’18 

ගb පxම උදයශාත _ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$�  
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i)  (තලම  ස්̄ ,කෙ> �cටා ඇ?  රා.ද1ා(මක ව|නාකම9 $( සථ්ාන 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත] දැනට සංර,ෂණ කට$� RHකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

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

 (iv) එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� .R .නාශ කරන ලද  රා.ද1ා(මක 
ව|නාකම9 $( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම .නාශය ��බඳව ත,ෙසේbව, කර ඇ(න�, ත,ෙසේb ව|නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම .නාශය ස�බධෙය �?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (vii) ඉහත Rය&ෙලcම ²	ණ වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

443/’18 

ගb ජයත සමර:ර මහතා,— ඛ�ජ ෙත& ස�ප( සංව	ධන අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) Ä!ෙත& ෙමරටට ආනයනය 9hෙ�� Ä!ෙත& �ටරය, ෙව�ෙව රජය 
.R අයකර� ලබන ආනයන බxද ෙකොපමණද; 

 (ii) Ä!ෙත& සඳහා රජය .R ආනයන බxද හැර ෙවන( බH අය කරෙද;   

 (iii) එෙසේ න�, එම බH ව	ග කවෙ	ද;  

 (iv)  එ, �ටරය, සඳහා අයකර� ලබන බH පමාණය, එ, එ, බH  ව	ගය අ�ව 
ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) Ä!ෙත& �ටරය, සඳහා රජය .R අයකර� ලබන E� බH පමාණය, 
Ä!ෙත& �ටරයක R&ලර ! ෙලc කවර ප?ශතය,ද;   

 (ii) Ä!ෙත& සඳහා රජය .R අයකර� ලබන Rයl බH ඉව( කළෙහො(, 
පා]ෙභෝ¤කයාට Ä!ෙත& �ටරය, ලබා  ය හැ9 R&ලර !ල ෙකොපමණද;     

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

485/’18 

ගb ල� ජයව	ධන මහතා,— උසස ් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i)  වsන  රා ෙ� වන.ට පව(වාෙගන ය� ලබන Rනමාශාලා කවෙ	ද; 

 (ii) ඒවා �cටා ඇ? සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම Rනමාශාලාවල c!කbව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ?  නය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ආ) (i)  වsන  රා �c| Rනමාශාලා ව	Cකරණය, කර ?ෙ@ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම Rනමාශාලා �යාමනය කර� ලබෙ ක�bද; 

 (iv) ඉතා අ� පහGක� සcතව හා H	වල iයාකා](වෙය $�ව පව(වාෙගන 
ය� ලබන Rනමාශාලා ?ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, Rනමාශාලා .4ම(ව පව(වාෙගන යාම සඳහා, Rනමාශාලා 
�යාමනය 9hමට .4ම( ක මෙJදය, කoන! සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

495/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා( මා	ගසථ් මC පවාහන අ4කා]ෙ> පාලනය යටෙ( ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට මා	ගසථ් මC පවාහන අ4කා]ෙ> ෙසේවෙ> �$� ෙසේවක සංඛ1ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එc දැනට ෙසේවෙ> �$�  �ලධා]ෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv) ඌව පළා( ව(ම පධාන අමාත1වරයා එම �රයට ප(:ෙම අන�bව, 
ෙ� ද,වා එම අ4කා]ෙ> ලබා  ඇ? �9යා සංඛ1ාව හා එම 
�9යාලා�ෙk න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (v) ව(ම පධාන අමාත1වරයා එම �රයට ප(:ෙම අන�bව ලබා� ඇ? 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප( ලබාH මා	ග හා 
 xගලයෙk න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙJදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

511/’18 

ගb අ�( මාන�ෙපbම මහතා,— .H
බල හා  න	ජන�ය බලශ,? 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) ෙගෝ�ය උ�Gම ��බඳ 2015 පැ]ස ් ස�E?ෙය බැහැර :මට ඇම]කා එ,ස( 
ජනපදය කට$� කර ඇ? බව එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) .H
ය උ(පාදනය 9hෙ��  වඩා( ලාභදාµ කමය ග& අ�b මn .H
ය 
උ(පාදනය 9]ම බව දෙද; 

 (ii) පැ]ස ්ස�E?ෙය ග& අ�b මn .H
ය උ(පාදනය 9hම තහන�කර 
ෙනොමැ? බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, තව( න:න තා,ෂණෙය $� ග& අ�b බලාගාරය, 
¯eණාමලෙ> ෙහෝ හ�බෙතොට ඉ 9hමට කට$� ෙනො9hමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 19 ) 

 

555/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i)  (තලම  ස්̄ ,කෙ> �c| ෙදමළ මාධ1 පාස& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස&වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එ, එ, පාසෙ& ෙසේවෙ> �$� _bවb සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  (තලම  ස්̄ ,කෙ> ෙදමළ මාධ1 පාස&වල උග _b cඟය, පව?න බව  
��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම _b cඟය අවම 9hමට අමාත1ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

574/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— �වාස හා ඉ 9h� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) වeග� ෙරෝගය ව1ා�ත ෙව! පව?න ebණෑගල  ස්̄ ,කෙ>, වeග� 
ෙරෝCට තම ඖෂධ සඳහා වැo Eදල, වැය 9hමට RH : ඇ? බැ., 
ඔ�ට �වාස ඉ කර�මට හා ඔ� .R ඉ 9h� ආර�භ කර ඇ?  
�වාසවල වැඩ කට$� �ම 9hමට අමාත1ාංශය ය� වැඩසටහන,  ය(කර  
?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ආධාර ලැ°  xගලයෙk න� හා 
�නය එ, එ, පාෙx�ය 
ෙ&ක� ෙකොYඨාසය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ ]ෙ>� ෙමම වැඩසටහන  ස්̄ ,කය  රා ව1ා�ත 9hමට අමාත1ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

960/’18 

ගb මයත  සානායක මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා ආ	�ක 
කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) උඩරට පෙxශ සංව	ධනය 9hම සඳහා ආර�භ කරන ලද උඩරට ගැ!  නb(ථාපන 
ෙදපා	තෙ��ව පG¤ය රජය .R අෙහෝR 9hම ෙහේ�ෙව උඩරට පෙxශෙ> 
ජනතාවට අසාධාරණය, RH N බව එ�මා ��ගෙනcද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව	ධන අ4කා]ෙය උඩරට පෙxශයට c! N සංව	ධන ප?ලාභ 
කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අ4කා]යට ෙව කළ Eදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ4කා]ෙය RH කළ කා	යය සහ iයා(මක කළ ව1ාපෘ? කවෙ	ද;  

 (iv) උඩරට සංව	ධන අ4කා]ෙ> සභාපt(වය සහ ආයත�ක වග�� දරන ලද 
 xගලය ක�bද; 

 (v) උඩරට සංව	ධන අ4කා]ය මn උඩරට පෙxශෙ>  �� ග�මානවල 
ජනතාවට ලබාH �9යා සහ �9යා සංඛ1ාව කවෙ	ද; 

 (vi) උඩරට සංව	ධන අ4කා]ය මn  �� ග�මානවල ජනතාවෙk ~වන 
ත((වය නඟා R7:ම සඳහා ආර�භ කළ ව1ාපෘ?වල න� සහ ව1ාපෘ? 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 
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(ඇ) (i) උඩරට ගැ!  නb(ථාපන ෙදපා	තෙ��ව නැවත ආර�භ 9hමට අදහස ්
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

476/’18 

ගb .මල:ර  සානායක මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (2) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන H�ෙකොළ හා මධ1සාර ��බඳ ජා?ක අ4කා]ය පනතට අ�ව 
ම(පැ හා H�පානය 9hෙ� ද	ශන ඇ�ළ( ෙට
නාට1, vතපට ෙහෝ දැ:� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ1 අමාත1ාංශය .R පාලනය ෙකෙරන සව්ාAන 
³පවාc� නා
කාව 2017.02.11 වැ�  න ප.ව. 7.30( 8.00 ( අතර .කාශය 
කළ “සේJත ගං?ර” ෙට
 නාට1ෙ> ජව�කාවක, ��යක H�පානය කරන 
අ$b ඉතා පැහැ 
 ෙලස පද	ශනය කළ බව(; 

 (ii) .ෙශේෂෙය කාතාව, H�පානය කරන ද	ශන .කාශය 9hම ෙහේ�ෙව 
H�පානය සඳහා උ(ෙ(ජනය, ඇ? .යහැ9 බව(; 

 (iii)  පා	
ෙ��ව .R ස�මත කරන ලද පනතක .4.ධාන රජෙ> ජනමාධ1 
ආයතනය, .Rම කඩ කර ඇ? බව(; 

 එ�මා ��ගෙනcද? 

(ඇ) එම .කාශය ��බඳව .4ම( පh,ෂණය, RHකර ! ඉ ]යට එවැ� RH:� 
වැළැ,:ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 *� 19 වැ" =හස්ප>�දා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
49/’18 

ගb (ආචා	ය) බHල _ණව	ධන මහතා,— .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� 
හා .ෙxශ �9යා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයc අංක 187 ෙයෝජනාෙව හ�වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
o�ට& හැ���පෙතc දළ සැලැසම් ඉ ]ප( කරෙද; 

 (ii) එම හැ���පත �e( 9hෙ� බලධා]යා ක�bද; 

 (iii)  රවැRයට හැ���ප( ලබා�ම ෙව�ෙව ඇසත්ෙ��ගත �]වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �]වැය දර� ලබෙ ක�b .Rද; 

 (v) 2017 ව	ෂය �ළ� o�ට& හැ���ප( ෙයෝජනා කමය iයා(මක 9hම 
සඳහා රාජ1 අයවැෙය ෙවකළ ප?පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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165/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?සස් මහතා,— අ4කරණ හා බධනාගාර ප?සංස්කරණ 
අමාත1�!යෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2006 - 2015 කාල®මාව �ළ .ෙශේෂ ජනා4ප? සමාව යටෙ( �දහස ්
කළ Rරකbව සංඛ1ාව, එ, එ, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ෙk නාම ෙ&ඛනය හා Rරගත:මට අදාළ N ෙචෝදනා සඳහ 
කරෙද; 

 (iii) එෙසේ �දහස ලැ°ව අතර !�මැb� ෙචෝදනාවලට, සÊ් ¶ෂණ 
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ල,Nව සංඛ1ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

202/’18 

ගb උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.09  න Rට 2017.11.30  න ද,වා එ,ස( ජනපද ෙඩොලරයට 
සාෙ�,ෂව, ' ලංකා b�යල �]Ü ඇ? අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ� කාල වකවා�ව �ළ b�යෙ& �]Üම ෙහේ�ෙව ආ<�ෙJ .ෙxශ ණය 
බර ඉහළ ෙගොස ්ඇ? පමාණය b�ය& ව
 ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

222/’18 

ගb ඩkලස ් ෙxවානද මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංසක්ෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05  නැ? අංක 1130/22 දරන ගැසY �ෙJදනය මn එ,ස( 
ජාtෙk සං.ධානෙ>, ෙකොෙxR සcතව නක&ස ් ක� වැ|ය සඳහා 
ෙලෝක උbම ත((වය ලැ�� බව(; 

 (ii) ඉහත ෙකොෙxRවල පධාන ෙකොෙxRය පකාරව, නක&ස ්ක�වැ|යට ඉතා 
ආසනව �c| !�ෙ�, ප.ල, පාතH�බර, ලkගල, .&ගEව, ර(ෙතොට, 
උeෙවල හා මාතෙ& යන පාෙx�ය ෙ&ක� ෙකොYඨාස 8ට අය( අ,කර 
2000ක .ශාල(වෙය $( Ä! පමාණය, උ,ත ක�වැ|ය සමඟ ඒකාබxධ 
කර ෙනොමැ? බව(; 

 (iii) එබැ., නක&ස ් ක�වැ|ය ෙලෝක උbම ත((වෙය ඉව(9hෙ� 
අවදානමකට ල,ව ඇ? බව(;  

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) නක&ස ්ක�වැ|ය ෙලෝක උbම ත((වෙය ඉව(9hම වළ,වා ගැ�ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අ,කර 2000ක Ä! පමාණය නක&ස ්ක� වැ|ය සමඟ 
ඒකාබxධ 9hම සඳහා �යවර ගෙද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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247/’18 

ගb ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— වා]මා	ග සහ ජල ස�ප( හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 � ඇ? N අයහප( කාල_�ක බලපෑම ෙහේ�ෙව pඩාවට ප( N 
ර(න ර  ස්̄ ,කෙ> ගාම �ලධා] වස� සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වස�වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ, එ, වසෙ� pඩාවට ල, N ප�& සංඛ1ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ�නට සහන සැල®ම සඳහා අමාත1ාංශය ග( �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

322/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— Eද& හා ජනමාධ1 අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙx�ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙJ  §� වැඩසටහ සඳහා ෙකොළඹට 
පැ!ෙණන එම ෙදපා	තෙ��ෙJ �ලධා]ට �R නවාතැ පහGක� 
ලබා ෙනොෙදන බව(; 

 (ii) එම අවසථ්ාවc� ඔ�ට ෙගව� ලබන අෙනe( ෙග:�ද ප ×මාණව( 
ෙනොවන බව(; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව එම �ලධාh Hෂක්රතාවයට ප(: ඇ? බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i)  §� වැඩසටහ සඳහා සහභාC:ෙ�� උ,ත �ලධා]ට ෙකොළඹ� 
නවාතැ පහGක� ලබාෙදන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන ��බඳව �ලධා]ෙk පැ!�
 ලැÝ ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම පැ!�
 සඳහා ග( ක ×යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) ෙමම �ලධා]ට GHG නවාතැ සපයා �මට අවශ1 කට$� කර ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) ෙමම �ලධා]ට ෙගව� ලබන  §� �මනා, ප ×වාහන �මනාව හා ෙවන( 
�මනා ඉහළ දැ¬මට කට$� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Rටද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

397/’18 

ගb «. රං�( ද ෙසොsසා මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා ආ	�ක 
කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) පG¤ය අමාත1 ම<ඩල සංෙශෝධනයට අ�ව ව	තමාන රජෙ> ස�²	ණ 
කැ·නY අමාත1වb සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ1 අමාත1වb හා �ෙයෝජ1 අමාත1වb සංඛ1ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත1ාංශ අA,ෂණ කට$� පැව³ මÊවb සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ·නY අමාත1වරෙයe සඳහා වා	�කව වැය වන E� Eදල ෙකොපමණද; 
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 (v) අමාත1 ම<ඩල සංෙශෝධනෙ>� අl? වැo කරන ලද අමාත1ාංශ සඳහා 
2017 අයවැය මn ප?පාදන ෙව කර ?ෙ@ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙව කරන ලද Eදල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

420/’18 

ගb පxම උදයශාත _ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම  ස්̄ ,කෙ> �cටා ඇ?  රා.ද1ා(මක ව|නාකම9 $( 
සථ්ාන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත] දැනට සංර,ෂණ කට$� RHකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

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

 (iv) එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� .R .නාශ කරන ලද  රා.ද1ා(මක 
ව|නාකම9 $( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම .නාශය ��බඳව ත,ෙසේbව, කර ඇ(න�, ත,ෙසේb ව|නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම .නාශය ස�බධෙය �?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (vii) ඉහත Rය&ෙලcම ²	ණ වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

429/’18 

ගb ඉෂා, ර§මා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) කැ9රාව නගරෙ> Rට තලාව හරහා අ�රාධ රය ද,වා  ෙවන (තලාව පාර) 
මා	ගය ප?සංසක්රණය 9hෙ� කට$� දැනට ඉපෙලෝගම නගරය ද,වා 
RHකර ව	ෂ ගණනාව, ගත : ඇත(, එතැ Rට තලාව නගරය ද,වා 
N මා	ගය ෙමෙත, සංව	ධනය කර ෙනොමැ? බව දෙද; 

 (ii) වාහන .ශාල සංඛ1ාව, ධාවනය වන ෙමම මා	ගෙ> සංව	ධන කට$� 
ෙමෙලස ඇණ c«මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම මා	ගෙ> ඉ?] සංව	ධන කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

455/’18 

ගb ·ම& ර(නායක මහතා,— රාජ1 ප]පාලන හා කළමනාකරණ සහ �?ය හා සාමය 
��බඳ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) ºල1 අපරාධ .ම	ශන ෙකොYඨාසයට 2015 Rට 2017 ව	ෂෙ> Þ� 30 ද,වා ලැ�� 
පැ!�
 සංඛ1ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) 2015 Rට 2017 Þ� 30 ද,වා, 

 (i) .භාග කර අවස කර ඇ?, .භාග කර! පව?න සහ .භාග 9hම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ!�
 සංඛ1ාව;   
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 (ii) අ4කරණයc න� පවරා ඇ? පැ!�
 සංඛ1ාව;  

 (iii) න� පැවhමට ෙහෝ �?ප? උපෙදස ්සඳහා ෙයොEකර ඇ? පැ!�
 සංඛ1ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙත, �?ප? උපෙදස ්ෙනොලැ�� පැ!�
 සංඛ1ාව; 

 (v) පවරා ඇ? න�ව
 ෙxශපාලනඥය හා ස�බධ න� සංඛ1ාව; 

 එ, එ, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
496/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා( සභාව .R ඉඩ� ඔ�  ලබා�ෙ� වැඩසටහන,  ය( කර 
?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව(ම ඌව පධාන අමත1ාවරයා එම �රයට ප(:ෙම අන�bව 
ෙ� ද,වා ලබා � ඇ? ඔ�  සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�  ලබා � ඇ?  xගලයෙk න�, 
�නය සහ ඔ� ප ංv ගාම �ලධා] 
වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ඔ�  ලබා�මට පළා( සභාව අ�ගමනය කළ කමෙJදය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

521/’18 

ගb ඉ ක අ�bxධ ෙහේර( මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙx�ය ෛවද1 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අයවැෙය වeග� ෙරෝC සඳහා b4රය කාH ෙපරන යත 
ෙරෝහ&වලට ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කළ Eදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව	ෂෙ> මැද භාගය වන.ට රජෙ> ෙරෝහ& ෙවත ලබා H b4රය 
කාH ෙපරන යත සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ?] යත ලබා ෙද� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා .4ම( ෙටඩ	 කැඳ:ම, RH කර ?ෙ@ද; 

 (v) එෙසේ න�, සැප$�කbව හා ඔ�ෙk !ල ගණ කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ආ) (i) අත1ාවශ1 ඖෂධ රට �ළ �පදවා ගැ�ෙ� ව1ාපෘ? ආර�භ 9hම සඳහා 
2017 ව	ෂෙ> ෙව කළ Eදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වැඩ��ෙවළ  ය( 9hම සඳහා ෙ� වන.ට iයා(මක කර ඇ? 
සැලG�/ අධ1යනය කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

531/’18 

ගb වාGෙxව නානාය,කාර මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා 
ආ	�ක කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙx�ය ෙ&ක� බලපෙxශ �ළ ප ංv අ� ආදාය�ලාÁ ප�& සඳහා 
මÊවරයෙk .මධ1ගත අරEද&ව
 ෙනො!ෙ& ෙස.
 තහ� ෙබදා H 
බව   ��ගෙද;  
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 (ii) .මධ1ගත අරEද& ෙයොදාග�! මÊවරය .R RH කර� ලැ° ෙස.
 
තහ� ෙබදා�ම තහන� කර ?ෙ@ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව(කර, ෙපර ?° ප]  මÊවරයෙk මා	ගෙය ෙස.
 
තහ� ෙබදා�මට අවශ1 �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
556/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ(,  (තලම  ස්̄ ,කෙ> එ, එ, පළා( පාලන ආයතනය 
.Gbවා හ]න ලද  නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) පළා( පාලන ආයතන .Gbවා හැhෙම පG පළා( පාලන ආයතනවල 
කට$� පව(වාෙගන යෑම සඳහා ෙසේවකය බඳවාෙගන ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, බඳවාග( ෙසේවකයෙk න�, 
�නය හා බඳවාග( තන�b 
කවෙ	ද; 

 (iv) එෙසේ බඳවා ගැ�ෙ�� ආයතන සංගහය සහ Eද& ෙර_ලාR .4.ධාන 
අ�ගමනය කර ?ෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

578/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ> Rට ෙ� ද,වා ' ලංකාවට 9]�| ආනයනය 9hම සඳහා වැය 
N Eදල, එ, එ, ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ' ලංකාවට 9]�| ආනයනය කර� ලබන සමාග�වල න� සහ ඔ�ෙk 
�ෂප්ාදනවල න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 *� 20 වැ" -#රාදා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
23/’18 

ගb ආනද අl(ගමෙk මහතා,— Aවර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන සහ ගා¬ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ> Rට අද ද,වා මහ�වර  ස්̄ ,කය �ළ සථ්ා�ත කර ඇ? ලංකා 
Aවර සංසථ්ා අෙළ.සැ& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවා �c| සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එ, එ, අෙළ.සැල මn වා	�කව ඉපැß ආදායම හා .යදම ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 
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 (iv) මහ�වර  ස්̄ ,කය �ළ Aවර අෙළ.සැ& පමාණය වැo 9hමට අමාත1ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
50/’18 

ගb (ආචා	ය) බHල _ණව	ධන මහතා,— .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� 
හා .ෙxශ �9යා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයc අංක 189 ෙයෝජනාවට අ�ව, .ෙශේෂ අරE� සඳහා වන 
සමාගම, (Special Purpose Company) �cටව� ලැ�ෙJද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සමාගම කවෙ	ද;  

 (iii) උ,ත සමාගෙමc සාංග!ක සංසථ්ා පතෙයc සඳහ වන අරE� කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙමc සාංග!ක ව1වසථ්ාව
ෙයc පධාන �යමය කවෙ	ද; 

 (v) උ,ත සමාගෙමc අධ1,ෂවbෙk න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
137/’18 

ගb ෙරෝcd eමා] .ෙfර(න මහ(!ය,— සමාජ Gබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ගෙ&වල පෙxශෙ> ඉහළ 
kගල න! ගම, ?ෙබන බව(; 

 (ii) ෙමම ගෙ� බ§තර ප�& සංඛ1ාව, ග  ෙඩො& කපා ~ව(වන බව(; 

 (iii) පව?න දැo �යඟය, අEදව1 !ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව ෙ� වන.ට එම ග�මානෙ> ජනතාව එම ක	මාතය කරෙගන 
යාෙ�� දැo Hෂක්රතාවට ල,: R|න බව(; 

 එ�මා දෙනcද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම ග�මානෙ> ~ව(වන ජනතාවෙk ගැටl .ස¼මට අමාත1ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

166/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා 
ආ	�ක කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) නා.ක හEදා l?න වs. ෙ,. රාජප,ෂ මහතාට (NRX 2431) එෙරcව 
නා.ක හEදාව .R අභ1තර පh,ෂණය, RH කර� ලැ�ෙJද;  

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර කාලවකවා�වක�ද; 

 (iii) ඔ§ට එ&ල : ඇ? ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙහේ�ෙව ඔ§ නා.ක හEදා ෙසේවෙය ෙනරප� ලැ�ෙJද; 
නැතෙහො(, ෙසේවය අ(c7ව� ලැ�ෙJද; 

 (v) ෙසේවෙය ෙනරප� ලැ° ෙහෝ ෙසේවය අ(cටව� ලැ°  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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203/’18 

ගb උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— වා]මා	ග සහ ජල ස�ප( හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ)  2016 ව	ෂෙ>� කෑග&ල  ස්̄ ,කෙ> අරනායක පෙxශෙ> ඇ? N නායයෑෙම, 

 (i) !ය¤ය සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා4ත N සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) .පතට ප(  xගලයට රජය ෙව�ෙව ෙගවන ලද E� ව  Eදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) !ය¤ය  xගලෙයe ෙව�ෙව රජය ෙගවන ලද  ව  Eදල ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප( �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උප]ම සහ අවම ව  Eදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ N Rයlම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා � ?ෙ@ද; 

 (vii) අවතැ N ප�ලකට ස�්ර �වාසය, ලබා H ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

248/’18 

ගb ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගEව පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන ර(න ර  ස්̄ ,කෙ> පාස& 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස&වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) සබරගEව පළා( සභාෙJ ව(ම පධාන අමාත1වරයා එම �රයට ප(:ෙම 
අන�bව අ�? ආර�භ කර� ලැ° පාස& ?ෙ@ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පාස&වල න� හා දැනට ෙසේවෙ> �$� _bවb සහ 
ඉෙග�ම ලබන gෂ1ය සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) සබරගEව පළා( සභාෙJ ව(ම පධාන අමාත1වරයා එම �රයට ප(:ෙම 
පGව  ස්̄ ,කය �ළ වැ®¤ය පාස& ?ෙ@ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම පාස&වල න� කවෙ	ද; 

 (vii) එෙසේ වසා දම� ලැ° පාස&වල ස�ප(ව
 පෙයෝජන ගැ�ම සඳහා 
අමාත1ාංශය ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

323/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) �(තල ආත �ෂප්ාදන ක	මාතය ~.කාව කරග( �]ස ෙ� වන.ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව! R|න බව(; 

 (ii)  අEදව1 හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටl පව?න බව(; 

 (iii) ෙමය රටට .ශාල .ෙxශ .�මය, ෙගන ආ හැ9 ක	මාතය, බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) �(තල �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග( අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 
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 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 9hමට කට$� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) රට �ළ �(තල ක	මාතයට අවශ1 ෙවෙළඳෙපොළ  �& 9hමට රජය 
�යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

421/’18 

ගb පxම උදයශාත _ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ1ාපන හා සංස්කෘ?ක කට$� 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය  ස්̄ ,කෙ> �cටා ඇ?  රා.ද1ා(මක ව|නාකම9 $( සථ්ාන 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත] දැනට සංර,ෂණ කට$� RHකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

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

 (iv) එ&. «. «. ඊ. තසත්වා� .R .නාශ කරන ලද  රා.ද1ා(මක 
ව|නාකම9 $( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම .නාශය ��බඳව ත,ෙසේbව, කර ඇ(න�, ත,ෙසේb ව|නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම .නාශය ස�බධෙය �?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (vii) ඉහත Rය&ෙලcම ²	ණ වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

430/’18 

ගb ඉෂා, ර§මා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) අ�රාධ ර  ස්̄ ,කෙ> ~ව(වන,  

 (i) ෙබොෙහෝ ෙදෙන, ව	ෂෙ> වැo කාලය, ෙගො.තැ කට$�වල �රත වන 
අය බව(; 

 (ii) ෙගො.තැ සඳහා ජලය සපයා ගැ�මට වගා �ං පෙයෝජනයට ගනා බව(; 

 (iii) එම වගා �ං �	ඝ කාලය, ප?සංසක්රණය ෙනො9hම ෙහේ�ෙව කඩා 
වැ«මට ෙහෝ ජලය cඟ :මට E§ණපා ඇ? බව(; 

 එ�මා දෙනcද?  

(ආ) (i) ෙමම වගා �ං ප?සංසක්රණය 9hමට ය�9R වැඩ��ෙවළ, සකස ් කර 
?ෙ@ද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ iයා(මක කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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444/’18 

ගb ජයත සමර:ර මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා ආ	�ක 
කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09  නට සහ 2017.06.30  නට, 

 (i) යාපනය  ස්̄ ,කෙ> සථ්ා�ත කර ?° ' ලංකා නා.ක හEදා කඳ�b 
සංඛ1ාව; 

 (ii)  එම කඳ�bවලට අ�$,තව ෙසේවය කළ E� �ලධා] සංඛ1ාව හා 
ෙසබ� සංඛ1ාව; 

 (iii) එ, එ, කඳ�ෙරc නම, �cටා ?° පාෙx�ය ෙ&ක� ෙකොYඨාසය සහ 
අ�$,තව R| �ලධා] සහ ෙසබ� සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) 2015.01.09  න Rට 2017.06.30 ද,වා යාපනය  ස්̄ ,ක ෙය, 

 (i) ඉව( කර ඇ? නා.ක හEදා කඳ�b සංඛ1ාව;  

 (ii) නා.ක හEදා කඳ�bව
 ඉව( කර ඇ? �ලධා] හා ෙසබ� සංඛ1ාව;  

 ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙනcද? 

(ඇ) යාපනය  ස්̄ ,කෙය නා.ක හEදා කඳ�b හා ඒවාෙ> ෙසේවෙ> �$� �ලධා] 
හා ෙසබ� ඉව( කර හEදාව H	වල 9hම ජා?ක ආර,ෂාවට බලව( ත	ජනය, 
බව ��ගෙද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
456/’18 

ගb ·ම& ර(නායක මහතා,— .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� හා .ෙxශ 
�9යා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� හා .ෙxශ �9යා අමාත1�මාෙk ෙපෞxග
ක 
කා	ය ම<ඩලයට අ�$,ත �ල වාහන සපයා ඇ? එ, එ, �ලධා]යාෙk නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ? වාහනෙ> ව	ගය, 
යාප ංv අංකය සහ එම ෙව 9hම 
සඳහා අ�ම?ය ලබා Hෙ ක�b .Rද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

497/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවලට අදාළව, ඌව පළා( අධ1ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
සඳහා 2016.10.18  නැ? .ගණන .මGම, �e( : ?ෙබන බව එ�මා 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම .ගණන .මGෙ� පාස& පාදක කළමනාකරණ හා පාස& 
පාදක _b සංව	ධනය ��බඳව තාsලතෙ> හා �
pනෙ> පැව? _b 
 §� වැඩE�වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග?වල 
දැ,ෙවන කb� සහ අංක 3 ෙèදෙ> දැ,ෙවන කb� ෙමම සභාවට 
ඉ ]ප(  කරෙද; 

 (iii) එc� RH : ඇ? ය� අක!කතා, ¶ෂණ හා �?.ෙරෝA iයාවට ස�බධ 
�ලධා]ට එෙරcව �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1127/’18 

ගb �හා& ගල�ප(? මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ>� පහ වසර gෂ1(ව .භාගය සම( N Rයlම gෂ1යට 
gෂ1ාධාර Eද& ලබාෙදෙද; 

 (ii) එ, gෂ1ෙයeට මසකට ලබාෙදන gෂ1ාධාර Eදල ෙකොපමණද; 

 (iii) gෂ1ාධාර ලබා�ම සඳහා මසකට වැයවන E� Eදල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 ව	ෂයට අදාළ gෂ1ාධාර Eද& ෙගවා ?ෙ@ද; 

 (v) 2017 ව	ෂෙ> කවර මාසය ද,වා gෂ1ාධාර Eද& ෙගවා ?ෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) gෂ1ාධාර Eද& ලබාගැ�ම සඳහා පහ වසර gෂ1(ව .භාගය සම(:මට 
අමතරව ෙවන( GHGක� අවශ1 වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම GHGක� කවෙ	ද; 

 (iii) එම GHGක�වලට අදාළ �	ණායක සකස ්කර ඇ? ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (iv) අ?ෙ	ක GHGක� ෙනොසළකා පහ වසර gෂ1(ව .භාගය සම( gෂ1ය 
Rයl ෙදනාට gෂ1ාධාර Eද& ලබා�මට කට$� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1128/’18 

ගb එස.් 'තර මහතා,— පවාහන හා R.& _ව ෙසේවා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2012 Rට 2016 ද,වා ' ලංකා H�]ය ෙදපා	තෙ��ව, 

 (i) ලැ°  E� ආදායම; 

 (ii) උ�b සහ නැෙගනcර පළා(ව
 ලැ° ආදායම;  

ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ)  (i)  උ�b සහ නැෙගනcර පළා(වල �c| පධාන සහ උප H�]ය සථ්ාන සංඛ1ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�b පළාෙ( ව��යාෙJ Rට කකස�ෛර ද,වා �c| පධාන හා උප 
H�]ය සථ්ාන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මැදවév ෙ> Rට තෛලමනාරම ද,වා �c| පධාන හා උප H�]ය සථ්ාන 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) උ�b පළාෙ( H�]ය සථ්ානවල ෙසේවෙ> �$� H�]ය සථ්ානා4ප?වb හා 
ෙසේවකය අත] Rංහල හා ෙදමළ මාධ1ෙය ෙසේවය කර�  ලබන 
සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) පළEවැ� ප?ෙ> �දන මැ ] සcතව ධාවනය වන H�]ය ගමනාතය 
කවෙ	ද; 

 (ii) යාපනය ද,වා ගම කරන H�]යවල පළEවැ� ප?ෙ> �දන මැ ] 
ෙනොමැ? :මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

යන තවHරට( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1129/’18 

ගb (මහාචා	ය) ආ¹ මාරRංහ මහතා,— .H
බල හා  න	ජන�ය බලශ,? 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකරවල�|ය පෙxශෙ> ඉ කර ඇ? බර ඉධන (HFO) මn දැනට 
iයා(මක වන බලාගාරය වසරක කාලය, �ළ ද:කෘත සව්භා.ක වා$ 
(LNG) මn iයා(මක කර:ම සඳහා එකඟතාවය, ?�ෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ : ?ෙ@ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩ:ම ෙහේ�ෙව ලංකා .H
බල ම<ඩලයට RH: ඇ? 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ� බලාගාරය මn ලංකා .H
බල ම<ඩලයට ලබා ෙදන .H
 ඒකකයක 

!ල �යම 9hමට අදාළව ඇ?කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට$� RHවන බව දෙද; 

 (v) ¤.G� පකාරව .H
 සැප$�කාර සමාගම iයා 9hම තහ�b  9hම සඳහා 
ගනා iයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය ප]  කට$� ෙනො9hම �සා ලංකා .H
බල ම<ඩලයට RH 
: ඇ? පා�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අ ෙග@ස්� 07 වැ" අඟහ0වාදා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
24/’18 

ගb ආනද අl(ගමෙk මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙx�ය ෛවද1 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර මහ ෙරෝහල සඳහා අ�මත එ�. ආ	. අs. පh,ෂණ �ලධා] 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම තන�ෙ	 ෙසේවෙ> �$� �ලධා] සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ලධා]ෙk න� කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට පව?න  ර�පා� සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම  ර�පා� �ර:මට අමාත1ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

51/’18 

ගb (ආචා	ය) බHල _ණව	ධන මහතා,— .H
 සංෙxශ, o�ට& ය|තල පහGක� 
හා .ෙxශ �9යා අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් o�ට&කරණ වැඩසටහ iයා(මක 9hම සඳහා 2016 අයවැෙයc 
අංක 193 ෙයෝජනාවට අ�ව ෙවකළ b�ය& !
යන 10,000ක ºල1 
ප?පාදනය 2016 ව	ෂය �ළ� උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉ ]ප( 
කරෙද; 

 (ii) උ,ත අයවැය ෙයෝජනාෙව ප?ලාභ c!කරග( තැනැ(ත ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙ&ඛනය, හා ලබාග( ºල1 ප?පාදන පමාණය ��බඳ 
.සත්ර වා	තාව, ඉ ]ප( කරෙද; 
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 (iii) 2016 අයවැය ෙව9hම N b�ය& !
යන 10,000 ක Eද
 වැය කළ 
ෙනොහැ9N Eද& පමාණය, 2017 ව	ෂෙ>� උපෙයෝජනය කර ග� 
ලබෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

138/’18 

ගb ෙරෝcd eමා] .ෙfර(න මහ(!ය,— සමාජ ස.බලගැ:� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන.ට මාතෙ&  ස්̄ ,කෙ> ස�්ර සමෘx4 �ලධා] ෙසේවෙ> ෙය� 
R|න ගාම �ලධා] ෙකොYඨාසවල න� කවෙ	ද; 

 (ii) සමෘx4 �ලධා]  ර�පා� පව?න ගාම �ලධා] වස� සංඛ1ාව හා ඒවාෙ> 
න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම  ර�පා� �ර:මට අමාත1ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

167/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?සස් මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ~ව .ද1ා හා ග�ත .ෂය ධාරාව පැවැ(ෙවන 
පාස& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම .ෂය ධාරාවල එ, එ, .ෂය සඳහා, අවශ1 _bවb සංඛ1ාව, දැනට 
R|න _bවb සංඛ1ාව සහ _b  ර�පා� සංඛ1ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) .ද1ා .ෂය ධාරාව සඳහා _bවb cඟ:මට බලපා ඇ? 
ෙහේ� කවෙ	ද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
204/’18 

ගb උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ)  2015.09.18 Rට 2017.07.31 ද,වා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ වැ
 සමාගමට බඳවා 
ග( උපෙxශකයෙk, ස�බAකාරකවරයෙk සහ ව1ාපෘ? අධ1,ෂවරයෙk,  

 (i) න�;  

 (ii) අධ1ාපන GHGක�; 

 (iii) වෘ(tය GHGක�; 

 (iv) වැ7� සහ �මනා; 

 (v) කා	ය ම<ඩල පහGක�; සහ 

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන( පහGක�; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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223/’18 

ගb ඩkලස් ෙxවානද මහතා,— නැවත ප ංv 9hම,  නb(ථාපන, උ�b සංව	ධන 
සහ cH ආග!ක කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ>� ව��යාව, ෙන�ක	� පා ෙx�ය ෙ&ක� ෙකොYඨාසෙ>, 
මාeල� ගාම �ලධා] වසෙ� �c|,  H.ලාeල�,  Yeල�, eංïeල�, 
මනeල�, ෙකො&ල	  
යeල� යන ග�මාන 05ක ප�& 270, පමණ 
නැවත ප ංv කරන ලද බව(; 

 (ii) ෙමම ග�මාන Eල?J සහ ව��යාව යන  ස්̄ ,කවලට මාs�ව පව?න 
බව(; 

 (iii) නැවත ප ංv කරන ලද කාලෙ> Rට ෙ� ද,වා ෙමම ජනතාවට 9RH º
ක 
පහGක� ෙහෝ ෙනොමැ?ව දැo pඩාවට E§ණ පා R|න බව(; 

 (iv) A - 9 මා	ගයට පැ!dම සඳහා පෙJශ මා	ග ෙනොමැ? :ම සහ ග�මාන 
හරහා ?ෙබන H�]ය මා	ගයට හරසව් වැ« ඇ? පාරව& සඳහා ආර,ෂාකා] 
H�]ය ෙkY7  ෙනොමැ? :ෙම ෙමම ජනතාව ..ධ Hෂක්රතාවයට E§ණ 
පා R|න බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවලට අවශ1 º
ක පහGක� ලබා �මට �යවර ගෙද;  

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

249/’18 

ගb ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගEව පළාෙ( පාස& �ළ _b cඟය, පව?න බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, _b  ර�පා� සංඛ1ාව එ, එ, .ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම _b cඟය �ය:ම සඳහා ග� ලබන ඉ,ම ඉ ] iයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv)  පළා( සභා පාස& සඳහා _bවb මාb 9hෙ� කමෙJදය සබරගE පළාත 
�ළ �R ප]  RH ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

324/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) උණ � ආත �ෂප්ාදන ක	මාතය ~.කාව කරග( �]ස ෙ� වන.ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව! R|න බව(; 

 (ii)  අEදව1 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැටl පව?න බව(; 

 (iii) ෙමම ක	මාතය මn රටට .ශාල .ෙxශ .�මය, ෙගන ආ හැ9 බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) උණ � �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

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

 (iii) එ� �ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 9hම සඳහා 
කට$� කරෙද; 
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 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) රට �ළ උණ � ක	මාතයට අවශ1 ෙවළඳෙපොළ  �& 9hමට රජය �යවර 
ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

431/’18 

ගb ඉෂා, ර§මා මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොෙරොJෙපොතාන පාෙx�ය ෙ&ක� ෙකොYඨාසයට අය( ඇ�9¡ලාවල, 
?ð]අ(තාවල සහ මාවතවැව යන ග�මානවලට පෙJශ වන ගා¬ය මා	ග 
ඉතාම( අබල ත((වෙ> පව?න බව(; 

 (ii)  එම මා	ග කoන! ප?සංසක්රණය කර ෙදන ෙලස එම ග�වා® 
�රතරෙය ඉ&�� කරන බව(; 

 එ�මා දෙනcද?  

(ආ) (i) ෙමම මා	ග ප?සංසක්රණය ෙනො9hමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

457/’18 

ගb ·ම& ර(නායක මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙk ෙපෞxග
ක කා	ය ම<ඩලයට 
අ�$,ත �ල වාහන සපයා ඇ? එ, එ, �ලධා]යාෙk නම, තන�ර, ෙවකර ඇ? 
වාහනෙ> ව	ගය, 
යාප ංv අංකය සහ එම ෙව 9hම සඳහා අ�ම?ය ලබා Hෙ 
ක�b .Rද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

498/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1ාංශය යටෙ( දැනට iයා(මක 
වන ව1ාපෘ? සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ, එ, ව1ාපෘ?ෙ> නම, අෙ�ñත අරE� සහ ආවරණය වන පෙxශය, 
පාෙx�ය ෙ&ක� ෙකොYඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ, එ, ව1ෘපෘ?ය සඳහා බඳවාග( ෙසේවකය සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවකය බඳවාග( කමෙJදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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532/’18 

ගb වාGෙxව නානාය,කාර මහතා,— සමාජ Gබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ~ව(:මට �වස, ෙනොමැ?ව, තැ� තැන ය!, අ_�&වල රාÊ කාලය 
 ගත කරන HC ජනතාවට, වැR හා Gළං  නවල ඉතා ෙශෝච�ය 
 ත((වයට E§ණ�මට RH වන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙ> සහ අ�e( පධාන නගරවල ෙමබ� අසරණ HC ජනතාවට 
 ආවරණය, ලබා�මට පළා( පාලන ආයතන හරහා තාවකා
ක නවාතැ 
 ෙපොළ ෙහව( “අ�බල�” ඉ කර �මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

557/’18 

ගb අෙශෝක �යත මහතා,— Aවර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන සහ ගා¬ය ආ	�කය 
��බඳ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ක&�|ය, බ(තල_<�ව Aවර ග�මානෙ> ප ංvව R|න Aවර ප�& 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Aවර ජනතාව ඉතා දැo පා�ය ජල ගැටlවකට E§ණ පා R|න බව  
දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම Aවර ජනතාව E§ණ පා R|න ජල ගැටlව .ස¼මට ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

579/’18 

ගb �ෂාර ඉ��& අමරෙසේන මහතා,— ?රසර සංව	ධන, වන~: සහ පාෙx�ය 
සංව	ධන අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) යාප§ව, ෙපො&�?ගම, ඉ@බාගEව, මඩහෙපොළ සහ අඹගහලද යන 
පෙxශවල ෙගො. ජනතාවෙk ආ	�කය රඳා පව?න අඹ, කï, ෙ�ර, ගසල්�, 
ෙද�� ආ� පළ�b වගාව ෙමම, ෙපො& වගාවටද ද¥ෙ&�, ]ල�, 
ව& ඌර, ඉ(තෑව සහ ෙමොණb යන ස�ෙග දැo pඩා එ&ල 
: ඇ? බව එ�මා දෙද; 

 (ii) එම ෙගො. ජනතාවෙk කෘ�කා	!ක �ෂප්ාදන එම ස�ෙග ආර,ෂා 
කර�මට අමාත1ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

965/’18 

ගb G�& හ�ෙන(? මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොනරාගල  ස්̄ ,කෙ> වැ&ලවාය, පරගසම්ංකඩ, රදාෙපොල ෙකෝGව ඌව 
පළා( සභාව .R ඉ  කරන ලxද,ද; 

 (ii) එම ෙකෝGව සඳහා .යද� කළ Eදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙකෝGව �ය!ත සථ්ානෙය බැහැරව ෙවන( සථ්ානයක ඉ 9hම 
ෙහේ�ෙව එය ඉ කර මාස හය, ගත :මට ෙපර කැò .නාශ : යාෙම, 
b�ය& 1,874,952.44 ක අලාභය, RH : ඇ? බව දෙද; 
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 (iv) ඌව පළා( �ෙයෝජ1 පධාන ෙ&ක�ෙk (ඉං�ෙb ෙසේවා) උපෙදස ් 
ෙනො��පැද, සකස ් කරන ලද ඇසත්ෙ��ව අ�ව කට$� ෙනොකර, 
රාජකා]ය පැහැර හ]! ඉහත � අලාභය RH 9hම ස�බධෙය අදාළ 
�ලධා]ට එෙරcව ඌව පළා( රාජ1 ෙසේවා ෙකො!ෂ සභාෙJ �	ෙxශ 
ප]  .නය iයාමා	ග ෙගන ?ෙ@ද; 

 (v) ඔ�ෙග  Eද& අය කර ගැ�මට කට$� කර ?ෙ@ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඊට අදාළව ෙගන ඇ? iයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අ ෙග@ස්� 08 වැ" බදාදා 

වාvක ���b අෙ�,ෂා කරන පශ්න 
52/’18 

ගb (ආචා	ය) බHල _ණව	ධන මහතා,— Aවර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන සහ 
ගා¬ය ආ	�කය ��බඳ අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයc අංක 152 ෙයෝජනාවට අ�ව, G� හා මධ1 ප]මාණ ව1ාපාර 
සඳහා වන ඇප අරEදල යටෙ(, ඉසස් ක	මාතෙයc ෙය� R|නට 
ලබා H ඇප පමාණය හා ව|නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව ප?ලාභ c!කරග( ඉසස් වගාකbව, අ�ජනන 
iයාකbව සහ සැලG�කbවෙk න� ලැsස�්ව, ඉ ]ප( කරෙද; 

 (iii) 2017 ව	ෂය �ළ� ඉසස් ක	මාතෙ> පව	ධනය ෙව�ෙව Eද& 
අමාත1ාංශය මn ලබා ෙදන දායක(වය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

168/’18 

ගb (ෛවද1) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙx�ය ෛවද1 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන.ට රජෙ> ෙරෝහ&වල ෙසේවය කරන ෙපෝෂණෙJ� වෘ(?කය 
සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ,ෙෂේතෙ> පව?න  ර�පා� සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ' ලංකා ෛවද1 සභාව හා ලංකා ෛවද1 .ද1ාල සභාව .R ��ග( ආහාර 
.ද1ාව හා ෙපෝෂණය ��බඳ RJ අ�bH උපා4ධා] ෙමම තන�ර සඳහා 
බඳවා ගැ�මට කට$� ෙනොකරෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

205/’18 

ගb උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා?ක ප?ප(? හා ආ	�ක 
කට$� අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා4ප?�මා සහභා¤ N .ෙxශ සංචාර කවෙ	ද; 

 

 



( 37 ) 

 

 (ii) එ� එ, එ, .ෙxශ සංචාරයට සහභාC N  xගලයෙk න�, තන�b සහ 
එම  xගලය ෙව�ෙව රාජ1 සහ අ	ධ රාජ1 ආයතන .R දරන ලද 
.යදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
250/’18 

ගb ෙහේෂා .තානෙk මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල ®� ක	මාත ශාලාව පG¤ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ? ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක	මාත ශාලාෙJ ෙසේවෙ> �$� ස�්ර හා අ�ය� කා	ය 
ම<ඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පG¤ය වසර 9cපය �ළ ෙමම ක	මාත ශාලාෙJ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං:ම 
සඳහා ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතශාලාෙව ¬ට වඩා �ෂප්ාදනය, ලඟා කර ගැ�ම සඳහා 
GHGක�ල( �R කළමනාකා](වයක අවශ1තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙව�ෙව ඉ ]ෙ>� ගැ�මට අෙ�,�ත iයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන( එ�මා ෙ� සභාවට දවෙනcද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

325/’18 

ගb �x4ක ප?රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ප ආත �ෂප්ාදන ක	මාතය ~.කාව කරග( �]ස ෙ� වන .ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව! R|න බව(; 

 (ii)  අEදව1 හා ෙවෙළඳෙපොළ ��බඳ ගැටl පව?න බව(; 

 (iii) ෙමය රටට .ශාල .ෙxශ .�මය, ෙගන ආ හැ9 ක	මාතය, බව(; 

එ�මා දෙනcද? 

(ආ) (i) ප �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

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

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 9hමට කට$� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර  නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ප ක	මාතයට අවශ1 ෙවෙළඳෙපොළ  �& 9hමට රජය �යවර 
ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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389/’18 

ගb ෙ,. කාද	 මසත්ා මහතා,— වා]මා	ග සහ ජල ස�ප( හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත1�මාෙග ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 වසෙ	� ම&ව� ඔය �ටාර ගැ�ෙම ඇ? N ගංව�ර ව1සනය 
ෙහේ�ෙව Eස
 පාෙxgය ෙ&ක� ෙකොYඨාසයට අය( ජනතාව pඩාවට ප( 
N බව එ�මා දෙද; 

 (ii) එc� .පතට ප( E� ප�& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�ට සහන සැල®මට රජය ෙවකළ ස�²	ණ Eදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Eදෙල එ, එ, ප�& සඳහා ලබාH සහනාධාර Eදල ෙකොපමණද;  

 (v) සහනාධාර ලබා H ප�& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) (i)  Eස
 පාෙxgය ෙ&ක� කා	යාලය .R එම ජනතාවට සහනාධාර ෙබදා 
�මට ෙයොදා ගනා ලද ආයතනය/ xගලයා කවෙ	ද; 

  (ii) එම ආයතනෙ> ෙහෝ  xගලයාෙk නම, 
�නය හා ව1ාපාරය කවෙ	ද; 

  (iii) අදාළ ආයතනය ෙහෝ  xගලයට ලබාH ෙච,ප( ��බඳ .සත්ර කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

445/’18 

ගb ජයත සමර:ර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර  ස්̄ ,කෙ>, වාxHව හ ෙ> Rට, ෙමොෙරො��ව හ ය ද,වා 
 ෙවන වාxHව - ෙමොෙරො��ව මා	ගය සංව	ධනය 9hෙ�� ඉඩ� හා 
ෙxපළ අc!වන ප�& සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�ෙk නම, 
�නය, අc! වන ඉඩ� පමාණය හා ෙxපළවල සව්භාවය 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඉඩ� අc!වන ප�& සඳහා ව  ෙග:මට එ� ෙxපළ හා ඉඩ� ෙ� වන.ට 
ත,ෙසේbකර ?ෙ@ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ව  ෙග:මට ෙයෝ�ත ප�& සංඛ1ාව,  ප�&වල නම, 
�නය සහ 
ෙග:මට �ය!ත ව  Eදල කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ, න� ඒ මද? 

499/’18 

ගb ච!ද . ෙfR] මහතා,— පළා( සභා, පළා( පාලන සහ ªඩා අමාත1�මාෙග 
ඇ®මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන.ට පාෙx�ය සභා ඇ�� පළා( පාලන ආයතන .Gbවා හැර ඇ? 
බැ. ඒවාෙ> පාලන කට$� කරන  xගලය ක�bද; 

 (ii) ඔ�ෙk න� හා තන�b කවෙ	ද; 

 (iii) පළා( පාලන ආයතන ස� වාහන සංvත පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) අද වන.ට පළා( පාලන ආයතන �ෙයෝ�තය ෙනොමැ?ව iයා(මක වන 
බැ., ෙමම පළා( පාලන ආයතන ස� වාහන ෙවන( ආයතන සඳහා ලබා 
� ?ෙ@ද; 

 



( 39 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, වාහන ලබා � ඇ? ආයතන සහ  xගලය ක�bද; 

 (vi) �? .ෙරෝA ෙලස වාහන ලබා � ඇ(න�, ඒ ස�බධෙය අමාත1ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනcද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


