
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 1(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 *" 22 වැ" -#රාදා 

2018 *� 03 වැ" අඟහ0වාදා 

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

ජා&ය ෙගොඩනැ*ෙ� බ+ (සංෙශෝධන) පන1 ෙක2�පත — ෙදවැ�වර 4ය5ම.  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

බ<ධ �වාස අ=&ක� (>ෙශේෂ >A>ධාන) පන1 ෙක2�පත — ෙදවැ�වර 4ය5ම.  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— �ෂප්ාදන බ+ (>ෙශේෂ >A>ධාන) පනත යටෙ1 �යමය 
(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ+ (>ෙශේෂ >A>ධාන) පනෙ1 3 වග&ය යටෙ1 
�ෂප්ාදන බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
ෙපබරවාM 15  නැ& අංක 2058/33 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.19 
 න ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— �ෂප්ාදන බ+ (>ෙශේෂ >A>ධාන) පනත යටෙ1 �යමය 
(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ+ (>ෙශේෂ >A>ධාන) පනෙ1 3 වග&ය යටෙ1 
�ෂප්ාදන බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
ෙපබරවාM 15  නැ& අංක 2058/34 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.19 
 න ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— ෙ	V ආඥා පනත යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 1),—                  
(235 අAකාරය) ෙ	V ආඥා පනෙ1 10 වග&ය යටෙ1 ආනයන YZ ගාස්� ස�බධෙය,  
2018.06.21  න ඉ Mප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ $� ය. 

(2018 මා	� 16  නැ& අංක 2062/45 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතය)  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— ෙ	V ආඥා පනත යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 2),—                  
(235 අAකාරය) ෙ	V ආඥා පනෙ1 10 වග&ය යටෙ1 ආනයන YZ ගාස්� ස�බධෙය,  
2018.06.21  න ඉ Mප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ $� ය. 

(2018 අෙපේC 17  නැ& අංක 2067/2 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතය)  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 



( 2 ) 

 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— ෙ	V ආඥා පනත යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 3),—                  
(235 අAකාරය) ෙ	V ආඥා පනෙ1 10 වග&ය යටෙ1 ආනයන YZ ගාස්� ස�බධෙය,  
2018.06.21  න ඉ Mප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ $� ය. 

(2018 මැ= 01  නැ& අංක 2069/2 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතය)  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— ෙ	V ආඥා පනත යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 4),—                  
(235 අAකාරය) ෙ	V ආඥා පනෙ1 10 වග&ය යටෙ1 ආනයන YZ ගාස්� ස�බධෙය,  
2018.06.21  න ඉ Mප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ $� ය. 

(2018 මැ= 02  නැ& අංක 2069/19 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතය)  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— ෙ	V ආඥා පනත යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 5),—                  
(235 අAකාරය) ෙ	V ආඥා පනෙ1 10 වග&ය යටෙ1 ආනයන YZ ගාස්� ස�බධෙය,  
2018.06.21  න ඉ Mප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ $� ය. 

(2018 මැ= 15  නැ& අංක 2071/15 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතය)  

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
ෙපබරවාM 23  නැ& අංක 2059/52 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21 
 න ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මා	� 07  නැ& අංක 2061/22 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මා	� 19  නැ& අංක 2063/13 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
අෙපේC 01  නැ& අංක 2064/49 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21 
 න ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 



( 3 ) 

 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මැ= 01  නැ& අංක 2069/18 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 6),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මැ= 08  නැ& අංක 2070/2 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 7),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මැ= 09  නැ& අංක 2070/6 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මා,— >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනත යටෙ1 �යමය     
(අංක 8),— 2007 අංක 48 දරන >ෙශේෂ ෙවළඳ භා8ඩ බ+ පනෙ1 2 වග&ය යටෙ1 >ෙශේෂ 
ෙවළඳ භා8ඩ බ+ ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයා >J සාදන ල+ව, 2018 
මැ= 20  නැ& අංක 2071/85 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.06.21  න 
ඉ Mප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 

* 

තැපැC, තැපැC ෙසේවා හා Bස
්� ආග!ක කට$� අමාත7�මා,— තැපැC කා	යාල 
ආඥාපනත යටෙ1 ව7වසථ්ා,— (190 වැ� අAකාරය ^) තැපැC කා	යාල ආඥාපනෙ1         7 
වැ� වග&ය යටෙ1 තැපැC ගාස�් ස�බධෙය BදC හා ජනමාධ7 අමාත7වරයාෙ_ 
එකඟතාවය ඇ&ව තැපැC තැපැC ෙසේවා හා Bස
්� ආග!ක කට$� අමාත7වරයා >J 
සාදන ල+ව, 2018 c� 07  නැ& අංක 2074/32 දරන අ& >ෙශේෂ ගැසP පතෙ: පළ කර� ලැබ, 
2018.06.20  න ඉ Mප1 කරන ලද ව7වසථ්ා අ�මත කළ $� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ: අ�ම&ය දවා &ෙ;.) 
 

 

* සල#ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 
 

2018 අෙග<ස්� 09 වැ" >හස්ප?�දා 

වාdක ���Z අෙefෂා කරන පශ්න 
25/’18 

ගZ ආනද අh1ගමෙ_ මහතා,— ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙ<lය ෛවද7 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්fකෙ: �qr, මධ7ම පළා1 සභාව යටෙ1 පාලනය වන 
ෙරෝහC හා මධ7ම ෙබෙහ1 ශාලා සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (ii)  ඒවාෙ: න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එf එf ෙරෝහල �ළ දැනට ෙසේවෙ: �$� ෙසේවකය සංඛ7ාව, 
තන�Z නාම අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව1ම යහපාලන රජය යටෙ1 මහ�වර  සp්fකෙ: ෙරෝහC හා මධ7ම 
ෙබෙහ1 ශාලා සංව	ධනයට ෙමෙතf ග1 හා ඉ Mෙ:� ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

53/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ+ල Vණව	ධන මහතා,— වැ>
 ක	මාත අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 159ට අ�ව, රබ	 �ෂප්ාදන ක	මාතය ��බඳ 
පධාන සැලැසම්f (Master Plan) සකස� ලැ�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සැලැසම් ඉ Mප1 කරෙද; 

 (iii) උfත සැලැසම් �යා1මක 4�ම සඳහා, වැ>
 ක	මාත අමාත7ාංශයට 
Z�යC !
යන 100f ලබා +ෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �ල7 ප&ලාභ උ පෙයෝජනය කර ග1 ආකාරය  කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

139/’18 

ගZ ෙරෝq� �මාM >ෙ�ර1න මහ1!ය,— �වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන සහ 
ගා�ය ආ	�කය ��බඳ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ද�Cල >ෙශේ�ත ආ	�ක මධ7සථ්ානය සථ්ා�ත කළ  නය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට ෙමම ආ	�ක මධ7සථ්ානෙ: කඩ කාමර පව1වා ෙගන ය� ලබන 
q!කZවෙ_ න� කවෙ	ද;  

 (iii) දැනට ෙමම ආ	�ක මධ7සථ්ානය ආ�තව ම� 5 ඇ& ගැටh >ස�ම සඳහා හා 
ආ	�ක මධ7සථ්ානෙ: පMපාලන කට$� >Aම1 4�ම සඳහා ඔබ 
අමාත7ාංශය ග� ලබන  �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

169/’18 

ගZ (ෛවද7) න
ද ජය&ස්ස මහතා,— වැ>
 ක	මාත අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ෙ1 ම8ඩලය ස� පාෙ<lය කා	යාල සංඛ7ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම කා	යාල �qටා ඇ& සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) එම කා	යාලවලට දැනට ප15� ලබා Jrන සහකාර ෙ1 
ෙකොමසාMසව්Zෙ_ �+�ක� කවෙ	ද;  

 (iv) ඔ� එම තන�ර සඳහා අවශ7 �+�ක� ස�රා &ෙ;ද; 

 (v) ක�තර  සp්fකෙ: පාෙ<lය කා	යාලය සඳහා ස�්ර සහකාර ෙ1 
ෙකොමසාMසව්රෙය� ප1 ෙනොකර Jrෙ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 5 ) 

 

206/’18 

ගZ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.07.31  නට ආ8�ෙ� �4යා දස ලfෂෙ: ව7ාපෘ&ය යටෙ1 ලබා � 
ඇ& �4යා සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ7ාව, එf එf  සp්fකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

224/’18 

ගZ ඩ_ලස් ෙ<වානද මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කhතර  සp්fකෙ:, ම�ගම අධ7ාපන කලාපෙ: �qr කෛලමගC ෙදමළ 
>ද7ාලෙ: �ෂ7ය හාරJයයකට අAක �Mසf අධ7ාපන ෙපො+ සහ&ක පත 
(සාමාන7 ෙපළ) දfවා අධ7ාපනය ලබ! Jrන බව1; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ1 සංව	ධනය 
4�ම සඳහා BCගලf තැ� බව1; 

එ�මා දෙනqද? 

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

 (ii) ඉහත පාසෙලq අධ7යන ෙපො+ සහ&ක පත (උසස ් ෙපළ) ප& ආර�භ 
4�මට සැල�� කර &ෙ;ද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

251/’18 

ගZ ෙහේෂා >තානෙ_ මහතා,— සමාජ ස>බලගැ5� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර1න�ර  සp්fකය සඳහා අ�මත සමෘ<A සංව	ධන �ලධාM සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ: �$� සමෘ<A සංව	ධන �ලධාM සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සමෘ<A සංව	ධන �ලධාM �රeපා� පව&න ගාම �ලධාM වස� කවෙ	ද; 

 (iv) එම �රeපා� �ර5මට අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

398/’18 

ගZ �. රං 1 ද ෙසො=සා මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� �Z¡ වගා කර ඇ& B� ¢� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙ� වා	�ක �Z¡ �ෂප්ාදනය ෙම£f ෙටො ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙලෝක �Z¡ අවශ7තාවෙය  ෙකොපමණ ප&ශතයf � ලංකාෙ� 
�ෂප්ාදනය කරෙද; 

 (iv) �Z¡ අපනයනෙය ලැෙබන වා	�ක ආදායම  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

 



( 6 ) 

 

(ආ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Jට ෙ� දfවා අh& වගාකර ඇ& �Z¡ වගා අfකර 
පමාණය එf එf ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) �Z¡ වගා ¢� පමාණය කමා�¥ලව අ�5 &ෙ;ද; 

 (iii) එෙසේ වගා¢� පමාණය අ�5 ඇ1න�, එයට බලපා ඇ& ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

432/’18 

ගZ ඉෂාf ර¦මා මහතා,— මහානගර හා බස්නාqර සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  සp්fකෙ:, කැ4රාව නගර nමාෙ� �qටා ඇ& නගර සභා 
ෙගොඩනැ§Cලට �2පස ඇ& පෙ<ශෙ: ප�C >ශාල සංඛ7ාවf ¨ව1 වන 
බව1; 

 (ii) ඔ� �J ප!&ය4 ෙතොර පැCප1 සහ �වාස ඉ කර ඒවාෙ: ප ංd 5 
Jrන බව1; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) නගර සංව	ධනෙයqලා වැදග1 වන නගර nමාෙ� �qටා ඇ& ෙමම ෙකොටස 
�J ��ෙවළකට සකස ්4�මට අවශ7 �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
458/’18 

ගZ ¢මC ර1නායක මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2004.12.26  න ඇ& ^ �නා! >පතට B¦ණ + හ�බෙතොට නගර සභා 
�වාස පාෙ	 අංක 3/19 දරන �වෙසේ ප ංdව Jr �. එ. අ�	 මහතා ඇ�� 
68 ෙදෙන�ෙ_ ඉඩ� 2010.03.17  න ෙවරළ උද7ානයf ඉ 4�ම සඳහා 
පවරාග1 බව1; 

 (ii) පවරා ග1 ඉඩ� සඳහා ඉහත සඳහ �Mසට ෙමෙතf ව  ෙගවා ෙනොමැ& 
බව1;  

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම �Mසට ව  ෙග5මට කට$� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

500/’18 

ගZ ච!ද > ෙ�JM මහතා,— රාජ7 ව7වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගෙ� ආර�භක අරB© කවෙ	ද; 

 

 



( 7 ) 

 

 (iii) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගම සථ්ා�ත කළ  න Jට අවස අධ7ª 
ම8ඩලය දfවා එq අධ7fෂ ම8ඩලවල Jr �<ගලයෙ_ න�, 
�නය, 
අධ7ාපන �+�ක� සහ ලැ� වැ2e හා අෙන�1 ප&ලාභ ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගම ආර�භෙ: Jට ලැ� අලාභය 
වා	�කව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගම ණය, ලබාග1 ණය ෙග5මට ඇ& 
රාජ7 ආයතන හා  එම ණය පමාණය කවෙ	ද; 

 (vi) n/ස !q ලංකා (ෙපෞ<ග
ක) සමාගෙ� අනාගතය ස�බධෙය රජය 
ගැ«මට බලාෙපොෙරො1�වන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

522/’18 

ගZ ඉ ක අ�Z<ධ ෙහේර1 මහතා,— BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ: � ලංකාෙ� ෙවළඳ ෙශේෂෙ: qඟය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඛ�ජ ෙතC හා රත ආනයනයට වැය කර ඇ& Bදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව	ෂෙ: ෙ1 හා ��බ� අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ1 හා ��බ� ආදායම වැ¬කර ගැ«ම සඳහා අදාළ fෙෂේත  Mම1 4�මට 
රජය ග1 �යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ආ) (i) ජංගම §©ෙ� qඟය Z�යC !
යන ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙසේවා §©ම හා <>Y=ක ආදාය� මත ^ <ධ ලැ®� ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙසේවා §©ෙමq පව	ධනය සඳහා සංචාරක ක	මාතය  Mගැ5මට ලබා 
� ඇ& පභවය කවෙ	ද; 

 (iv)  >ෙ<ශ �4යාවල �රත �Mස ් ෙව& ලැෙබන ෙපේෂණ  Mගැ5ම සඳහා  
ෙයෝ ත �යවර කවෙ	ද;  

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

533/’18 

ගZ වා�ෙ<ව නානායfකාර මහතා,— ක	මාත හා වා¯ජ කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්fකෙ:, “«ලවල ගම” පාර�පMක සව්	ණාභරණ ක	මාතය 
ඉතාම1  $© ෙලස පැව& පැර¯ ග�මානයf බව දෙද; 

 (ii)  රM� ක	මාතෙය ¨ව1 ^ ෙමම ගෙ� ප�C අතM අද වන>ට  
ක	මාතෙ: ෙයෙදෙ ප�C 03 f පමණf බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙ<lය ක	මාතකZව නඟා J25ම ෙව�ෙව එවකට ලfසල 
මැ හ15ම �සා «ලවල ගෙ� රM� භා8ඩවලට >ශාල ඉChමf &� 
නB1, අද වන>ට ලfසල, ව7ාපාMකය  4qපෙදෙන�ෙ_ ආයතනයf 
බවට ප15ම ෙහේ�ෙව ෙමම ක	මාතය දZ© කඩා වැ�මකට ලf5 ඇ& 
බව එම ගෙ� ක	මාතකZව සළකන බව ��ගෙද; 

 

 



( 8 ) 

 

 (iv) එබැ>, «ලවල ගමට �>ෙශේ° ^ පැර¯ කැටය� සqත රM� ක	මාතය 
නඟා J25මට රජය මැ හ1 > �යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
558/’18 

ගZ අෙශෝක ±යත මහතා,— පළා1 සභා,  පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා1 සභාව යටෙ1 �1තලම  සp්fකය �ළ �යා1මක වන පළා1 
පාලන ආයතන >J අපදව7 සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව7 කළමනාකරණය සඳහා ව7ාපෘ&යf ෙමම පළා1 පාලන 
ආයතන සඳහා හ¡වා � &ෙ;ද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙ: Jට ෙ� දfවා එම ව7ාපෘ&ය සඳහා එf එf පළා1 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ& පහ�ක� හා BදC පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙග<ස්� 10 වැ" -#රාදා 

වාdක ���Z අෙefෂා කරන පශ්න 
54/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ+ල Vණව	ධන මහතා,— වැ>
 ක	මාත අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 161ට අ�ව, ෙ1 සහ රබ	 ක	මාතය උන+ 
කර5ම සඳහා, එ¶ වගාවq �$� සමාග�වලට වසර ෙදකක බ+ �දහස ්
4�මf ලබා � &ෙ;ද; 

 (ii) උfත ෙයෝජනාවට අ�ව, එ¶ බ+ �දහස ලබා ග1 සමාග� ලැ=ස�්ව 
ඉ Mප1 කරෙද; 

 (iii) උfත බ+ �දහස ලබා �ෙම රජයට අq! ^ බ+ ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

170/’18 

ගZ (ෛවද7) න
ද ජය&ස්ස මහතා,— රාජ7 පMපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
«&ය හා සාමය ��බඳ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ7 පMපාලන චකෙCඛ අ�ව රාජ7 
ෙසේවෙ: හා  රාජ7 සංසථ්ාවq �රeපා� �ර5ෙ� � ඉ 3%ක ප&ශතයf 
�+�ක� ල1 හා ආබාAත ත11වය ඔ�ෙ_ කට$�වලට බාධාවf 
ෙනොවන ආබාAත �<ගලයෙග �ර>ය $� බව1; 

 

 

 

 



( 9 ) 

 

 (ii) � ලංකා පMපාලන ෙසේවයට �ලධාM බඳවාගැ«ෙ� 2004 (2005) >වෘත 
තරඟ >භාගයට >භාග අංක 0087548 යටෙ1 ෙප« Jට ල�© 135 f ලබා  
සම1ව Jrන 1 1/4 ක©ව, අ�පාර පාර, Jයඹලා8�ව යන 
�නෙ: ප ංd 
කා=ක ආබාධ සqත තැනැ1ෙත� වන ඩ;
�. එC. ආ	. එ. 
යනෙ_ 
මහතා තමා � ලංකා පMපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ«මට සළකා බලන ෙලසට 
කර ඇ& අ¸යාචනය, රාජ7 පMපාලන හා කළමනාකරණ අමාත7ාංශය >J 
ආබාධ සqත �<ගලය � ලංකා පMපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ«මට ෙනොහැ4 
බව සඳහ කර! ප&fෙෂේප කර ඇ& බව1; 

එ�මා ��ගෙනqද?  

(ආ) (i) � ලංකා පMපාලන ෙසේවයට ආබාධ සqත �<ගලය බඳවා ෙනොගත $� බවට  
>A>ධාන පවYද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඩ;
�. එC. ආ	. එ. 
යනෙ_ මහතාට $f&ය ඉ24�මට 
�යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

207/’18 

ගZ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාqර සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  2015.08.18  න Jට 2017.07.31  න දfවා කාලය �ළ නාගMක සංව	ධන 
අAකාMයට බඳවා ග1 උපෙ<ශකයෙ_, ස�බAකාරකවරයෙ_ සහ ව7ාපෘ& 
අධ7fෂවරයෙ_,  

 (i) න�; 

 (ii) අධ7ාපන �+�ක�; 

 (iii) වෘ1Yය �+�ක�; 

 (iv) වැ2e සහ �මනා; 

 (v) කා	ය ම8ඩල පහ�ක�; 

 (vi) වාහන ඇ�� ෙවන1 පහ�ක�; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

225/’18 

ගZ ඩ_ලස් ෙ<වානද මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙකෝපා= VZ �¦© >ද7ාලෙ: 600ක පමණ �ෂ7ය �Mසකට 
ෙවාJකව තම අධ7යන කට$� පව1වාෙගන යාමට පහ�ක� &ෙබන 
බව1; 

 (ii) නB1, �ෂ7 �වාසය වසර 254 පමණ ප&සංසක්රණය ෙනො4�ම 
ෙහේ�ෙව අබල ත11වෙ: පව&න බව1; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව  VZ සහායක ප15� ලබා Z�යC දස දහසක  M �මනාවf 
සqතව �¦©ව ලබන �ෂ7ය හට, බාqර නවාතැ සඳහා >ශාල Bදලf 
දැ�මට J+5ෙම +ෂක්රතාවට B¦ණපා ඇ& බව1; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ඉහත �ෂ7යෙ_ පහ�ව සඳහා ෙකෝපා= VZ �¦© >ද7ාලෙ: 
ෙවාJකාගාරය ප&සංසක්රණය 4�මට කට$� කරෙද; 

 



( 10 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම ප&සංසක්රණ කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

399/’18 

ගZ  �. රං 1 ද ෙසො=සා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) දf�ණ අAෙ�* මා	ගෙ: B� +ර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) මා	ගය ඉ 4�ම සඳහා ඇසත්ෙ��ගත Bදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මා	ගය ඉ 4�ෙ�� ඉඩ� හා අෙන�1 ෙ<පළ අq!^වෙ_ සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ� ෙව�ෙව ලබා�මට �ය!ත ව  BදC ෙ� වන>ට1 ලබා� &ෙ;ද; 

 (v) එෙසේ න�, ෙගවා ඇ& B� ව  Bදල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) ව	ෂ 2015, 2016 සහ 2017 දfවා, දf�ණ අAෙ�* මා	ගෙය රජය 
උපයාග1 B� ආදායම ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ව	ෂවල� මා	ගෙ: අh1වැ¬යා සඳහා ෙව කළ B� Bදල 
ෙකොපමණද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

433/’18 

ගZ ඉෂාf ර¦මා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසෙ:, 492 - අB©වැrය ගාම �ලධාM 
වසෙ�, කලාවැව ��Zයාය මැ  අලහeෙපZමගම දfවා  ෙවන කෘ� 
මා	ගය ඉතාම1 අබල ත11වෙ: පව&න බව1; 

 (ii) ෙගො5 1000 f පමණ තමෙ_ එ ෙනදා කට$� J+ 4�මට ෙමම මා	ගය 
ෙයොදා ගනා අතර අසව්� ෙනලන සමෙ: � ඔ� තම අසව්ැන ෙමම 
කෘ� මා	ගය ඔසේසේ පවාහනය 4�ෙ�� ෙබොෙහෝ +ෂක්රතාවට ලfවන 
බව1;  

 (iii) ෙමම මා	ගය අ�Z+ 30 4 පමණ ප&සංසක්රණය කර ෙනොමැ& බව1;  

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙතf ප&සංසක්රණය ෙනො4�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ෙ� සඳහා ඉ Mෙ:� ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද;  

 (iii) එම මා	ගය ප&සංසක්රණය සඳහා අවශ7 ප&පාදන ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

459/’18 

ගZ ¢මC ර1නායක මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016.01.01  න Jට 2017.04.30  න දfවා ජනාAප&වරයා >J J+කර ඇ& 
>ෙ<ශ සංචාර සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල න� කවෙ	ද; 



( 11 ) 

 

 (iii) එf එf සංචාරය සඳහා දරන ලද >යදම ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාAප&වරයා සමඟ එf එf සංචාරය සඳහා සහභා* ^ අමාත7වරය, 
මºවරය සහ �ලධා� ඇ�� සමසථ් සංඛ7ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනාAප&වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභා§ ^ ෙස� �<ගලයෙ_ තන�Z 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

501/’18 

ගZ ච!ද > ෙ�JM මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බ8ඩාරෙවල ඇ�� කෘ�කා	!ක කට$�වල �රත වන බ+Cල  ස්pfකෙ: 
ජනතාවට උමා ඔය සංව	ධන ව7ාපෘ&ය >ශාල ගැට�වf 5 ඇ& බව 
��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව7ාපෘ&ය ෙහේ�ෙව වගා හා� ^ ජනතාවට ව  ෙග5මට 
අමාත7ාංශය �යවර ෙගන &ෙ;ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

523/’18 

ගZ ඉ ක අ�Z<ධ ෙහේර1 මහතා,— සව්ෙ<ශ කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට  සp්fකෙ: පාෙ<lය ෙCක� කා	යාල සඳහා �වාස 
 ෙතොර�Z ලබාගැ«ෙ� >ෙශේෂ ව7ාපෘ&යf ෙව�ෙව �ලධාM 
බඳවාෙගන &ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, බඳවාග1 එම එf එf �ලධාMයා ෙ_  නම, 
�නය, ගාම �ලධාM 
වසම සහ පාෙ<lය ෙCක� කා	යාලය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ� බඳවාෙගන ඇ1ෙ1 ස�්ර පදන!ද, අ�ය� පදන!ද, >ෙශේෂ 
ව7ාපෘ& සඳහා පමණfද යන සඳහ කරෙද; 

 (iv)  ඔ�ෙ_ මාJක වැ2ප/ෛද�ක �මනාව ෙකොපමණද; 

 (v) >ෙශේෂ ෙහෝ අ�ය� පදනම4 බඳවාෙගන &ෙ; න�, ඔ�ෙ_ ෙසේවා 
කාලය  ෙකොපමණද;  

 (vi) එෙසේ බඳවා ගැ«මට BදC ප&පාදන ෙවකර &ෙ;ද;   

 (vii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

534/’18 

ගZ වා�ෙ<ව නානායfකාර මහතා,— වාMමා	ග සහ ජල ස�ප1 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) පැCම�Cල, 4Mබ1ගල කද නායයෑම ෙහේ�ෙව එම ගෙ� ප�C 30කට 
ආසන �Mසකට උqrතැ අq! ^ බව1; 

 (ii)  ආපදාවට ලf ^ ප�C සඳහා >කCප ඉඩ� ලබා�මට Yරණය කර ඇ1ෙ1 
ගෙම 4.�. 20ක පමණ ඈ& �qr ෙදොඹග�මන නමැ& පෙ<ශෙය 
බව1; 

 එ�මා දෙනqද? 



( 12 ) 

 

(ආ) (i) එෙලස +ර බැහැර පෙ<ශව
 ලබා� ඇ& ඉඩ� ෙව�වට එම ගමට 
ආසනෙ: �qr 4Mබ1ගල රාජ7 ව�යාෙය ඉඩ� ලබාෙදන ෙලස ඔ� 
ඉCලා ඇ& බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ට 4Mබ1ගල රාජ7 ව�යාෙය ඉඩ� ලබා�මට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

559/’18 

ගZ අෙශෝක ±යත මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) මාද�ෙe, ඓ&හාJක ත�වැCල ෙ<වාලය අසළ 4��rය වැව න! වැවf 
&ෙබන බව දෙද; 

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

 (iii) එම¾ ප&ලාභ ලබන ෙගො5 සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අද වන>ට එම වැෙ� >>ධ ජලජ ශාක වැ¿ වැව ඉතා අබල ත11වයට ප15 
&ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම වැව ක¬න! ප&සංසක්රණය 4�මට අමාත7ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

580/’18 

ගZ �ෂාර ඉ¡�C අමරෙසේන මහතා,— ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙ<lය ෛවද7 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: ජනවාM Jට ෙ� දfවා �Zණෑගල  සp්fකෙ: වා	තා 5 ඇ& 
ෙඩංV ෙරෝ* සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ7ාව, එf එf ෙසෞඛ7 ෛවද7 �ලධාM ෙකොPඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කාලnමාව �ළ ෙඩංV ෙරෝගෙය !ය§ය �<ගලය සංඛ7ාව හා 
ඔ�ෙ_ න� කවෙ	ද; 

 (iv)  �Zණෑගල  සp්fකෙ: ෙඩංV අවදාන� කලාප ෙලස න� කර ඇ& ෙසෞඛ7 
ෙසේවා බලපෙ<ශ කවෙ	ද; 

 (v) �Zණෑගල  සp්fකය �ළ ෙඩංV ෙරෝගය පාලනය 4�ම සඳහා ෙසෞඛ7 
අමාත7ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

987/’18 

ගZ ප<ම උදයශාත Vණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘ&ක කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල  සp්fකෙ:, ¢¢ල පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය �ළ  �qr 
හ¡නාග1 �රා>ද7ා1මක සථ්ාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොPඨාසය �ළ කැ�� ෙනොකරන ලද එෙහ1, හ¡නාග1 
�රා>ද7ා1මක සථ්ාන �qටා &ෙ;ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 



( 13 ) 

 

 (iv) ඉහත ෙකොPඨාසෙ: �qr �රා>ද7ා1මක වැදග1කමf සqත රජමහා >හාර 
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 (v)  ඉහත �රා>ද7ා1මක සථ්ානවල සංරfෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ& ප&පාදන ��බඳ ස�À	ණ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙග<ස්� 21 වැ" අඟහ0වාදා 

වාdක ���Z අෙefෂා කරන පශ්න 
26/’18 

ගZ ආනද අh1ගමෙ_ මහතා,— මහානගර හා බස්නාqර සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Jට ෙ� දfවා නාගMක සංව	ධන අAකාMය ම¾ මහ�වර 
 සp්fකය �ළ �යා1මක කරන ලද සංව	ධන ව7ාපෘ& සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එf එf සංව	ධන ව7ාපෘ&ෙ: නම, වැයකරන ලද Bදල, ෙකොතා1 
ලබා+ සමාගෙ� නම, එම සමාගමට ලබා+ Bදල සහ >වෘත 4�මට වැය 
කළ Bදල ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත7ාංශය >J මහ�වර  සp්fකය �ළ ඉ M ෙ: � �යා1මක 4�මට 
අෙef�ත සංව	ධන ව7ාපෘ& කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

55/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ+ල Vණව	ධන මහතා,— රාජ7 ව7වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 206ට අ�ව, 2011 අංක 43 දරන ඌන 
උපෙයෝජන ව1ක� සහ ඌන �යාකාM ආයතන �නZදය 4�ෙ� පනත 
ම¾ අපහ�තාවයට ප1 කරන ලද ආෙයෝජකයෙ_ සහ ව7ාපාරවල 
නාමෙCඛනයf ඉ Mප1 කරෙද; 

 (ii) 2011 අංක 43 දරන පනත ම¾ අපහ�තාවයට ප1 ^ ව7ාපාරවලට සහන 
ලබා�මට ෙහෝ පහ�ක� ලබා�මට රජය >J අ�ගමනය කරන ලද 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) උfත අයවැය ෙයෝජනාව අ�ව, ෙ<lය හා ෙගෝÂය ආෙයෝජකය ආරfෂා 
4�ම සඳහා ඉ Mප1 කළ ෙහෝ ඉ Mප1 4Mමට බලාෙපොෙරො1� වන නව «& 
�& කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
140/’18 

ගZ ෙරෝq� �මාM >ෙ�ර1න මහ1!ය,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �Zණෑගල Jට ද�Cල දfවා ඉ ෙවන මධ7ම අAෙ�* මා	ගය ෙහේ�ෙව 
ද�Cල පෙ<ශෙ: ඉඩ� අq! වන �<ගලය සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �<ගලයෙ_ න� කවෙ	ද; 
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 (iii) එම �<ගලයට ව  ලබා �ෙ� බරපතල ගැටh ම� 5 &ෙබන බව දෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ගැටh >ස�මට අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

171/’18 

ගZ (ෛවද7) න
ද ජය&ස්ස මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) පෑ
යෙගොඩ මධ7ම ම1ස7 ෙවළඳ සං¶	ණය >වෘත කළ  නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙවළඳ සං¶	ණෙ: රථගාල >වෘත කළ  නෙ: Jට එම¾ ලංකා �වර 
සංසථ්ාව වා	�කව ලැ� ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එම රථගාෙC ආදායෙම ෙකොටසf ෙපෞ<ග
ක සමාගමf ෙවත q! 
වෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම Bදල වා	�කව ෙකොපමණද; 

 (v) එම Bදල එක� 4�ම ඉහත ෙපෞ<ග
ක සමාගමට ලබා � ඇ1ෙ1 ෙටඩ	 
කමෙ�දයf අ�වද;  

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ Mප1 කරන ලද අෙනf සමාග� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

208/’18 

ගZ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� රාජ7 ණය පමාණය, දළ ෙ<lය 
�ෂප්ාදනෙ: ප&ශතයf ෙලස ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014, 2015 සහ 2016 යන ව	ෂවල� ඒක �<ගල රාජ7 ණය පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

253/’18 

ගZ ෙහේෂා >තානෙ_ මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බලශf& කළමනාකරණය ��බඳ ජනාAප& කා	ය සාධන බලකාය �q2ව� 
ලැ� «&මය පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආර�භ 4�ෙම ප� ඉ2 කරන ලද පධාන කා	යය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනය ෙව�ෙව කරන ලද ආෙයෝජනයට සාෙefෂව, ප&ඵලයf 
ෙනොලැ® ඇ& බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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434/’18 

ගZ ඉෂාf ර¦මා මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කැ4රාව නගරෙ: �qටා ඇ& බස ් නැව��ෙපොළ 1977 ව	ෂෙ: Jට ෙ� 
දfවා කමා�¥ලව අh1වැ¬යා කර ෙනොමැ& බැ>, ඉතාම1 අබල 
ත11වෙ: පව&න බව1; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව ම* මහ1 qMහැරයට ලf වන අතර බස ්නැව��ෙපොෙළq 
බස ්හැJර5මද ඉතාම1 අnZ 5 ඇ& බව1;  

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ)  (i) ෙමම බස ්නැව��ෙපොළ ඉ Mෙ:� ප&සංසක්රණය 4�මට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න� එම  නය කවෙ	ද;     

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

460/’18 

ගZ ¢මC ර1නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාqර සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) මහානගර හා බසන්ාqර සංව	ධන අමාත7�මාෙ_ ෙපෞ<ග
ක කා	ය ම8ඩලයට 
අ�$fත �ල වාහන සපයා ඇ& එf එf �ලධාMයාෙ_ නම, තන�ර, ෙවකර ඇ& 
වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ංd අංකය සහ එම ෙව 4�ම සඳහා අ�ම&ය ලබා +ෙ 
ක�Z >Jද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

502/’18 

ගZ ච!ද > ෙ�JM මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ1, බ+Cල  සp්fකෙ: පාසC අතM තාfෂ¯ක >ද7ාගාර 
පහ�ක� ඇ& පාසC සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසCවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) බ+Cල  සp්fකෙ: J�ෙ_ තාfෂ¯ක දැ�ම වැ¬ 4�මට අමාත7ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

535/’18 

ගZ වා�ෙ<ව නානායfකාර මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) p>ධ හBදාව සඳහා �<ගලය බඳවාගැ«ෙ��, ආÄ�ක අෙefෂකයාෙ_ 
කC�යාව, චMතය හා අධ7ාපන �+�ක� ඉතා උසස ්ත11වෙය &�නද, �යාට 
අනවසර ම1පැ ෙචෝදනා &®ම ෙහෝ දඩ ගැn� J+ කර &®ම ෙහේ�ෙව, ආÄ�ක 
අෙefෂකයාෙ_ බඳවාගැ«ම අෙහෝJ5 යන බව එ�මා දෙනqද? 

(ආ) ෙ� «&ය ඉව1 කරÂමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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560/’18 

ගZ අෙශෝක ±යත මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) �1තලම  සp්fකෙ: ඇ& Bස
්� >ද7ාල සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසCවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම  සp්fකෙ: දැනට Jrන ෙමෞල> VZවZ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෞල> VZ qඟය �ය5මට අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

581/’18 

ගZ �ෂාර ඉ¡�C අමරෙසේන මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Jට 2014 ව	ෂය දfවා සහ 2017 ව	ෂෙ: ජනවාM Jට ෙ� 
දfවා � ලංකාව �ල1 අපනයනය ම¾ ඉපැÅ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) �Zණෑගල  සp්fකෙ: �ල1 වගාෙ� �$� ප�C සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අපෙ_ පධාන �ල1 ගැ©�කZවා වන ප4සථ්ානය �ල1 සඳහා අAක 
බ<දf පැන5ම ෙහේ�ෙව ෙ� වන>ට ෙගො5ට �ල1 >�ණා ගැ«මට 
ෙනොහැ4 ත11වයf පව&න බව දෙද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා මැ හ15 �ල1 වගාකරනෙ_ ¨වන මPටම උසස ් 4�මට 
අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

964/’18 

ගZ ��C හ¡ෙන1& මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා VZ ෙසේවෙ: 3(1) ෙශේ̄ යට උපාAධාM බඳවා ගැ«ම සඳහා   2017 
ව	ෂෙ: >භාගය පැව&  නය කවෙ	ද; 

 (ii) ජා&ක පාසCවල පව&න VZ �රeපා� �ර5ම සඳහා  සp්f මPට! පැව& 
ෙමම >භාගය Jංහල, ෙදමළ සහ ඉංÇJ මාධ7ෙය පැව& බව ��ගෙද; 

 (iii) එම �සා, >භාග අෙefෂකයට ඉහත  ඕනෑම භාෂාව4 ���Z සැප=ය 
හැ4 ^ බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉංÇJ මාධ7 VZ �රeපා� සඳහා Jංහල භාෂාෙව ���Z සැපÅ 
අෙefෂකයට ෙ1� ප15මට අවසථ්ාවf ලබා ෙනො� &ෙ;ද; 

 (v) එෙසේ න�, Jංහල මාධ7 පශන් පතයටද ඉංÇJ මාධ7ෙය ���Z සැප=ය 
$�යැ= අදාළ >භාගය සඳහා අය+�ප1 කැඳ^ ගැසP පතෙ: ෙහෝ ෙවන1 
ආකාරය4 À	ව දැ���මf කර &�ෙද; 

 (vi) ඉංÇJ VZ �රeපා� සඳහා Jංහල මාධ7ෙය ���Z සැපÉම ��+�කමf 
වෙ යැ= À	ව දැ���මf කර ෙනො&¢ය�, Jංහල මාධ7ෙය ���Z 
සැපÅ අෙefෂකය ෙතෝරා ෙනොගැ«ෙම අසාධාරණයf J+5 ඇ& බව 
��ගෙද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 17 ) 

 

988/’18 

ගZ ප<ම උදයශාත Vණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘ&ක කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල  සp්fකෙ:, ම�Cල පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය �ළ  �qr 
හ¡නාග1 �රා>ද7ා1මක සථ්ාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොPඨාසය �ළ කැ�� ෙනොකරන ලද එෙහ1, හ¡නාග1 
�රා>ද7ා1මක සථ්ාන �qටා &ෙ;ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොPඨාසෙ: �qr �රා>ද7ා1මක වැදග1කමf සqත රජමහා >හාර 
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 (v)  ඉහත �රා>ද7ා1මක සථ්ානවල සංරfෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ& ප&පාදන ��බඳ ස�À	ණ වා	තාවf ෙමම සභාවට ඉ Mප1 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2018 අෙග<ස්� 23 වැ" >හස්ප?�දා 

වාdක ���Z අෙefෂා කරන පශ්න 
56/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ+ල Vණව	ධන මහතා,— BදC හා ජනමාධ7 අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 207 q “ප�§ය රජය යටෙ1 ෙනොමනා අ�ගහ 
ලබ!, අAක ලාභ ඉපÅ සමාග� සඳහා අ� ��M වාJ බ<ද පැන^ෙයB” 
ය�ෙව සඳහ බැ>; එෙලස ෙනොමනා අ�ගහ ලබ! අAක ලාභ 
උපයා, ��M වාJ බ<ද ෙග^ සමාග�වල නාමෙCඛනයf සහ ඒ ඒ සමාග� 
>J ෙගවන ලද බ+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ��M වාJ බ<ද ෙග^ සමාග�, ව	තමාන රජය යටෙ1, රජෙ: ව7ාපෘ& සඳහා 
දායක1වයf සපය� ලබෙද; 

 (iii) එම සමාග� >J ��M වාJ බ<ද ෙග5ෙම ප�, ඇරඹ ූ නව ආෙයෝජන 
ව7ාපෘY ස�බධෙය BදC අමාත7ාංශය ම¾ >ෙශේ�ත අ�ගහය 
ලබා� &ෙ;ද; 

 (iv) ��M වාJ බ<ද ෙග^ සමාග� අතM, ෙපො
ස ් �ල7 අපරාධ ෙකොPඨාශය 
ෙවත කැඳවා පශන් කළ සමාග� කවෙ	ද; 

 (v) �ල7 අපරාධ ප�fෂණ අ�ව, ��M වාJ බ+ ෙග^ සහ එයට අ&ෙ	කව 
ෙවන1 දඩයf ෙග^ සමාග� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

141/’18 

ගZ ෙරෝq� �මාM >ෙ�ර1න මහ1!ය,— වාMමා	ග සහ ජල ස�ප1 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර1ෙතොට, ෙහCව1ත කද, දඹෙගොCල පෙ<ශෙ:, ෙපොළව §ලා බැස 
&ෙබන බව දෙද; 



( 18 ) 

 

 (ii) එම §ලා බැnම ෙහේ�ෙව හා� ^ �වාස සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පෙ<ශෙ: ජනතාවෙ_ ¨>ත ආරfෂා 4�මට අමාත7ාංශය මැ හ1 වන 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

173/’18 

ගZ (ෛවද7) න
ද ජය&ස්ස මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා 
ආ	�ක කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) එfස1 රාජධා�ෙ:, ඩාPම1 (Dartmouth) q රාජ¶ය නා>ක ඇකඩ!ෙ: 
�¦©ව සඳහා � ලංකා නා>ක හBදාව >J ෙතෝරා යව� ලැ� නා>ක 
�ලධාMෙ_ න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම �¦©ෙව ප�, එf එf �ලධාMයා නා>ක හBදාෙ� ෙසේවය කළ කාලය 
සහ ෙසේවය අවස කරන >ට දැÐ �ලය ෙව ෙව වශෙය ඉ Mප1 
කරෙද; 

 (iii) � ලංකා නා>ක හBදා �ලධාM සඳහා එම �¦© අවසථ්ා තවම1 ලබා 
ෙදෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

191/’18 

ගZ ඉ�රා මහÐෆ් මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ප�§ය රජය කාලෙ: p�ණාමලය - මඩකල�ව, A15 මා	ගය 
ප&සංසක්රණය කරන ලද බව1; 

 (ii) ෙමම මා	ගය ප&සංසක්රණය 4�ෙ�� උeපාZ පෙ<ශයට යාබදව �qr 
BMජාZ පෙ<ශෙ: ඉ කළ $�ව &� ෙබෝf�ව ඉ  ෙනොකළ බව1; 

 (iii) එම �සා, ගංව�ර බැස යාමට ෙනොහැ4ව 4�යා පෙ<ශය ගංව�ෙර 
යටවන බව1;  

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ාන ෙ: ෙබෝf�වf ඉ 4�මට  �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙබෝf�ව ඉ 4�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

194/’18 

ගZ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Jට 2015 දfවා ^ කාල පMÓෙÔදෙ:�, nමාසqත ලංකා ෙරෝහෙC 
ෙකොටස ්q!ෙය� ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපfෂ මහතා කට$� කර &ෙ;ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පMÓෙÔදය �ළ� nමාසqත ලංකා ෙරෝහෙC සභාප& 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග1 වැ2e සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 

 



( 19 ) 

 

 (iii) ව	ෂ 2010 Jට 2015 දfවා කාලය �ළ nමාසqත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	�ක ලාභය එf එf ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

239/’18 

ගZ ෙහේෂා >තානෙ_ මහතා,— සමාජ ස>බලගැ5� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ර1න�ර  සp්fකෙ: ¨ව1වන ප�C අතM දMදතා ෙ	ඛාෙව පහළ ¨ව1 
වන ප�C සංඛ7ාව, එf එf පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ප�Cවල ¨වන මPටම උසස ් 4�මට අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

390/’18 

ගZ �. රං 1 ද ෙසො=සා මහතා,— සමාජ ස>බලගැ5� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වන>ට රට �ළ සමෘ<A සහනාධාරය ලබන ප&ලාÕ සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය ෙව කර ඇ& B� Bදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප&ලාÕ ස�බධෙය �ප ව7ාeත ස�fෂණයf J+ කර� ලැ�ෙ�ද; 

 (iv) එම ස�fෂණය සඳහා සහභා* ^ �ලධාMට ය� �මනාවf ලබා +ෙ 
න�, ඒ කවර පදනමf මතද;  

 (v) එම ස�fෂණෙ: අරBණ කවෙ	ද; 

 (vi) එම ස�fෂණය සඳහා වැය කළ B� Bදල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

422/’18 

ගZ ඉෂාf ර¦මා මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප&සංසක්රණ අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ධා�ෙසේන�ර, කලාවැව, මහඅfකරය ව1ත සහ කැළ¯ව1ත යන පෙ<ශවල 
��Z ඉඩ� අfකර 100 ක පමණ පමාණයf �Zණෑගල වැ>
 සමාගමකට 
බ+ � ඇ& බව1; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙ� අඳ ෙගො5 ෙලස ෙගො5 �	ඝ කාලයf �රා ෙගො>තැ 
කට$�වල �යැෙලන බැ>, වැ>
 සමාගෙම ෙමම ඉඩ� �දහස ්කර අඳ 
ෙගො5ට Jනfකර අ=&ය ලබා�මට කට$� කරන ෙම ඉපෙලෝගම 
පාෙ<lය ෙCක�වරයා සහ ඉඩ� අමාත7ාංශය දැ�ව1 කර ඇ& බව1;  

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ�වල Jනfකර අ=&ය ෙමම ෙගො5ට ලබා�මට කට$� 
කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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461/’18 

ගZ ¢මC ර1නායක මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) මහා පMමාණ වංචා Öෂණ ��බඳව ෙසොයා බැÂෙ� ජනාAප& >ම	ශන ෙකො!සමට 
2015 Jට 2017 ව	ෂෙ: ×� 30  න දfවා ලැ�© පැ!¯
 සංඛ7ාව, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ආ) 2015 Jට 2017 ×� 30 දfවා, 

 (i) >භාග කර අවස කර ඇ&, >භාග කර! පව&න සහ >භාග 4�ම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ!¯
 සංඛ7ාව;   

 (ii) අAකරණයq න� පවරා ඇ& පැ!¯
 සංඛ7ාව;  

 (iii) න� පැව�මට ෙහෝ «&ප& උපෙදස ්සඳහා ෙයොBකර ඇ& පැ!¯
 සංඛ7ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙතf «&ප& උපෙදස ්ෙනොලැ�© පැ!¯
 සංඛ7ාව; 

 (v) පවරා ඇ& න�ව
 ෙ<ශපාලනඥය හා ස�බධ න� සංඛ7ාව; 

 එf එf  ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

475/’18 

ගZ ච!ද > ෙ�JM මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) ඌව පළා1 සභාව �ළ J+ 5 ඇ& සහ J+ෙව! පව&න අක!කතා ස�බධව 
>ගණකාAප&වරයා ෙ_ අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017 අෙපේC 20  න ඌව 
පළා1 පධාන ෙCක� ෙවත යවා ඇ& >ම	ශණ වා	තාව ��බඳ ඔබ දෙනqද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙ� ඌව පළා1 පධාන අමාත7වරයාෙ_ උපෙ<ශකවZ 
ප14�ම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ& අංක 2 (අ) (i) Jට (x) දfවා 
කZ©;  

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව අංක 2 (අ) (i) Jට (xiii) දfවා ��fෂණය කර 
ඇ& කZ©;  

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

524/’18 

ගZ ඉ ක අ�Z<ධ ෙහේර1 මහතා,— �වාස හා ඉ 4�� අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ජා&ක �වාස සංව	ධන අAකාMය >J “සහභා§1ව සංව	ධන වැඩසටහ” 
යටෙ1 2015 ව	ෂෙ: Jට ෙ� දfවා �ලධාM බඳවාෙගන &ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධාM සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ලධාM සඳහා මාJක වැ2පf ෙහෝ �මනාවf ෙගවෙ න�, ඒ 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එෙසේ බඳවාග1 එf එf �ලධාMයාෙ_ නම, 
�නය, ජා&ක හැ¡��ප1 
අංකය, අය1 වන ගාම �ලධාM වසම හා පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය යන 
ෙතොර�Z අඩංV ෙCඛනයf ඉ Mප1 කරෙද; 

  (v)  අදාළ ව7ාපෘ&ය �යා1මක 4�ම සඳහා ෙවකර ඇ& Bදල ෙකොපමණද; 

 



( 21 ) 

 

  (vi)  එම ව7ාපෘ&ය ම¾ අෙef�ත ඵලදාÉ ප&ඵල කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

536/’18 

ගZ වා�ෙ<ව නානායfකාර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ: BC භාගෙ:� සහ 2017 ව	ෂෙ: ෙවෙළඳෙපොෙළේ 5 වගාව සහ 
ෙවන1 වැ>
 සඳහා භා>තා කර� ලබන >>ධ ෙපොෙහොර ව	ගවල !ල ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  2016 ව	ෂය Bල පැව& ෙපොෙහොර !ල අ�ව සැස�ෙ��, ඒ වන>ට ෙපොෙහොර 
!ල වැ¬5 ඇ& බව ��ගෙද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය Bල ෙවෙළඳෙපොෙළේ Z. 1300/- f ^ 4ෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
!rයක !ල 2017 � Z. 2900/- දfවා වැ¬5 &ෙ;ද;  

 (iv) ෙපොෙහොර !ල පාලනය ෙනොකළෙහො1 ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය 
ෙවෙළඳෙපොළ !ල ගණ අ�ව වැ¬ ෙනොකළෙහො1, වැ>
 ක	මාතය 
ඇ��ව කෘ�ක	මාතය මත �¡© ජන ¨>තය >ශාල කඩා වැ�මකට ලf 
වන බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන >ස¡� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

989/’18 

ගZ ප<ම උදයශාත Vණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘ&ක කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල  සp්fකෙ:, මැදගම පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය �ළ  �qr 
හ¡නාග1 �රා>ද7ා1මක සථ්ාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොPඨාසය �ළ කැ�� ෙනොකරන ලද එෙහ1, හ¡නාග1 
�රා>ද7ා1මක සථ්ාන �qටා &ෙ;ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොPඨාසෙ: �qr �රා>ද7ා1මක වැදග1කමf සqත රජමහා >හාර 
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 (v)  ඉහත �රා>ද7ා1මක සථ්ානවල සංරfෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ& ප&පාදන ��බඳ ස�À	ණ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වාdක ���Z අෙefෂා කරන පශ්න 
16/’18 

ගZ ආනද අh1ගමෙ_ මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර  සp්fකෙ: &ෙබන පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත7ාංශය 
යටෙ1 පාලනය වන ෙපර පාසC සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවාෙ: න� හා 
�නය කවෙ	ද; 



( 22 ) 

 

 (iii) එම එf එf ෙපර පාසෙC ෙභෞ&ක හා මානව ස�ප1 සංව	ධනය  සඳහා 
අමාත7ාංශය ලබා+ ආධාර පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) මහ�වර  සp්fකෙ: ෙපර පාසC ප<ධ&ෙ: සංව	ධනයට අමාත7ාංශය 
ෙගන ඇ& සහ ඉ Mෙ:� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

37/’18 

ගZ (ආචා	ය) බ+ල Vණව	ධන මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා 
ආ	�ක කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයq අංක 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා&ක පාMසMක සංරfෂණ 
වැඩසටහන යටෙ1 අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ Z�යC !
යන 
2000ක ප&පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ 
 කරෙද; 

 (ii) උfත ෙයෝජනාව අ�ව �ල7 ප&පාදන ලබා + “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම අමතර වැඩසටහ සඳහා වග¶ම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) උfත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ�, 

 (i) පාMසMක සම�
ත බව ආරfෂා 4�ම, &රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (ii) ¨ව ස�ප1 සංරfෂණය; 

 (iii) පMසර Öෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස�පත ආරfෂා 4�ම; 

 සඳහා වැය කර ලද BදC පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන1 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

158/’18 

ගZ (ෛවද7) න
ද ජය&ස්ස මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා 
ආ	�ක කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08  න Jට ෙ� දfවා කැ¢නP අමාත7වරය, රාජ7 අමාත7වරය 
හා �ෙයෝජ7 අමාත7වරය සඳහා වාහන !ල� ග1 අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එf එf වාහනෙ: ව	ගය හා !ල කවෙ	ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ B� Bදල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

195/’18 

ගZ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක 
කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  2016 ව	ෂෙ:� ෙකොසග්ම, සාලාව $ද හBදා අ> ගබඩාව ��� යෑෙම, 

 (i) !ය§ය සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) ආබාAත ^ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) >පතට ප1 �<ගලයට රජය >J ෙගවන ලද B� ව  Bදල ෙකොපමණද; 
 



( 23 ) 

 

 (iv) !ය§ය �<ගලෙය� ෙව�ෙව රජය >J ෙගවන ලද ව  Bදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප1 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උපMම සහ අවම ව  Bදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ ^ Jයhම ෙදනාට ස�්ර �වාස ලබා � &ෙ;ද; 
 (vii) අවතැ ^ ප�ලකට ස�්ර �වාසයf ලබා + ආසනතම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

216/’18 

ගZ ඩ_ලස් ෙ<වානද මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 4�ෙනොÓd  සp්fකෙ:, �න� පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසෙ:,  
වල=පා� ග�මානෙ: �වර ප�C 300කට අAක සංඛ7ාවf ¨ව1වන බව1; 

 (ii)  ෙමම ප�C අතM ප�C 100f පමණ සෘcවම �වර ක	මාතෙ:ද, 
අෙන�1 ප�C ෙවන1 �4යාවලද �රත �වද, පමාණව1 ආදායමf 
ෙනොමැ&ව ¨ව1 වන බව1; 

 (iii) ඉහත සඳහ �වර කා	!කය  නපතා 4ෙලෝගෑ� 1000 කට අAක 
ක��ව සහ B¦+ ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන1 සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා1වලට යවන බව1;  

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙ_ ¨වෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙ<ශෙ: B¦+ 
ආහාර සකස ්කරන ක	මාත ශාලාවf ඉ 4�මට අවශ7 �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

240/’18 

ගZ ෙහේෂා >තානෙ_ මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ර1න�ර  සp්fකය සඳහා අ�මත, � ලංකා අධ7ාපන පMපාලන ෙසේවෙ:, � 
ලංකා >+හCප& ෙසේවෙ: හා � ලංකා VZ ෙසේවෙ: �ලධාM සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙ: �$� සංඛ7ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර1න�ර  සp්fකෙ: ඉහත එf එf ෙසේවාෙ� පව&න �රeපා� සංඛ7ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �රeපා� �ර5මට අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

400/’18 

ගZ �. රං 1 ද ෙසො=සා මහතා,— අAකරණ හා බධනාගාර ප&සංස්කරණ 
අමාත7�!යෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� සාමාන7ෙය වා	�කව J+වන අපරාධ ගණයට අය1 වන  
J<� සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) අපරාධ න�වල� අAකරණ �යාමා	ගව
 වරදකZව වන �<ගලයෙ_ 
ප&ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආJයාෙ� අ��1 රටවC සමඟ සසඳන >ට ඉහළ අගයf ගෙද; 

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

යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

435/’18 

ගZ ඉෂාf ර¦මා මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා&ක ප&ප1& හා ආ	�ක කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැව Jට &සාවැව දfවා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැ�ම හා සමඟ ඇ& 
මා	ගය මහවැ
 සංව	ධන හා පMසර අමාත7ාංශයට අය1 බව1; 

 (ii) ෙමම මා	ගෙ: ග�මාන 6ක ප ංdකZව ගම ගනා අතර, ෙමය     
අ�Z+ 30ක පමණ කාලයf ප&සංසක්රණය ෙනො4�ම ෙහේ�ෙව ඉතාම1 
අබල ත11වෙ: පව&න බව1; 

 එ�මා දෙනqද?  

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙතf ප&සංසක්රණය ෙනො4�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
472/’18 

ගZ ච!ද > ෙ�JM මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා1 සභාව �ළ J+ 5 ඇ& සහ J+ෙව! පව&න අක!කතා 
ස�බධෙය >ගණකාAප&වරයා >J අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20  නැ& >ම	ශන වා	තාවf ඌව පළා1 පධාන ෙCක� ෙවත යවා 
ඇ& අතර එම වා	තාෙ� ඌව පළා1 අධ7ාපන අමාත7ංශය ම¾ පාසC 
බෑ_ ලබා�ම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ& ෙÔද අංක 4 (ආ) (i) Jට (vii) 
දfවා කZ© ෙමම සභාවට ඉ Mප1 කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) Jට (v) දfවා J+ කර ඇ& ��fෂණ 
ඉ Mප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

537/’18 

ගZ වා�ෙ<ව නානායfකාර මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2016 � ලංකා අධ7ාපන පMපාලන ෙසේවා >භාගෙ: ප&ඵල ��1 ^ බව 
සඳහ කර! �රeපා� 980f සඳහා බඳවාෙගන ඇ& බව1; 

 (ii) නB1, ෙ� වනෙතf >භාගයට ෙප« Jr ෙස� අෙefෂකයට ප&ඵල 
ෙCඛනය පවා යවා ෙනොමැ& බව1; අත	ජාලෙයද ලබාගැ«මට ඉඩf 
ෙනොමැ& බව1; 

එ�මා දෙනqද? 
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(ආ) ෙ� ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ&M ප&ඵල ��1 4�මට �යවර ෙගන, ඒ අ�ව �+�ක� 
ලබන �රeපා� අ�ව බඳවා ගැ«මට කට$� කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
561/’18 

ගZ අෙශෝක ±යත මහතා,— පළා1 සභා, පළා1 පාලන සහ ²ඩා අමාත7�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා1 සභාව යටෙ1 �යා1මක වන, �1තලම  සp්fකෙ: �qr 
ෙරෝහC,  මධ7ම ෙබෙහ1ශාලා සහ ආ$	ෙ�ද ෙරෝහC සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එf එf සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එf එf ෙසෞඛ7 මධ7සථ්ානවල ෙසේවෙ: �$� B� ෙසේවක සංඛ7ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ7 මධ7සථ්ානවල ෙසේවක �රeපා� පවYද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ >සත්ර කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ7 මධ7සථ්ාන  $© 4�මට සහ ෙසේවක �රeපා� �ර5මට ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

582/’18 

ගZ �ෂාර ඉ¡�C අමරෙසේන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	�කය ��බඳ අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Jට ෙ� දfවා � ලංකාවට ෙගවන ලද 4M ගවයෙ_ 
සංඛ7ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ගවය ෙගවන ලද රටවC කවෙ	ද; 

 (iii)  4M ගවය ආනයනය 4�ම සඳහා වැය කරන ලද Bදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වන>ට අපෙ_ වා	�ක 4M �ෂප්ාදනෙ: පග&ය කවෙ	ද; 

 (v)  ෙ<lය 4M �ෂප්ාදනය වැ¬ 4�ම සඳහා අමාත7ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

966/’18 

ගZ ��C හ¡ෙන1& මහතා,— ස්වෙ<ශ කට$� අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) සව්ෙ<ශ කට$� අමාත7ාංශෙ:, � ලංකා තාfෂණ ෙසේවෙ: කා	!ක 
�ලධාM (III වැ� ෙශේ̄ ය) තන�ර සඳහා 2016.12.31  න තරඟ >භාගයf 
පව1වා 2017.03.13 සහ 14 ෙද න �ළ ස�Bඛ ප�fෂණද පව1වා, 
2017.06.09  න බඳවාගැ«� J+ කර &ෙ;ද; 

 (ii) ඒ අ�ව, ආ	. ෙf. එස.් පසංගා ෙමෙන>යට මාතර පෙ<ශයට ප15මf ලබා � 
මාස 2ක වැ2e ෙග5ෙම අන�Zව, සව්ෙ<ශ කට$� අමාත7ාංශෙ: 
ෙCක�වරයාෙ_ 2017.07.31  නැ& 
�ය ම¾ එම ප15ම අවලංV 4�මට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 
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 (iii) එම කZ© ප15ම ලබාෙදන ලද අවසථ්ාෙ�� සළකා ෙනොබැhෙ� මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

990/’18 

ගZ ප<ම උදයශාත Vණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ7ාපන හා සංස්කෘ&ක කට$� 
අමාත7�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර  සp්fකෙ:, අ�පාර පාෙ<lය ෙCක� ෙකොPඨාසය �ළ  �qr 
හ¡නාග1 �රා>ද7ා1මක සථ්ාන සංඛ7ාව හා ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොPඨාසය �ළ කැ�� ෙනොකරන ලද එෙහ1, හ¡නාග1 
�රා>ද7ා1මක සථ්ාන �qටා &ෙ;ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොPඨාසෙ: �qr �රා>ද7ා1මක වැදග1කමf සqත රජමහා >හාර 
සංඛ7ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 (v)  ඉහත �රා>ද7ා1මක සථ්ානවල සංරfෂණ කට$� ෙව�ෙව ෙව කර 
ඇ& ප&පාදන ��බඳ ස�À	ණ වා	තාවf ඉ Mප1 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


